
Pe pășunile naturale

.A U

olectiviștii din ra
ionul Cislău, re
giunea Ploiești, 
acordă o mare a- 
tenție sporirii nu
mărului de ani
male proprietateI obștească. Potrivit prevederi

lor planurilor de producție ale 
gospodăriilor colective, numă- 

Irul bovinelor va spori de la 
16 184 capete, efectiv 
în momentul de față, 

( 18 000 capete pînă la
anului, iar numărul 
se va ridica de la 
peste 60 000 de capete. Fireș- 
te că dezvoltarea șeptelului 

| presupune și o preocupare 
mai atentă pentru asigurarea 

Iunei baze furajere îndestulă
toare. O sursă dintre cele mai 
însemnate pentru asigurarea I hranei animalelor o consti
tuie pășunile și fînețele natu
rale. In raionul Cislău, cele 

I pestg 16 003 de hectare de pă
șuni și finețe din zona de deal 
și munte pot asigura anima- 

Slelor o hrană abundentă pe 
întreaga perioadă a pășunatu- 
lui. Dar producția de masă I verde pe aceste întinse supra
fețe trebuie să crească sim
țitor, dată fiind dezvoltarea

mâți de comitetul raional de 
partid, specialiști de la con
siliul agricol raional au pornit 
o acțiune de studiere concretă 
a situației pe teren. în urma 
cercetărilor efectuate, s-a tras 
concluzia că, în condițiile de 
sol și climă ale raionului, pă
șunile și fînețele naturale, 
bine îngrijite și bine gospo
dărite, pot să dea un spor de

existent 
la peste 
sfîrșitul 
ovinelor 

49 000 la

Serbarea absolvenților
De curînd, în Parcul de cul

tură și odihnă din Timișoara, a 
avut loc „Serbarea absolvenților 
școlilor profesionale“. Serbarea a 
fost deschisă de fanfara Școlii 
profesionale C.F.R. Timișoara. A. 
ceasta formație are o veche tra
diție și o bogată activitate fiind 
distinsă cu premiul I pe țară de 
două ori. în continuare taraful 
Scolii profesionale Electromotor 
Timișoara a oferit celor aproape 
2 000 de tineri un potpuriu de 
melodii populare. Serbarea absol
venților școlilor profesionale a 
fost încheiată de către fanfara 
Scolii profesionale de meserii 
Timișoara. I

FLORICA GRIGORESCU J 
profesor

La emisiunea 
„Universitatea 
tehnică radio"

%

producție de masă verde de 
cel puțin 2 000 de kg la hec
tar. Față de aceste condiții și 
posibilități, consiliul agricol 
raional a alcătuit, la începu
tul acestei primăveri, un plan 
de măsuri și acțiuni cu obiec
tive concrete pentru valorifi
carea superioară a resurselor 
naturale de nutrețuri. Pe 
baza acestui plan, colectiviștii 
din satele raionului au pornit 
de îndată la treabă. Alături 

■ de ei au fost mobilizați, de I către organizațiile U.T.M.,
sute de tineri. Ei au inițiat o 
serie de acțiuni. în primul 
rînd, au desfăcut depozitele de 
mraniță de pe vechile locuri de I tîrlire, au colectat cu atelajele
de prin curți însemnate canti- 
r *..........................................

Ide hectare. O
500 de hectare

Iiar pe 
ziunii 
fixare

Ipomi
hectare.

I Comitetul raional U.T.M., 
cunoscînd obiectivele de înde
plinit cu privire la sporirea

I producției 
inițiat acț 
itriotică la care au participat
numeroși tineri colectiviști.
Ei au curățat de buruieni, pia- 

Itră, mușuroaie și mărăcinișuri 
■ peste 2 000 de hectare de 
^pășuni și finețe. De asemenea,

tăți de îngrășăminte naturale 
pe care le-au împrăștiat apoi 
pe o suprafață de peste 1000 

O suprafață de 
i au grăpat-o, 

terenurile supuse ero- 
au efectuat lucrări de 
a solului și au plantat 
pe aproape

1 

au montat porțile de tîrlire în | 
scopul aplicării tîrlitului suc
cesiv. Tot prin muncă patrio- I 
tică tineretul a strîns și trans-| 
portat pe pășuni 460 de tone 
gunoi de grajd și a grăpat 200 I 
de hectare de pășuni și finețe. | 
Contribuția cea mai valoroa
să la aceste lucrări au adus-o 
tinerii din gospodăriile colec
tive Cislău, Gura Teghii, Pă- 
nătău, Bălănești, Șiriu și Bră- 
tilești. Ei au contribuit la lu
crările de întreținere pe în
treaga suprafață, din care 801 
la sută prin muncă patriotică. | 
Cei din Șiriu și Brătilești au 
hotărît să' recolteze în perioa
da optimă 150 de kg de să- 
mînță de Ierburi perene va
loroase, pe care, la anul, să o I 
folosească la supraînsămînța-1 
rea unor suprafețe erodate, cu 
pășuni slab productive.

Din analiza realizărilor de 
pînă acum și a posibilităților, _ 
rezultă însă că tineretul din FI 
raionul Cislău ar fi putut să ll 
aducă o contribuție și mai _ 
mare la lucrările de întreți-1 
nere a pășunilor naturale.

Este bine că tinerii s-au an-1 
gajat să întrețină, prin muncă» 
patriotică, o suprafață de 3 500 ■ 
de hectare. Dar acțiunea nu 9 
trebuie oprită aici. Mai rămîn 
încă aproximativ 13 000 de | 
hectare de îngrijit. Și tineretul ■ 
este chemat să contribuie . la g 
creșterea producției de masăg 
verde și pe aceste suprafețe. _ 
Iată de ce Comitetului raional ■ 
U.T.M. Cislău îi revine dato
ria să orienteze și să ajute 
organizațiile de bază U.T.M.» 
să-i mobilizeze pe toți tinerii I 
colectiviști la toate lucrările _

în

2 500 de

sporirea 
verde, a 

inițiat acțiuni de muncă pa-
de masă

Proletari din toate tarile, uniți-văl

cinleia
tineretului

Muncitor
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pe întreaga suprafață de pă-1 
șuni și finețe naturale. ■

Pe această cale tineretul n 
poate contribui mult la obți-1 
nerea unui spor de peste 3 000 " 
de vagoane de masă verde. g 
Numai acest spor poate asi- ■ 
gura necesarul de masă ver
de pe timp de patru luni pen
tru un efectiv de aproximativ 
5 000 de capete vită mare.

I 
I
II. TEOHARIDE 

corespondentul
„Scìnteti tineretului” 

pentru regiunea Ploiești I

Inginerul Bușu Ion, împreu
nă cu șeful de brigadă Ste- 
Han Dobre, controlînd adin- 
cimea la care se execută pră- 
șitul porumbului pe tarlalele 
gospodăriei agricole colecti
ve „16 Februarie" din comu
na Tătărani, regiunea Plo

iești.
Foto: AGERPRES

întreținerea
culturilor

• »

ritm mai intens!
In toate regiunile 

tării lucrările de în
grijire a culturilor 
prășitoare, a viilor și 
livezilor, sînt în plină 
desfășurare. Preocu
parea principală a 
mecanizatorilor și co. 
lectiviștilor este efec
tuarea la vreme și în 
cit mai scurt timp a 
prășitului și a celor
lalte lucrări pentru 
asigurarea unor recol
te bune. Ca urmare, 
ele se desfășoară în 
majoritatea unităților 
agricole socialiste în. 
tr-un

mai
anul

re-

ritm mai intens 
și în condiții 
bune decît în 
trecut. Așa cum
zultă din datele Con
siliului Superior al 
Agriculturii, pînă 
16 mai prașila I a

la

porții de 60 la sută 
la sfecla de zahăr, de 
55 la sută la floarea- 
soarelui și de 20 la 
sută la porumb și car
tofi. In regiunile Ba
nat, București, Crișa
na. Dobrogea și Hu
nedoara, prima pra- 
șilă este aproape ter
minată la sfecla de 
zahăr. La floarea-soa- 
relui, prășitul se a- 
propie de sfirșit în 
regiunile București, 
Ploiești, Dobrogea și 
Hunedoara, iar la 
porumb această lucra
re s-a făcut pe supra. 
fețe mai mari în re
giunile din sudul 
țării.

Prășitul este mai 
întârziat la sfecla de 
zahăr în regiunile 
Galați, Maramureș, 
Argeș și Oltenia^ iar

la floarea-soarelui în 
aceste regiuni pre
cum și în Crișana, 
Banat și Cluj unde se 
recomandă intensifi
carea lucrărilor în 
vederea 
într-un timp cit i 
scurt a rămînerii 
urmă.

în podgorii și 
vezi se continuă 
tens prășitul și lucră
rile de îngrijire a 
viilor și pomilor. în 
toate regiunile se face 
controlul culturilor 
pentru depistarea și 
combaterea la timp a 
dăunătorilor.

Paralel 
acțiuni se 
pregătirea 
și utilajelor 
ce vor fi folosite la 
recoltările de vară.

(Agerpres)

lucrărilor
recuperării 

mai 
în

n-
in-

cu aceste 
continuă 

mașinilor 
agricole

încheierea lucrărilor

Conferinței pe țară

a Uniunii Artiștilor Plastici
Sîmbătă s-au încheiat lucră

rile Conferinței pe țară a Uni
unii Artiștilor Plastici.

în ședința de dimineață, 
prezidată de pictorul Spira 
Chintilă, participanții au dez
bătut proiectul statutului mo
dificat al Uniunii, care a fost 
apoi aprobat în unanimitate.

în continuarea ședinței, pre
zidată de sculptorul Ovidiu 
Maitec, a fost supus discuției 
proiectul de rezoluție a Confe
rinței. Rezoluția, care prevede 
măsurile pentru îmbunătățirea 
continuă a activității artiștilor 
plastici, a fost aprobată în 
unanimitate.

Delegații la Conferință au

adoptat o telegramă adresată 
autorităților din Mexic, prin 
care cer punerea în libertate 
a marelui pictor și patriot Da- 
vid Alfaro Siqueiros.

S-a trecut apoi la alegerea 
Comitetului și a Comisiei de 
cenzori ale Uniunii Artiștilor 
Plastici.

în Comitetul Uniunii Arti
știlor Plastici au fost aleși 69 
de membri.

în prima sa ședință plenară, 
Comitetul a ales Biroul Uniu
nii Artiștilor Plastici, alcătuit 
din următorii tovarăși: aca
demicianul Ion Jalea, artist al 
poporului, — președinte al 
Uniunii Artiștilor Plastici; Ion

Irimescu și Eugen Popa — vi
cepreședinți ; Spira Chintilă, 
Brăduț Covaliu și Ovidiu Mai- 
tec — secretari, Anastase Ana- 
stasiu,. Corneliu Baba, Ion Bi- 
țan, Boris Caragea, Alexandra 
Ciucurencu, Vasile Kazar, Ju- 
les Perahim, Mircea Popescu, 
Ștefan Szonyi.

în numele noului Comitet 
ales a mulțumit acad. Ion 
Jalea.
Prin puternice aplauze, Con

ferința a hotărît să trimită o 
telegramă Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn. Textul telegramei a fost 
adoptat în unanimitate.

(Agerpres)

MARI CANTITĂȚI
DE COMBUSTIBIL ECONOMISIT

'Ascultătorii radioului 
putea lua cunoștință în curînd, 
in cadrul emisiunii „Universi
tatea tehnică radio”, cu una 
dintre cele mai tinere științe 
— „Electronica.” — căreia a- 
ceastă emisiune îi va dedica o 
serie de expuneri. Acest nou 
ciclu va oglindi folosirea elec
tronicii în citeva domenii 
principale, printre care în in
dustrie, în procesele de auto
matizare, în transporturi, me
dicină. astrofizică. etc.

Emisiunea „Universitatea teh- 
nică-radio”. care a fost inițiată 
în primele zile ale acestui an, 
a cuprins pînă în prezent trei 
specialități — metalurgie, chi
mie și energetică.

in perioada viitoare, această 
emisiune va aborda teme noi 
din alte domenii tehnice, prin
tre care: atomistica, construc
ții, automatizare și altele.

Noi construcții 
școlare agricole

La centrele școlare agricole 
Dragomirești Vale, Drăgășani, 
Malu Mare, Ciumbrud, Podu 
Iloaie și la Institutul de cerce
tări pentru cereale și plante 
tehnice de la Fundulea se con
struiesc noi școli, internate și 
cantine. Prin noile construcții 
și amenajările ce se fac în alte 
centre școlare, numărul 
lor de clasă, crește anul 
cu aproape 100.

Pentru învățămîntul 
sional și tehnic agricol 
a alocat 468 milioane lei, 
care 95 milioane pentru con
strucții noi, mobilier, mașini 
și utilaje. Raportat volumul de 
cheltuieli la numărul elevilor 
rezultă că anual statul chel
tuiește cîte 5 000 lei pentru 
fiecare elev din școlile tehnice 
și 5 600 lei pentru un elev din 
școlile profesionale de meca
nici agricoli.

In țară există în prezent 
'246 de unități școlare agricole 
în care sînt pregătiți 70 000 de 
elevi ca viitori mecanici agri
coli, tehnicieni agronomi, hor- 
tiviticultori și contabili, număr 
de 3 ori mai mare decît în 
anul școlar 1955—1956.

Complex comercial 
dat în folosinfă 

la Brașov
La parterul noului bloc de 

locuințe de pe strada Karl 
Marx, din Brașov, s-a deschis 
recent un complex comercial 
cu unități pentru desfacerea 
produselor alimentare și in
dustriale. Noi unități urmează 
a fi deschise zilele acestea la 
parterul unui alt bloc din zona 
Teatrului de Stat.

în ultimul an, în orașele 
Brașov, Sibiu, Victoria, Făgă
raș, Mediaș și altele s-au con
struit și dat în folosință 22 ma
gazine moderne. Alte 75 de 
unități au fost modernizate 
sau au fost dotate cu mobilier 
și utilaj nou. Pentru noile con
strucții, pentru modernizarea 
celor existente și dotarea lor 
cu utilaj comercial, s-au alocat 
aproape 10 milioane lei.

(Agerpres)

fost executată în pro.

săli- 
acesta

profe- 
statul 

din
Pauza e scurtă. Dar, cu operativitate, se pot discuta și hotărî multe, lată pe Violeta Radovan, responsabila culturală din bi
roul organizației de bază U.T.M. a sectorului construcții metalice de la Uzina mecanică Timișoara discutînd cu tinerii despre pro

gramul viitoarei seri cultural-distractive.
Foto : 1. CU CU.

Inchipuiți-vă un tren lung 
de peste 14 km. Adică 
atîta de lung îneît stri

gătul sirenei de la locomotivă 
nu se mai aude pînă la ulti
mul vagon, Sigur, asemenea 
tren nu poate exista dar, cu 
tot combustibilul pe care Du
mitru N. Caraș l-a economisit 
în primul trimestru al anului, 
s-ar putea remorca un astfel 
de tren, cu toate vagoanele de 
marfă încărcate.

Dumitru N. Caraș, este me
canic de locomotivă și lucrea
ză la Depoul C.F.R. Fetești. 
Străbate drumurile de fier ale 
Bărăganului, către Constanța, 
către Galați și Tecuci, către 
Buzău. Uneori se întoarce din 
tură noaptea, tîrziu; alteori 
dimineața — după cum pre
vede orarul transporturilor. 
Nu arată niciodată obosit, ci 
dimpotrivă, energic, plin de 
vioiciune. Coboară scările lo
comotivei și, dacă e noapte, la 
lumina electrică a becurilor 
privește atent locomotiva, îi 
verifică mecanismele, le șterge 
de praf, le unge. Și așa proce
dează totdeauna. E o obișnu
ință a sa, o datorie pe care 
și-o împlinește mereu, cu mi
gală și cu simț de răspundere. 
Dacă~l întîlnești, atunci îți 
spune neapărat — asta e vor
ba lui de cînd îl cunosc: „o 
îngrijesc, ea este locul meu 
de muncă”. Și arată către lo
comotivă. Dar parcă nu e așa 7. 
Pe vînturi, pe ploaie, pe căl
durile înăbușitoare de vară, 
mereu — auziți strigătul sire
nei locomotivei și trenul își 
urnește odată toate roțile. 
Dincolo de lumina semafoare
lor, trenul se mai zărește o cli
pă și în viteza lui parcă defi
lează cîmpiile, apele.

Dumitru N. Caraș, lucrează 
ca mecanic de locomotivă de 
aproape trei ani —< timp în

care experiența muncii sale 
s-a arătat totdeauna rodnică 
și din ce în ce mai bogată. Cu
noaște drumurile de fier, pe 
care le străbate, știe unde să 
folosească inerția vitezei tre
nului, să nu consume combus
tibil în plus ; o manevrare co
respunzătoare a regulatorului 
și o bună dirijare a focului de 
către fochist — sînt iarăși de
ziderate ale muncii pe locomo
tivă. Caraș le cunoaște și le 
apreciază la adevărata lor im
portanță, dovedindu-se astfel 
unul dintre mecanicii tineri 
ale căror realizări se înscriu 
la panoul de onoare al depou
lui. închipuiți-vă doar acel 
tren pe care l-am amintit la 
început, lung de peste 14 km 
pe care l-ar putea remorca 
Dumitru N. Caraș, folosind 
zecile de tone de combustibil 
economisit de el în primul tri
mestru al acestui an.

ION FELEAGĂ
inginer la depoul C.F.R. 

Fetești

în pag. a ll-a

Despre portret (dia
log cu coresponden
tul voluntar)

• Ștefan Iureș „Poema 
citadină” (cronica li
terară)

• Caleidoscop

în pag. a lll-a

• Pregătirea instructo
rilor nesalariați ai 
comitetului orășe
nesc U.T.M. (viață de 
organizație)

• Sport

56 000 tone fier vechi
strìnse

în regiunea Brașov
La acțiunea de colectare a fierului participă cu entuziasm 

mii de tineri și vîrstnici din orașele și satele regiunii Brașov. 
Aceștia au strîns și trimis oțelăriilor, de la începutul anului și 
pînă acum, mai mult de 56 000 tone de fier vechi. Mari canti
tăți au fost predate de tinerii de la uzinele „Rulmentul", „Trac
torul“, „Steagul roșu“ și „Hidromecanica* din Brașov, „Inde
pendența" și Balanța“ din Sibiu, precum și de pionierii și elevii 
de la școlile de cultură generală din cele două orașe.

(Agerpres)
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reprezen- 
culturii 
activist

ihail Ralea este u- 
nul dintre proemi
nența 
lanț! al 
noastre,
pe tărîm obștesc, 
militant de seamă 

în frontul mondial al luptători
lor pentru pace. Personalitate 
complexă, acad. Mahail Ralea 
armonizează, în aceeași origi
nală concepție despre literatu
ră și artă, diferite domenii de 
cercetare — filozofie, psiholo
gie, estetică etc. — contribuind, 
prin opere de vastă erudiție, la 
dezvoltarea culturii noastre 
cialiste.

Ca activist social șl ca 
de cultură, Mihail Ralea 
preocupat și se preocupă 
mod deosebit de destinele 
orientarea tineretului în lumea 
contemporană, făcînd cunoscu
tă, în acest sens, atît în Consl-

Jiul mondial al păcii cit șl la 
U.N.E.S.C.O., poziția de înaltă 
răspundere a statului nostru.

Toate acestea ne-au determi
nat să-i adresăm tovarășului 
Mihail Ralea rugămintea de a 
readuce, pentru cititorii noștri, 
citeva dintre opiniile sale care 
pot contribui la o mai justă 
înțelegere a noțiunii de „tine
rețe" în epoca noastră.

Tînărul

so-

om 
s-a 
în 
Și

în lumea de ieri

—< V-am ruga să ne evocați 
cîteva aspecte de ordin social 
și cultural privind condiția tî- 
nărului intelectual In trecut.

— Lumea modernă — scriam 
etndva, referindu-mă la societa-

tea capitalistă — e un compro
mis între bancherii sau patronii 
care abuzează și politicienii 
care amenință. Ce rol poate 
juca într-un conflict așa .de 
feroce, așa de serios, dezarma
tul literat, intelectualul în ge
nere ? Figură de „rudă sărma
nă", care așteaptă? cîteva firi
mituri dintr-un banchet regal 
servit pentru alții. Nu-i rămîne 
decît să se angajeze mercenar 
pentru imnuri ori: înjurături co
mandate, cînd la patronul ca- 
re-i servește o mică subvenție 
din. fondurile băncii, cînd 
politicianul care-1 plătește 
ceva din fondurile statului,

— ȘI cel car» reluzau 
asemenea servitute ț,

■— Intelectualii progresiști 
luau calea luptei, alături de 
proletariat, împotriva capitalis
mului. Dar între cele două for
țe. sociale anțagoniste, a căror

la 
cu

o

Convorbire 'fructifica pe deplin energiile, 
în sensul nobil al succeselor pe 
cîmpul construcției socialiste î

cu acad. MIHAIL RALEA
luptă de clasă duce în chip ine
vitabil la victoria socialismu
lui, există, printre alte elemen
te sociale, intelectualitatea 
mic-burgheză, care nu este lă
murită asupra poziției pe care 
o ocupă, îneît, scîrbită de va
lorile joase ale epocii, se izo
lează nu numai de lumea afa
cerilor, dar și de eforturile 
creatoare ale maselor, -căutîn- 
du-și un rost în propriile sale 
„valori". La aceștia, individua
lismul burghez se exprimă în
tr-un personalism anarhic, în 
îngîmfarea „turnului de fildeș", 
în disprețul față de „vulg", 
„plebe", „gloată", față de care 
se consideră „neînțeleși". Pe 
aceeași linie — arătam cîndva 
— apar „tipii blazați", „bizari", 
„oameni aparte", care caută cu 
orice preț, chiar al ridicolului, 
să fie „originali", „deosebiți", 
„incomparabili"... Consecințele 
acestor stări de spirit sînt cu
noscute. Se știe ce rol funest 
au jucat, mai ales printre ti
neri. Ele au dus la fund, nu o 
dată, chiar și adevăratele 
valori,

în contrast cu această reali
tate, tînărul intelectual din 
epoca noastră are la îndemînă 
desăvîrșite condiții de afirmare 
sănătoasă pe tărîmul cercetării 
sau al creației.

Condiția

contemporană

a tinereții
—» 'Atingem, prin aceasta, în

săși problema care v-a preo
cupat în ultimele dumneavoa
stră lucrări, referitoare la so
ciologia și psihologia succesu
lui. V-am ruga să reluați, 
tru cititorii noștri, cîteva 
datele acestei captivante 
bleme. Care este, așadar,
diția afirmării, sensul noțiunii 
de „succes" în accepțiunea 
contemporană 7 Si, în consecin
ță, ce credeți că trebuie să în
treprindă tînărul pentru a-fl

pen
dili 

pro- 
con-

— Adolescența — scriam o- 
dată — este epoca marilor sem
nificații și a marilor interpre
tări. Atunci ochii se deschid 
mari, mirați, asupra existenței. 
Universul e proaspăt, virgin. 
Totul e îneîntător, colorat, vră
jit. Cele mai banale evenimen
te capătă un relief, un parfum, 
o semnificație adîncă și eroică. 
Sufletul adolescentului are în 
el bogății speciale. Bogății pe 
care lumea cea veche nu le-a 
înțeles, dar pe care lumea cea 
nouă — lumea creației, a ome
niei și a dreptății — le ajută 
să se dezvolte și 
fice pe deplin.

—■ Cit privește 
viață...

— în socialism 
în „Sociologia succesului“i) — 
vechile mecanisme de falsifi
care a succeselor după intere
sele claselor conducătoare dis
par, pentru că dispare suportul 
însuși care le-a generat. Din 
pricina aceasta, succesul se 
moralizează, el nu se mai acor
dă decît după

*) „Sociologia 
Mihail Ralea șl 
Științifică, 1962.

să se fructi-

succesul în

— se arată

merite reale șl

succesulul“ de
T. Hariton. Ed,

se acordă tuturor celor meri
tuoși. Valorile reale ale umani
tății, în frunte cu omul însuși, 
sînt așezate la baza oricărui 
succes : oricine luptă pentru 
progres, pentru socialism, ori
cine contribuie prin munca lui 
la construirea socialismului, se 
bucură de stima tuturor oame
nilor șj se ridică în ierarhia 
morală, economică și politică a 
societății.

Așadar, în socialism toate 
succesele se acordă în raport 
direct cu gradul de identificare 
a oamenilor cu marea cauză a 
poporului — construirea socia
lismului.

A fi constructor al socialis
mului este un titlu de glorie. El 
trebuie să însemne — pentru 
orice tînăr — a avea pururi în 
minte interesele poporului 
muncitor ■, a lua pildă — în 
munca de fiecare zi — de la 
eroismul, elanul și vrednicia 
cu care masele populare, con
duse de partid, au știut să facă 
din vechea Romînie o țară 
tînără, în plină înflorire.

Referindu-se la tineretul co
munist, adică la generația care 
„...va vedea societatea comu
nistă și ea însăși va construi

ILIE PURCARU
(Continuare în pag. a 3-a)
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I socialiste, 
redacția 

numeroase 
în care

DO-

să-și atingă scopul pentru. 
a fost scris, portretul tre
să îndeplinească unele con- 
obligatorii și, în primul

n cadrul concursului 
Din îndemnul con
științei 
sosesc la 
noastră 
scrisori,
corespondenții 

luntari încearcă să schițeze por
trete ale tovarășilor lor de mun
că sau ale oamenilor pe care-i 
cunosc și-i prețuiesc pentru re
zultatele obținute. Sub ochii 
noștri se înfiripă, din relată
rile corespondenților Voluntari, 
chipuri de oameni înaintați 
ai zilelor noastre, de mese
rii diferite, din diferite părți 
ale țării; eroii portretelor sînt 
tineri muncitori, inovatori inspi
rați, colectiviști, intelectuali des- 
fășurîndu-și activitatea în variate 
domenii. O primă apreciere se 
impune : corespondenții voluntari 
înțeleg să selecționeze noul de 
peste tot, acordă importanță de 
pildă, și muncii crescătorului de 
vite, și inginerului din uzină, gă
sind elemente interesante peste 
tot în viața înconjurătoare și pro- 
punînd atenției noastre, deopo
trivă, întîmplarea extraordinară 
ca și frumusețea faptului obiș
nuit, cotidian.

Ca
care 
buie 
diții 
rînd, să aibă puterea de evocare 
a omului care a slujit de „model” 
concret. Nu sînt lipsite de impor
tanță detaliile fizice, portretul 
chiar gazetăresc — are dreptul 
să le utilizeze, dar numai în ca
zul în care ajută la conturarea 
personalității unui om și ideea 
generală a materialului le reclamă 
în mod deosebit. Sfătuim, deocam
dată pe corespondenții noștri să 
nu insiste cu tot dinadinsul asu
pra lor, evitind astfel monotonia 
unor descrieri stereotipa. Cel mai 
important element într-un por
tret de om al muncii capabil de 
fapte izvorîte din îndemnul con
științei socialiste, este evidenți
erea trăsăturii morale dominante 
la acel om. Bine face, după pă
rerea noastră, tovarășul Gh. Ber- 
cea cînd, din numeroasele date 
capabile să demonstreze dăruirea 
față de colectiv a maistrului Ion 
Mihășan, alege momentul în care 
maistrul fruntaș părăsește brigada 
sa fruntașă pentru a prelua o 
brigadă rămasă în urmă, vrînd 
s-o aducă la nivelul celei fruntașe,

ba l-o fi întreacă pe cea dinții, 
tn primul tind, un asemenea gest 
se impune prin noutatea lui (nu 
absolută, desigur, s-au mai intim- 
plat și în alte locuri de muncă 
fapte similare) fi meritul cores
pondentului voluntar a fost acela 
de a-l sesiza operativ opiniei pu
blice. tn al doilea rînd, alegînd 
acest moment fi rezumîndu-se la 
el, trăsătura morală dominantă a 
maistrului iese în evidență, lumi
nată de un episod concludent, 
fără elemente de prisos. Aceasta 
dovedește capacitatea de a selec
ta esențialul dintr-un noian de 
fapte fi asigură o bună parte din 
reușita corespondenței. La fel, 
ni se pare interesant portretul 
pe care elevul Florentin Popescu 
din Ploiești îl face poștașului 
Alexandru Zburlan. Metoda de 
prezentare a oblului e puțin di
ferită : corespondentul alege mai

Tovarășul Titi Godaci — din 
Buhoci-Bacău, merge pe linia u- 
nui portret evocare, folosind o 
perioadă mai lungă din activita
tea tînărului zootehnist N. Petro- 
viei de la G. A. S. Letea-Veche 
Bacău. Dar și el are grijă ca ori
care din întâmplările vieții erou
lui să ajute la demonstrația ur
mărită : N. Petrovici este „un 
om care a învins greul” după cum 
îl recomandă și titlul portretului. 
Aici e folosită, între altele ți 
descrierea naturii care, la înce
put, se arată aspră și neprimi
toare ; cu atît mai lăudabile apar 
calitățile eroului care nu se lasă 
învins nici de greutățile ce i le 
pune în față natura. Descrierea 
este scurtă și la locul ei în cores
pondența susamintită. Fiindcă 
veni însă vorba de descrieri de 
natură, e cazul să atrăgetn aten
ția corespondenților noștri că ele

denția pe un electrician fruntaș, 
s-a transformat, datorită nu numai 
acestor mici inabilități stilistice, 
dar și lor, în contrariul ei. Frun
tașul în producție nu ni se înfă
țișează în lumina adevăratelor 
lui calități, ci este doar prezen
tat cu 
toare : 
tru ca 
fie de 
tot ce _
specialist” etc. Dar ce face acel 
om, concret, cum luptă el neobo
sit, dovedind aceasta cu fapte, nu 
aflăm din corespondența tovară
șului Ion Luca.

Un om nu poate exista în afa
ra faptelor lui. Hotărît, nicăieri 
altundeva decît în fapte concre
te nu se poate afirma și verifi
ca o trăsătură morală. Dacă n-ar 
fi existat fapte care să o pună

formule vagi, neconvingă- 
„el luptă neobosit pen- 
reparațiile executate să 
o calitate superioară. In 

face el este un foarte bun

Desp portret
multe momente din viața poșta
șului, unele foarte obișnuite, alte
le deosebite, dar organizate toate 
pe aceeași idee centrală : poșta
șul Zburlan este un om conștiin
cios, iubit de cei din jur pentru 
felul în care își face datoria. Re
marcăm la tînărul corespondent 
multă îndemînare în creionarea 
unui jiortret și l-am sfătui să 
persevereze pe această linie ale- 
gîndu-și și alți eroi: profesori, 
elevi fruntași la învățătură, pă
rinți care urmăresc îndeaproape 
activitatea școlară, deci oameni 
pe care îi cunoaște mai bine.

trebuie făcute cu discernământ. 
Cind nu se ține seama de 
acest fapt, din dorința de a 
înfrumuseța materialul cu orice 
preț, întîlnim la unii din cores
pondenți descrieri ca acestea : 
„masa sa de lucru (a unui elec
trician n.n.) formînd parcă lao
laltă o pînză de păianjen”. Cum 
mai putem crede noi că electri
cianul este harnic dacă au apucat 
să-l înconjoare pînzele de păian
jen — fie spus chiar figurat? In. 
tenția bună a tovarășului Ion 
Luca din Arad, aceea de a-l evi-

în valoare, nu ne-am putea con
vinge de existența ei. Sîntem 
siguri că tinerii corespondenți 
voluntari cunosc aceste fapte în 
desfășurarea și pe bâza lor au 
tras concluzii; dar fiindcă nu 
toți cititorii le cunosc ele trebuie 
popularizate. In ultimă analiză 
numai faptele conving.

Ideea ce urmează a fi de
monstrată trebuie să fie clară în 
mintea celui ce ne scrie și la fel, 
clare, faptele pe care are de 
gînd să ni le povestească.

Trimițîndu-ne portretul mine-

rului Ion Burlan, tovarășul Gicu 
Nițulescu — din Țițești-Argeș a 
pus accentul pe alte elemente 
decît cele necesare argumentării 
sale. Vom stărui în detaliu pen
tru că am observat acest lucru și 
în corespondența tovarășei Stăn- 
culescu Violeta din Onești și în 
cea trimisă de tovarășul Giurgiu 
Cornel de la școala profesibnală 
din Cîmpia-Turzii. De pildă, tova
rășul Gicu Nițulescu ne poveste
ște cum a devenit miner Ion 
Burlan. Dar pînă a se hotărî să 
îmbrățișeze această profesiune, a 
avut îndoieli. I le-au risipit doi 
comuniști, oameni îjiaintați cu 
perspectivă asupra vieții și l-au 
sfătuit să aibă îndrăzneală fiind
că colectivul de muncitori mineri 
îl Va ajuta să se califice miner. 
Acum întrebarea se pune astfel: 
cine trebuie evidențiat ? Cine a 
acționat din îndemnul conștiin
ței socialiste în acest caz ? Ne
greșit, oarecare merit are și tînă
rul dornic să învețe o meserie 
pentru a-și pune forțele în slujba 
societății noastre. Dar, socotim 
noi, cei care s-au comportat ca 
adevărați oameni cu conștiință 
socialistă au fost cei doi comu
niști care l-au încurajat și spriji
nit și meritul lor este netăgăduit 
superior. Am folosit pentru pă
rerile noastre despre portrete 
cîteva exemple, cele de mai sus; 
altele, furnizate de tovarășii 
Ion Smeu din Brăila, Boboș Gri- 
gore din Dej, Schifirneț Con
stantin din Bacău, Petre Mihai 
din București, Viorel Popes
cu din Cîmpulung-Argeș nu 
le-am amănunțit, socotind că se 
încadrează în ceea ce am mai 
spus și n-am face altceva decît 
să repetăm.

Acum, in încheiere, cîteva cu
vinte despre documentarea, cule
gerea datelor pentru alcătuirea u- 
nui portret. Metodele sînt multe 
și diferite : recomandăm însă ca 
observația personală, directă asu
pra omului, mai mult timp, pînă 
la cunoașterea trăsăturilor sale 
dominante de caracter, să se îm
bine totdeauna cu părerea colec
tivului în care muncește și tră
iește eroul nostru. Cu cît vor fi 
mai numeroase și mai adînc veri
ficate aceste păreri, strînse de la 
oameni cu autoritate morală și 
competență profesională, cu atît 
materialul trimis va avea mai 
multă autenticitate și forță de 
convingere. N-am vrea să înțele
geți din aceasta că pledăm pen
tru alcătuirea unei amănunțite 
fișe biografice a eroului portre
tizat.

Rezumînd, spuneam că portre
tul trebuie sa evoce calitățile 
deosebite ale eroului prin ca
litatea deosebită a faptelor sale; 
că faptele cunoscute trebuie po
vestite, ele constituind materia
lul de bază în construcția unui 
portret ; că eroul despre care 
scriem trebuie pus totdeauna în 
raport Clt cei din jur, pentru a 
ne da seama de ce el este un 
exemplu de urmat și nu alt to
varăș de al său; înfine, portre
tul trebuie să fie scurt, fixînd 
trăsătura dorninantă a eroului 
prin selectare, lăsînd la o parte 
elementele de prisds.

Căutați, deci, dragi tovarăși, 
acele elemente ce evidențiază 
cel mai pregnant caracterul omu
lui nou, cu conștiință înaintată 
și arătați cum se manifestă ele 
în faptele eroilor despre care 
așteptăm să ne mai scrieți.

Mult succes !

TITA CHIPER

largi vederi,

află pri-

e din București, admira- ■ 
șef de orchestră, dragu- B 
■ieten Georae Georaescu. ■

estările ia B 
oprindu-se B 
r on i irt 1 ii li i i (Imagine din spectacolul „Luceafărul
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Pablo Casals și BircureștiulHîrtia 
de-a lungul 

veacurilor
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La Muzeul hîrtiei din Greiz, 
regiunea Karl-Marx-Stadt, s-a 
deschis expoziția permanentă 
„Hîrtia de-a lungul veacurilor", 
care ilustrează dezvoltarea hîr
tiei. Sînt expuse numeroase 
piese rare și prețioase — o car
te din foi de palmier, vechi ră
bojuri, o instalație pentru uscat 
hîrtia din epoca feudală, hîrtii 
policrome rare etc.

Printre exponate se 
ma hîrtie filigra
nată din lume, ve
che de 600 de ani, 
iar din perioada 
cea mai recentă, 
exemplare de hîr
tie din stuful Du
nării și din fibre 
de sticlă, precum 

i din 
prima hîrtie sinte
tică. Este, de ase
menea, expus un 
exemplar al mași
nii de carton, des
tinată combinatu
lui de hîrtie de la 
Schwedt, în curs 
de construcție.

...Dintre toți muzicienii pe care 
l-am cunoscut — scria recent 
Casals intr-o scrisoare adresată 
directorului Muzeului „Enescu“ 
din București — socotesc pe Enes- 
cu ca iiind cel mai complet deoa
rece avea cele mai ' 
iar in creațiile sale artistice atin
gea culmile perfecțiunii. Și apoi, 
trebuie să vorbesc despre demni
tatea, modestia, puterea morală, pe 
care totdeauna le-am admirat la 
el... Enescu este una din figurile 
cele mai minunate Și atrăgătoare 
ale timpului nostru..."

Cinstind marea prietenie ce l-a 
legat o viață de Enescu. Casals a 
poposit in urmă cu peste un sfert

I Victor pictor

I
I
I
I
I

I
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I
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Marele dramaturg 
și scriitor francez 
Victor Hugo era ta
lentat și în pictură.

Referindu-se la a- 
cest talent al omului 
de litere francez, 
prietenul său, Theo- 
phile

Victor Hugo a lă
sat 450 de desene și 
acuarele. Parizienii 
le-au putut admira 
cu ocazia deschiderii 
casei memoriale, cu 

? prilejul centenarului 
surprinză- publicării operei „Mi-

nea: „In nenumăra
te rînduri am asistai 
uimit la felul în care 
orice pată de cafea 
sau cerneală se tran
sforma într-un pei
saj, un castel, un 
colt al malului mă
rii de o r .
toare originalitate”, zerabilii".

Vedere de la Constanta

MUZEUL

ÎN TURNEU
z-., ibiu. Intr-o clădire din 

centrul orașului se împa- 
chelează de zor cîteva 

zeci de tablouri. Afară, cîteva ma
șini așteaptă să încarce lăzile neo
bișnuite. Un tovarăș se ocupă in 
mod special de modul în care se. 
execută această operație. Ne aflăm 
la Muzeul Brukenthal. Aflăm că o 
serie de tablouri pornesc într-o că
lătorie interesantă. „Conducerea 
muzeului a desfășurat o seamă de 
acțiuni pentru a atrage cît mai 
mulți vizitatori să cunoască fondul 
deosebit de bogat de opere pe care 
il are muzeul, ne spune Th. Iones- 
cu, șeful secției de artă plastică a 
muzeului. Circa 5 000 vizitatori cu
noșteau comorile muzeului în cel 
mai bun an al său înainte de 1944. 
In 1962 numărul celor ce au vizitat 
sălile muzeului a fost de peste 
100 0001 Cifra e concludentă,
Ne-am gîndit însă că mulți dintre 
locuitorii regiunii — mai ales din 
satele și localitățile mai îndepărta
te n-au în fiecare zi drum la Sibiu, 
iar alții n-au încă deprinderea de a 
intra într-un muzeu. Am hotărît 
deci să ducem arta, tablourile, în 
întîmpinarea lor".

... Ceea ce se făcea de fapt în 
operația la care asistam, operație 
care continuă inițiativa începută în 
anii trecuți. Planul conducerii mu
zeului este ca să nu rămînă sat în 
care să nu se organizeze o aseme
nea expoziție. Expoziții pe teme ca 
„Sibiul vechi în grafică", „Maeștri 
ai artei plastice romînești“, „Maeș
tri ai artei plastice universale", 
„Crafica militantă contemporană“ și 
altele au circulat anul trecut și vor 
porni la drum acum de-a lungul 
căilor, pe firul satelor. Tablourile 
lui Luchian și Tizian s-au întîlnit 
în Rășinari iață în iață cu ochii 
curioși, avizi de artă ai localnici
lor. Și iată că în cărțile de impre
sii ale expozițiilor volante ale mu
zeului au semnat și alți 100 000 de 
oameni. Deci în total peste 200 000 
de vizitatori în 1962.

Călătorind, arta își îndeplinește 
mai deplin marile ei funcții.

EUGEN FLORESCU -

de veac pe meleagurile Romîniei, 
ducînd iubitorilor de muzică îna- 
ripantul său mesaj.

După mărite lor concerte pari
ziene, Casals1 și Enescu își înfră
țesc cîntul ihterpretînd la 9 de
cembrie 1937 sub conducerea lui 
G. Geotgescuj dublul concert pen
tru vioară, vlioloncel și orchestră 
<le Brahms. Pc.blo Casals dăruiește 
totodată auditorilor cu acest prilei 
o minunată tălmăcire a concertu
lui lui Schumann.

Melorhdnij bucureșteni au luat 
literalmente cu. asalt sala unde a 
avut loc concertul, dornici să-l 
audă ca solist al orchestrei noas
tre, pe muzicianul numit de Thi- 
baud „unul dintre cele mai curate 
talente pe care le-a avut vreodată 
muzica“.

După acest memorabil concert 
— unul dintre remarcabilele eve-1 
nimente din istoria primei orches
tre a țării, — Pgblo Casals notează 
în Cartea de aiar a Filarmonicii 
cuvinte pline de recunoștință iață 
de arta romînepscă: „Orchestrei 
Filarmonice din București, admira
bilului ei ț 
lui meu prieten George Georgescu, 
in amintirea serii de 9 decembrie 
1937 cind am avut onoarea să cint 
alături de marele Enescu“.

Presa artistică a vremii a con
semnat pe larg manifestările 
care a participat Casals < 
în mod special asupra reci laiului 
îh care „regele arcușului“ (cum 11 
numea Kreisler) a i 
nala în Mi de Brahms,--------- --  _
de Bacii, Variațiunile pe o temă 
engleză de Rontgen, 
in stil popular de Schumann 
Sonata în Do de 
printre altele un Rondo de Weber 
și un Coral de “ ’
periecțiune — 
Adevărului literar și artistic după 
acest recital, unul din cele cîte
va concerte date de Casals î 
București — cred că este insuii: 
cienlă pentru a da măsură gran
dioasei personalități a lui Casals.

De o simplicitate impresionantă 
iără nici o exaltare exterioară, 
fără patetism și retorică, marele 
muzician exprimă într-un stil lumi
nos stilurile muzicale“. După ce 
analizează citeva dintre trăsăturile 
artei lui Casals, cronicarul se în
treabă „In ce constă arta care a 
înălțat și a îneîntat citeva gene
rații de melomani ?

Casals e simplu. Nici un ele
ment impus, senzual nu strică ar
monia interpretărilor sale. El nu 
se cîntă pe sine cînd interpretea
ză. Prin el ne vorbește însăși 
zică, prin el își află < 
lurile muzicale“.

Peste luni, prezentînd alte 
niiestări ale vremii, cronicarii își 
mai aminteau plini de nostalgie de 
„recitalul înaripat al marelui maes
tru al violoncelului“.

IOSIF SAVA
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Haydn, iar în bis

Bach 
scria

„Ideea de 
cronicarul

„...Eu sînt luceafărul de sus
Iar tu să-mi fii mireasă".

dramatizare a poemului eminescian, realizată de formația artistică a Casei pionierilor 
din Calafat).

M E S A J PATETICA SEMNĂTURĂ
Ce nume frumos pentru un oraș : Victoria I 
Sună ca legendarele Athena sau Roma.

Să ne semnăm cu numele întreg,
Pe drumuri și pe case și pe străzi. 
Cu patosul intim cu care trec 
Mulțimile la marile parăzi.

Parc-auzi : „Olimpiii se afiă lingă orașul Victoria ; 
dragostea luptătorilor scinteiază-n orașul Victoria...”

Să ne semnăm pe acel inefabil 
Al primăverii noi, să ne semnăm, 
Și nu în pripă, nu indescifrabil, 
Ci drept, cu tot respectul pentru om.

Această apăsată semnătură
O vor citi și-aceia care vin.
Să ne semnăm, nimic să nu rămînă 
Șters, încurcat, arid sau anonim
Pe tot ce e alcătuire bună,
Pe visurile care le gîndim.
Să ne semnăm pe schele și motoare 
Pe zbor, pe vers, pe pașnicul atom, 
Așa semnat, să vadă fiecare
Că semnătura e a unui

ADRIAN

muie msași mu- g 
expresia sii- B

ma-
țării — anii mi-i număr,

FLORIN MUGUR

I
Gautier, spu-

0 ,,insulă“ în Marea Neagră

și în

Ștefan Iureș: „POEMA CITADINĂ“

In orașele noastre, toate străzile se termină-n soare. 
Cîndva, am văzut un adolescent ; așeza cărămizi, 
iar păsările, trecînd prin lumina privirilor lui, 
își schimbau culoarea.

Să ne semnăm pe schela nouă, pură, 
Cu numele adevărat, deplin.

om.
PAUNESCU

expediție hidrobiologică
“ ' " aO X .

sovietică în Marea Neagră 
descoperit o „insulă" de apă 
dulce, care plutește pe apa să
rată a mării. „Insula” ocupă o 
suprafață de circa 1 000 metri 
pătrați, la o adîncime de a- 
proape 50 centimetri și este de

culoare galbenă-verzuie. Pe su
prafața de apă dulce plutesc 
crengi de pomi, fire de trestie 
și fulgi de păsări acvatice. Cer- 
cetîndu-se fauna și flora insu
lei, s-a ajuns la concluzia că a- 
ceasta s-a format din apa Du
nării.

Vin să vestesc primăvara,
vin ca ostașul de la Marathon, în goană, 
cu cămașa vibrînd de bătăile inimii, vin 
din orașul Victoria.

Mă opresc cît ar bate o clipă în zbor 
Păsărea cu aripa cerul.
Știu : anii mei tineri și limpezi se vor 
Desena vertical în întreg șantierul.

Recompun drumul mereu 
Viselor zilnic le dăruiesc 
Vîrsta — pe apele timpului alb pescăruș 
O înalț peste-al zării cofraj ;

în urcuș : 
un etaj,

Flăcări în inima
Steag victorios pe clădiri și furnale.
Duc zile, schele, soarele pe umăr
Ca o decorație intimă, de lumini și petale. 

NICOLAE DRAGOȘ

e percepe în ulti
mul volum al lui 
Ștefan Iureș — 
„Poema citadină” 
— un efort de lăr
gire a universului I poetic. Nu pentru

că actuala culegere e divizată 
în șapte părți diferite prin to
nalități și tematică. Asemenea 
subgrupări abundă în poezia 
ultimilor ani — dacă ne amin
tim bine, însuși Iureș le-a mai 
folosit — dar împărțirile topo
grafice hu atrag totdeauna și 
o lărgire artistică. în „Poema 
citadină” versul lui Iureș pă
strează patosul civic, vigoarea 
agitatorică egal prezentă în 
afirmație și în satiră. însă sen
timentul schimbării revoluțio
nare și al iubirii pentru patria 
socialistă se desprinde din 
viața cotidiană a orașului : 
„dar dacă-n labirint de străzi, 
și-aeve / și-n versul ce le la
udă, tresalt / e neutru că, la 
fel de plin de sebe / pămîntul 
țării-l simt și sub asfalt!”

Merită subliniată această ca
pacitate a poetului de a afla 
izvoare abundente de poezie 
în realitatea de fiecare zi, de 
a descoperi înțelesuri majore 
în lucruri și fapte în aparență 
neînsemnate. Este aci r> atitu
dine estetică si o atitudine de 
viață. Si e un bun răspuns dat 
acelor încercări artificiale care 
caută poezia pornind de la un 
procedeu si nu de la materia
lul de viață, fac sforțări une
ori contursionate, pentru a 
„fabrica” poeticul. Nu mini
malizăm prin aceasta elabora
rea poetică- Dar vidul nu se 
poate elabora. Sînt adevăruri 
elementare, din păcate, uneori 
uitate.

Versurile trec astfel pe lingă 
luminile și vitezele orașului, 
străbat străzile, se plimbă prin 
parcuri matinale, refuzînd na-

cidă se află „sîmburij amari”, 
e trasă morala. Străvechiul gen 
al fabulei e înnoit astăzi prin 
umor și fantezie. Dar apologul 
cu morala lui explicită nu mai 
are virtuți poetice.

Expresia poetică e pe alocuri 
greoaie și exprimarea metafo
rică cade în ciudățenii. Tropii 
și figurile de stil dau mai mul
tă libertate logicii poetice, dar 
nu o îndreptățesc să contrazică 
logica propriu-zisă „Impuls” 
opune cu vigoare impresia de 
înțepenire pe care o trezea în 
trecut un oraș moldovean —1 
transformărilor aduse de socia
lism : „Aici s-a născut și a ză
cut inerfui / nimic nu mișca”. 
Hiperbolizări ca : îi era lene 
rîului să curgă / primăverii să 
urce în flori / întîrzia și luna 
uneori / să-și facă drum prin 
înserarea murgă” sînt expre
sive. Dar cînd poetul ne spune 
că „orașul era lăbărțată sofa) 
pe care, trîndavă, venea să se 
culce moșia”, nu mai acceptăm 
sensul figurat — moșier în loc 
de moșie — pentru că sensul 
propriu creează un nedorit 
efect comic.

Iureș e un poet cu individua
litate formată, dar ecourile fi
rești din alți poeți împrtimută 
cîteodată motivele și limbajul 
acestora. în acest sens. Âr- 
ghezi e mai puțin prezent în 
versurile omagiale ca în „Pe
strița”.

Inegalitățile, scăderile exi
stă și poetul trebuie pus în 
gardă împotriva lor. Ii putem 
cere travaliu artistic mai exi
gent. mai multă selectivitate. 
Dar există și înflăcărarea cu 
putere de Comunicare, caracte
ristica gravitate și noblețe a 
gîndlrli. Ele dau preț „Poemei 
citadine”.

turismul, făcînd mereu asocia
ții cu activitatea umană. Tonul 
e meditativ, uneori cu licăriri 
de umor. In parc, prezența 
„camionului de cinci tone” nu 
constituie o stridență : „Horti
cola aduce anemone”. întinde
rea zonei poetice nu se face 
doar prin împrumut de atitu
dini și de tonuri contradictorii. 
Poetul nu-și descoperă insule 
în care să cultive peisajul și 
obiectele rupte de preocupă
rile omului contemporan. A- 
ceastă poezie a vieții de fie
care zi a citadinului nu caută 
nemișcarea, împietrirea ci în
noirea. E o poezie a orașului 
socialist care se leagă de acți
unea conștientă a omului și de 
forța revoluționară, prezentă 
peste tot-

Altă trăsătură demnă de no
tat — caracteristică pentru 
versul lui Iureș, îndată după 
volumele de debut — este o 
reală capacitate reflexivă. Po
etul e mai curînd un reflexiv 
decît un perceptiv. Aprecierile 
acestea trebuie luate cu gradul 
de aproximație care-1 com
portă. Nu izbește la el frăgezi
mea și ineditul impresiei — 
deși trebuie spus că mai ales 
în actualul volum se observă 
cîteva reușite în acest sens — 
ci puterea de a gîndi poetic, 
adică asociind imaginile și des- 
coperindu-le vaste semnificații. 
Iureș evită confuzia între me
ditație și retorică, între medi
tație și împerecherea banală 
de imagini, între meditație și 
aforismul vag, emis cu solem-

nitate. In asemenea cazuri, „re
flexia” se reduce la mimică și 
gesticulația noetică. Poetul nu 
revine la problemele prea ge
nerale și prea dezbătute decît 
cu intenții umoristice. Astfel, 
descoperă în sticlele de lapte 
ciclul de transformare a ma
teriei, „Ia te uită ce drum 
ocolit a urmat / iarba păscută 
pe Valea Frumoasei!”. Cînd 
reflectează însă asupra tran
sformărilor nu o face în- 
tr-o manieră utilă generală, 
ci pornește de la schimbarea 
pietrei umile în baraj, de la 
dușmanul pe care-1 constituie 
inerția. Reflecția aparține ace-

evitat 
reto- 

simte 
scapă 
inutil

Trebuie subliniat ceea ce a- 
duce bun în „Poema citadină” 
ceea ce e progres, căci socotim 
că Iureș a fost destul de frec
vent nedreptățit de critică — 
dacă se poate numi critică în
țepătura neargumentată 
notele semnate de cele 
multe ori cu inițiale.

Se pot însă menționa 
„Poema citadină” mai multe 
bucăți care depășesc un coefi
cient admisibil de inegalitate și 
par mirate că au ajuns în vo
lum. Astfel „Balconul” cu ba
nala sa personificare, cu ver
suri înșirate astfel: „A lansat, 
ia uite, un băiat / niște avi
oane de hîrtie / Supărat că 
i-au aterizat ) pe un alt balcon, 
asemeni mie”. Obosită e și 
ideea noetică din „Vecinii mei”. 
In fetița care vine de la repe
tițiile baletului pionieresc și în 
băiatul pasionat de chimie, po
etul vede pe marea dansatoare 
și pe chimistul de geniu.

Lăsînd la o parte deni
velările. bucățile care n-ar fi 
trebuit cuprinse în volum, ine
galitățile abundă chiar în poe
zii interesante. Am vorbit de 
urmele de retorism. Apăsarea 
didactică care izgonește emoția 
supără în mai multe rînduri. 
„Simburii” reia tema mai ve
che a creației în care suferin
ța creatorului se transformă 
în rod pentru alții. O face cu 
idei poetice noi, într-o compa
rație reușită. Dar alcătuirea 
poeziei o transformă într-un 
apolog în versuri. Portocala e 
curățată, sub carnea translu-

din 
mai

Iul — efortul mai susținut spre 
concizie și simplitate. La înce
puturile lui, Iureș n-a 
confuzia dintre patos și 
rică. Declamația se mai 
uneori, poetului îi mai 
de sub condei cîte un
„ehehei!”. Dar mai ales notația 
cotidiană î] îndeamnă pe Iureș 
să caute expresia concentrată, 
imaginea sintetică. „Poema ci
tadină” care dă titlul volumu
lui e alcătuită din catrene și 
cîteva izbutesc expresive in
stantanee, asociații originale de 
impresii în care retrăiește tu
multul orașului. Sub ploaia de 
vară, strada e „un cockteil de

salvarea străvechiului edificiu a 
barajului înalt de la Assuan |
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Un muzeu al berii
La München a fost deschis 

un „Muzeu al berii”.
El dispune de lot felul de re

licve istorice în legătură cu 
prepararea berii, care în Bava
ria este considerată o artă. 
Printre acestea se numără și 
carta din 1372, care dădea cetă
țenilor din acest oraș dreptul

I
I
I
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luiași erou liric, se încadrează 
în concepția socialistă despre 
lume. Mai izbutite — căci „Mu
tațiile materiei” enumera prea 
didactic — sîrit meditațiile din 
„Fiul”. Convingerea în progres 
îl face pe poet sa discearnă în 
puștiul de astăzi potențialul 
viitorului. Ideea e enunțată cu 
o urmă de grandilocvență dar 
cu o solemnitate convingătoa
re: „Mereu mai scund în preaj- 
mă-ți, prin spirit ?i prin gest! 
voi coborî versantul abrupt cu 
roca tare / și-abia zărindu-ți 
urma spre-al lunii Everest — 
/ voi coborî în văi și-n accep
tare”.

Trebuie consemnat un alt 
lucru prețios în drumul poetu-

miresme, viteze și lumini”. 
Trecătorii : „Nu vă cunosc, de
sigur. Știu lumile din voi / în 
mari rotiri, pulsații și fierberi 
cotidiene l așa cum în văzdu
hul tăcut presimt un foi / de 
melodii și glasuri pe unde hef- 
ziene”. Exercițiile de concen
trare nu se mărginesc la ca
trene. Ele contribuie la reu
șite ca „Fiul” ori „Callatis”, 
unde meditația se mulează 
sculptural ne metrul antic : 
„Simt cum respiră profund 
omul din marmura mută / Pac
tul cu noi, cei de azi. și mai 
departe cu zarea / mîngîie vi
sele lui, dîrz încleștate cu 
timpul / încolăcite pe Timp, 
iederă nemuritoare’,’ SILVIAN IOSÎFESCU



Pregătirea instructorilor 
nesalariați ai comitetului

orășenesc U. T. M.
De curînd s-a încheiat la 

Constanța cursul Seral de 
pregătire a instructorilor 

nesalariați ai comitetului orășe
nesc U.T.M. El a fost organizat 
în decursul a 8 după-amieze cu 
toți cei 56 de instructori nesa
lariați ai comitetului orășenesc. 
Toți aceștia au fost recrutați 
din rîndnl membrilor și candi- 
daților de partid tineri, al celor 
mai pregătiți utemiști câre au 
multă experiență în muhca de 
organizație. Ținînd seama de 
specificul orașului, comitetul o- 
rășenesc U.T.M. s-a orientat bine 
recrutînd în rîndul activiștilor 
nesalariați tineri cu pregătiri di
ferite : muncitori, tehnicieni și 
ingineri, economiști, profesori și 
învățători. Aceasta dă posibilita
tea comitetului orășenesc U.T.M. 
să asigure o îndrumare mai ca
lificată tuturor organizațiilor de 
bază U.T.M. Așa, de exemplu, 
Grigore Iacovschi, muncitor con
structor naval, îndrumă activita
tea organizațiilor de bază U.T.M. 
de la T.R.C.L. și Salvamar, învă
țătoarea Dobrița Petrescu, orga
nizațiile de bază U.T.M. ale ca
drelor didactice de la școlile 16 
și 17.

Unii dintre instructori îndepli
nesc de puțin timp această sar
cină, nu au încă experiența ne
cesară în munca de îndrumare a 
activității organizațiilor de bază 
U.T.M. De aceea, Comitetul oră
șenesc U.T.M. Constanța s-a o- 
rientat bine organizînd pregăti
rea instructorilor nesalariați într- 
un curs seral. Prin acest curs, 
comitetul orășenesc și-a propus 
să ajute instructorii să-și însu
șească cele mai bune metode de 
îndrumare a activității organiza
țiilor de bază U.T.M. în vederea 
mobilizării întregului tineret la 
îndeplinirea sarcinilor de produc
ție; să le explice cum trebuie a- 
jutate organizațiile U.T.M. pen
tru a-și îmbunătăți permanent 
munca de educare a tinerilor, 
pentru a întări continuu viața 
internă de organizație.

Cursul a început sîmbătă, 4 
mai a.c. Prima zi a fost consa
crată studierii unor documente 
importante de organizație. Ast
fel, au fost studiate unele capi
tole din Statutul U.T.M.; Instruc
țiunile C.C. al U.T.M. cu privire 
la criteriile și modul de primire 
în U.T.M. ; precizările C.C. al 
U.T.M. cu privire la eliberarea 
recomandărilor membrilor U.T.M. 
ce doresc sa devină candidați de 
partid.

După ce instructorii au primit 
explicații amănunțite la toate 
problemele rămase neclare în 
timpul studiului, primul secretar 
al comitetului orășenesc U.T.M., 
tovarășul Florian Iorcescu, a pre
zentat expunerea : „Uniunea Ti
neretului Muncitor — organiza
ție unică revoluționară a tine
retului din Republica Populară 
Romînă. Conducerea de către 
partid a țJniunii Tineretului 
Muncitor, chezășia succeselor în
tregii sale activități. Rolul și 
sarcinile U.T.M. ca ajutor de nă
dejde al partidului în educarea 
comunistă și mobilizarea tinerC-

tuluî la construirea socialismu
lui".

Următoarele două zile au fost 
consacrate problemelor muncii 
organizațiilor de bază U.T.M. 
pentru mobilizarea tineretului la 
îndeplinirea sarcinilor de produc
ție. Mai întîi, instructorii nesala
riați au ascultat expunerea ingi
nerului C. Andrișoiu despre : 
„Căile creșterii productivității 
muncii în întreprinderile orașului 
Constanța. Prețul de cost și căile 
reducerii Iui. Descoperirea și fo
losirea rezervelor interne“.

Pentru înțelegerea mai temei
nică a problemelor legate de or
ganizarea și desfășurarea ÎUttece. 
rii socialiste, stimularea eviden- 
țiaților, fruntașilor și colective
lor evidențiate și frUntăȘe în în
trecerea socialistă, a fost invitat 
să vorbească în fața instructori
lor tovarășul Ion Olaru — pre
ședintele Consiliului sindical lo
cal.

A fost studiată apoi Hotărîrea 
Biroului C.C. al U.T.M. cu pri
vire la munca patriotică. Un 
membru al biroului comitetului 
orășenesc a explicat care sînt o- 
biectivele cele mai importante la 
care tineretul din orașul Con
stanța trebuie să-și aducă contri-

Viață 
de organizație

buția prin miiricâ patriotică. To
varășul Tiță Veniamin, iicretir 
al Comitetului orășenesc cu pro
blemele ecohomibe, a prezentat în 
continuare o expunere despre : 
„Sarcinile organelor și organiza
țiilor U.T.M. în mobilizarea tine
retului la întrecerea socialistă 
pentru îndeplinirea planului de 
stat la toți indicii, întărirea dis
ciplinei în producție și ridicarea 
continuă a calificării profesio
nale“. De asemenea, li s-ă vorbit 
și despre sarcinile organizațiilor 
U.T.M. din comerț, cooperație și 
instituții. De mare importanță 
pentru însușirea celor predate au 
fost dezbaterile din seminarul 
care a avut loc pe această pro
blemă.

Zilele de marți și miercuri au 
fost destinate cunoașterii și stu
dierii problemelor muncii de e- 
ducație a tineretului. Tovarășul 
Marin Dascălu, de la cabinetul 
regional de partid, a vorbit des
pre unele probleme actuale ale 
muncii de propagandă. Tovarășul 
I. Munteanu, secretarul Comite
tului orășenesc pentru cultură și 
artă a prezentat apoi expunerea : 
„Formele și metodele muncii cul
turale“, iar tovarășul Dumitru 
Tocaru, vicepreședinte al U.C.F.S. 
regional, a vorbit despre : „Mun
ca sportivă. Sarcinile și atribuții
le asociațiilor sportive“. Ultima 
expunere a fost țihută de tovară
șul Niță Scarlat, secretar cu pro
blemele de propagandă al comi
tetului orășenesc U.T.M. El a vor
bit amănunțit și documentat des
pre munca organelor și organiza
țiilor U.T.M. pentru organizarea 
ți desfășurarea învățămintului

politic, sarcinile imediate pentru 
încheierea în cele mai bune con
diții a anului de învățămînt 
politic, cum trebuie organizată 
informarea politică, propaganda 
prin conferințe, concursul : „Iu
biți cartea“, „Spartachiada tine
retului“. Pentru fixarea mai bine 
a problemelor legate de munca 
de educație s-a organizat cu toți 
instructorii o discuție sub formă 
de Seminar.

Vineri s-a trecut și Ia ultima 
părte a programului consacrată 
problemelor vieții interne de or
ganizație. Prima expunere în a- 
cest sens s-a referit la modul în 
care trebuie pregătită și desfă
șurată o adunare generală U.T.M. 
Prezentarea expunerii a fost în
credințată tovarășului Petre Bo- 
ruzi, membru al biroului comite
tului orășenesc U.T.M. și secretar 
al comitetului U.T.M. de Ia 
D.R.N.C. Folosind numeroase 
exemple concrete din întreprin
derea în care muncește, vorbito
rul a explicat pe larg pe ce bază 
sînt stabilite problemele ce se 
discută în adunarea generală, 
cum este aceasta pregătită și con
dusă. El a insistat, de asemenea, 
asupra măsurilor ce se stabilesc 
în adunarea generală, a modului 
în care este organizată îndeplini
rea lor.

O expunere valoroasă pentru 
munca instructorilor nesalariați 
a fost și cea prezentată de tova
rășul Alexandru Gavriliuc, secre
tar al Comitetului regional 
U.T.M. Dobrogea. El le-a vorbit 
instructorilor despre organizarea 
și planificarea mdiicii ; atribuții
le comitetelor organizațiilor de 
bază U.T.M. și a birourilor orga
nizațiilor U.T.M. ; despre munca 
politică de primire a tinerilor în 
U.T.M. ; încasarea cotizațiilor și 
organizarea evidenței membrilor.

Primul secretar al comitetului 
orășenesc U.T.M. a ținut apoi o 
expunere despre stilul de muncă 
al instructorului nesalariat cu or
ganizațiile de bază U.T.M. S-a ex
plicat amănunțit care sînt atribu
țiile instructorului nesalariat, me
todele și formele de muncă ale 
acestuia în îndrumarea activității 
organizațiilor de bază U.T.M.

Și de data dceasta au fost or
ganizate discuții recapitulative 
care au constituit un mijloc im
portant de clarificare a tuturor 
problemelor.

Așa s-2 desfășurat la Constan
ța cursul seral de pregătire a in
structorilor nesalariați. Biroul 
Comitetului orășenesc U.T.M. 
Constanța a repartizat toți ins
tructorii nesalariați pe organiza
ții de bază U.T.M. și a stabilit 
măsuri pentru sprijinirea lor în 
vederea aplicării învățămintelor 
desprinse cu prilejul cursului de 
pregătire.

I. ȘERBU

In campionatul

categoriei A

de fotbal
Campionatul 

cat. A de fotbal 
se reia astăzi 
cu desfășura
rea meciurilor 
din cadrul ce
lei de-a 22-a 
etape. In Capi

tală, pe stadionul Republicii, 
se vor desfășura următoarele 
jocuri: Progresul București- 
Știința Cluj (ora 15,30) și Ra
pid BucUrești-C.S.M.S. Iași
(ora 17). Celelalte jocuri : Mi-
nerul Lupeni-Dinamo Bucu
rești; Farul Constanța-Steaua; 
Știin{a Timișoara-Crișana Ora
dea ; U. T. Arad-Petrolul Plo-
iești ; Steagul roșu Brașov- 
Dinamo Bacău.

Stațiile noastre de radio vor 
transmite cu începere din ju
rul orei 18,15 de la Constanța, 
repriza a doua a meciului Fa
rul-Steaua. Transmisia se va 
face pe programul I.

(Agerpres)

„Cursa Păcii“

ă 1’02”. La

Etapa a 9-a a „Cursei Păcii” disputată ieri în
tre orașele Torun și Poznan a fost cîștigată de 
ciclistul italian Severino Andreolli care a par
curs 150 km în 3h 42’22” (medie ouară 40,500 
km). In același timp cu învingătorul au trecut 
linia de sosire în ordine : Green (Danemarca), 
Petersen (Danemarca), Volf (R. S. Cehoslovacă) 
și Bobekov (R. P. Bulgaria). Grosul plutonului, 
în care se aflau toți cei 6 cicliști romîni, a sosit 
km 40 al etapei a abandonat, fiind bolnav, fos

tul purtător al tricoului galben, francezul Jean Pierre Genet.
Clasamentul general individual: 1. Verhaegein (Belgia)

37h 11’32” ; 2. Ampler (R. D. Germană) la 32” ; 3. Vyncke (Bfel- 
gia) la 1’50” ; 4. G’avliczek (R.P.P.) lă 3’23” ; 5. Cerepovici
(U.R.S.S.) la 4’16” ; 6. C. Dumitrescu (R.P.R.) la 4’20” ; 7.
I. Cosma (R.P.R.) la 4’30” ; 8. Timmerman (Belgia) la 5’50” ; 9. 
Storai (Italia) la 6’14” ; 10. Kudra (R.P.P.) la 6’17” ; 11. Kapito
nov (U.R.S.S.) la 7’18” ; 12. Woodborn (Anglia) la 7’26” ; 13. Do- 
lezai (R. S. Cehoslovacă) la 7’36” ; 14. Olizarenko (U.R.S.S.) la 
8’00” ; 15. Becker (R.P.P.) la 8T8”. în cursă au mai rămas 95 
de alergători din cei 115 care au luat startul la Praga.

în clasamentul general pe echipe continuă să conducă R. P. 
Polonă, urmată de Belgia, U.R.S.S. R. D. Germană, italia, R. P. 
Romînă, iugoslavia, R. P. Bulgaria etc.

Astăzi se desfășoară etapa a 10-a pe distanța Poznan—Zielona 
Gora (121 km). Luni este zi de odihnă, iar marți se aleargă e- 

tapa a U-a Zielona Gora—Gorlitz (172 km).

(Agerpres)

• Ieri a început 
la Paris meciul tri
unghiular de halte
re dintre echipele 
selecționate ale R.P. 
Romîne, Franței și 
Finlandei. Prima zi 
a fost dominată de 
sportivii francezi 
tare au cîștigat pri
mul loc la catego
riile cocoș, pană, u- 
șoară și semimijlo- 
cie prin Meurat —
207.5 kg, Fula —
322.5 kg, Gerber —
365.5 kg șl Glaner 
— 415 kg. în afară 
de concurs la cat. 
ușoară, sportivul 
romîn Fitzi Balaș a 
stabilit un nou re
cord mondial de ju
niori stilul „împins” 
cu 118 kg (v.r. era de 
115 kg și aparținea 
suedezului Ștrand.

• Sîmbătă s-a ju
cat la Moscova cea 
de-a 21-a partidă a 
meciului pentru ti
tlul mondial de șah 
dintre marii mae
ștri sovietici Bot- 
vinnik și Petrosian. 
După o oră de joc, 
la mutarea a 10-a, 
într-o poziție egală, 
cei doi șahiști au că
zut de acord asupra

remizei. Scorul este 
acum 12—9 în fa
voarea lui Petrosi
an, căruia îi trebuie 
în următoarele trei 
partide doar o ju-

mătate de punct 
pentru a cuceri ti
tlul de campion al 
lumii. Partida a 
22-a va avea loc la 
20 mai. Cu albele 
va juca Botvinnik.

• Renumita atle
tă sovietică Tdmara 
Press a stabilit sîm
bătă la Moscova lin 
nou record mondial 
la aruncarea discu
lui, cu o performan
ță de 59,29 m.

• în turul trei ăl 
campionatelor in
ternaționale de te
nis ale Franței, 
care se desfășoară 
pe terenurile de la 
Rotând Garros din 
Paris, renumitul ju
cător australian 
Bob Hewitt l-a în
vins cu 2—6 ; 6—1 ;

6—2 ; 7—5 pe Tort 
Țiriac (R.P. Romî
nă). O surpriză a 
furnizat francezul 
Barclay care l-a e- 
liminat cu. 6—1;
5—7 ; 6—1 ; 6—4 pe 
australianul Mulli
gan.

• Turneul inter
național de sCrimă 
de la Kiev â conti
nuat cu desfășura
rea probelor de flo
retă pe echipe. La 
feminin, pe primul 
loc s-a clasat selec
ționata R.P. Romî
ne care în meciul 
decisiv a înving cu

9—3 reprezentativa 
R.S.S. Ucrainene.
In competiția mas

culină, victoria a 
revenit echipei u- 
crainene, învingă
toare cu 9—7 în 
meciul cu , repre
zentativa R.P. Ro
mîne. Pe locul trei 
s-a clasat Ucraina 
II, iar pe locul 4 e- 
chipa R.S.S. Moldo
venești.

(Urmare din pag. I) 
această societate", V. I. Lenin 
a spus : „ea trebuie să știe că 
toată sarcina vieții ei este con
struirea acestei societăți". Sar
cină de viață înseamnă însă 
lucrul cel mai serios, cel mai 
semnificativ, cel mai înalt din
tre toate sarcinile noastre. Ea 
trebuie să devină principiul de 
bază al întregii noastre activi
tăți, în înțelesul foarte precis, 
necontroversibil, că tot ceea ce 
gîndim, tot ceea ce simțim, tot 
ceea ce înfăptuim în viața 
noastră de fiecare zi, de fiecare 
clipă, trebuie să se subordo
neze integral, fără echivoc, a- 
cestei sarcini istorice primor
diale, care angajează toate for
țele noastre, energia creatoare 
a tiitdror oamenilor munții, 
însăși viața lor. De aici răs
punderi mafi și înaltă prețuire 
din partea societății socialiste 
față de toți cei care se situea
ză, prin munca lor eroică, în 
fruntea detașamentelor care 
construiesc socialismul ; ei se 
bucură, arată Lenin, de respec
tul general al societății.

Pătrunzîndu-se de aceste a- 
devăruri, tinerii vor înțelege 
limpede datoriile ce le revin.

Orizonturi

și datorii

Șantierul naval Ollenifa și-a j 
îndeplinit planul de produc- j 
fie pe luna aprilie în pro- j 
porție de 100,8 la sută. înj 

( fotografie : vedere generală j 
a șantierului.

Foto: AGERPRES \

— Ce însușiri credeți că tre
buie să-și cultive, în mod deo
sebit, tineretul de azi, pentru 
a ii la înălțimea acestor cerin-

CINE M A T O G

Sate electrificate
De la începutul acestui an 

alte 7 sate din regiunea Do- 
brogea, printre care Garvăn, 
Floriile, Rachelu au fost elec
trificate, iar în alte 15 loca
lități rurale a fost extinsă re
țeaua electrică. In această 
parte a țării, în care becul 
electric ardea în trecut în- 
tr-un singur sat, Lazu, în pre
zent sînt electrificate peste 
240 de sate. In raioanele Ne
gru Vodă și Medgidia toate sa
tele sînt electrificate. Pînă la 
sfîrșitul anului vor fi electri
ficate alte 32 de sate din a- 
ceastă regiune, iar în 55 vor 
fi extinse rețelele electrice.

(Agerpres)

CARTAGINA IN FLĂCĂRI 
— film pentru ecran panoramic: 
Patria (10; 16,30; 19; 21,15).
ROCCO ȘI FRAȚII SĂI - am
bele serii: Republica (9,15; 12,45; 
16,30; 20), București (9; 12,30,'* 
16,30; 20), 1 Mai (9; 12,30; 16; 
19,30), Gh. Doja (10,30; 14; 
17,30; 21), Alex. Sahia (9; 12,30; 
16; 19,30; — gradina 20,15),
Miorița (10,45; 14,30), Ștefan cel 
Mare (9,45; 13; 16,15; 19,30), G. 
Coșbuc (10; 13,30; 17,30; 21), 
Stadionul Dinamo (orele 20,15), 
Arenele Libertății (orele 20,30), 
Grădina Progresul (orele 20,45), 
Grădina T. Vladimirescu (orele 
20,45), Grădina 13 Septembrie 
(orele 20,15), Flacăra (orele 
10,30; 17). CABOTINUL: ru
lează la cinematografele Ma- 
gheru (10; 12; 14,15; 16,30;
18,45; 21), I. C. Frimu (9; 11,15; 
13,30; 16,30; 18,45; 21,15 - gră
dină 20). Grivița (10; 12; 15; 
17; 19; 21), Stadionul Ciulești 
(orele 20), 23 August (10; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21 - gră
dină 20), Libertății (10; 12; 14; 
16,15; 18,30; 20,45 — grădină 
20). RĂZBOI ȘI PACE — ambe-

le serii: rulează la cinemato
graful V. Alecsandri (15,30; 19). 
MAMELUCUL : rulează la cine
matografele Elena Pavel (10; 12; 
15; 17; 19; 21 — grădină 20), 
Floreasca (15; 17; 21). CERTIFI
CATUL DE NAȘTERE : Tine
retului (10; 12; 14; 16; 18,15;
20,30), G. Bacovia (15,30; 18;

20,15). IDIOTUL : rulează la ci
nematografele Victoria (10; 12,30; 
15; 17,45; 20,30), V. Roaită (10; 
12; 16; 18,15; 20,30 — grădină 
20). PLANETA FURTUNILOR: 
Central (10,30; 13; 15,30; 18; 
20,30). IN NOAPTEA DE A- 
JUN : Lumina (rulează în conti
nuare de la orele 14 după-amiază 
16,15; 18,30; 20,45). PROGRAM 
SPECIAL PENTRU COPII la 
orele 10 la cinematograful 13

■

Canotori în concurs pe lacul Herăstrău.

fe ? Formulînd această între
bare, ne gîndim nu numai la 
pasiunea în muncă — trăsătura 
principală a tînărului din epo
ca noastră — ci și la idealul 
umanist al „omului total", cum 
spune Marx, al omului care în
făptuiește cu plenitudine exis
tența umană...

— „Omul total" — notam a- 
cum cîțiva ani, în cadrul unei 
discuții despre „Umanismul șl 
epoca noastră" — înseamnă 
dezvoltarea amplă, și pe cit

completarea omului specialist, 
pe cît posibil, cu omul integral 
prin dezvoltarea multilaterală 
a personalității, prin înflorirea 
și folosirea tuturor talentelor 
și aptitudinilor individuale.

— Această dezvoltare com
pletă și armonioasă a persona- 
litafți fiind posibilă numai în 
societatea socialistă, pe care 
dușmanii o învinuiesc de „stan
dardizare a individului"...

— Este complet falsă — și 
am explicat aceasta intr-un

Foto: prol. V. ORZA

țara noastră, cultura a devenit 
un bun al întregului popor, ea 
a căpătat caracterul unei cul
turi de masă.

Evident, munca rămîne fac
torul principal în educarea co
munistă a tineretului ; dar prin 
cultură (tehnică, știință, artă, 
literatură, învățămînt, morală 
etc) tînărul muncitor își va în
tregi educația, își va făuri o 
conștiință socialistă înaltă și 
își va asigura pregătirea tehni- 
că-profesională, necesară parti-

Sesiunea Sfatului Popular 
al Capitalei

Sîmbătă au avut loc lucră
rile celei de-a VlII-a sesiuni 
a Sfatului Popular al Capita
lei, în afară de deputății Sfa
tului Popular al Capitalei la 
sesiune au luat parte nume
roși invitați — deputați în 
Marea Adunare Națională, 
șefi de secțiuni ai SPC. pre
ședinți și vicepreședinți ai 
sfaturilor populare raionale, 
conducători de întreprinderi, 
profesori, oameni de artă din 
Capitală.

Lucrările sesiunii au fost 
conduse de tov. deputat

Traian Dudaș, secretar al Co
mitetului orășenesc București 
dl P.M.R. Pe ordinea de zi au 
figurat „Raportul Comisiei 
permanente de deputați pen* 
tru gospodăria comunală cu 
privire la activitatea desfășu
rată pe perioada martie 1961- 
martie 1963” și „Raportul Co
misiei nermanente de deputați 
pentru învățămînt cu privire 
la activitatea desfășurată pe 
aceeași perioadă”.

Numeroși debutați au luat 
cuvîntul pe marginea rapoar
telor prezentate.

IMOI
Sîmbătă seara s-a înapoiat 

în Capitală, Gheorghe Gaston 
Marin, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, împreună 
cu Gogu Rădulescu, ministrul 
comerțului exterior, Mihail 
Florescu, ministrul industriei 
petrolului și chimiei, și Ser- 
giu Bulgacoff, prim-vicepreșe- 
dinte al Comitetului de Stat al 
Planificării, care, la invitația 
grupului E.N.I. (Societatea pe
troliferă italiană de stat), au 
făcut o vizită în Italia.

★
Sîmbătă dimineața au plecat 

în Italia acad. C. Daicoviciu,

ntTII
Iorgu Iordan și Emil Petrovici 
pentru a participa la festivită
țile care vor avea loc la Țori- 
no în zilele de 20 și 21 mai cu 
ocazia sărbătoririi a 100 de ani 
de la efearea primului curs de 
limba romînă la universitatea 
Torino.

★
Sîmbătă la amiază, în Sala 

de marmură a Casei Scînteli, 
s-au încheiat lucrările celei 
de a IV-a Conferințe națio
nale de stomatologie organiza
tă de Uniunea Societăților de 
științe medicale din R. P. Ro
mînă.

tat o dezvoltare pasivă, con
templativă a personalității in
telectualului. îmi aduc aminte 
cum, în liceu, sportivii erau 
considerați pușlamalele clasei ; 
băieții „buni" se închideau în 
camere cu perdelele lăsate, as
pirină să devină oameni cît 
mai subțiri, cît mai originali și 
cît mai rafinați, departe de 
orice muncă manuală.

Invățămîntul nostru a fost 
supus unor transformări radi
cale. S-a urmărit ștergerea di-

Marile răspunderi ale tinerei generații

noașterea relativității, nu poți 
fi satisfăcut decît pe cale ra
țională. Și pentru asta trebuie 
exigență, exigență înaltă în 
toate împrejurările muncii și 
ale vieții !)

Societatea noastră caută să 
promoveze, pe toate căile, 
noul, progresul, în detrimentul 
vechiului și al stagnării. Ca 
specialist exigent, ca om de 
cultură, ca un cunoscător pro
fund al științei marxist-lenini- 
ste — adică al adevărului 
științific despre riatură, viață 
și societate — tînărul intelec
tual va putea ajuta la promo
varea acestui nou, adueîndu-și, 
în felul acesta, contribuția sa 
la înflorirea patriei noastre so
cialiste. El va fi astfel la înăl-

posibil integrală, a personalită
ții Umane. In această privință, 
trebuie avute în vedere dez
voltarea intelectuală, dezvolta
rea științifică, dezvoltarea afec
tivă și dezvoltarea fizică. Evi
dent, „omul total" nu exclude 
nicidecum specializarea, ci, 
dimpotrivă, o implică. (Omul 
nou este întotdeauna un elev, 
„învățați, învățați, învățați I" 
— spunea Lenin. Tot el ne ce
rea șă învățăm cît mai repede, 
de două ori mai repede decît 
ceilalți, ca să cîștigăm timpul 
pierdut, ca să putem furniza 
cadre de intelectuali și, în ace
lași timp, de muncitori. Omul 
nou, remarcam cîndva, trebuie 
să fie un „elev grăbit", un elev 
perpetuu care, atîta timp cît 
trăiește, are întotdeauna ceva 
de învățat). Ceea ce se face 
însă în educația socialistă este

studiu „Despre personalitate în 
regimul socialist și în regimul 
capitalist" — este complet fal
să pretenția că omul socialist 
ar fi omul standard, omul în 
serie. în celebrul său articol 
„Despre concurență", Lenin 
vorbește despre dezvoltarea 
personalității și în special a 
originalității omului in socia
lism. Muncitorul socialist nu 
mai e robot, un sclav al taylor- 
ismului, ca eroul lui Charlie 
Chaplin, care nu știa să execu
te decît o singură mișcare 
abrutizantă. El trebuie să aspi
re către un nivel de cunoștințe 
și un orizont spiritual din ce în 
ce mai bogate.

— Și cum le-ar putea do- 
bîndi ?...

— Folosind pe deplin minu
natele condiții materiale care-i 
sînt puse astăzi la dispoziție. In

cipării lui active și conștiente 
la construirea socialismului și 
comunismului. Un constructor 
conștient al lumii noi trebuie 
să-și însușească în chip firesc 
pozițiile cele mai înaintate ale 
tehnicii, ale științei, ale artei, 
ale moralei, așadar ale culturii. 
Toate acestea îl vor ajuta să-și 
dezvolte atitudinea socialistă 
față de muncă, față de proprie
tatea socialistă și de bunul ob
ștesc, patriotismul fierbinte, 
devotamentul față de cauza 
socialismului. însușirea culturii 
socialiste e, așadar, o datorie 
importantă pentru tînărul mun
citor, pentru întreg tineretul 
patriei noastre.

— V-am ruga să vă referiți, 
în încheiere, la răspunderile 
deosebite care stau în fata ti
nerei generații de intelectuali.

— Epoca trecută a reprezen-

R A F E
Septembrie. CUMPĂRĂ-ȚI UN 
BALON : 13 Septembrie (11,30; 
13,30; 16,30; 18,30; 20,30). PRO
GRAM DE FILME DOCU
MENTARE, rulează în conti
nuare de la orele 10 pînă la 
orele 21 la cinematograful Tim
puri Noi. FRUMOASA LAU- 
RETTE : rulează la cinemato
graful Maxim Gorld (15,45; 18; 
20,15). PIRAȚII AERULUI - 
cinemascop : Giulești (10,30; 
12,15; 15,15; 17; 18,45; 20,30).
TOATĂ LUMEA E NEVI
NOVATA : rulează la cinemato
grafele înfrățirea între popoare 
(16; 18; 20), Flacăra (orele 20,30), 
Volga (10; 12; 14; 16; 18; 20), 
Olga Bancic (16; 18,15; 20,30). 
DOSARUL FURAT : Cultural 
(15; 17; 19; 21). PESCĂRUȘUL 
NEGRU : rulează la cinemato
graful Alex. Popov în continua
re de la orele 9 pînă la orele 21. 
CAVALERII TEUTONI — ci
nemascop (ambele serii): 8 Mar
tie (16; 19,15 — grădină 20).
PATRU INIMI : rulează la ci
nematograful Constantin David 
(16; 18,15; 20,30).

Cerul n-are gratii
Noua producție a studioului cinematografic „București”

Scenariul și regia : FRANCISC MUNTEANU 
Imaginea : GRIGORE IONESCU

Cu : VASILE ICHIM, ANDA CAROPOL, ȘTEFAN CIUBO- 
TÂRAȘU, I.IVIU CIULEI, CELLA DIMA, MIRCEA ȘEPTI- 

LICI. TUDOREL POPA.
In completare filmul documentar „TABACARII” 

realizat după texte de Geo Bogza ilustrate de J. Perahim. 
Scenariul: JANOS SZASZ și MIREL ILIEȘU 
Regia : MIREL ILIEȘU 
Imaginea : SERGIU HUZUM

ferenței între munca intelec
tuală și cea manuală, între 
cultura generală și specializa
re, între știința teoretică și ca
lificarea profesională, între 
cultura științifică și participa
rea la producție, între cunoaș
terea obiectivă și educația ar
tistică etc ; pe scurt, între la
boratorul savantului și uzină, 
ogor, atelier și șantier, între 
știință și meserie — și acest 
lucru încă din primii ani ai 
școlii și pînă la sfîrșitul vieții.

Datoriile tînărului intelectual 
din epoca noastră ? în primul 
rînd, o aspirație nedomolită 
spre culmile științei, spie însu
șirea supremelor cuceriri ale 
gîndirii umane ; o specializare 
perfectă, împletită cu orizontul 
de cunoștințe cel mai larg cu 
putință. Toate acestea îi vor 
alimenta neîntrerupt energia, 
spiritul creator, îndrăzneala 
gîndirii. (Aș adăuga, cu prile
jul acesta, și îndemnul la exi
gență. Ce poate fi mai proprie 
tinereții decît exigența ? Cu 
toate că prin temperament ti
nerii înclină spre spontaneitate, 
tinerețea e totuși — notam în
că de mult — vîrsta cea mai 
raționalistă. De îndată ce re
fuzi compromisul, adică recu-

țimea eforturilor eroice, crea
toare, pe care le-a depus și 
le depune, zi de zi, po
porul nostru atît de harnic și 
talentat, angajat în ediflbărea 
noii sale istorii. Și va fi, tot
odată, la înălțimea încrederii și 
prețuirii care-i sînt astăzi atît 
de generos acordate.

„Partidul nostru — arată 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej — consideră intelectuali
tatea avansată drept o mîndrie 
a poporului nostru. El educă 
oamenii muncii în spiritul dra
gostei și ăl respectului pentru 
oamenii de criltură care și-au 
pus talentul, cunoștințele și 
puterea de muncă în slujba 
poporului".

De aici, o minunată și înaltă 
răspundere pentru toți intelec
tualii.

Generația noastră și a celor 
mai tineri decît noi simțim îp 
munca noastră fericirea și 
onoarea de a fi părtași la cea 
mai uriașă creație. Pentru fău
rirea acestei opere, trebuie să 
fim gata la orice sforțare. Să 
pășim mereu înainte, spre noi 
înfăptuiri în opera de înălțare 
a scumpei noastre patrii !

Stațiunile de odihnă și tratament din Maramureș vă 
oferă condiții excelente pentru odihnă, tratament și 
posibilități de vizitare a celor mai pitorești locuri din 

regiune, deservire completă și de bună calitate Ia pre
țuri convenabile.

Reținerile de locuri se fac prin O.N.T. Carpați Baia 
Mare și agențiile O.N.T. din țară.



Vizita delegației Marii Adunări Naționale Sesiunea Comisiei romlno-polone
pentru colaborarea

a R. P. Romine in II. R. S. S. tehnico-științifică

în sprijinul păcii

RIGA 18 — (De la corespon
dentul Agerpres). — La 18 
mai, delegația Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romîne, 
care se află în Uniunea So
vietică la invitația Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., și-a con
tinuat vizitele în capitala 
R.S.S. Letone.

O frumoasă primire a fă
cut-o oaspeților romîni colec
tivul fabricii de aparate de 
radio și telefonice V.E.F., ale 
cărei produse sînt bine cunos
cute în Uniunea Sovietică și 
în întreaga lume. Membrii 
delegației au făcut un popas 
în secția de asamblare a apa
ratelor „Latvia”, în secția de 
relee pentru centralele telefo
nice automate. Muncitorii i-au 
primit cu multă căldură, în- 
jnînîndu-le buchete de flori.

A avut loc o discuție priete
nească cu conducerea fabricii.

I. Biks, secretarul organiza
ției de partid a întreprinderii, 
a relevat în cuvîntul său că 
succesele obținute de poporul

nostru sînt bine cunoscute 'de 
oamenii sovietici. El a trans
mis calde urări muncitorilor 
romîni care lucrează în ramu
ra electrotehnică.

Acad. Athanase Joja, condu
cătorul delegației Marii Adu
nări Naționale, și deputatul 
Virgil Cazacu, membru su
pleant al C.C. al P.M.R., prim- 
jecretar al Comitetului regio
nal. de partid Iași, au mulțu
mit pentru calda primire și 
pentru sentimentele de priete
nie manifestate.

Tot sîmbătă. membrii dele
gației au făcut o plimbare prin 
Riga și au vizitat monumen
tele istorice ale orașului, prin
tre care și casa în care s-a 
născut și a locuit marele regi
zor sovietic Serghei Eisenștein. 
Apoi, pe bordul unei nave cu 
aripi subacvatice, „Raketa”, 
membrii delegației Marii Adu
nări Naționale a R. P. Romîne, 
însoțiți de conducători de stat 
din R.S.S. Letonă, au făcut o 
plimbare pe fluviul Daugava 
și în largul Mării Baltice.

Vizita în Anglia a delegației

VARȘOVIA. — Recent a a- 
vut loc la Varșovia cea de-a 
13-a sesiune a Comisiei romî- 
no-polone pentru colaborarea 
tehnico-științifică.

In conformitate cu protocolul 
semnat, se lărgește în conti
nuare ajutorul tehnico-științific 
reciproc în diferite ramuri ale 
economiei naționale.

Partea polonă va trimite do
cumentații și va primi în R. P. 
Polonă specialiști romîni pen
tru schimb de experiență, în 
special pentru proiectarea și 
execuția vagoanelor de marfă 
de diferite tipuri, a unor ma
șini și motoare electrice, fini
sarea produselor textile — în 
special cele de in — ele.

La rindul său, R. P. Romînă 
va trimite documentații și va 
primi specialiști polonezi pen
tru schimb de experiență, în 
special pentru exploatarea ză
cămintelor de sare gemă, con- 
strucția și exploatarea stațiilor 
de distribuție a gazelor liche
fiate și a produselor petroliere, 
instalații și tehnologia fabrică
rii materialelor refractare etc.

Sesiunea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie și de
plină înțelegere reciprocă.

și
PARIS (Agerpres). —
La 18 mai s-au deschis Sta

tele Generale ale Dezarmării 
convocate de partizanii păcii 
din Franța.

In suburbia pariziană Saint 
Denis s-a întrunit Adunarea 
Statelor Generale alcătuită din 
membrii Comitetului de iniția
tivă (de pregătire) și din re
prezentanți ai delegațiilor lup
tătorilor pentru pace sosiți din 
toate colțurile Franței. Partici- 
panții la Adunare vor discuta 
documentele care vor fi supuse 
Ia 19 mai spre aprobare la un 
mare miting ce va avea loc pe 
stadionul Saint Ouen (de lingă 
Paris). In după-amiaza zilei de 
19 mai din patru piețe ale Pari
sului se vor îndrepta spre sta
dionul Saint-Ouen, zecile de 
mii de manifestanți din Paris 
și din toate regiunile Franței 
care vor participa la marea 
manifestație a Statelor Gene
rale ale Dezarmării.

La Comitetul de pregătire a 
Statelor Generale au aderat 
peste 2 000 de personalități ale

Marii Adunări Nationale

a R. P Romîne

dezarmării
vieții politice, științifice și cul
turale printre 
Faure, fost 
Francois Mitterand, 
nistru de interne, 
stand, membru al 
de Științe și al 
Franceze.

In întreaga Franță o serie 
de primari, consilieri generali 
și consilieri municipali au a- 
vut un rol importam în pre
gătirea Statelor Generale.

Tineretul francez a contri
buit considerabil la pregătirea 
marii întruniri de la 19 mai. 
In orașul Chartres tinerii de 
toate tendințele politice și re
ligioase au semnat un apel 
comun. La Aube, 500 de tineri 
au participat la un marș anti- 
atomic organizat în comun de 
tinerii comuniști și socialiști. 
14 organizații de tineret din 
Toulouse au editat un afiș și 
au lansat un apel pentru sus
ținerea Statelor Generale. Or
ganizațiile studențești din Pa
ris au chemat cadrele didac
tice și pe studenți să participe 
la marea întrunire de la 19 
mai.

care Edgard 
prim-ministru, 

fost mi- 
Jean Ro- 
Academiei 
Academiei

îmsiasTOiOT a«®'
Protestul studenților eeuadorlcnl

LONDRA 18 (Agerpres). •— 
Continuîndu-și vizita în Anglia, 
delegația Marii Adunări Na
ționale a Republicii Populare 
Romîne a făcut o vizită în di
mineața zilei de 17 mai, lordu
lui primar al Londrei, sir Ralph 
Perring. Urînd bun venit dele
gației romîne, R. Perring a pre
zentat activitatea și funcțiile 
lordului primar al Londrei. In
tre membrii delegației M.A.N. 
și R. Perring a avut loc apoi, o 
convorbire în legătură cu rela
țiile anglo-romîne.

In dimineața aceleiași zile, 
delegația M.A.N. a R. P. Romî
ne a fost primită Ia Consiliul 
Municipal al Londrei. Membrii 
delegației romîne au vizitat 
Cartiere de locuințe construite 
de Consiliul Municipal al 
Londrei.

Președintele Consiliului Mu
nicipal al Londrei, A. Reginald 
Stamp, a oferit un dejun în

onoarea delegației romîne, 
care au participat membrii 
Consiliului Municipal, deputății 
Gilbert Longden, W. A. Wil- 
kins, Marcus Lipton precum și 
generalul maior W. A. Dimoli- 
ne, secretarul grupului englez 
al Uniunii Interparlamentare și 
colonel I. Flower, adjunct al 
șefului Ceremonialului de Stat.

Intre președintele Consiliului 
Municipal al Londrei și mem
brii delegației romîne a avut 
loc un schimb de păreri pri
vind problemele administrației 
locale In cele două țări.

In seara zilei de 17 mai, de
legația M.A.N. a asistat la un 
concert prezentat de Orchestra 
Filarmonică din Londra la „Ro- 
yal Festival Hali'.

în dimineața zilei de 18 mal, 
delegația romînă a plecat în 
provincie, unde vizitează ora
șele Coventry, Oxford și War- 
wick.

TOKIO — La mișcarea îm
potriva încercărilor SUA de a 
transforma Japonia într-un 
cap de pod pentru strategia 
nucleară a Pentagonului par
ticipă activ reprezentanții ce
lor mai diferite pături ale 
populației. Primarul orașului 
Fukuoka. Kendzo Abe, a sosit 
special la 16 mai la Tokio 
pentru a protesta împotriva 
staționării pe baza din Itad- 
zuke (în apropiere de Fu
kuoka) a avioanelor americane 
de tip „F—105”, capabile să 
transporte arma nucleară.

în cursul unei întîlniri cu 
Ohira, ministrul afacerilor ex
terne al Japoniei, Shiga. mi
nistrul de război și Kurogane, 
secretar general al cabinetuluj 
de miniștri, Abe a declarat că 
locuitorii orașului său protes
tează împotriva staționării 
acestor avioane pe insula Kiu 
Siu și cer lichidarea bazei 
americane din Itadzuke.

GENEVA — La Geneva își 
continuă lucrările cea de-a 
16-a adunare a Organizației 
Mondiale a Sălnătății. Ideea 
care străbate ca un fir roșu 
cuvîntările majorității delega- 
ților este aceea că nu poate 
exista o adevărată ocrotire a 
sănătății oamenilor și grija 
față de oameni fără menține
rea păcii pe pămînt.

Luînd cuvîntul la dezbate
rile pe marginea raportului 
prezentat de directorul gene
ral al Organizației Mondiale 
a Sănătății, delegatul Kuwei
tului, dr. K. El Borai, s-a •pro
nunțat cu hotărîre împotriva 
extinderii armelor nucleare și 
a continuării experiențelor nu
cleare.

De cîteva zile. în marele o- 
raș ecuadorian G'uayaquil 
se desfășoară puternice 

demonstrații ale studenților, în 
semn de protest împotriva ho- 
tărîrii tribunalului suprem de 
a achita pe fostul primar al 
orașului, Pedro Menendez, 
cunoscut pentru legăturile sa
le cu marile monopoluri din 
SUA. Acesta s-a făcut vinovat 
de excrocherii și deturnări de 
fonduri din bugetul orașului. 
Studenții au aruncat cu pietre 
în clădirea tribunalului su-

prem și a altor instituții muni
cipale și au scandat pe străzi : 
„Jos Menendez, unealtă a Sta
telor Unite”, „Trăiască revolu
ția”. în mai multe rînduri, po
liția a intervenit cu bastoane 
de cauciuc și gaze lacrimo
gene, dar demonstrațiile au 
continuat.

După cum transmite agenția 
Prensa Latina, sub puternica 
presiune a opiniei publice, 
președintele tribunalului su
prem, Carlos Puig, și-a pre
zentat demisia-

Greva studenților vicnczl
La Viena c 

monstrațiile 
Ia t- 51+o Irsi* lnrLa Viena continuă de
monstrațiile și „grevele 
brațelor încrucișate“ ale 

studenților din Universitatea 
din Viena la care iau parte 
aproximativ 1 500 de persoane. 
Studenții revendică majorarea 
alocărilor destinate școlilor su-

perioare, protestează împotriva 
insuficienței sălilor de cur# stu
dențești și a laboratoarelor 
științifice.

Autoritățile austriece au mo
bilizat poliția pentru „restabili
rea ordine!“ făcînd arestări în 
rindul studenților;

Tinerii englezi împotriva provocărilor
rasiste din statele Unite

rj n grup de tineri londonezi 
au străbătut la 17 mai 
străzile Londrei purtînd 

pancarte protestînd contra pro
vocărilor rasiștilor din S.U.A. 
împotriva populației de culoa
re din orașul Birmingham, (sta
tul Alabama). Reprezentanții 
demonstranților au remis la 
Ambasada Statelor Unite la 
Londra o scrisoare adresată 
președintelui Kennedy în care 
își exprimă indignarea față de 
ultimele evenimente de la

Birmingham șl cer ca el să 
tacă tot posibilul pentru a asi
gura respectarea constituției a- 
mericane.

Represiunile sîngeroase îm
potriva populafiei de culoare 
din Statele Unite au stîrnit in
dignarea multor elevi londo
nezi. Intr-o serie de școli au 
iost strinse sute de semnături 
pe petiții de protest Împotriva 
refuzului autorităților S.U.A. de 
a acorda drepturi democratice 
populației de culoare.

Disensiuni la conferința GJ.TJ. Situația din Siria

Conferința de la Addis Abeba

Ministrul R.P. Romîne în Argentina

BUENOS AIRES 18 (Ager
pres). — Ua .16 mai Dumitru 
Fara. trimis extraordinar și 
ministru plenipotențiar al R.P. 
Romîne în Argentina, a pre
zentat scrisorile de acreditare 
președintelui Republicii Ar
gentina, Jose Maria Guido.

După Ce a transmis urări de 
pace și prosperitate poporului 
■argentinian și președintelui 
Guido, din partea președinte
lui Consiliului de Stat al R. P. 
Romîne, Dumitru Fara a de
clarat că guvernul și poporul 
romîn militează pentru pro
movarea unei politici de pace 
și colaborare internațională, 
pentru dezvoltarea și lărgirea 
legăturilor economice cu toate 
țările din lume pe baza avan
tajului reciproc. El a arătat că 
guvernul romîn este animat 
de dorința de a dezvolta și a- 
dînci. pe această bază, relațiile 
între Republica Populară Ro- 
mînă și Republica Argentina.

Președintele Guido, mulțu-

mind ministrului R. P. Romî
ne pentru urările adresate, a 
rugat să fie transmise din 
partea sa cele mai bune urări 
președintelui Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne, G’heor- 
ghe Gheorghiu-Dej, și poporu
lui romîn. în continuare, pre
ședintele Guido a declarat că 
guvernul argentinian împăr
tășește pe deplin ideea dezvol
tării relațiilor între cele două 
țări.

Din partea argentiniană la 
prezentarea scrisorilor de a- 
creditare au participat dr. Ti- 
burșeio Padilla. ministru ad- 
interim al Afacerilor Externe, 
precum și alți demnitari și 
funcționari superiori de la 
Președinția Republicii și Mi
nisterul Afacerilor Externe.

Ministrul R. P. Romîne
fost însoțit de dr. Ion Radu, 
prim-secretar de legație și ing. 
Ion Neamțu șeful Agenției E- 
conomice.

a

ADDIS-ABEBA 18 — Tri
misul special Agerpres, Al. 
Gheorghiu, transmite: La 18 
mai conferința miniștrilor de 
externe ai țărilor africane și-a 
continuat lucrările în cadrul 
a două comitete, constituite în 
ședința plenară din ziua pre
cedentă. în comitetul politic 
și economic, al cărui președin
te este ministrul de externe al 
Senegalului, iar raportor re
prezentantul Algeriei, și care 
va discuta probleme legate de 
crearea unei organizații a sta
telor africane, elaborarea Car
tei Africii. Ghana a prezentat 
un proiect de constituire a 
unei uniuni politice strînse, 
după exemplul Uniunii tripar
tite dintre Ghana, Mali și Gui
neea, R.A.U. se pronunță de 
asemenea, pentru constituirea 
unei organizații a statelor 
africane menită în primul rînd 
să permită realizarea practică 
a unei colaborări în domeniul 
economiei, apărării, politicii 
externe și culturii între statele 
africane. Propunerea pentru 
Carta Africii făcută de Etiopia 
preconizează crearea „unei or
ganizații a statelor africane, 
care să coordoneze politica, să 
promoveze dezvoltarea și să 
elaboreze o politică de apăra
re comună a întregului conti
nent african”. Ca organ su
prem al organizației este su
gerată o adunare a șefilor de 
stat și guvern

Cel de-al doilea comitet, 
sub președinția Guineei, și

care are ca raportor pe mini
strul de externe din Sierra 
Leone, se ocupă, printre alte
le, de discutarea problemei 
eliberării Africii, lupta împo
triva politicii de apartheid și 
discriminării rasiale, și dezar
mare. în acest comitet a luat 
cuvîntul Mario de Andrade, 
liderul mișcării populare de 
eliberare din Angola, care a 
cerut statelor 
pendente să sprijine lupta 
pentru eliberarea Angolei de 
sub robia colonialiștilor

Observatorii consideră că nu 
se așteaptă ca la această con
ferință să fie rezolvate toate 
problemele aduse în discuție. 
Aceasta, dat fiind punctele de 
vedere deosebite și interesele 
specifice, precum și din cauza 
presiunilor de culise ale pu
terilor occidentale care mai 
dețin încă poziții solide în 
multe țări africane. Deși în
cearcă să pară că sprijină uni
tatea africană, ele depun efor
turi pentru a-i limita baza și 
a-și imprima politica lor neo- 
colonialistă sub pretextul aju
torării economice și legării de 
Piața comună a unui număr 
cît mai mare de state africane.

Totuși, opinia publică, și în 
special, cea africană, așteaptă 
unele rezultate pozitive care 
să contribuie efectiv la lichi
darea cît mai grabnică a do
minației coloniale în Africa, 
ca și la dezvoltarea colaborării 
interafricane multilaterale și 
la unitatea Africii.

Țăranii vest-germani își 
manifestă nemulțumirea fa
ță de greutățile pe care le 
au de înfruntat din pricina 
politicii agrare a Pieței co
mune. In fotografia noastră: 
aspect de la o demonstra
ție de masă a țăranilor vest- 
germani împotriva politicii 
agrare a Pieței comune și a 

guvernului de la Bonn.

GENEVA 18 (Agerpres). — 
Ședința din 18 mai a conferin
ței ministeriale G.A.T.T. a fost 
consacrată în special probleme
lor tarifelor vamale pentru pro
dusele agricole. Cu acest prilej 
au ieșit o dată mai mult la 
iveală profundele divergențe 
dintre Statele Unite și Piața co
mună.

Pozițiile celor două părți, re
levă trimisul special al agenției 
France Presse, sînt „dure”. Dis
cursul lui Christian Herter, re
prezentantul american, „a fost 
intransigent și ca formă și ca 
fond”. El a cerut încheierea u- 
nui acord interimar menit să 
împiedice ridicarea de noi ob
stacole suplimentare în calea 
exportului de produse agricole 
americane în Europa occidenta
lă, în cursul negocierilor care 
riscă să fie foarte lungi. Ceea 
ce urmărește în fond Herter este 
ca „cei șase” ai Pieței comuna

să garanteze. Statelor Unite ni
velul actual al exportului de 
produse agricole pe următorii 
doi ani.

Punctul de vedere american 
a fost sprijinit de Soames, mi
nistrul britanic al agriculturii.

Sicco Mansholt, vicepreședin
te al Pieței comune pentru 
chestiunile agricole, considerat 
ca „arhitectul" politicii agricole 
a „celor șase”, a exprimat „ma
rea rezervă” a „celor șase” în 
fața cererilor americane și a 
declarat că țările Pieței comu
ne nu vor participa la negocie
rile preconizate de americani.

Agenția France Presse subli
niază că rezultate pozitive ime
diate nu sînt de așteptat de pe 
urma conferinței. Cel mult poa
te că în cursul săptămînii vii
toare se va ajunge la alcătui
rea unor grupuri de lucru care 
să examineze dificultățile

guvern 
acestea 

conduce- 
, Consiliului

africane inde-

GENEVÂ. ~ La )7 mai au 
luat sfîrșit la Geneva lucrările 
celei de-a VII-a sesiuni a Co
misiei Organizației Internațio
nale a Muncii pentru industria 
textilă. Sesiunea a fost prezi
dată de Grigore Geamănu, re
prezentantul R. P. Romîne în 
Consiliul Administrativ al Or- 
- , ■ a Muncii. In 'discursul de închi
dere, Grigore Geamănu a arătat 
că dezbaterile sesiunii au scos 
în evidență complexitatea pro
blemelor care stau în fața aces
tei ramuri a industriei pe plan 
mondial și implicațiile lor so- 
cial-economice.

Traducerea în viață a hotă- 
rîrilor adoptate de Comisie, a 
spus Grigore Geamănu, va con
tribui nu numai la dezvoltarea 
economiei tuturor țărilor, dar 
și la promovarea cooperării in
ternaționale în domeniul indus
trial, cooperare bazată pe prin
cipiile coexistenței pașnice.

ganizației Internaționale

mai multe țări. Delegația gu
vernamentală a R. P. Romîne 
este condusă de Virgil Acta- 
rian. adjunct al ministrului 
metalurgiei și construcțiilor 
de mașini.

FRAGA. — La Casa Artei din 
Brno < 
expoziției arhitecturii 
ne, în prezența unui 
numeros și a unui mare 
de arhitecți. Inginerul 
Kroupa, directorul Casei Artei 
și membru al Comitetului na
țional al orașului Brno, care a 
luat cuvîntul, a spus printre al
tele că „expoziția este un sim
bol al prieteniei care unește 
poporul cehoslovac de poporul 
romîn, o prietenie cimentată de 
sîngele vărsat de ostașii romîni 
în luptele pentru eliberarea Ce
hoslovaciei",

a avut loc vernisajul 
romî- 

public 
număr 
Adolf

gătirea unui război nuclear 
extind pas cu pas folosirea 
spațiului cosmic în acest scop.

în declarația TASS se subli
niază : „Cercurile militare a- 
mericane nu țin deloc seama 
de urmările primejdioase pe 
care le poate avea pentru ome
nire infectarea spațiului din 
apropierea pămîntului „ca ur
mare a acestor experiențe”.

„Se înțelege de la sine, se 
arată în declarație, că Uniu
nea Sovietică și celelalte state 
iubitoare de pace ținînd sea
ma de interesele asigurării 
securității lor nu pot să nu 
tragă concluziile corespunză
toare în legătură cu acțiunile 
primejdioase ale S.U.A. în spa
țiul cosmic”.

Evoluția crizei politice 
din Argentina

BUDAPESTA'. — La 17 mai 
s-a deschis Tîrgul internațio
nal de la Budapesta.

La festivitatea deschiderii 
au participat conducători de 
partid și de stat, precum și 
delegații guvernamentale din

O declarație a Agenției 
TASS

MOSCOVA. — In legătură 
cu lansarea de către forțele 
militare aeriene ale S.U.A. a 
400 de milioane de ace de cu
pru, în spațiul cosmic, Agen
ția TASS a fost împuternicită 
să declare că „Statele Unite 
ale Americii desfășurînd pre-

I I
ALGER. — Da 18 mai Ben 

Bella, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Algeriei a 
sosit Ia Cairo într-o vizită ofi
cială de patru zile la invitația 
președintelui R.A.U., Abdel 
Gamal Nasser. De aici Ben 
Bella va pleca la Addis 'Abe- 
ba pentru a participa la con
ferința conducătorilor statelor 
africane, care se .va deschide 
la 22 mal.

BUENOS AIRES. — Guvernul ar
gentinian a dat publicității la 17 
mai un decret prin care se restrîng 
drepturile peroniștilor în viitoarele 
alegeri programate la 7 iulie. Du
pă cum transmite agenția Reuter 
decretul stipulează că partidul 
Uniunea populară (peronist) nu va 
avea permisiunea să prezinte can
didați pentru posturile de pre
ședinte, vice președinte, guverna
tori ai provinciilor sau senatori 
naționali. Acest partid va putea 
prezenta candidații săi numai la 
alegerile pentru Camera deputați- 
lor și consiliile municipale. Re- 
strîngînd 
guvernul 
găsească 
care să 
danții armatei.

Se pare că această formulă a fă
cut ca criza politică din Argen
tina, declanșată săptămîna trecută 
prin demisia guvernului, să se a- 
propie de reglementare. Președin
tele Guido a numit miniștri noi în 
toate posturile, în afara aceluia al 
afacerilor externe, 
condus temporar de ministrul să
nătății publice, dr. 
dilla.

drepturile peroniștilor 
argentinian a încercat să 
o formulă de compromis 
mulțumească pe coman-

departament

Țiburcio Pa-

’ALGER. — ta 'Alger s-a anunțat 
oficial la 17 mai că colonelul 
Houarl Boumedienne, ministrul

Din această fotogralie reprodusă din ziarul britanic „The Observer* ne putem face o idee 
despre condițiile de locuit ale populației de culoare din Republica Sud-Africană. Așa arată 
o „locuință" (pe care „The Observer’ o calilică „una din locuințele bune') la Edenvale

DAMASC — Noul 
sirian a ținut zilele 
prima sa ședință sub 
rea președintelui „» 
național al comandamentului 
revoluției”, generalul El Ata- 
ssi. Luînd cuvîntul în cadrul 
ședinței, primul ministru, Sa- 
lah Bitar, a spus că constitui
rea statului federal arab re
prezintă principala sarcină a 
guvernului său. Potrivit comu
nicatelor oficiale, guvernul a 
examinat o serie de măsuri 
concrete pentru aplicarea acor
durilor cu privire la consti
tuirea statului federal arab, 
semnate nu de mult la Cairo.

Cu toate acestea, conflictul 
dintre diversele grupări unio
niste nu a fost nicidecum apla
nat. Toate grupările unioniste 
care se opun partidului Baas 
au căzut de acord să se unea
scă intr-un front unionist.

Adîncirea divergențelor din
tre partidul Baas și celelalte 
grupări unioniste din Siria se 
răsfrîng și asupra relațiilor 
dintre această țară și Egipt. 
La Cairo se manifestă în con
tinuare o profundă nemulțu
mire față de componența nou
lui guvern sirian din care, 
după, cum se știe, au fost ex
cluși reprezentanții grupărilor 
care se pronunță pentru uni
tate imediată și necondițio
nată cu Egiptul. Presa egip
teană duce de cîtva timp o 
campanie împotriva partidului 
Baas care controlează atit 
guvernul sirian, cit și cel ira
kian. Intr-un articol, care face 
o amplă critică politicii parti
dului Baas, cunoscutul ziarist 
egiptean Heykal, care exprimă 
de obicei punctul de vedere 
ai președintelui Nasser, scrie 
că „R.A.U. nu mai poate cola
bora cu conducerea 
Baas din Siria sau 
mai coexiste în mod 
el”,

partidului 
chiar să 

•pașnic cu

S. U. A. : Noi 
demonstrații 
ale negrilor

'Apărării Naționale, a fost numit 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Algeriei. De aseme
nea, Mohammed Said, ministrul 
pentru problemele foștilor comba
tanți și victimelor războiului a 
fost numit al doilea vicepreședinte 
al Consiliului de miniștri, iar 
Rabah Bitat, care deținea funcția 
de vicepreședinte al Consiliului de 
miniștri, a fost numit al treilea 
Vicepreședinte.

avut Heusinger, 
și alții in cri- 

de hitleriști in
doilea război

înscenarea judiciară 
de la Solingen

SOLINGEN. La 17 mal a 
Început la Solingen procesul îm
potriva cunoscutului activist pro
gresist pe tărîm 
Germană, Lorenz 
al directoratului 
german, Uniunea 
El este acuzat că i-ar ii „jignit“ pe 
foștii generali hitleriști Speidel, 
Heusinger, Foertsch, Kammhuber și 
pe amiralul Rugge care dețin în 
prezent posturi de conducere în 
Bundeswehr și în N.A.T.O. Pretex
tul punerii sub acuzare a lui Knorr 
a iost faptul că, aproximativ cu 2 
ani în urmă, el a amintit într-una 
din cuvîntările sale un fapt cu
noscut de întreaga lume, și anume 
acela că foștii generali ai Wehr- 
machtului sînt principalii vinovațl 
de moartea a milioane de oameni 
în timpul celui de-a! doilea război 
mondial. El a subliniat, de aseme-

nea, că acești criminal! de război 
trebuie să-și primească pedeapsa 
meritată.

Luînd cuvîntul la proces, Lorenz 
Knorr, a demascat pe baza unor 
numeroase materiale documentare 
rolul pe care l-a 
Foertsch, Speidel 
mele săvirșite
timpul celui de-al 
mondial.

Tot la 17 mai a început audierea 
martorilor. Martorii apărării au. 
prezentat tribunalului fotografii și 
documente conținînd grave acu
zații la adresa generalilor vest- 
germani.

Următoarea ședință a tribunalu
lui va avea loc la 27 mai.

obștesc din R.F. 
Knorr, membru 
partidului vest- 

germană a păcii.

S.U.A. au încetat 
contactele diplomatice 

cu guvernul Haitian
PORT AU PRINCE. — Un 

fapt nou în relațiile dintre 
Haiti și S.U.A. intervenit la 17 
mai. După cum transmite a- 
genția U.P.I., la Washington 
s-a anunțat că guvernul Sta
telor Unite a încetat în ulti
mele trei zile orice contacte 
diplomatice cu guvernul pre
ședintelui Duvalier. Purtătorul 
de cuvînt al Departamentului 
de Stat a declarat că „proble
ma relațiilor S.U.A. cu guver-

nul Duvalier face în ț 
obiectul unui studiu și au loc 
consultări în această privință 
cu guvernele Franței, Angliei, 
Canadei, precum și a unor 
țări din America Latină”. 
După cum remarcă observato
rii politici, Statele Unite ma
nevrează în continuare pentru 
a-1 înlocui pe Duvalier, com
promis prea mult în ochii opi
niei publice, cu o altă perso
nalitate. De altfel, relevă a- 
genția Prensa Latina, în apro
pierea țărmurilor Republicii 
Haiti au sosit noi nave milita
re americane avînd la bord 
trupe. în prezent, sînt „1 
să intervină în Haiti” aproxi
mativ 3 000 de infanteriști 
marini americani care au Ia 
dispoziție nave de debarcare 
și elicoptere.

RABAT, i—t La Rabat a iost 
semnat uri acord comercial pe 
termen de trei ani intre Maroc 
și Cuba. Potrivit prevederilor 
acordului, Cuba va livra Ma
rocului un milion de tone de 
zahăr (materie primă) precum 
și tutun. La rindul său, Maro
cul va livra .Cubei conserve, 
tos făli eta,

NEW YORK. — Noi demon
strații ale populației de culoare, 
însoțite de arestări, au avut loo 
la 17 mai în orașul Greensboro 
(statul Carolina de nord). După 
cum transmite agenția Reuter, 
aproximativ 1 200 de negri au 
manifestat în fața restaurantelor 
și cinematografelor din acest oraș 
cerînd integrarea rasială. Un 
număr de 325 de demonstranți 
au fost arestați. Aceasta este cea 
de-a treia demonstrație organi
zată săptămîna aceasta

între timp în orașul Birming
ham, din statul Alabama, autori
tățile rasiste au anunțat că in
tenționează să exmatriculeze din 
școli sute de copii negri care au 
participat la puternicele demon
strații antirasiale. Un purtător 
de cuvînt al autorităților locale 
a declarat că se află în posesia 
listelor a 550 de elevi partici- 
panți la aceste demonstrații.

După cum transmite agenția 
U.P.I., ministrul justiției S.U.A., 
Robert Kennedy, a declarat la 17 
mai, cu prilejul 
care a avut loc în orașul Ashe- 
ville (Carolina 
„pierderile suferite de 
Unite în ochii lumii, ca urmare 
a incidentelor rasiale, de felul a- 
celora din Birmingham, sînt foar
te mari”. Kennedy a adăugat că 
„puterea militară și succesele ob. 
ținute de S.U.A. în spațiul cos
mic nu vor putea să contribuie 
mult la prestigiul Statelor Unite, 
atîta timp cît țara nu va rezol- 

j de felul situației 
_____ ___ Birmingham”,
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