
r——----- ------------
Biblioteca Centrală 

Regicna’ă

cintela 
tinerelului

Anul XIX, seria II nr. 4357

ici, la Uzina de 
construcții meta
lice și mașini agri
cole Bocșa prind 
contur, durate din 
oțel, dimensiunile 
semețelor hale

pentru viitoarele construcții 
industriale din țara noastră. 
Alături de acestea, construc
torii de la Bocșa produc 
verse sortimente de utilaj 
cesar agriculturii: grape 
discuri, cultivatoare etc.

Uzina are două secții prin
cipale : mașini agricole și con
strucții metalice.

Organizarea mal bună 
producției, a fiecărui loc de 
muncă, a făcut ca la secția de 

obțină 
linia 
pla-

1 tri- 
peste

di
ri e- 
cu

a

utilaje agricole să se < 
succese importante pe 
îndeplinirii și depășirii 
nului. Numai în primul 
mestru au fost livrate 
sarcinile de plan mai bine de 
100 grape cu discuri și 200 
cultivatoare tractate.

Principala preocupare a or
ganizației U.T.M. de aici a 
constituit-o antrenarea tineri
lor la întrecerea socialistă.

Pentru ca tinerii să poată ob
ține rezultate cît mai bune un 
accent deosebit s-a pus pe 
menținerea ordinei, păstrarea 
curățeniei, îngrijirea mașini
lor, întărirea disciplinei.

Sînt numeroase exemple 
care arată ce a avut de cîști- 
gat producția în urma grijii 
pe care tinerii au acordat-o 
bunei organizări a muncii. 
Unele dificultăți în realizarea 
ritmică a planului de produc
ție la atelierul unde se con
struiesc macaralele-turn erau 
determinate și de livrarea cu 
întîrziere a materialelor debi
tate, întârziere provocată de 
organizarea defectuoasă a e- 
chipei de trasatori. Tinerii de 
aici au dezbătut această pro
blemă în grupa U.T.M. și au 
propus ca în echipă lucrul să 
fie organizat în mai multe 
schimburi, iar lucrările să fie 
realizate în ordinea succesiu
nii operațiilor la asamblare. 
Odată înfăptuită această pro
punere, secțiile de montaj au 
putut avea la timp reperele 
necesare. Paralel cu aceasta, 
s-a acordat mai multă atenție
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debitării corecte a profilelor 
metalice la dimensiunile indi
cate în proiect. Aceasta a dus 
la scurtarea tâmpului de a- 
samblare, a ușurat munca lă
cătușilor și a sudorilor, făcîn- 
d-o mai productivă. In ace
lași timp s-a îmbunătățit șl 
calitatea fiecărei operații în 
parte, fapt ilustrat și de scă
derea volumului remanierilor, 
(în luna aprilie volumul re
manierilor a fost cu 80 la 
sută mai mic decît media rea
lizată pe primele trei luhi ale 
anului).

Organizația U.T.M. s-a ocu
pat îndeaproape și de felul 
cum folosesc tinerii utilajele, 
cum își îngrijesc sculele. Cu 
ajutorul șefilor de echipă, al 
maiștrilor, Săptămînal se con
trolează starea acestora. A- 
ceastă măsură era impusă și 
de faptul că în ultimul timp 
dotarea secțiilor cu SDV-uri a 
crescut simțitor. La grape cu 
discuri, de pildă, sînt folosite 
în prezent cu peste 60 la sută 
mai multe dispozitive la pre
lucrările mecanice și la mon
taj.

Cealaltă secție principală 
din uzină este locul unde sînt 
executate construcțiile meta
lice. Rezultatele obținute do
vedesc că aici colectivul a ră
mas în urmă cu îndeplinirea 
sarcinilor planului de produc
ție. Aceasta a contribuit în 
mare măsură la neîndeplini- 
rea planului pe ansamblul 
uzinei. Unele din cauze sînt 
justificate de întîrzierile pro
duse de beneficiari în trimi
terea documentației tehnice.

O analiză mai atentă dove
dește însă că una din princi
palele neajunsuri în această 
secție a constituit-o silaba or
ganizare a muncii care a dus 
la folosirea incompletă a tim
pului de lucru, la p producti
vitate scăzută.

Un rol important în organi
zarea producției îl are defal- 
carea la timp a planului ținînd 
seama de capacitatea ateliere
lor, .de gradul de înzestrare 
tehnică și calificarea muncito-
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Mărcaș de la sectorul de construcții metalice al Uzinei mecanice dinTînărul lăcătuș Mihai
Timișoara se remarcă prin calitatea bună a lucrărilor executate.
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La sfirșitul săptămînii trecute muncitori 
tehnicieni de la Uzinele „Vulcan”, „23 August”, 
fabrica „Dîmbovița” etc. au plecat în excursii 
prin O.N.T.-Carpați pe traseele : București—Bi- 
caz — Lacul Roșu, Valea Oituzului — Tușnad ; 
București—Brașov—Tușnad — Bicaz — Bacău, O- 
nești; Sibiu—Valea Prahovei și a Oltului. In aceste 
excursii, de două-trei zile, cu autocare sau tre
nuri speciale, au fost peste 2 000 de muncitori.

Sîmbătă și duminică au vizitat Capitala peste 
1 600 de oameni ai muncii din Deva, Iași, Con
stanța, Galați, Cluj, Turnu Severin, Bacău. 
Excursioniștii au văzut cu acest prilej marile 
construcții ale Bucureștiului, au vizitat monu
mente și muzee din oraș și au asistat la un spec
tacol de teatru.

Și din orașul Ploiești la sfirșitul săptămînii, 
peste 1 000 de tineri au străbătut itinerarii noi. 
Un grup de tineri de la Rafinăria Teleajen și-au 
ales Sinaia. Și-au luat cu ei acordeoane, muzi
cuțe. Cîntecul și voia bună au răsunat și la Cota 
1 400, și la Piscul Cîinelui, și pe alte 
munte. In program fusese înscris la 
„itinerar plastic” : Muzeul Peleș. De 
număr important din orele acestei 
le-au rezervat vizitei-lecție la muzeu.

Tinerii rafinori și-au întâlnit în drumeție cu
noștințe, prieteni: elevi ai Școlii de meserii și 
ai Școlii medii mixte nr. 3 Ploiești, tineri son
dori de la schela petrolieră-Boldești, care aveau 
de vizitat Valea Prahovei și a Oltului.

Alți tineri, îndrăgostiți de frumusețea Dunării 
au plecat la sfîrșit de săptămînă cu atocarele 
spre Turnu Măgurele.

BRAZI

I IN CAPITALA
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în diferite regiuni ale tă
rii a început sîmbătă și du
minică faza raională a celui 
de-al VII-lea concurs al 
artiștilor amatori.

Pe scenele căminelor cul
turale, cluburilor și pe cele 
special amenajate în aer li
ber din raioanele Ploiești, 
Tirgoviște, Buzău, Mizil 
s-au prezentat sut.e de for
mații corale și de dansuri 
populare, brigăzi artistice 
de agitație, orchestre 
muzică populară, ușoară 
semisimfonică, precum 
numeroși soliști vocali 
instrumentali, recitatori ar
tistici. Formațiile partici
pante au fost selecționate 
din cele aproape 2 140 echi
pe artistice din întreprinde- 
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regiunii PLOIEȘTI, cu 
mai multe decît in 
cursul anterior.

în regiunea DOBROGEA 
s-au prezentat la această 
intrecere artistică 66 de 
formații artistice din raio
nul Medgidia, cuprinzînd 
peste 1500 artiști amatori, 
calificate la faza anterioară 
a concursului. S-au remar
cat printre acestea brigada 
artistică de agitație a cămi
nului cultural din comuna 
Ciocîrlia de Sus, corul că
minului cultural din comu
na Peștera, formația de 
dansuri populare a între
prinderii metalurgice de 
utilaj, soliști vocali de la 
spitalul unificat din Medgi
dia și alții.

La întrecerile care au a-

vut loc Ia Baia Mare și în 
patru centre de comune 
regiunea Maramureș 
luat parte formații de 
tiști amatori din peste 
de localități. Artiștii 
tori din comuna 
raionul Lăpuș, au pregătit 
montajul „E primăvară in 
colectivă“, iar cei din Sa- 
rasău, raionul Sighel, pro
gramul intitulat „Trăim o 
viață nouă“. La rîndul lor, 
amatorii din comuna Crai- 
derolț, raionul Cărei, s-au 
prezentat la concurs cu 
montajul „Să punem holdei 
bun temei pe anul 1963“, 
Iar cei din Stoiceni, raionul 
Lăpuș, „Satul nostru ieri 
și azi“.
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nul acesta vom a- 
junge la 340 de ta
urine din care 120 
de vaci pentru 
lapte, vom crește 
243 de porci, a- 
proape 1 000 de oi

etc. Pentru hrănirea acestui 
efectiv, gospodăria dispunea 
de 103 ha pășune și 20 
ha lucernă de 2 ani. Baza 
furajeră trebuia deci comple
tată. De aceea am însămînțat 
încă 50 ha cu lucer
nă. 38 ha cu borceag, 
31 ha cu secară pen
tru masă verde la 
care se adaugă 55 ha 
cu -porumb pentru si
loz si resursele ce le 
vom realiza de pe 
cele 510 ha ocupate 
rumb în cultură intercalată 
cu dovleci și fasole. Anul 
acesta ne-am propus să asi
gurăm animalelor o fura
jare bună, consistentă prin 
administrarea de rații variate 
cu valoare nutritivă ridicată, 
care să conțină în cantități 
corespunzătoare substanțe al- 
buminoide și proteice digesti- 
bile.
rriare atenție culturilor duble, 
care
rezervă de furaje de cea mai 
bună calitate. Culturile duble, 
în princjpail porumbul, vor fi 
însămînțate mai ales pe su-

prafețele ocupate acum cu 
plante ce . părăsesc devreme 
terenul, Astfel, după recolta
rea celor 66 ha ocupate cu 
secară și orz pe circa 15 ha 
cultivăm iarbă de Sudan în 
amestec cu porumb. Am pre
văzut ca de pe aceste su
prafețe să obținem cel puțin 
50 000 kg de masă verde la 
ha. De pe alte 10 hectare ce 
vor fi cultivate cu iarbă de 
Sudan în combinație cu bor-

Pentru aceasta vom organiza 
echipe speciale pentru cură
țirea terenului de paie, trans
portarea gunoiului de grajd 
la cîmp, efectuarea arăturilor 
și semănatului. Atelajele gos
podăriei vor fi folosite la ma
ximum.

Deci, mergem pe cultivarea 
combinată a ierbii de Sudan 
cu porumb, borceag sau sorg. 
Pentru că în felul acesta fu
rajele

Din experiența G. A. O. 
din comuna Pîrșcoveni, 

raionul Balș
CU IDO-

De aceea acordăm o

reprezintă o însemnată
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uuă acțiunea de plan
tare a rășinoaselor. 
Brazii pe care îi întîl- 
nești nu numai în 
parcurile Circului de 
Stat, Floreasca, Kisse- 
leff, ci și pe Bulevar
dul Magheru, Piața Vie. 
toriei și altele, contri
buie Ia ozonarea ac
rului.

Experiențele de pînă 
acum în 
tării la

privința adap. 
condițiile cli
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ceag, vom realiza între 30 000 
—35 000 kg masă verde .la 
hectar, iar de pe cele 5 hec
tare însămînțate cu porumb 
sau sorg în combinație cu ma
zăre, vom obține o producție 

tone de 
121 de 
porumb 

și siloz.

totală de circa' 125 
masă verde; Pe alte 
hectare vom cultiva 
pentru masă verde 
Sămînța pentru toate cul
turile planificate este asigura
tă. O mare atenție vom acor
da semănării porumbului în 
miriște. Aici munca trebuie 
organizată cu precizie de cea
sornic pentru că însămînța- 
rea porumbului trebuie făcu
tă, dacă se poate, în același 
timp cu recoltarea păioaselor.

u e mult de cînd 
literatură, ca și 
viată, un tinăr 
putea fi decît 
subiectul unei 
vesti de dragoste. 
Lucrurile s-au schim

bat. „Eroii“ tineri urcă astăzi alte 
scări de cit cele de mătasă sau de 
Hori, scările drepte și nobile ale 
muncii libere, ale desăvîrșirii lor 
complexe.

Printre scrisorile pe care le pri
mesc de la cititori, mai ales de la 
cei tineri, am descoperit acum trei 
ani una care nu semăna cu cele
lalte. Venea de la Petroșenii Hu
nedoarei și nu mi-o trimitea un 
tinăr poet începător, ci un tînăi 
miner.

„Vindeam ziare pe străzile Bucu
reștilor, cînd am citit pentru prima 
dată versurile dv.“.

Așa începea scrisoarea tînăruiui 
miner care mi se prezenta, simplu 
și cu demnitate, într-o toarte 
scurtă și concisa autobiografie.

Pornise de la /ară să-și caute de 
lucru în București. Vindea ziare, 
dar cum își termina stocul, rămî- 
nea ceasuri întregi în fața vitrine
lor cu cărți. Cîștigul era însă ne
îndestulător și copilul, inteligent, 
șra dat seama de primejdia de a 
rămîne un mic vagabond bucureș- 
Lean. Atunci a plecat tot alît de 
sărac cum venise, îmbogățit doar 
cu o dureroasă experiență, lată-i 
și continuarea vieții concentrată în 
cîteva fragmente din scrisori : 
„Viața m-a purtat pe multe dru
muri ale țării, am cunoscut oameni, 
le-am cunoscut viața. Cîțiva, care 
au descoperit în mine interesul 
pentru literatură, setea de a cu
noaște cît mai mult și cît mai 
bine, m-au îndrumat pe căile șco
lii... Muncesc în mină, la Petrila, 
din 1953 și, în același timp, învăț. 
Am trecut în anul V al Institutului 
de minei la cursurile fără frecven
ță... Nu’știu cînd se va potoli dra
gostea mea de literatură. Am adu
nat pînă acum 6 000 de cărți. Ci
tesc, compar, studiez fiecare autor 
in parte“...

Tînărul miner muncea în mină 
și învăța, citea cu perseverență îm- 
plinindu-și astfel visul de pe vre
mea cînd, mic vînzător de ziare 
întârzia ceasuri în șir în fața vi
trinelor cu cărți 
bucureștene...

îmi scria acum, 
răspund „cîteva 
despre cel care 
poetul George Topîrceanu“. 
răspuns minerului Grigore Grăjdan 
de la Exploatarea minieră Petrila, 
student

lama 
ușă un 
zenlat : _
de la Petrila.

Era un tînăr bine legat, cu frun
te înaltă și gravă, de intelectual, 
cu ochi care priveau cinstit și 
drept și cu mîini frumoase și pu
ternice de muncitor. De o eleganță 
sobră, stăpîn pe sine, i-ar fi stat 
bine oriunde și s-ar fi simțit tot 
atit de la locul lui peste tot ca și 
la el, în mină.

Venise la lași, proaspăt inginer, 
să-mi mulțumească pentru scrisoa
rea pe care i-o trimișesem munci
torului — student de la Petrila, 
apropiindu-1 sufletește și mai mult 
de poetul lui iubit. De dala aceas- 
ta. venise să mă roage altceva ; 
să-i dau cîteva autografe pe căr
țile mele și pe ale lui George To
pîrceanu. A scos apoi din sacul 
de călătorie cîteva cărți, destul 
de ponosite ca aspect.

— lertați-mă că vi le înfățișez 
în starea aceasia. Aș fi putut să le 
dau la legat, aș fi putut să le as
cund sub coperți de zile mari. Așa 
cum sînt însă vă dați seama 
au fost de citite și răscitite, 
numai de mine, ci și de 
de foarte mulți tovarăși 
mei...

Am scris pe fiecare carte 
cuvinte, pe care nu mi le mai 
amintesc. Ceea ce-mi amintesc e 
că, scriindu-le, îmi tremura mina.

Apoi tînărul meu oaspete a cău
tat ceva în sacul de călătorie : un 
pachet, greu în aparență, bine în
velit în hrîtie albă.

— Venind, m-am oprit în Bucu
rești, de unde aș fi putut să vă 
aduc flori proaspete sau o carte 
rară... M-am gîndit, însă, că v-ar 
face mai multă plăcere un obiect 
care e adînc legat de sufletul meu: 
lampa mea de miner.

în 
în 
nu 

doar 
po~

ale librăriilor

rugindu-mă să-i 
cuvinte măcar 

v-a lost prieten, 
l-am

al Institutului de mine, 
următoare, mi-a bătut la 
tinăr necunoscut. S-a pre- 
inginer Grigore Grăjdan,

realizate sînt de o ca
litate superioară, au 
o valoare .nutritivă 
ridicată, crește canti
tatea de proteină la 
hectar. Avem, de a- 
semenea. posibilita
tea să administrăm 
taurinelor rații varia

te. echilibrate, realizînd o redu
cere a consumului de concen
trate ’ (porumb boabe și . orz) 
care vor fi. repartizate pentru 
îngrășarea unui număr mai 
mare de porcine. Pentru spo
rirea în viitor a suprafețe
lor cultivate cu furaje valo
roase, anul acesta ne-am creat 
un lot semincer de circa 16 ha 
pentru sămîntă de măzăriche. 

Importanța însămînțării cul
turilor duble nu se reduce 
numai la faptul că în anul 
acesta, de pildă, gospodăria 
va dispune suplimentar de 
peste 1 225 tone masă verde, 
și de alte zeci de vagoane de 
porumb pentru siloz ; trebuie 
avut în vedere și faptul esen
țial că vom dispune de aceste 
furaje tocmai în epoca critică 
a pășunatului, în lunile iulie, 
august, septembrie cînd pășu
nea este arsă de secetă. Avînd 
posibilitatea de a introduce în 
rații cîte 3 kg masă verde la 
fiecare litru de lapte, produc
ția zilnică a vacilor poate 
crește cu 4—6 litri, iar prin 
administrarea în hrana tine
retului de la 6—-12 luni a cîte 
20—25 kg masă verde din a- 
ceastă cultură combinată, rea
lizăm un spor mediu zilnic de 
circa 0,700 kg.

Cultivînd suprafețe întinse 
cu culturi duble, completăm 
stocurile cu furaje valoroase, 
creăm, deci, o abundență de 
nutrețuri care determină o 
creștere însemnată a produc
ției de lapte și came. Iată un 
mijloc important, ușor de pus 
în practică, pe care îl avem 
la îndemînă pentru sporirea 
veniturilor gospodăriei și creș
terea valorii zilei-muncă.

vir/uri de 
capitolul 

aceea, un 
duminici

(Agerpres)

Noul peisaj arhitectonic al Giuleștiulul Foto: 'AGERPRES

de Mihu Dragomirsituația 
aceasta
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matice locale
5 000 de conifere 
curate din serele 
prii ale S.P.C. < 
din ocoalele silvice Si
naia, Brașov, Buzău au 
reușit pe deplin.

Acțiunea de plantare 
a brazilor, acești ar
bori care-și păstrează 
haina verde în orice a- 
notimp, va fi extinsă 
și pe alte artere 
Bucureștiului.

• Duminică, în regiunea Oltenia au avut 
numeroase manifestări cultural-artistice. 
mult: de 4.000 colectiviști, mecanizatori și lu
crători din G.A.S. din comunele raionului 
Balș au participat la o frumoasă serbare cîm- 
penească în pădurea Șarulur. Serbarea a fost 
dată în cinstea mecanizatorilor de la S.M.T. 
Olari și lucrătorilor de la G.A.S. Șopîrlița, care 
s-au situat în frunte pe raion în executarea 
lucrărilor agricole din campania de primăvară. 
Cu acest prilej artiștii amatori din comunele 
Iancu Jianu, Morunglav, Bîrza, Bobicești și cei 
de la Casa raională de cultură au prezentat, 
pînă seara tîrziu, frumoase programe.

I
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na seara urziu, irumoase programe. ■
In comunele Gîrla Mare și Basarabi, raionul I 
datat. în romanele Gînaiova si Vișina Veche ®

ve b 
de I 
ața 8 

itiviști au susținut pro- ■ 
participat la întrecerile | 
irlhal fotbal, nimnastică “

I

Calafat, în comunele Gîngiova și Vișina Veche 
au fost organizate duminici cultural-sportive 
ale tineretului, la care au luat parte mii <‘ 
colectiviști. La Vișina Veche, de pildă, în fața 
a peste 3.500 de colectiviști au susținut pro
grame artistice și au ] 
sportive de volei, handbal, fotbal, gimnastică 
tinerii și tinerele din comunele Obîrșia Veche, 
Vădastra. Vădăstrița, Brastăvățu, Vișina Nouă 
și Vișina Veche.

(Agerpres)
ORHP*

ite profesiuni nu 
schimbăm, în timpul 
nestăvilitei imagi
nații copilărești 1 
După întîmplările 
pe care le auzim 
povestite, după ul

timele cărți citite, după imagi
nile ultimelor filme, am fost cu 
toții, pe tind, marinari și avia
tori, medici sau exploratori po
lari, mecanici de 
sau scafandri. Ni 
total neinteresantă 
de care fusesem 
pînă peste urechi 
brăcam cele mai variate unifor
me sau haine de lucru, făceam 
adevărate pasiuni, care treceau 
ca un vînt în cîteva zile. Totul 
ne înflăcăra fantezia, voiam să 
fim stăpînii unor domenii în 
care să ne putem arăta curajul, 
voința, personalitatea. Pînă în 
primii ani ai adolescenței, aces
te căutări nu se opresc nicio
dată. Vipe apoi o scurtă perioa
dă în care studiul, grijile exa
menelor, noile preocupări ale 
vîrstei, ne lasă prea puțin timp 
liber pentru jocul de-a profesiu
nile. Și, deodată, cînd exame
nul de maturitate bate cu insis-

locomotivă 
se pare azi 
profesiunea 
îndrăgostiți 

ieri, îm-

tență la ușă, te vezi în 
de a-ți alege, de data 
cu adevărat, profesiunea în care 
vei lucra toată viața. Nu mai 
este un joc, este o răspundere 
reală. Ca în poemul lui Maia- 
kovski, „Ce să fiu ?“, treci în 
revistă tot ceea ce ai vrut cînd- 
va să devii. Și, poate pentru 
prima oară, îți dai seama că 
toate profesiunile au poezia și 
puterea lor magnetică. Toate 
sînt frumoase. Dar nu pentru a- 
ceastă constatare ți-ai oprit pri
virea asupra lor. Trebuie să 
răspunzi — și de acest răspuns 
depind atîtea ! — pe care anu
me ți-o alegi dintre toate. Bine
înțeles că vrei să-ți alegi pro
fesiunea cea mai frumoasă, cea 
mai pasionantă, în care să te 
poți realiza deplin și care să-ți 
ofere cele mai multe satisfacții. 
Este clipa unei alegeri hotărî- 
toare.

Să remarcăm, mai întîi, că în
săși existența acestei clipe -— 
pe care o consideri firească — 
este un semn al vremii noi, pe 
care te-ai pregătit s-o slujești. 
Cîți tineri aveau într-adevăr po
sibilitatea să hotărască ei sin
guri viitorul lor, Înainte vre-

me ? Cîțfva. Imensa majoritate 
rămînea doar cu amintirea vi
surilor copilăriei, resemnîndu-se 
să ia calea primei ocupații ofe
rite de înlimplare. Acum, îți a- 
legi în toată libertatea viitoarea 
ta muncă. Ce vei alege, dintre 
nenumăratele domenii care te 
solicită? Toate sînt noi și atră
gătoare, toate cer participarea

la tinerească. Nu este, desigur, 
prea lesne de răspuns. Și, to
tuși, va trebui să răspunzi.

Există unele domenii de acti
vitate în care se împletesc as
pirații străvechi ale poporului 
nostru și chemările cele mai pu
ternice ale prezentului și viito
rului. Unul dintre aceste dome
nii este, fără îndoială, agricul
tura. Zeci și zeci de gene: ații 
de țărani au jinduit să-și cu
noască și să-și lucreze cit mal

-•
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CONSTANTIN STANCIOIU 
inginer la G.A.C.

din comuna Pîrșcoveni, 
raionul Balș

cii
Nu 

multi, 
de-ai

cîteva

.★
Pe inginerul de 

Grăjdan nu l-am 
atunci. Dar lampa 
deauna lustruită ca 
rămas neclintită în locul pe care 1 
l-am ales In ziua aceea : sus pe 
colțul bibliotecii, intre vrafuri de 
reviste șl manuscrise...

In fiecare seară cînd mă așez la 
lucru, lampa de pe masa mea de 
scris își răsfrlnge lumina în discul 
de alamă al lămpii de miner, scli
pind cald, ca un Îndemn părintesc:

— Spor Ia muncă și noroc 1

mine Grigore 
mai văzut de 
de miner, tot- 
de zile mari, a

bine pămintul. Neputincioși, de 
cele mai multe ori, față de ar- 
bitrariul condițiilor naturale, ei 
ne-au transmis această dorință 
arzătoare de a face din pămin
tul nostru un prieten de nădej
de, imbogățindu-1. Lepădindu-și, 
treptat, condițiile arhaice de 
rodnicie, pămintul s-a supus as
tăzi voinței omului, redevenind

mai mult, 
se numea 
termen în

ivr»"-*......

un întreg. Pe ogoarele gospo
dăriilor de stat, sau ale gospo
dăriilor agricole colective, griul 
pare asemănător celui de acum 
zeci de ani în urmă, și totuși 
este altul. Cîrpeala a fost în
lăturată și pămintul a căpătat o 
haină nouă. Ogorul a devenit 
cea mai mare uzină modernă, 
pregătind șarje uriașe, hrana 
întregii patrii. Un peisaj gran
dios se desfășoară de-a lungul 
țării, și este firesc să te vezi

în mijlocul lui, înfrumusețîn- 
du-1 din ce în ce 
Ceea ce in trecut 
„truda țăranului“, 
care accentul cădea numai pe
munca istovitoare, astăzi a tre
cut în rîndul științelor. Și agro
nomia contemporană conține ca 
orice știință practicată de omul 
socialist, și o părticică de poe
zie.

Privește o clipă harta viitoare 
a țării, așa cum apare din pla
nurile întocmite de înțelepciu
nea și previziunea Partidului. 
Privește satele electrificate pe 
întreg cuprinsul țării, rețelele 
de radioficare și televiziune, 
străzile drepte, mărginite de 
case noi. Privește ogoarele 
vechi înzecite în rodnicie, și o- 
goarele noi, smulse bălților sau 
nisipurilor. Privește liniile sub
țiri ale irigațiilor, culturile noi, 
silozurile. Privește marile săr
bători ale recoltei de mîine. 
Poți fi unul dintre cei care le 
făuresc, în modul cel mai ne
mijlocit.

Pe vremea cînd Romînia era 
cotată drept o țară „emina
mente agricolă", învățămîntul 
agronomic figura undeva intr-o

anexă a învățămîntului supe
rior. Eram „eminamente agri
colă" doar pentru că țăranii ro
beau pe pămînturile altora, cu o 
tehnică primitivă. Azi, cînd a- 
vem o țară puternic industria
lizată, învățămîntul agronomic 
este și el puternic dezvoltat. In
stitutele agronomice cuprind 
tot teritoriul țării. In București, 
Cluj, Craiova, Iași și Timișoara 
se pregătesc, an după an, ca
drele de ingineri și medici ve
terinari care vor lua în primire 
marile avuții naționale. Unin- 
du-se, ogoarele s-au mărit mai 
mult decît prin simpla lor ali
pire topografică. Cerința de ca
dre cu înaltă calificare a cres
cut și va crește pe măsură ce 
vor fi și mai intens aplicate pre
vederile științei moderne, ingi
nerii de diferite specialități a- 
gronomice, zootehniștii, meca
nizatorii agricoli, cei pentru îm
bunătățiri funciare, cei pentru 
organizarea, teritoriului, au în- 
tr-adevăr un cîmp vast — la 
propriu și la figurat — pentru 
a-și desfășura toate aptitudinile 
lor creatoare. Fiecare om al sa-

(Continuare în pag. a III a)I



Construcții 
de noi locuințe
Anul acesta, mii de. oameni ai 

muncii s-au mutat în locuințe noi. 
Numai în Capitală au fost date în 
ultimul timp în folosință 1 570 de 
apartamente, iar în Brașov și 
Ploiești cîte 300 de apartamente.

Pe șantiere, constructorii desfă
șoară o adevărată bătălie pentru a 
termina la timp cele 51 000 de 
apartamente planificate a se con
strui în acest an.

Din datele existente la Comite
tul de Stat pentru Construcții. Ar
hitectură și Sistematizare, rezultă 
că în prezent se află în diferite 
stadii de lucru peste 40 000 de 
apartamente. In cursul lunii aprilie 
au fost deschise in orașele și cen
trele muncitorești 50 de șantiere 
noi însumind 4 200 de apartamente.

Recent au fosț aprobate măsurile 
pentru începerea construirii într-o 
serie de orașe a unor noi ansamble 
de locuințe, însumind sute de 
blocuri. Printre altele, în Capitală 
se vor construi în porțiunea cu
prinsă între Calea Văcărești și 
strada DaraCului un număr de 20 
de blocuri cuprinzînd 2 016 apar, 
tamente, precum și spații comer
ciale și de deservire în suprafață 
de 2 880 mp, iar în cartierul Dru
mul Taberei 960 apartamente.

Mfcroraionul central din cartie
rul N. Grigorescu din Cluj va în
suma 35 de blocuri cu 2 340 apar
tamente, vor fi ridicate 58 de 
blocuri la Iași, 37 de blocuri în 
microraionul 1 din Reșița, 19 
blocuri la Hunedoara etc.

(Agerpres)

Schimb de păreri înainte de vernisaj (artiștii plastici amatori Antan Vlădeanu. strungar și 
Ion Nedeleanu, controlor de calitate la Fabrica de rulmenți din Bîrlad. în atelierul de pic

tură al clubului)

STQ
Gheorghe Marin — Craiova 
în ultima perioadă au apă

rut în librării mai multe lu
crări care vă vor fi de un real 
folos în completarea cunoștin
țelor dv. profesionale. Pentru 
că lucrați pe un strung revol
ver, v-am recomanda să vă 
procurați cartea „Strungul re
volver”, apărută de curînd in 
Editura tehnică, care vă va a- 
juta să cunoașteți cit mai bine 
posibilitățile tehnologice și 
modul de lucru al acestor ma
șini.

în carte veți găsi probleme 
generale legate de construcție, 
domeniul de utilizare, caracte
risticile diferitelor tipuri de 
strunguri revolver, descrierea 
diferitelor dispozitive și port- 
scule folosite, modul de lucru, 
metodele de prelucrare, de în
treținere etc.

Tomescu Gheorghe — Hu
nedoara

La cursurile fără frecvență 
ale facultăților economice pot 
să se înscrie cadrele care lu

crează în probleme de conta
bilitate, preț de cost, finanțe 
și credit, planificare, muncă și 
salarii, statistică, aprovizio
nare tehnico-materială și or
ganizarea activității economi
ce, merceologie, circulația 
mărfurilor și au cel puțin trei 
ani vechime în muncă.

Jintea Vasile — Hunedoara
Serviciul financiar din ca

drul întreprinderii regionale 
de electricitate a comunicat 
ziarului că, într-adevăr, pe 
luna aprilie s-a întârziat cu 
plata, abonamentelor de tran
sport, lucrătorilor care au 
fost transferați de la I.G.O. 
Petroșani, la I.R.E. Hunedoara 
(care au beneficiat de abona
mente) deoarece actele de 
transfer au fost completate cu 
întîrziere.

Acum au fost luate măsuri 
pentru remedierea situației.

Marin Constantin — Zăgu- 
jeni

Serviciul S.M.T. din cadrul 
Consiliului agricol regional

Premiere

t

Gabriel Fîoiccanu 
din nou învingător 

in franța

Banat a comunicat ziarului că 
sesizarea dumneavoastră a fost 
justă. într-adevăr, pe o peri
oadă destul de lungă, punctul 
de aprovizionare nr. 7 din ca
drul S.M.T. Zăgujeni, ce apar
ține de întreprinderea de a- 
provizionare nr. 3 Timișoara, 
a fost slab aprovizionat cu ma
teriale și piese de schimb, ne
cesare diferitelor mașini agri
cole. în urma sesizării dum
neavoastră, Consiliul agricol 
regional a analizat situația 
respectivă și a luat măsurile 
necesare. Vă rugăm să ne mai 
scrieți.

Grigoraș Constantin — Ga
lați

Școala medie tehnică de ex
ploatare feroviară, absolvită de 
dumneavoastră în anul 1954, 
echivalează cu Școala medie 
de cultură generală.

Dupa-araiază însorită de 
mai pe Stadionul tinere
tului. Cei care se întrec 

de astă dată sînt muncitorii, 
inginerii și tehnicienii de la 
întreprinderea de construcții 
speciale, industriale și montaje. 
Peste 250 de sportivi și sporti
ve își vor disputa întîietatea 
în cadrul fazei pe asociație a 
Spartachiadei de vară a tinere
tului.
1 500 
derii. 
siliul 
s-au îngrijit de organizarea în
trecerilor, au avut inițiativa să 
invite în mijlocul participanți- 
lor doi maeștri ai sportului, 
Alexandru Biziin, recordmanul 
țării la aruncarea suliței și 
Constantin Grecescu, multiplu 
campion național și balcanic.

Start în seria I a probei de 
100 m plat fete. Pista stadionu- 
nului nu are decît șase culoare, 
iar numărul fetelor dornice să 
se întreacă este de ordinul ze
cilor. Același lucru se întâm
plă apoi și în întrecerea băie
ților ; numărul mare de parti
cipanți necesită și aici împărți
rea în serii, La startul probelor, 
Constantin Grecescu dă îndru
mări : cum trebuie dozat efor
tul, cum trebuie făcută respi
rația, care este mișcarea bra
țelor în timpul alergării. La 
sectorul de aruncare a greută
ții, Alexandru Bizim a luat bila 
din mîna unui participant și ii 
explică cum se execută o arun
care. Următoarea aruncare este 
executata apoi de concurent, 
iar „profesorul" îl asistă, retu- 
șîndu-1.

După primele serii ale cursei 
de 100 in. plat băieți și fete, au 
urmat 400 iii, seriile la 200 m, 
800 m plat băieți, și iată-ne la 
startul ultimei probe, cursa de 
1 500 in. Aici sfaturile lui Con
stantin Grecescu sînt și mai 
necesare. în ultimul tur de 
pistă grupul se menținea com
pact ca la plecare, iar cîștigă- 
torul, Ilie Georgescu, a fost cu
noscut pe ultima sută de metri.

După încheierea întrecerilor, 
înainte de a-și lua rămas bun, 
eei doi sportivi fruntași au po
vestit pe scurt cîteva aspecte 
din activitatea lor competițio- 
nală. Astfel, Alexandru Bizim, 
răspunzînd la o întrebare, a po
vestit cum a debutat în atle
tism tot într-0 competiție de 
m'asă în 1958, iar Constantin 
Grecescu a arătat că la baza 
alergătorilor de semifond și 
fond au stat, mai întotdeauna, 
întrecerile populare de cros.

A fost o după-amiază plăcu
tă și utilă cum am dori să ve
dem cît mai des.

în tribună se află peste 
de salariati ai intreprin- 
Comitetul U.T.M. și Con- 
asociației sportive, care

ționari etc. au participat pînă în 
prezent la prima etapă. Aici mai 
menționăm și un alt aspect, in- 
intrat, de fapt, in obișnuința com
petițiilor de masă : mare parte 
dintre concurenți se află la pri
mele întreceri sportive. Cîteva 
amănunte despre desfășurarea 
acestor concursuri le-am aflat, la 
sfirșitul săptămânii trecute, la 
Călărași.

...Sîmbătă după amiază. La 
baza sportivă „ 23 August” intil- 
nim mai mulți tineri muncitori 
de la asociația sportivă „Strun
gul” de pe lingă întreprinderea 
locală, care îi încurajează pe co
legii de muncă. Pe terenul de vo
lei își dispută întîietatea echipele

Cu acest prilej, am creat mai 
multe echipe feminine și mascu
line de handbal și volei.

întrecerile din prima etapă 
vor continua pînă la 16 iunie, 
cînd vom cunoaște pe cei mai buni 
sportivi care 
apoi, la faza 
tachiadei, pe 
sportive.

ue vor reprezenta, 
superioară a Spar- 
grupe de asociații

•k
orașul Călărași mai sint insă 
serie de asociații sportive 
au dovedit o slabă preocu- 
penlru organizarea înlrece- 
din prima etapă a Sparta- 

asociația

în 
și o 
care 
pare 
rilor 
chiadei. Bunăoară, la 
sportivă a fabricii de confecții, 
unde numeroși tineri și tinere in-

• Maeștri ai sportului printre concurenți 
@ Vie activitate în orașele Călărași 

și Brăila
de la secțiile timplărie și meca
nică. Componenții celor două for
mații au căpătat de curînd pri
mele cunoștințe ale acestui sport, 
sub îndrumarea instructorului 
sportiv Toma Joga, După meci, 
îl rugăm pe instructorul sportiv 
Toma Joga să ne împărtășească 
cîteva păreri.

— Pînă acum s-au întrecut pe
ste 300 de tineri de la asociația 
sportivă „Strungul”. Pentru buna 
desfășurare a întrecerilor, am al
cătuit un program amănunțit. 
Concursurile se desfășoară mai 
iutii pe cele 7 seefii de ramură 
de producție. La aceste întreceri 
am antrenat și pe tinerele mun
citoare de la secția țesătorie. 
Astfel, 76 de tinere au participat 
la întrecerile de gimnastică, 63 
de tinere la concursurile de atle. 
tișm — sporturi care se bucură 
aci de o frumoasă popularitate.

drugesc sportul, aflăm că între
cerile au rămas cu mult in urmă. 
Aici s-au desfășurat numai cite- 
va concursuri de atletism și... 
atît. O situație asemănătoare în- 
tîlnim și la usociația sportivă 
„Voința", care numără 320 de 
membri.

Pînă la încheierea primei eta
pe a Spartachiadei au mai rămas 
doar 3 săptămâni. Se impune 
deci, ca organizațiile U.T.M. și 
asociațiile sportive amintite să ia, 
de îndată, măsurile ce se cuvin 
pentru buna desfășurare a con
cursurilor, la care să fie antre
nați cit mai mulți tineri și tinere.

S. SPIREA

Întrecerile Spartachiadei 
de vară cunosc în orașul 
Brăila o amploare deo- 

competițieisebită. La startul

S. UNGUREANU

sint prezenți sute și sute de ti
neri.

Etapa de masă a spartachi
adei este în plină desfășurare 
în asociația sportivă a Uzinelor 
„Progresul”. Aici au luat star
tul peste 1500 de tineri la atle
tism, volei, trîntă, haltere. în
trecerile la fotbal se desfășoa
ră între echipele 
uzinei. „La ciclism 
nea tov. Mîrza I., 
Clubului sportiv 
Brăila — în primele zile între
cerile nu au reușit să atragă 
un număr corespunzător de 
participanți. De aceea am luat 
inițiativa să sprijinim asocia
ția sportivă a uzinei organi- 
zînd o competiție populară de 
ciclism dotată cu premii la 
care să participe aproape 1000 
de muncitori”.

în orașul Brăila numeroase 
asociații sportive s-au preocu
pat din timp de organizarea 
spartachiadei. Așa de pildă la 
Laminorul-Brăila, Combinatul 
de celuloză, întreprinderile 
comunale Brăila, Fabrica de 
confecții ca și la asociația 
sportivă „Constructorul” între
cerile se desfășoară aproape 
zilnic. Președintele asociației 
sportive, tov. Tache Apostol 
ne-a arătat că în aceste zile 
participă la diferite ramuri 
sportive peste 1000 de munci
tori de pe șantiere. „Totuși a- 
ceastă cifră nu ne mulțumește 
și vom căuta să o depășim cu 
mult. în curînd vom începe 
întrecerile la trîntă și tir, con
cursuri la care dorim o parti
cipare asemenea întrecerilor la 
fotbal — 13 echipe și volei — 
6 echipe — care se dispută de
osebit de dîrz”.

în general se poate considera 
că organizațiile U.T.M., asocia
țiile sportive din oraș dove
desc preocupare față de antre
narea tineretului la Spartachi- 
ada de vară. Există însă unele 
asociații sportive ca de pildă 
asociația 
Știința 
care au 
nizarea 
etapei 
de îndată aceste asociații spor
tive să organizeze întrecerile 
etapei I. Asociațiile spor
tive fruntașe din orașul Brăila 
le oferă exemple pozitive, ex
periența acumulată în organi
zarea și desfășurarea acestei 
largi competiții de masă.

Cea de-a 30-a ediție a „Marelui 
premiu ciclist al ziarului „L'Huma
nité“ desfășurată în două etape pe 
ruta Paris-Rouen și retur, s-a In- 
cheiat cu un remarcabil succes al 
sportivului romin Gabriel Moicea- 
nu, victorios pentru a doua oară 
consecutiv in această tradițională 
întrecere. Prima etapă a revenit, 
după cum se știe, 
sovietic A. Kulibin, 
doua coechipierului 
Zlotnikov. Moiceanu 
locul doi în prima etapă 
cui 5 in cea de-a doua,, 
timp cu cîștigătorii.

sectoarelor
— ne spu- 
secretarul 
orășenesc

O.C.L. Industrial, 
învățămînt, T.A.P.L. 

întîrizat cu mult orga- 
întrecerilor din cadrul 
I. Se impune ca

S. DUMITRESCU

S, partachiada de vară a tine
retului a atras și în acest 
an numeroși concurenți din 

orașul și raionul Călărași. Și iată 
o cifră edificatoare : 10 600 de 
tineri muncitori, tehnicieni, func-

Clubul sportiv Dinamo-București a împlinit 15 ani de acti
vitate. Cu acest prilej, clubul a organizat o serie de intere
sante competiții printre care și concursul de motociclism 
disputat duminică pe traseul din împrejurimile Arcului de 
Triumf. Iată un aspect de la această pasionantă întrecere

Foto : V. RANGA

Petrosian, campion al lumii la șah Joi pe
23

Meciul pen
tru titlul mon
dial de șah din
tre marii maeș
trii sovietici Mi
hail Botvinnik și 
Tigran Petro
sian a luat sfîr- 

sala Teatrului de 
Estradă din Moscova, o dată cu 
desfășurarea celei de-a 22-a 
partidă. Cînd arbitrii au con
semnat remiza la mutarea 11-a 
scorul devenise 12,5—9,5 puncte 
în favoarea lui Petrosian, care 
repurta o strălucită victorie în 
fața lui Mihail Botvinnik

In meciul care a durat a- 
proape două luni, Petrosian a 
arătat o excepțională forță de 
joc, o mare măestrie în jocul 
pozițional și în conducerea fi- 
nalurilor de partidă. El s-a ară
tat un demn reprezentant al 
școlii șahiste sovietice care de 
15 ani fără întrerupere a deți-

f »4
șit luni, în

nut titlul mondial prin Botvin
nik, Smîslov și Tal.

Tigran Petrosian, noul cam
pion al lumii la șah, s-a născut 
la 17 iunie 1929 la Tblisi, în 
familia unui muncitor. La virsta 
de 16 ani era campion al ora
șului său natal, iar la 17 ani 
campion al Armeniei. In 1951 a 
ciștigat titlul de campion al 
orașului Moscova și în același 
an a obținut titlul de mare mae
stru internațional. Perfecționîn- 
du-și necontenit jocul, Petro
sian a devenit unul din cei mai 
puternici șahiști din lume. El 
a ciștigat de două ori titlul de 
campion al U.R.S.S. și a parti
cipat cu succes la numeroase 
turnee internaționale. In 1962, 
s-a clasat, neînvins, pe primul 
loc în turneul condidaților de 
la Curacao.

înaintea întâlnirii cu Botvin
nik, Petrosian a absolvit facul
tatea de filozofie a Institutului 
Pedagogic din Erevan.

stadionul
August

Cuplaj

1
fotbalistic

Joi pe stadio- 
nuL„23 August” 
din Capitală va 
avea Ioc un in
teresant cuplaj 

internațional de 
fotbal. La orele 
15,15 echipa

Progresul București va juca în 
compania echipei C.E.R.R.O. 
(Uruguay). De la orele 17 va 
începe jocul: Rapid București- 
Locomotiv Moscova, returul 
semifinalei turneului interna
țional feroviar

® Intr-lin meci internațional 
de fotbal desfășurat duminică 
Ia Budapesta echipa R. P. Un
gare a învins cu scorul de 6—0 
(2-0) echipa Danemarcei.

(Agerpres)

cea de-a 
! Timofei 
clasat pe 
si pe lo

in același

alergătorului 
iar 
său 
s-a

«I

a'-A ' A

în pitorescul o- 
raș polonez Zie- 
lona Gora, parti- 
cipanții- la cea 
de-a 16-a ediție 
a „Cursei Păcii” 
au petrecut luni 
a doua zi de re
paus de la înce
putul competiți

ei. Plecați din Praga la 9 mai, ei 
au parcurs 1 705 km în zece eta
pe, aprig disputate care au adus 
mereu schimbări în clasament. 
Pînă la sfîrșitul cursei au mai ră
mas cinci etape însumind 857 km. 
Cicliștii au încă drum lung pînă 
la Berlin. în calea lor stau încer
cări deosebit de grele cum ar fi 
de pildă etapa contracronometru 
individual Bautzen—Drezda (57 
km), programată miercuri. A 
doua zi ei vor avea de parcurs 
cea mai lungă etapă a cursei 
Drezda—Erfurt (239 km). Evi
dent că un pronostic este greu de 
dat deși clasamentul individual se 
prezintă bine conturat, iar în cel 
pe echipe sînt diferențe aprecia
bile. Totuși în etapa contracrono. 
metru se vor putea face difernțe 
mari care vor aduce multe modi
ficări. Pînă acum cursa a fost 
dominată de cicliștii belgieni și 
polonezi, fruntașii celor două cla
samente. Alergătorii din R.D. Ger. 
mană, deși au cîștigat trei etape, 
n-au reușit deocamdată să îmbra
ce tricourile distinctive.

Dintre cicliștii romîni Constan
tin Dumitrescu și Ion Cosma s-au 
menținut mereu „în roata” așilor 
cursei. Dumitrescu se află pe lo
cul 6 și Cosma pe locul 7, amîn- 
doi Ia mai puțin de cinci minute 
față de lider. înaintea etapei de 
astăzi, Zielona Gora—Goerlitz 
(172 km), clasamentul individual 
se prezintă astfel : 1. Verhaegen 
(Belgia) 40hl0’59” ; 2. Ampler
(R.D.G.) la 32”; 3. Vinke (Bel
gia) la 1’50” ; 4. Gavliczek
(R.P.P) la 3’23” ; 5. Cerepovici 
(U.R.S.S.) la 4’14” ; 6. C. Dumi
trescu (R.P.R.) la 4’20”; 7. I.
Cosma (R.P.R.) Ia 4’30” ; 8. Tim. 
merman (Belgia) la 5’50”; 9. Ku- 
dra (R.P.P.) la 6’17” ; 10. Beker 
(R.P.P.) la 7’17”.
........................... .........
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In București s-a desfășurat sîmbătă și duminică faza orășe
nească a Campionatelor universitare de atletism. Proba de 
săritură cu prăjina (din care vă prezentăm o imagine) s-a 
disputat pe parcursul a citorva ore, timp în care a și plouat, 

ceea ce a cerut concurenților eforturi deosebite
Foto : V. RANGA

„Cupa păcii“ la
Ieri s-au disputat 

primele două me
ciuri din cadrul ce
lei de-a 5-a ediții a 
„Cupei Păcii" 
rugbi. Echipa R. 
Romîne a învins 
Bîrlad cu scorul 
70—3 (37—0) selec
ționata R. P. Bulga
ria care participă 
pentru prima oară la 
această competiție. 
La Hunedoara, echi
pele R. S. Ceho
slovace și R. P. Po-

la 
P. 
la 
de

ragbi
lone au terminat la 
egalitate : 0—0.

Miercuri au 
jocurile : R. P.

loc 
Ro-'A

mînă-R. D. Germană 
la Bîrlad și R. S. 
Cehoslovacă-R.
Romînă (tineret) la 
Deva. Vineri

p.

se

CARTEA DE INIȚIERE
MUZICALA

are dintre noi as
cultând o simfonie 
de Beethoven sau 
un poem simfonic 
de
uss.
de Haendel sau u- 

concertele lui Brahms, 
lui Bach sau Ene- 
rămîne tulburat de 

de

Richard Stra- 
un oratoriu

ar

nul din 
suitele 
seu, nu 
forța graiului orchestral, 
multitudinea sentimentelor pe
care le trezesc în noi fiecare 
lucrare orchestrală, fiecare 
notă a unei partituri.

Oricît de subiectiv 
suna muzica în urechile noa
stre, limbajul muzical își are 
legile sale, pe care trebuie să 
le cunoști pentru a-1 înțelege 
în profunzime. Experiența do
vedește fiecăruia dintre noi 
faptul că nu este suficient 
să-ți placă sonoritățile exteri
oare și că pentru a gusta în
tr-adevăr fnuzica trebuie să în
țelegi profund ceea ce a vrut 
să transmită compozitorul.

ceea ce „spune” fiecare instru
ment al orchestrei.

Cartea despre muzică, lite
ratura de popularizare a mu
zicii în general, are un rol 
deosebit în acest proces de în
țelegere a artei, de educație 
estetică a celor mai largi mase 
de oameni ai muncii. O carte 
de popularizare care explică 
caracteristicile unei anumite 
perioade ale istoriei muzicii, o 
carte despre viața și creația 
unui compozitor, o carte des
pre elementele artei sunetelor, 
te ajută să dobîndești coordo
natele unei piese muzicale, te 
îndrumă 
ținutului 
diate,

în anii 
în librăriile, 
noastre o gamă vastă de cărți 
de popularizare a muzicii, cele 
mai multe dintre ele întrunite 
în cadrul unei colecții speciale 
intitulată „Muzica pentru toți”.

„Instrumentele orchestrei 
simfonice” de A. Pașcanu,

spre înțelegerea con- 
de idei al operei au-

din urmă, au apărut 
în bibliotecile

„Formele și genurile muzicii” 
de D- Bughici și R. Gheciu, 
„Sonata" de M. Nicolescu, 
„Romantismul în muzică” de 
A. Brumaru, „Drumul operei” 
de A. Hoffmann, „Muzica — 
artă greu de înțeles ?” de G. 
Bălan. „Simfonia pînă la Beet
hoven” de E. Pricope, „Figuri 
de lăutari” de V. Cosma, „Gra
matica muzicală” de S. Maxi
mov. „Muzica cu program” de 
R. Negreanu, o serie de mici 
monografii — din păcate cele 
mai multe dintre ele simple 
traduceri și nu lucrări origi
nale — închinate unor compo
zitori — iată un șir de lucrări 
care au avut un rol important 
în lărgirea orizontului tinerei 
generații, în educația estetică, 
în ajutorarea tinerilor pe dru
mul înțelegerii comorilor de 
frumusețe ale artei sunetelor.

Interesul cu care iubitorii 
muzicii se interesează de a- 
pariția fiecărei noi lucrări de 
acest gen. epuizarea rapidă din 
librării a cărților de populari-

dispută partidele 
R. P. Bulgaria-R. D. 
Germană (la Bîrlad) 
și R. P. Romînă (ti- 
neret)-R. P. 
(la Deva).

Duminică 
la București 
finala. La Pitești se 
va juca meciul pen
tru locurile 3—4 iar 
la Giurgiu pentru 
locurile 5—6.

Polonă

26 mai 
are loc

(Agerpres)

zare a muzicii reprezintă fapte 
ce indică din plin rolul cu to
tul deosebit pe care autorii lu
crărilor și redactorii Editurii 
muzicale îl au în procesul e- 
ducației estetice.

în diverse notații bibliogra
fice, ziarul nostru a prezentat 
pe îndelete multe din lucră
rile mai sus citate, a mențio
nat locul pe care îl ocupă ele 
în acțiunea de popularizare a 
marilor valori artistice, de sti
mulare și cultivare a pasiunii 
pentru muzică.

Incercind însă o privire ge
nerală asupra lucrărilor apă
rute în ultimii ani, trebuie să 
ne oprim asupra a două ca
rențe care diminuează contri
buția colecțiilor Editurii mu
zicale la opera de educație ar
tistică a maselor largi ale ti
neretului.

O primă chestiune ar fi a- 
ceea a tematicei colecției „Mu
zica pentru toți”. Este desigur 
binevenită apariția unor mici 
monografii închinate unor 
compozitori sau a unor broșuri 
despre istoria marilor forme 
ale muzicii, dar în actuala 
etapă de culturalizare a tine
retului sarcina principală a 
unei asemenea colecții, trebuie 
să fie după părerea noastră 
publicarea unei suite de lu
crări de proporții mai mici 
care să permită cititorilor de 
cele mai diferite profesiuni, 
să-și însușească bazele limba
jului muzical, să deslușească, 
prin înțelegerea acestui lim-

cioăkgrafice

Osăptămină cinematografică 
bogata, debutînd cu pre
zentarea festivă a noului 

film rominesc „CERUL N-ARE 
GRATII". Scenaristul și regizo
rul său, Francisc Munteanu, cu
noscut în literatură prin concizia 
și naturalețea prozei scurte pe 
care o cultivă, ocupă și în cine
matografie un loc activ. După 
colaborarea cu Liviu Ciulei la 
„Valurile Dunării" (coscenarist, 
de asemenea, la „Furtuna", 
„Partea ta de vină" etc), Fran- 
cișc Munteanu realizează apoi 
filmul de un realism sobru, vi
guros, „Soldați fără uniformă". 
Iscusința de a povesti cu apara
tul cinematografic, simplitatea 
compoziției, a stilului său, se 
regăsesc și în „Cerul n-are 
gratii". Cineastul își urmărește 
eroul — un tînăr pictor fără ex
periența vieții și a artei — evo- 
luînd cu ajutorul unor prieteni 
comuniști către o conștiință ar
tistică și cetățenească superi
oară.

In filmul Iui Francisc Mun
teanu apar în rolurile principale 
V. Ichim, Liviu Ciulei, Tudorel 
Popa, M. Șeptilici, Eugenia Bă- 
dulescu, precum și Ștefan Ciu- 
botărașu, Cella Dima, Boris 
Ciornei, Anda Caropol, Nucu 
Păunescu.

★

„Cinematograiul a căutat și 
continuă sâ caute mijloacele 
care sâ-1 apropie de viziunea 
celor mulți asupra realității în
conjurătoare" — susținea publi
cistul și scriitorul progresist 
francez Armând Gatti, care, o- 
dată cu primul său film", „ȚAR
CUL", s-a impus și ca un regi
zor cu personalitate. Premiat în 
1961 la festivalul internațional 
de la Moscova pentru vibrantul 
său mesaj care afirmă încre
derea în om și în tăria sa mo
rală „Țarcul" este un film de 
un realism psihologic concen
trat. Protagoniștii filmului, doi 
deținuți închiși de naziști îm
preună într-un țarc, timp de o 
noapte întreagă, în scopuri șo
vine, susțin, de-a lungul acțiu
nii, ideea nobilă a supraviețui
rii demnității umane chiar și în 
condițiile cumplitei opresiuni 
iasciste.

★

„FLOAREA DE FIER", reali
zare a regizorului maghiar Zoi- 
tan Fabry (autor al „Călușei
lor", „Două reprize în iad", 
„Profesorul Hannibal" etc.) evo
că un trist episod de dragoste 
dintre doi tineri șomeri pe care 
condițiile mizere ale anilor pre
mergători celui de al doilea 
război mondial îi silesc să se 
despartă. înfricoșată de lipsa de 
perspectivă, de nesiguranța vie
ții pe care i-o oferă iubitul său, 
Vera îl părăsește, acceptind, 
ca atîtea fete simple seduse de 
mirajul unui trai ușor, să-și 
vîndă tinerețea și dragostea. 
In rolul protagonistei, cunoscu
ta actriță Mary Torocsik.

★
O nouă producție a studiou

rilor Deia, „NOAPTEA PE AU- 
TOSRADA", readuce tema — 
mult dezbătută în filmele ci
neaștilor din R.D.G., a trezirii 
conștiinței unui tînăr intelec
tual pe cale să se îndepărteze 
de clasa sa, de vechii săi tova
răși de muncă. Fostul miner a- 
juns medic, logodit cu fata unui 
bogat proprietar din Germania 
occidentală, are prilejul să ia 
parte ia descoperirea unui grup 
de spioni diversioniști strecu- 
rați pe teritoriul R.D.G. Intim- 
plarea îi atrage tînărului aten
ția asupra gravei greșeli pe 
care era s-o comită, ajutîndu-1 
să ia hotărîrea de a se întoarce 
printre ai săi, ca medic, în re
giunea minieră pe care o pără
sise.

Scenariul filmului e semnat 
de Walter Baumert, regia de 
Wilhelm Grohl. Din dinstribu- 
ție semnalăm actorii: Hary 
Pietzsch, Brigitte Krause, Regi
ne Vanderberg.

baj, sensurile artei sunetelor. 
Din păcate în afara lucrării 
lui George Bălan „Muzica 
— artă greu de înțeles ?** 
și a memorabilei cărți a prof. 
A. Pașcanu despre „Instru
mentele orchestrei simfonice* 
și traducerea unor broșuri de 
mai mică importanță, în li
brăriile noastre nu s-au găsit 
în ultimii ani lucrări de ■ eală 
inițiere muzicală, care să tăl
măcească clar, atrăgător, citi
torilor elementele limbajului 
muzical, (să explice, de pildă, 
ce este melodia, armonia, po
lifonia, ce este ritmul) sau să 
răspundă tinerilor la sumede
nia de întrebări pe care și le 
pun din primele zile cînd în
cearcă să se apropie de como
rile artei: Ce exprimă muzi
ca ? Cum să ne formăm disco
teca ? Ce legătură există între 
muzică și celelalte arte ? Ce 
legătură există între muzica 
simfonică și creația populară ? 
Care sînt principalele etape 
ale istoriei muzicii ? Care sînt 
principalele tendințe în muzi
ca contemporană ? Care sînt 
perioadele dezvoltării muzicii 
romînești ? Se poate vorbi 
despre o muzică „grea” ? etc. 
etc.

Suita de valoroase lucrări 
apărute nînă în Drezent în ca
drul colecției „Muzica pentru 
toți” („Romantismul în mu
zică”. „Drumul operei”, „Sim-



TUDOR ARGHEZl
informărilor politice

[ Mecanizatorii de la S.M.T. 
} Tărtășești. raionul Răcari, 
( regiunea București, împrăș- 
' tie substanțe chimice pen-

Z*.

In organizarea

II n ultima vreme, în 
raionul nostru te^ 
raatica informări
lor politice pre
zentate este din ce 
in ce mai variată. 
Prin informările

politice, noi am urmărit să-i 
ajutăm pe tineri să curgjască 
cît mai bine politica partidu
lui nostru pe plan intern și 
extern. Popularizînd succesele 
obținute de poporul nostru în 
îndeplinirea planului economic 
pe anul 1962, pe primul tri
mestru al acestui an, tinerii 
au fost ajutați să înțeleagă și 
mai temeinic caracterul pro
fund științific, mobilizator, al 
planurilor elaborate de partid, 
politica partidului nostru de 
dezvoltare armonioasă a între
gii economii naționale. Ele 
i-au ajutat pe tineri să înțe
leagă și să interpreteze eveni
mentele internaționale în spi
ritul învățăturii partidului.

Multe organizații de bază 
U.T.M. au acumulat o bogată 
experiență în domeniul orga
nizării informării politice, fo
losind în acest scop cele mai 
diferite mijloace. Bunăoară, 
cînd ziarele au publicat comu
nicatul despre îndeplinirea 
planului de stat pe anul 1962, 
organizațiile U.T.M. din comu
nele Săcășeni, Pir, Moftinul 
Mare și altele nu s-au rezu
mat numai la o simplă expu
nere pe această temă. Aici au 
fost organizate convorbiri cu 
agitatorii de partid, iar succe
sele obținute în agricultură au 
fost popularizate prin grafice 
afișate în locuri vizibile. Au 
un puternic caracter mobiliza
tor informările ce se țin în 
legătură cu mersul lucrărilor 
agricole în întreaga țară, 
marginea lor. tinerii 
trăgind concluzii pentru 
pria lor activitate.

O mai mare atenție au 
dat organizațiile de

Pe 
discută 

pro-

acor- 
bază 

U.T.M. informării politice a ti
nerilor asupra evenimentelor 
internaționale. Noi am apre
ciat practica organizațiilor de 
bază U.T.M. din gospodăriile 
colective Tîșnad, Erin-Sîncrai 
și Moftinul Mic care au invitat 
instructori ai comitetului ra
ional de partid pentru a ex
plica tinerilor evenimentele 
internaționale care au loc. în 
aceste organizații și în altele, 
activiști de partid și U.T.M. 
au vorbit tinerilor despre dez
baterile care au loc la Geneva 
în comitetul celor 18 state 
pentru dezarmare, scoțînd în 
evidență contribuția reprezen
tanților țării noastre.

în informarea politică a ti
nerilor un loc important îl o- 
cupă presa. Zilnic, ziarele sînt 
citite în colectiv la cîmp, acolo 
unde muncesc tineri. Organi
zațiile U.T.M. au stabilit cîte 
un utemist în fiecare echipă, 
în fiecare loc de muncă, care 
să asigure cititul presei în pa
uzele 
locuri 
la loc vizibil, 
și metoda 
ganizațiile U.T.M. din comu
nele Acîș, Ciumești, Bervehi.

Aici se confecționează foto
montaje interesante privind 
viața și munca tinerilor de pe 
cuprinsul patriei. Organizațiile 
U.T.M. din Cărei și Tîșnad au 
o bună experiență în folosirea 
stațiilor de radioamplificare 
pentru informarea politică a 
tinerilor. Prin intermediul sta
țiilor se fac zilnic scurte in
formări asupra celor mai im
portante evenimente interne și 
externe.

în raionul nostru au luat o 
mare extindere serile de între
bări și răspunsuri. Acestea 
sînt organizate cu participarea 
largă a tinerilor intelectuali. 
Ele îi ajută pe tineri să înțe
leagă și să-și însușească hotă- 
rîrile partidului și guvernului, 
să interpreteze în mod just, în 
spiritul 
nostru, 
ționale.
comuna 
o seară de întrebări și răspun
suri pe tema : „Cum s-a dez
voltat regiunea Maramureș în 
anii puterii populare” iar în 
comuna Domnești s-a făcut o 
călătorie imaginară pe harta 
Africii pe tema ..Să cunoaștem 
Africa”.

Aproape toate căminele cul
turale din raion sînt înzestra
te cu aparate de radio, iar u- 
nele și cu televizoare. Folosind 
aceste posibilități, organiza
țiile U.T.M. din gospodăriile 
colective din Urziceni, Foeni. 
Tîșnad și altele organizează 
interesante audiții și vizionări 
colective urmate de discuții.

Succesul muncii de informa
re politică, nivelul și eficiența 
ei sînt determinate însă de 
pregătirea politică și ideologi
că a oamenilor însărcinați cu 
această muncă. A dat rezulta
te bune măsura luată de bi
roul comitetului raional U.T.M. 
ca lunar, instructorii, membrii 
biroului să discute cu tovară
șii din colectivele însărcinate 
cu pregătirea și ținerea infor
mărilor politice, să le dea con
sultații, să țină în fața lor ex
puneri asupra celor mai im
portante evenimente. Ei au 
fost, de asemenea, îndrumați 
ca tematica informărilor ce 
urmează să le prezinte în fața 
tinerilor să fie din vreme ară
tată organizației de partid 
respective și îmbunătățită pe 
baza indicațiilor primite.

Rezultă din exemplele date 
că în multe organizații de 
bază U.T.M. există o experien
ță bună în pregătirea și pre
zentarea informărilor politice. 
Această experiență va fi gene
ralizată cu prilejul unei zile 
a secretarilor U.T.M.. și cu a- 
jutorul întregului, nostru activ.

învățăturii partidului 
evenimentele intereia- 
In ultima perioadă, în 
Craidolorț a avut loc

GHEORGHE DRAGOȘ 
pj-im secretar 

al Comitetului raional 
U.T.M. Carei

l

tru combaterea dăunătorilor | 
apăruți pe ogoarele semă- j 
nate cu cartofi ale G.A.C.) 
„Drumul belșugului” din ] 

comuna Brezoaiele
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a

de odihnă. în multe 
ziarele sînt afișate 

Eficace este 
folosită de or-

In scopul cunoașterii și apli
cării metodelor rioi de lucru 
folosite pe diferite șantiere 
din țară, la întreprinderea de 
construcții siderurgice Hune
doara s-a deschis duminică un 
lectorat al inginerilor și tehni
cienilor constructori. Pentru 
început, participanții la aceas
tă formă nouă de îmbogățire a 
cunoștințelor tehnico-profesio- 
nale au ascultat expunerea 
„Aplicații industriale ale semi- 
conductorilor”. Astfel de expu
neri privind cele mai noi des
coperiri ale tehnicii în con
strucție se fac în mod organi
zat de mai multe ori pe lună, 
de către profesori universitari 
și alte cadre de specialitate 
din domeniul construcțiilor.

(Agerpres)

fonia pînă la Beethoven“) își 
vor putea împlini mai bine 
menirea educativă, vor cores
punde mai bine nevoilor 
educative numai după apariția 
unei serii de asemenea lucrări, 
de broșuri elaborate într-o 
ordine judicios gîndită. din 
purțet de vedere pedagogic. 
(Ciclul celor cîteva lecții ținute 
în cadrul Universității bucure- 
ștene de educație muzicală, di
fuzate zilele acestea de către 
această instituție, ar putea 
servi bineînțeles ca bază pen
tru publicarea de către Editu
ră a unui ciclu de lucrări de 
inițiere care să fie introduse 
în cadrul colecției „Muzica 
pentru toți” prin desconges
tionarea planului editorial de 
unele lucrări care nu sînt 
deocamdată necesare).

Pe linia 
muzicale, 
de tineri 
cert, este .... 
lut necesară apariția unor ghi- 
dufi de concerte, astfel incit 
nu numai iubitorii muzicii 
care locuiesc într-un centru 
muzical, ci și aceia din cele 
mai îndepărtate colțuri ale ță
rii să poată dobîndi elemente
le absolut necesare înțelegerii 
lucrărilor simfonice, de operă 
sau de cameră pe care le 
transmit posturile noastre de 
radio. Asemenea ghiduri (în
tocmite nu după criteriul unui 
gen ca nepracticul ghid publi
cat acum cîtiva ani, ci în le
gătură cu cele mai răspîndite

răspîiidirii valorilor 
atragerii maselor 
spre sălile de con- 
de asemenea abso-

Théâtre de la Cité“ și-a încheiat 
tara noastrăturneul în

Luni, 20 mai, președintele 
Marii Adunări Naționale a 
Republicii Populare Romîne, 
Ștefan Voitec, a primit pe dl. 
Alexandre Cimon Argyropoulo, 
ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Greciei la Bucu
rești, în legătură cu constitui
rea grupului de prietenie Gre- 
cia-Romînia din parlamentul 
grec.

Duminică seara, in sala Palatu
lui R.P. Romîne, a avut loc ulti
mul spectacol al companiei dra
matice franceze „Theatre de la 
Cite” din Villeurbanne cu piesa 
„Cei trei mușchetari” după 
Alexandre Dumas, în regia lui 
Roger Planclion.

Cu acest spectacol, teatrul 
francez și-a încheiat turneul în
treprins în țara noastră în cursul 
căruia a prezentat 11 spectacole 
la București și Timișoara cu pie
sele „George Dandin” și „Cei trei 
mușchetari”.

în timpul șederii în țara noa
stră, artiștii francezi au vizionat 
filme romînești, au vizitat cen
trul de producție cinematografi
că de la Buftea, Muzeul satului, 
Muzeul de artă al R.P. Romîne, 
au participat Ia o întîlnire cu oa
meni de teatru din Capitală și au 
făcut o excursie pe Valea Praho. 
vei.

Cu ocazia turneului întreprins 
de compania dramatică franceză 
„Theatre de la Cite“, ministrul 
Franței în R.P. Romînă, Pierre 
Paul Bouffanais, a oferit un coc
teil Ia legația Franței. Conduce-

Pregătiri în stațiunile
balneo-climatice

în noul sezon, 
ds. pildă, au 

și amenajate 
naturale, s-au

PITEȘTI 20 (Caresp. Ager
pres).

Stațiunile balneo-climatice 
din regiunea Argeș s-au pre
gătit din timp în vederea pri
mirii oaspeților 
La Călimănești, 
fost revizuite 
cele 12 izvoare
făcut amenajări în băile mine
rale și de hidroterapie, a fost 
mărită capacitatea aerosolului 
cu apă sulfuroasă. Lucrări im
portante s-au făcut și în cele
lalte stațiuni. Este în curs de 
renovare și modernizare res-

taurantul din centrul orașului 
Govora, iar la Călimănești va 
începe să lucreze un labora
tor-cofetărie. Cantinele de la 
Olănești au fost dotate cu 4 
instalații frigorifice, iar cele 
de la Călimănești au fost re
vizuite.

O atenție deosebită se acor
dă și înfrumusețării stațiuni
lor. S-au amenajat noi zone 
verzi, au fost curățate parcu
rile, aleile, s-au plantat 
de mii de flori, arbori 
buști ornamentali, s-au 
lat fîntîni arteziene etc.

rea Oficiului de spectacole și tur
nee artistice din R.P. Romînă a 
oferit în cinstea oaspeților o 
masă la restaurantul Bănoasa.

★
La sfîrșitul turneului, răs- 

punzînd la întrebările unui re
dactor al Agenției romîne de 
presă — Agerpres — Robert 
Gilbert, unul din conducătorii 
companiei dramatice franceze 
a declarat că artiștii francezi 
se înapoiază din Romînia cu 
impresii frumoase. Am avut 
prilejul să cunosc mulți artiști 
de comedie romîni și să văd 
cîteva spectacole. Spectacolul 
cu „Cercul de cretă cauca
zian” de Bertolt Brecht, de 
exemplu, este montat într-o 
viziune foarte personală. M-a 
impresionat numărul mare de 
teatre existent. In Timișoara, 
de pildă, oraș cu un număr nu 
prea mare de locuitori, există 
teatru permanent în limba ro
mînă, în limba maghiară și în 
limba germană, o operă, o or
chestră simfonică și un an
samblu folcloric. In Franța un 
oraș cu 100 000 de locuitori nu 
are atîtea teatre.

Condițiile materiale ale ar
tiștilor și personalului admi
nistrativ din teatre sînt foarte 
bune. Consider că schimbul de 
colective teatrale între țări este 
necesar și duce la o mai bună 
cunoaștere reciprocă. Anul vii
tor sperăm să revenim în țara 
dv. La întoarcerea în Franța 
sper că vom avea ocazia să 
prezentăm o serie de piese ro
mânești.

(Agerpres)
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lucrări simfonice, instrumen
tale, de cameră. vocale ale 
unui creator, sau . unei școli 
muzicale) ar trebui desigur 
completate cu o suită de bro
șuri de popularizare dedicate 
unuia sau altuia dintre com
pozitori, care să permită tine
rilor să aibă, cu timpul, un 
curs popular de istorie a mu
zicii. în sfîrșit, trebuie să sub
liniem necesitatea completării 
colecțiilor Editurii cu o serie 
de scurte monografii de popu
larizare închinate compozito
rilor romîni de la Caudella și 
Ștefănescu la Enescu și com
pozitorii contemporani care să 
permită tinerilor iubitori 
muzicii să înțeleagă 
pe care l-a adus și-l 
muzica romînească la 
universală.

Alături de aceste 
țări de ordin tematic, trebuie 
să remarcăm, în al doilea rînd, 
faptul că onera de educație 
muzicală orin intermediul căr
ții. pune în mod special în fața 
autorilor și redactorilor o se
rie de chestiuni legate de ni
velul publicistic al acestor lu
crări, de capacitatea textelor 
de a deschide cititorilor, care 
vor să se inițieze, drumurile 
spre muzică. „Calitatea” peda
gogică a unora dintre lucră
rile colecției „Muzica pentru 
toți” suferă însă din cauza fo
losirii unui limbai neadecvat, 
din pricina unor expuneri mo
notone. lipsite de nerv care nu 
numai că nu atrag spre lectu-
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aportul 

aduce 
cultura

comple-
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întreagă de | 
î sînt folo- I 

. impropriu 
popularizare. I 
idire în masă |

ră, dar pun chiar o „barieră” | 
în fața tinerilor pe drumul în- | 
sușjrii unor noi cunoștințe. In 
cele mai multe dintre cărțile g 
apărute în colecție, exempli- | 
ficările muzicale, termenii de 
specialitate, o serie întreagă de I 
elemente secundare sînt folo- | 
site într-un mod impropriu 
unei lucrări de popularizare, g 
Munca de răspîndire în masă | 

a artei cere autorilor nu numai 
erudiție, ci și strădania de a g 
găsi un stil, o modalitate de g 
expresie specifică, un limbaj 
adecvat popularizării, înțelege- g 
rii artei de către cititori. O 
simplă vizită într-o librărie ne 
dovedește faptul că tinerii cer 
cu insistentă tocmai acele lu
crări (printre ele am cita 
„Drumul operei“, „Romantis
mul în muzică'“ „Figuri de lău
tari“ în care este din plin vi
zibilă dorința autorului de a 
da cărții sale o înaltă ținută 
artistică, de a găsi imaginile 
artistice, literare, apropiate 
gîndirii și sensibilității citito
rului de cele mai diverse 
preocupări.

O amplă consultare a mase
lor largi de iubitori ai muzicii 
— consultare imperios ceriită 
acum după lărgirea catalogu
lui editurii '— ar aduce fără 
îndoială o serie de sugestii și 
idei prețioase pentru continua 
îmbunătățire a activității de 
educație estetică a tineretului, 
prin intermediul cărții despre 
muzică.

I Dîtpă ora de matematică,

I elevi ai clasei a X-a D 
f la Școala medie nr. 2 

(Ploiești, recapitulează
( noștințele predate în oră \ 
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in suita d« cicluri 
incluse în volumul 
al II-lea de „Scri
eri“ argheziene, re
cent apărut („Ver
suri de seară", „Cîn- 
tece cu gura-nchi- 

Mărțișoare“, „Buruieni“, 
Hore”, „Poeme", „Spital”, „Le- 

topiseți“ și „Carnet") am vrea 
să vorbim, de astădată, numai 
de ultimele două. Spațiul nu ne 
îngăduie să relevăm pe îndelete 
comorile de frumuseți risipite cu 
largă dărnicie în toate ciclurile. 
„Letopiseți" și „Carnet““ ni se 
par apoi elocvente pentru o anu
me atitudine civică și patriotică 
încă insuficient subliniată de 
către comentatorii liricii lui Tu- 
dor Arghezi. Dezbătînd contra
dicțiile ei, uneori tragice, semna- 
lînd laturile ei numeroase sau 
succesele de viziune înregistrate 
în anii din urmă, cronicarii, re- 
cenzenții sau autorii de studii 
ample au trecut mai ușor peste 
ciclurile la care ne referim, deși, 
prin coițținutul lor, ele ar fi me
ritat un surplus de atenție. E 
adevărat că cel dinții, „Letopi
seți", apare acum pentru întîia 
dată organizat aparte, dar toate 
versurile alcătuitoare figurau ai
doma și în alte ediții, repartizate 
fie printre „Poeme“, fie la „Ad
denda“. Aducerea lor într-un 
singur eiclu, unitar, înlesnește 
azi o apreciere de fond, menită, 
în ultimă analiză, să atragă aten
ția cititorilor asupra unei pro
blematici majore, sub raportul 
atitudinii, prezente nu numai în 
tablete, ci și în lirica marelui 
nostru poet.

„Letopiseți” cuprinde stihuri 
scrise între 1939 și 1945, așadar 
într-una din cele mai dramatice 
perioade ale istoriei noastre ; 
ciclul „Carnet" include poezii 
scrise în primăvara Iui 1944. 
Dacă în ciclurile anterioare filo
nul social și civic al poeziei ar
gheziene era adesea sublimat, 
nepermițînd comentatorilor sta
bilirea unor relații nemijlocite 
între realitatea obiectivă și poet, 
în ciclurile ]a care ne referim 
această relație e directă, neme
diată. Arghezi transcrie adevă
ruri social-politice manifestîn- 
du-și fără disimulări atitudinea 
față de ele. Se știe de altfel, că 
această atitudine, de esență anti
fascistă, formulată nu o dată și 
în tablete (între altele, în fai
mosul pamflet „Baroane“) avea 
să-1 ducă în lagărul de la Tîrgu 
Jiu, printre alți instigatori împo
triva „ordinii“ naziste și anto- 
nesciene. „Letopiseți" e o zgu
duitoare cronică a acestor întu
necați ani, întinși de la pătrun
derea în țară a cizmelor hitleri- 
ste, pînă în clipa hotăritoare 
cînd „Făt Frumos* le alungă

pentru totdeauna și se reîntoarce 
apoi la îndeletnicirile lui zilnice, 
de om gospodar. Evident, nu e 
vorba de o relatare propriu-zisă 
a evenimentelor, nici de o con
semnare riguros exactă a lor, în 
momente epice, cu valoare de 
document istoric, ci de trans
crierea reacției lucide a poetu- 
lui-patriot, silit de dureroasele 
realități naționale cărora le era 
contemporan, Să exclame : „Te 
apucă milele, / Lacrimile și mî- 
nia. / Asta fuse Romînia ?“ 
(„Drumu-i lung“). Cotropitorii, 
arată Arghezi au intrat „Ca furii 
în ogradă" dar nu noaptea „Cum 
vin, deobște, hoții" ci „în toiul 
zilei“, simulînd a fi „oameni de 
treabă“ („Cînd veniră"), pentru 
ca, din vorbă în vorbă, să-și dea 
însă arama pe față, trădînd in
tenția de a ne fura avutul („Al
tădată", „Nu-nțelegeam“). Dar 
pămîntul patriei nu se negociază. 
Reluînd, într-o variantă proprie, 
motivul eminescian al „Scrisorii 
a III-a", Arghezi le răspunde : 
„Izvoarele și țara, noi de-a drep-

NOTE
DE LECTOR
tul / Le-am dobîndit cu sufletul 
și pieptul. / Săgețile pornite, cit 
ajung, / Din munți în munți, 
croiesc hotarul lung, / Și țarina 
răzeașă nu se schimbă / Pe preț 
de liftă sau de limbă. / Vînzarea, 
prețul, cîștigul, banii, / Tertipu
rile sînt ale Satanii“. La replica 
neguțătorului invadator „că țara 
se și fură**, poetul răspunde ca 
Mircea : „Dacă va-ți pus de gînd, 
/ Să nu-i muțeați țărîna pe cu- 
rînd" („Altădată"), iar în „Nu-n- 
țelegeam“ precizează : „Am bul
gări tari de jar și de lumină. 
/ Străinii nu pot să le are, / Că 
plugul nu răzbește prin vîlvoare 
/ Și se fac scrum și vitele și plu
gul. / Cenușa li-'e cîștigul, funin
ginea belșugul**.

„Cînd veniră", „Altădată“, 
„Nu-nțelegeain“, „M-am între
bat“ sînt scrise în 1941. în ace
lași an avea să izbucnească răz
boiul antisovietic. în anul urmă
tor, folosind imaginea vîntului 
pustiitor, „de vulvoare", pentru 
a desemna războiul (în aceeași 
perioadă M. Beniuc recurgea, cu 
scopuri similare, la metafora ale
gorică a „meliței”), Arghezi ro
tunjește apocalipticul tablou al 
efectelor funeste pe care confla
grația Ie avea asupra celor ră
mași acasă, în țară : „Grîu, să- 
cară și porumb / S-au făcut pie
triș de plumb** ; vîntul sapă, zi

în fiecare secție o temeinică
organizare a producției

(Urmare din pag. I)

rilor, lucru cunoscut și aici. 
Numai că acest principiu nu se 
respectă întotdeauna. Șefii de 
echipă cunosc sarcinile de 
plan ce le revin în luna res
pectivă, de regulă cu cîteva 
zile întîrziere, motiv pentru 
care la fiecare început de lună 
muncitorii pierd timp prețios 
în producție. Dacă ar exista 
o mai bună pregătire a fabri
cației, în care termenele de 
execuție să fie prescrise pen
tru fiecare operație în parte, 
atît dispecerii cît și șefii de 
echipă și maiștrii ar avea un 
mijloc eficace de control în 
execuția comenzilor. întocmi
rea planurilor de lucru tre
buie să răspundă unei cerințe 
principale a bunului mers al 
producției : încărcarea echipe
lor pe baza calcului rezultat 
din fișele tehnologice. Or, 
pentru acest lucru este nece
sar să fie asigurată din timp 
documentația tehnică, pregă
tirea tehnologiei să se facă ți- 
nînd seama de condițiile con
crete de la fiecare loc de mun
că. Se constată însă că la 
unele lucrări indicațiile date 
de biroul de pregătire al pro
ducției din cadrul secției nu 
corespund, iar în cazul cînd 
fișa tehnologică este bine în
tocmită ea nu este însoțită și 
de bonurile cu specificația 
materialelor respective. Așa 
stînd lucrurile este și fi
resc ca să apară întîrzieri 
în lucrări sau execuția să 
nu fie de cea mai bună 
calitate. Iată, de pildă, echipa 
condusă de Mihai Cristescu. 
Muncitorii de aici au trebuit 
să asambleze și să demonteze 
de patru ori un stîlp metalic

tocmai din aceste cauze. Efec
tul ? La lucrarea respectivă 
s-a consumat o manoperă 
mult mai mare decît cea pre
văzută, lucrarea întîrziindu-se 
cu circa 18 zile. Astfel de fe
nomene apar și atunci cînd nu 
este asigurat un control rigu
ros pe fiecare fază de execu
ție, cînd nu există o îndruma
re permanentă din partea 
maiștrilor. Șefii de echipă ne- 
fiind controlați și îndrumați 
efectiv, nu țin o bună eviden
ță a materialelor primite, nu 
le sortează la timp după pri
mirea lor, fapt care duce în 
ultima analiză la o slabă or
ganizare a muncii și la pier
dere de timp.

Există aici și un alt aspect 
al irosirii timpului de lucru ; 
el se referă la felul cum se 
respectă disciplina socialistă a 
muncii. în secție lucrează 
peste 500 de tineri. Cei mai 
mulți dintre aceștia sînt tineri 
destoinici, care muncesc cu 
conștiinciozitate. Sînt însă și 
cazuri, din păcate destul de 
frecvente, cînd unii tineri 
muncitori încalcă disciplina 
muncii: își părăsesc înainte 
de terminarea lucrului locul 
de muncă, absentează nemoti
vat.

construcții metalice să se ocu
pe cu toată atenția de antre
narea și mai activă a tineri
lor la întrecerea socialistă, să 
lupte pentru ca fiecare tînăr 
să fie un exemplu la locul 
său de muncă. Comitetul 
U.T.M. din uzină va trebui să 
se ocupe cu mai multă atenție 
de generalizarea experienței 
pozitive, de popularizarea re
zultatelor obținute de frunta
șii în producție.

★

Din cele de mai sus reiese 
că la Uzina de construcții me
talice și mașini agricole — 
Bocșa există încă rezerve in
terne, mari posibilități pentru 
îmbunătățirea activității în 
producție. De realizarea sar
cinilor de plan răspund în e- 
gală măsură toate secțiile uzi
nei, întregul colectiv de mun
că. Este necesar, deci, ca or
ganizația U.T.M. din secția

INGINER AGRONOM
(Urmare din pag. I)

tulul se apropie astăzi, cu pași 
hotărîți, spre știința agrozoo
tehnică. Ajutorul tînărului spe
cialist pentru acești oameni 
este mereu mai necesar. Tînă- 
rul care astăzi se hotărăște să 
pășească pragul unui institut a- 
gronomic, își pregătește nu nu
mai o carieră bogată în satis
facții și rezultate, dar răzbună, 
în același timp, atîtea veacuri 
de umiliri și neștiință. Iar cei 
care, din același institut, vor 
îmbrățișa profesiunea de ingi
neri horticoli, vor da glas flori
lor și arborilor, pentru ca ma
rile noastre orașe de azi și de 
mîine să respire, pînă în adîn- 
cul plămînilor, frumusețea na
turii.

De la vechil greci și romani 
ne-au rămas poeme în care se 
cînta frumusețea simplă a mun
cilor agricole. Clasicii noștri au

descris frumusețea naturii și a- 
dînca suferință a poporului care 
trudea în mijlocul ei. Noi sîn- 
tem cei care trebuie să lăsăm 
viitorului imaginea muncii li
bere, unind omul cu natura in
tr-un chip nou, fecund, legînd 
vechile aspirații de zorii comu
nismului, ajutînd să crească nă
valnic tot ceea ce este intr-a
devăr nou. Cei care sînt che
mați să scrie georgicele Romî- 
niei socialiste nu sînt în primul 
rînd poeții, ci inginerii pămîn- 
turilor. Pe acest vast teren, cit 
o (ară, ei sînt chemați să dea 
trup mărețelor planuri ale Parti
dului. Cîndva, cînd viața va 
constata că satul a început să 
se apropie tot mai mult de oraș, 
înfăptuindu-se astfel una dintre 
caracteristicile comunismului, 
tînărul care și-a ales astăzi pro
fesiunea de agronom va putea fi 
Intr-adevăr mîndru de alegerea 
pe care a făcut-o. El va fi dat

țării nu numai pline, 
contribuit din plin la 
victorios al istoriei. Poemul Ro- 
mîniei de atunci va purta și 
semnătura Iui.

Problema alegerii unei profe
siuni nu este, desigur, o pro
blemă prea simplă. Sînt atîtea 
profesiuni care te atrag deopo
trivă. Acum, în aceste zile, a- 
ceastă problemă preocupă mii 
și mii de tineri care, o dată tre- 
cuți de examenul de maturitate, 
vor trebui să dea pe drept 
cuvînt dovada maturității lor, 
pronunțîndu-se asupra drumului 
pe care îl vor urma în viață. Nu 
știu ce vei alege, tînărul meu 
prieten. Dar, gîndindu-te la mul
tele posibilități care îți stau în 
față, oprește-te o clipă și la pri
veliștea nesfîrșitelor lanuri, 
care se oglindesc și în stema 
patriei. Poate că este menirea 
ta de a le tace să fie și mai 
strălucitoare.

ci va fi 
mersul

și noapte „gropi și cimitire- ; 
stupii înșiși au ajuns să fie plini 
nu cu faguri ci cu „puroi“; 
„ochii stelelor se sbat / în urdori 
de-argint umflat“ ; în copii s-a 
uscat pînă și sîngele ; ochiul nu 
mai are putere de a lăcrima, 
iar „cirezile-n pășune / Pipăie cu 
buza jarul rogozului de tăciune . 
Poezia, intitulată „Curgeți, vîn- 
turi“, reluînd o viziune experi
mentată înainte cu cîțiva ani în 
„Blesteme", deschidea în lirica 
argheziană suita de poeme scrise 
în 1943, în lagărul de la Tîrgu- 
Jiu. Atmosfera rămîne tot halu
cinantă : „Au rămas in sate vii, / 
Numai cîteva stafii / Fără păr, 
fără gingii" („Drumu-i lung“) ; 
„De la Jii, în drum, încoace, / 
Nici o vatră nu mai coace, / Nici 
un coș nu scoate fum, / Cit ii 
țară, cîmp și drum. / tn vetre-n 
nici unele / Nu-i aprins tăciune
le" („De la Jii, în drum“) : „Un 
mă duc și un’ mă port / Pute-a 
candelă de mort“ („Drumu-i 
lung") ; „Nu mai e bun nici un 
bărbat / tn nici un sat“ („într-un 
județ“). în țară curg peste tot 
lacrimile, dar „nu e voie nici să 
gîndești, / Că ori iscoadă ori vîn- 
dut ești“ ; singurii care sînt 
bucuroși că „țara s-a umplut de 
cruci” sînt domnii cu căși de 
geam, din București", adică or
ganizatorii și profitorii războiu
lui. Moartea, foametea, pustieta
tea economică, mormintele, cea
ța, cîrjele, schilozii, oasele, vije
lia, apocalipsa revine mereu în 
aceste poeme ca niște leitmotive, 
concretizînd o atmosferă de coș
mar în care pînă și fizionomia 
lui Făt-Frumos apare degradată 
de „vulvoare“. E o atmosferă 
perpetuată și în ciclul „Carnet“, 
unde imaginea păsărilor de fier 
americane, a „măgoaiei" ți a coș
ciugelor multiplicate, pentru a 
ilustra imoralitatea . războiului 
purtat cu civilii, cu spitalele, 
catedralele, cimitirile și casele de 
locuit, cuprinde un neiertător 
rechizitoriu Ia adresa utilizării 
cuceririlor științifice în scopuri 
de distrugere a vieții și a civili
zației umane („Moartea-n vatră", 
„Păsările de fier“ ș.a.). Pornind 
de Ia atari elemente, concluzia 
politică a atitudinii argheziene e 
firească : „Semenul meu, tîrît 
între morminte / Știi, deși viu, 
că ții de oseminte, / Ce cugeți, 
ce nădejdi mai ai, ce teamă ? /
Bagă mai bine, omule de seamă. / 
tn fața gîndului ce te colindă / 
Ți-am pus cîteva țăndări dc 
oglindă / Și te întreb, că sufletul 
îți tace, / Ursuz și gol, ce vrei, 
război sau pace

întreaga lirică la care ne-am 
referit răspunde indirect la acea
stă întrebare. Prezentînd ororile 
războiului, demaseîndu-i pe orga
nizatorii acestuia, Arghezi se 
manifestă public ca partizan al 
păcii și al libertății, ca sprijini
tor al acțiunilor de răsturnare a 
molohului fascist. Cînd „șarpele 
cu zeci de căpățîni și gheare 
uriașe" a fost înfrînt de către 
„Făt-Frumos", poetul își putea 
exprima satisfăcut bucuria vic
toriei într-o viziune finală de 
gospodar, care se poate întoarce 
acum la treburile lui pașnice : 
„Și isprăvind, sfios (Făt-Frumos 
n.n) se-htoarce-n sat. / S-ascunde 
chibzuind ce să mai facă. / O 
ciutură mai mare de-adăpat / Și- 
un staul mai ca lumea, pentru 
vacă“ („La treabă"). E o idee pe 
care Arghezi va relua-o, într-un 
alt context, și în „Cîntare omu
lui“* și în alte stihuri mai vechi 
sau mai noi, celebrînd munca și 
aspirațiile pașnice ale omului 
adevărat.

AUREL MARTIN
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Centrele de deservire încadrate cu meșteri calificați stau ? 
la dispoziția populației în toate orașele și centrele munci- * 
torești din regiune.

INFORMAȚII
Duminică seara a sosit în Ca

pitală un grup de membri ai 
mișcării pentru pace și dezar
mare din Grecia, care întreprind 
o călătorie de 7 000 de km prin 
Grecia, R.S.F. Iugoslavia, R. P. 
Bulgaria, R. P. Romînă, R. P. 
Ungară R. S. Cehoslovacă, R. D. 
Germană, R. F. Germană 
Austria. Grupul este condus de 
Simus Hagi-Dimitriu.

Luni dimineața, oaspeții greci 
au vizitat Capitala. La amiază 
au fost primiți la Comitetul Na
țional pentru Apărarea Păcii 
din R. P. Romînă de Sanda Ran- 
gheț, secretar al Comitetului, și 
alți membri ai Comitetului Na
țional pentru 
întîlnirea 
atmosferă

ln holul

Apărarea 
desfășurat 
prietenie.

★

Casei de cultură

s-a 
de

Și

Păcii, 
într-o

a sin-

dicâtelor din Iași s-a deschis du
minica o expoziție cu tema „As
pecte din via/a muncitorilor noștri 
din trecut și de azi“. Expoziția, or
ganizată de Muzeul de artă plas
tică. din localitate, cuprinde aproa- 

reproduceri după gravuri de 
contemporani.

*
număr mare de petroliști

Pe 40 
artiști

Un 
și alți oameni ai muncii din o- 
rașul Ploiești au participat du
minică seara, în sala rafinăriei 
nr. 1, la spectacolul cu baletul 
„Coppelia“, de 
un colectiv al 
peră și Balet 
în colaborare 
de Stat,, Ciprian 
din localitate.

Spectacolul s-a 
mult succes, fiind îndelung a- 
plaudat.

Delibes, dat de 
Teatrului de O- 
al R. P. Romine 
cu Filarmonica 

Porumbescu"

bucurat de

(Agerpres)
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Vizita delegației
Marii Adunări Naționale

a R. P. Romine în U.R.S.S

In Subcomitetul 
tehnîco-științific 

al Comitetului
O. N. U. pentru 

folosirea spațiului 
cosmic

RIGA 19 (Corespondentul A- 
gerpres transmite: Continuîn- 
du-și vizita în , R.S.S. Letonă, 
membrii delegației Marii Adu
nări Naționale a R. P. Romîne 
au vizitat duminică unul din 
colhozurile pescărești din regiu
nea Riga. Colhozul „Zvenieks", 
întemeiat în anul 1947, este do
tat cu o flotă modernă de vase 
pescărești, fiind una din cele 
mai bogate gospodării pescă
rești din republică. In sat exis
tă numeroase case noi, o școa
lă modernă, case de cultură.

Oaspeții români au fost salu
tat! cu căldură de colhoznici, 
Președintele colhozului, Alfred 
Biezai, și reprezentanții organi
zațiilor obștești din sat au ros
tit scurte cuvântări de salut, în 
care și-au exprimat bucuria de 
a găzdui pe solii unui popor 
frate și au subliniat interesul 
cu care oamenii muncii din Le
tonia urmăresc succesele pe 
care le obține poporul român 
sub conducerea Partidului Mun
citoresc Romîn în desăvârșirea 
construcției socialiste.

Oaspeții au vizitat apoi timp 
de citeva ore colhozul.

In aceeași zi, P. Valeskaln, 
președintele Sovietului Suprem 
al R.S.S. Letone, a oferit în lo
calitatea Maiori, de pe malul 
Mării Baltice, o recepție în cin
stea delegației Marii Adunări 
Nafionale a R. P. Romîne, la 
care au participat A. Pelșe, prim 
secretar al C. C. al P. C. din Le
tonia, V. Rubin, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Letone, K. Zorin, yice-

președinte al Prezidiului Sovie
tului Suprem al R.S.S. Letone, 
numeroși deputați.

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

Duminică seara, membrii de
legației Marii Adunări Națio
nale a R. P. Române au părăsit 
Riga, plecând la Leningrad.

LENINGRAD 20. — (Cores
pondentul Agerpres transmite): 
Luni 20 mai delegația Marii A- 
dunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne a sosit la Le
ningrad. Pe peronul gării Le
ningrad, pavoazată cu drapelele 
de stat ale U.R.S.S. și R.P. Ro
mîne oaspeții romîni au fost 
întîmpinați de Vasili Isaev, pre
ședintele Comitetului Executiv 
al Sovietului Orășenesc, Grigori 
Kozlov, prim-secretar al Comi
tetului regional agricol al 
P.C.U.S., de numeroși deputați 
ai Sovietelor Supreme ale 
U.R.S.S. și R.S.F.S.R.

V. Isaev și acad. Athanase 
Joja, conducătorul delegației 
romîne, au rostit cuvîntări.

Oaspeții au vizitat Sovietul 
Orășenesc, Muzeul Smolnîi, cru
cișătorul „Aurora" precum și 
Fabrica de produse zaharoase 
nr. 1.

Membrii delegației Marii A- 
dunări Naționale au depus o co
roană de flori la cimitirul Pis- 
karevski în memoria apărători
lor Leningradului.

Seara, Comitetul Executiv al 
Sovietului Orășenesc Leningrad 
a oferit o recepție în cinstea de
legației romîne.

ANGLIA: Delegația
Marii Adunări Naționale 

a R.P.Romîne Ia Coventry

GENEVA 19 (Agerpres). — tn 
ședința plenară a Subcomitetului 
tehnicb-științific al Comitetului 
O.N.U. pentru folosirea spațiului 
cosmic în scopuri pașnice, care 
își desfășoară în prezent lucră
rile la Geneva, a luat cuvîntul și 
reprezentantul R. P. Romîne, 
acad. Elie Carafoli. Delegatul ro
mîn a salutat acordul de la 
Roma intervenit între Uniunea 
Sovietică și S.U.A. în ce privește 
colaborarea dintre aceste țări în 
explorarea și folosirea în sco
puri pașnice a spațiului cosmic, 
care constituie un 
pentru dezbaterile din cadrul 
subcomitetului.

Reprezentantul R. P. Romîne 
a sprijinit proiectul de instalare 
a unor rampe de lansare a ra
chetelor sonde în regiunea ecua
torului magnetic, conform memo
randumului indian.

In legătură cu recomandările 
Comitetului O.N.U. pentru folo
sirea spațiului cosmic în scopuri 
pașnice, cu privire la încuraja
rea programelor naționale și in
ternaționale de cercetare a Cos
mosului, acad. E. Carafoli a ară
tat că instituțiile științifice din 
R. P. Romînă se preocupă de 
cercetările în domeniul spațial, 
ele efectuează observații vizuale 
și fotografice ale sateliților arti
ficiali pe care le comunică cen
trului „Cosmos’ de la Moscova, 
folosind o nouă metodă recunos
cută pe plan internațional pen
tru determinarea coordonatelor 
geocentrica ale sateliților artifi
ciali, utilizînd observațiile nesi
multane ale sateliților. De aseme
nea, se desfășoară cercetările 
asupra ionosferei și se întreprin
de un program de studii în ca
drul „anului internațional al 
Soarelui calm“ privind cercetări 
în diferite domenii : geodezie și 
geofizică, meteorologie, activita
te solară, magnetism terestru etc.

In încheiere, delegatul romîn 
a arătat că schimburile de infor
mații științifice, în special în 
domeniul meteorologiei, sînt de 
un real folos pentru toate țările.

bun augur

Sosirea Ia Paris 
a colectivului Teatrului 

de Operă și Balet 
al R. P. Romîne

1 în j 
mai .1

al fiu- j 
în fotografie : J 
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LONDRA 19 (Agerpres). — La 
18 mai, delegația Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romîne, înso
țită de generalul W. A. Dimoline, 
secretarul grupului englez al 
Uniunii interparlamentare, 
deputatul H. Hynd, a sosit
orașul Coventry. Delegația romî
nă a fost întîmpinată la primă
ria orașului de conducerea și 
membrii consiliului municipal, 
în cinstea delegației, primarul 
ad-interim al orașului Coventry, 
d-na E. Allen, a oferit un dejun, 
la care au participat membrii 
consiliului municipal. Salutind 
sosirea delegației romîne la Co
ventry, oraș care a avut de su
ferit pagube însemnate de pe 
urma bombardamentelor aviației 
hitleriste în cursul celui de al 
doilea război mondial, d-na Al
len și-a arătat satisfacția pentru 
înfrățirea orașelor Coventry și 
Galațî, exprimînd speranța că 
prin aceasta se va realiza o in
tensificare a legăturilor dintre 
aceste orașe. Astfel de înfrățiri, 
a spus vorbitoarea, contribuie Ia 
o mai bună cunoaștere și înțele
gere între popoare, Ia menține
rea și consolidarea păcii, bunul 
ce) mai de preț al omenirii.

Luînd cuvîntul, în numele de
legației Marii Adunări Naționale 
a R. P. Romîne, Ion Cosma, pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Sfatului Popular al orașului 
București, a exprimat mulțumiri 
pentru primirea călduroasă fă
cută delegației romîne. El a 
transmis orașului Coventry un 
salut cordial din partea locuito
rilor capitalei R. P. Romîne. în 
încheiere, vorbitorul a relevat 
importanța pe care o prezintă 
înfrățirea orașelor pentru o mai 
bună cunoaștere și apropiere re
ciprocă, pentru apărarea păcii în 
lume.

Conducătorul delegației Marii 
Adunări Naționale a oferit mu
nicipalității orașului Coventry un 
album de fotografii cu imagini 
din București. în după-amiaza 
aceleiași zile, delegația însoțită 
de Harry Edmunds, consilier în 
ministerul agriculturii, a vizitat 
ferma Cryfield din apropierea 
orașului Coventry. Seara, mem
brii delegației au făcut o vizită 
în orașul Stratford Upon Avon, 
locul de naștere al lui William 
Shakespeare, unde au asistat la 
spectacolul cu piesa „Furtuna“,

de Shakespeare la Teatrul me
morial din localitate.

★
LONDRA 20 (Agerpres). — 

Delegația Marii Adunări Națio
nale a R.P. Romîne, condusă de 
Roman Moldovan, membru al 
Consiliului de Stat, însoțită de 
generalul W. A. Dimoline ți de
putatul H. Hynd, a vizitat în di
mineața zilei de 19 mai orașul 
Coventry.

In după-amiaza aceleași zile, 
delegația romînă a sosit la Ox- 
ford. Intîmpinată de reprezen
tanți ai conducerii universității 
din acest oraș și ai Consiliului 
Britanic, membrii delegației au 
vizitat colegiile „Magdalene“ și 
„Christ Church", unde au primit 
explicații ample privind istoricul 
și funcționarea Universității din 
Oxford și a diferitelor ei colegii.

tn seara aceleași zile delegația 
Marii Adunări Naționale s-a re
întors la Coventry.

celor 18 state
pentru dezarmare

GENEVA 20 (Agerpres).—La 
ședința plenară din 20 mai a 
Comitetului celor 18 state pen
tru dezarmare, prezidată de 
reprezentantul R.A.U., A. F. 
Hasan, membrii Comitetului 
au prezentat condoleanțe în 
legătură cu moartea lui Omar 
Lutfi, secretar general adjunct 
al O.N.U. Scufte declarații în 
legătură cu aceasta au făcut 
toți reprezentanții țărilor par
ticipante la tratativele de la 
Geneva cu priviră la dezar
mare,

PARIS 20 (Agerpres). — La 19 
mai în capitala Franței a sosit 
colectivul Teatrului de Operă și 
Balet al R.P. Romîne. Grupul 
artiștilor romîni numără aproape 
300 de persoane — soliști, cor, 
orchestră, printre care Zenaida 
Palii și Nicolae Herlea, artiști 
ai poporului, Arta Florescu, 
Magda Ianculescu, Elena Cemei, 
Valentin Teodorian, David Oha- 
nessian, artiști emeriți, Dan Ior- 
dăchescu, dirijorii Mihai Bredi- 
ceanu și Egizio Massini, maestru 
emerit al artei.

Colectivul Teatrului de Operă 
și Balet al R.P. Romîne va pre
zenta în sala Marei Opere pari
ziene do la Palatul Garnier, o- 
pera „Oedip* de Georgo Enescu. 
De asemenea, artiștii romîni vor 
prezenta pe scena teatrului 
„Champs Elysee" spectacole cu 
operele „Bărbierul din Sevilla“ 
și „Cavalerul rozelor' în cadrul 
manifestărilor prilejuite de semi
centenarul acestui teatru.

Presa pariziană informează pe 
larg despre sosirea grnpului ar
tiștilor romîni. Ziarul „L'Au
rore* prezintă programul pe care 
îl vor executa aceștia, subliniind 
valoarea interpreților. „Le Fi-

garo“ publică o fotografie, 
un text explicativ, înfățișînd 
scenă din opera „Oedip“ 
pretarea colectivului Teatrului de 
Operă și Balet al R.P. Romîne.

Sub titlul cu „Oedip*, „Cava
lerul Rozelor* și „Bărbierul din 
Sevilla“, Opera din București 
vrea să convingă pe parizieni de 
vitalitatea artei lirice romînești, 
„Combat* publică un amplu ar
ticol în care se spune între al
tele : „în aceste zile pe scena O- 
perei Mari din Paris, în locul ar
tiștilor francezi te vor produce 
cei romîni. Opera din București 
a sosit în capitala Franței și se 
pregătește să înfățișeze din nou 
parizienilor, în primele două 
seri, opera Iui George Enescu 
„Oedip”, creată la Paria în 1936. 
Apoi cei aproape 300 de artiști 
care compun trupa romînă vor 
pleca la cucerirea teatrului 
„Champs Elysee“ de data aceasta 
cu „Bărbierul din Sevilla* 
„Cavalerul Rozelor*.

După ce face un Istorie 
Teatrului de Operă și Balet
R.P. Romîne și aduce elogii artei 
interpretative a artiștilor romîni, 
articolul arată în încheiere că 
grija cu care a fost aleasă distri
buția celor trei opere,
decorurilor și a costumelor 
un indiciu al dorinței de a 
prezenta în mod ireproșabil 
fața publicului parizian.
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Cercetările
pentru descoperirea
epavei submarinului

„Thresher“

Nota sovietică remisă 
însărcinatului cu afaceri ad-interim 

al Franței in U.R.S.S.
MOSCOVA 19 (Agerpres). — 

La 17 mai, A. A. Gromîko, mi
nistrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., a remis lui F. de La- 
boulaye, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Franței în Uniu
nea Sovietică, o notă a guver
nului sovietic care reprezintă 
răspunsul la nota guvernului 
Franței din 30 martie, în pro
blemele legate de încheierea 
tratatului de colaborare franco- 
vest-germană.

„In mod obiectiv, se spune 
în notă, Franța are de pe acum 
rolul unui paravan sui-generis, 
la adăpostul căruia forțele mi
litariste din R. F. Germană se 
pot consacra în întregime pre
gătirii unor noi aventuri mili
tare".

„întreaga activitate desfășu
rată de statul sovietic în do
meniul politicii externe, se spu
ne în continuare în nota gu
vernului U.R.S.S., servește cau
zei nobile 
prieteniei între 
ceasta privință, 
Germană nu au 
pot constitui 
pentru Uniunea

In nota sovietică, 
franco-vest-german încheiat la 
Paris la 22 ianuarie 1963 este

a întăririi păcii și 
popoare. In a- 
Franța și R.F. 

constituit și nu 
vreo excepție 
Sovietică”.

tratatul

considerat o alianță militaristă 
în cadrul blocului celor 15, os
tilă păcii și securității popoa
relor Europei.

In continuare, nota sovietică 
subliniază că „dacă afirmațiile 
guvernului Franței referitoare 
la caracterul tratatului de co
laborare franco-vest-german ar 
corespunde realității, el nu s-ar 
bucura decît de sprijin din 
partea Uniunii Sovietice, dar, 
după cum se știe, orientarea 
tratatului franco-vest-german 
este diametral opusă noțiunii 
obișnuite a colaborării între 
popoare".

Atrăgînd atenția guvernului 
Franței asupra faptului că tra
tatul franco-vest-german și con
secințele care rezultă din apli
carea lui, ridică probleme im
portante referitoare la perspec
tivele de dezvoltare pe viitor a 
relațiilor sovieto-franceze, gu
vernul sovietic declară că „în
cheierea tratatului franco-vest- 
german demonstrează că gu
vernul Franței alege în mod 
vădit o altă alternativă și pre
feră ca în politica sa să se 
orienteze nu spre dezvoltarea 
colaborării dintre țările euro
pene, ci spre alianțe militare 
profund ostile intereselor pă
cii și securității în Europa",

Conferința de presă
a lui Gordon Cooper

MOSCOVA 20 (Agerpres)'. 
— La 20 mai s-a deschis la 
Casa sindicatelor din Mosco
va cea de-a patra conferință 
internațională a muncitorilor 
din industriile chimică, petro
lieră și similare, la oare parti
cipă delegații din aproape 40 
de țări din Europa, Asia, A- 
frica și Ameirica Latină.

Conferința a fost deschisă 
de Sandor Szilagyi (R. P. Un
gară) președintele Uniunii In
ternaționale a sindicatelor 
muncitorilor din industriile 
chimică, petrolieră și similare.

Secretarul general al Uniu
nii internaționale Georges 
Vanhaute (Franța) a prezentat 
un raport.

Din partea 
la conferință 
legație a C.C. 
dicatelor din 
industriei de petrol, chimie și 
gaz metan, condusă de tov. 
Ion Istrate, secretar al C.C. 
al Uniunii.

R. P. Romîne, 
participă o de
al Uniunii Sin- 
întreprinderile

Noi manifestații ale populației 
de culoare din S.U.A,

bogăția 
sînt 

se 
în

După răscoala 
polițiștilor 

din Leopoldville

NEW YORK 20 (Agerpres).— 
Cauzele dispariției submarinului 
atomic american „Thresher” nu 
au fost elucidate nici pînă azi. 
Deși de la catastrofă au trecut 
aproape șase săptămîni, în cursul 
cărora au continuat căutări in
tense ale submarinului dispărut, 
pînă în prezent nu s-au desco
perit urme care să arunce lumină 
asupra misterului care învăluie 
dispariția lui „Thresher".

Abia la 18 mai, adică la aproa
pe 40 de zile de la dispariția 
submarinului atomic, la borul 
căruia se aflau 129 de persoane, 
comandamentul flotei maritime 
militare a S.U.A. a anunțat că 
navele de cercetări au identificat 
pe fundul Oceanului Atlantia 
rămășițe care aparțineau, poate, 
submarinului „Thresher".

Potrivit 
Associated Press, în darea 
seamă a flotei de cercetări 
spune că pe fotografiile luate 
o navă specială, înzestrată cu 
parate de fotografiat la mare 
adincime și cu un hidrolocator, 
sînt vizibile rămășițe destul de 
compacte pentru a aparține sub
marinului dispărut.

Rămășițele au fost descoperite 
la aproximativ 228 mile est de 
capul Cod (statul Massachusetts), 
la o adincime de peste 8 000 de 
picioare. Se vor folosi aparate de 
fotografiat sub apă, hidrolocatoa- 
re și alte aparate moderne pentru 
a se stabili mai precis dacă este 
vorba într-adevăr de epava sub
marinului „Thresher",

CAPE CANAVERAL 20 (Ager
pres). — La 19 mai, cosmonautul 
american Cordon Cooper, care a 
efectuat un zbor de peste 34 de 
ore în jurul Pămîntului, a ținut 
la Cape Canaveral o conferință 
de presă. Cooper a declarat, 
printre altele că, întrucît In ma
joritatea timpului cerul era se
nin, a avut posibilitatea să re
marce detalii precise ale Pămîn
tului, îndeosebi mai multe ora
șe australiene.

O mare parte a conferinței de 
presă a fost consacrată defecțiu
nilor tehnice care s-au produs 
pe bordul navei cosmice 
„Faith-7” în timpul zborului. în 
legătură cu aceasta, Cooper a 
declarat că în momentul cînd e- 
fectua cea de«a 19-a Totire în ju
rul Pămîntului pe tabloul de 
bord s-a aprins un bec, 
care dădea indicația eronată

a înapoierii navei în atmosferă. 
El a comunicat această defecțiu
ne centrului de control de pe 
Pămînt și după ce s-au făcut 
verificările necesare s-a ajuns la 
concluzia că sistemul automat de 
pilotare a navei cosmice nu mai 
funcționează. Cosmonautul a tre
cut atunci la pilotarea 
a navei cosmice și, cu 
indicațiilor primite de 
inînt, a reușit să

manuală 
ajutorul 
pe Pă- 

amerizeze cu 
bine. Cooper a declarat, de ase
menea, că întrucît sistemul de 
eliminare a vaporilor de apă care 
se condensau în interiorul costu
mului său de zbor s-a dereglat, 
el a trebuit să acționeze, mai 
mult decît era prevăzut, o pompă 
de siguranță. El a indicat că miș. 
cările lui au fost îngreunate de 
apa care se acumulase în costu
mul lui de zbor.

CHILE: Pregătiri in vederea organizării 

„Săptăminii in apărarea libertății presei“

relatărilor agenției 
de 
se 
de 
a-

SANTIAGO 20 (Agerpres). 
— în Chile au început inten
se pregătiri în vederea orga
nizării „Săptămânii în apăra
rea libertății presei”. Pregăti
rile sînt conduse de Colegiul 
național al ziariștilor din țară. 
O serie de ziare din capitală 
publică ample articole în care 
este criticată așa-numita lege 
„cu privire la abuzurile în 
presă”, adoptată de majorita
tea de dreapta a Camerei De- 
putaților a Congresului Națio
nal din Chile. Ziarele „El Si- 
glo”, „Clarin”, „Ultima Hora“, 
„La Tercera“ și altele arată 
că această lege contravine 
tradițiilor democratice ale ță
rii și urmărește lichidarea or
ganelor de presă progresiste, 
în senul de protest împotriva 
legii adoptate de Camera De-

putaților, studenții de la Fa
cultatea de ziaristică au orga
nizat o grevă de 24 de ore. 
împotriva acestea legi se pro
nunță diferite organizații ale 
ziariștilor, Federația studenți
lor universitari, Uniunea 
Scriitorilor din Chilie. La cam
pania. în apărarea libertății 
presei participă numeroase 
organizații sindicale și ob
ștești din țară.

■O-

Tratativele 
dintre Nasser 
și Ben Bella

NEW YORK 20 (Agerpers). 
— Ziua de 19 mai a cunoscut 
noi manifestații ale populației 
de culoare din S.U.A. în spri
jinul recunoașteri drepturilor 
lor. Observatorii remarcă fap
tul că, dacă în orașul Birming- 
ham din statul Alabama dom
nește de cîteva zile liniște, de
monstrațiile antirasiale au luat 
o amploare nemaicunoscută 
pînă în prezent în numeroase 
alte orașe din sudul Statelor 
Unite. Potrivit agenției France 
Presse, duminică seara peste 
400 de negri au fost arestați 
în orașul Durham (statul Ca- 
rolina de nord) în timp ce 
manifestau, pentru a doua zi 
consecutiv, împotriva segre
gației rasiale în restaurante și 
alte localuri publice. Printre 
cei arestați se află John 
Brooks, conducătorul campa
niei lansate de Asociația 
națională pentru propășirea 
populației de culoare (NAACP) 
pentru egalitate în drepturi 
civile. Alte manifestații au 
avut loc, pentru a cincea zi 
consecutiv, în orașul Greens- 
boro din același stat. Cîteva 
sute de manifestanți au efec
tuat un marș în fața spitalu
lui, transformat provizoriu în

închisoare, unde se află deți
nuți peste 700 de negri.
Agenția France Presse trans

mite că 11 demostranți, albi 
și negri, printre care actrița 
albă Madeleine Sherwood, au 
fost arestați duminică în apro
pierea orașului Attala (statul 
Alabama) în timp ce încercau 
să continue marșul împotriva 
•segregației rasiale început de 
William Moore, care a fost 
asasinat la 24 aprilie de ra
siști. De asemenea, alte de- 
mostrații au avut loc în orașul 
Gadsden (statul Alabama).

Luînd cuvîntul în cadrul u- 
nui program la radio, secreta
rul executiv al Asociației na
ționale pentru propășirea 
populației de culoare, Rey Wil- 
kins, a declarat că în orașul 
Birmingham „situația continuă 
să fie explosivă” și negrii pot 
fi oricînd ținta violențelor ra
siștilor albi. Subliniind că 
„există știri potrivit cărora 
Ku-Klux-Klanul (organizație 
rasistă ultrareacționară din 
S.U.A. — n. r.) își mobilizează 
forțele, Wilkins a arătat că 
„autoritățile din statul Ala
bama par să caute în prezent 
posibilitatea de a provoca un 
incident care le-ar oferi scuza 
unor noi măsuri represive.’’

I îrt ultimul timp în nume-J 
[roase orașe din S.U.A. auj 
( avut loc mitinguri și demon-) 
[ strații ale partizanilor păcii) 
(împotriva politicii cercurilor j 
( militariste, pentru dezarma-J 
[ re generală și pace. în foto- ] 
ț grafie : miting la New York j 
(în fața clădirii sediului J 

O.N.U.

ADDIS ABEBA. — La Addis A- 
beba a luat slîrșit conferința mi
niștrilor afacerilor externe ai țări
lor independente airicane care a 
avut menirea să pregătească în 
discuții pe comitete conferința șe
filor de state airicane ce urmează 
să se deschidă tot în capitala E- 
tiopiei la 22 mai. In cercurile ob
servatorilor de la Addis Abeba s-a 
anunțat că s-a căzut de acord ca 
în problema de bază, elaborarea 
unei Carte a Africii, proiectul pre
zentat de Etiopia să fie adoptat ca 
un document de lucru al Conferin
ței șefilor statelor africane, alături 
de celelalte proiecte — al grupu
lui de state de la Casablanca și cel 
al grupului de la Monrovia. Mi
niștrii de externe au hotărît ca la 
o conferință ulterioară la acest 
nivel să se elaboreze proiectul de
finitiv al Cartei Africii.

MOSCOVA. —■ Anul acesta, ti
rajul cărților apărute în editura 
„Tânăra Gardă“ — cea mal mare 
editură pentru tineret din Uniunea

LEOPOLDVILLE 19 (Agerpres). 
De două săptămîni în capitala 
Congoului, Leopoldville, nu există 
poliție. Funcțiile ei sînt îndeplinite 
de jandarmi. După cum s-a mal a- 
nunțat, cu o săptămînă în urmă po
liția locală nemulțumită de salariul 
mic s-a răsculat și a arestat pe con
ducătorii ei împreună cu cîțiva re
prezentanți ai autorităților orășe
nești. In urma intervenției jandar
meriei, polițiștii au fost dezarmați 
și puși sub pază în diferite lagăre 
militare. In prezent, asupra unui 
grup însemnat de conducători ai 
„răscoalei polițienești“ la care au 
luat parte peste 3 000 de polițiști 
din Capitală, planează condamnări 
serioase.

Ca urmare a acestui eveniment, 
profesorii școlilor din Leopoldville 
și din alte orașe ale țării au decla
rat grevă în sprijinul revendicări
lor cu privire la majorarea salarii, 
lor și îmbunătățirea condițiilor de 
viață. Din regiunea centrală a 
Congoului și, de asemenea, din 
provincia Kasai, Kivu și din altele, 
sosesc numeroase telegrame ale 
profesorilor greviști în care se. a- 
rată că ei trăiesc în condiții insu
portabile și în curs de multe luni 
nu au primit salariile.

Sovietică, înființată în urmă cu 41 
de ani — va atinge 29 000 000 
exemplare. în fiecare zi, aici apare 
un nou titlu de carte. Editura dis
pune de una dintre cele mai mari 
și mai modern 
din Moscova — „Combinatul cărții 
pentru tineret“ 
2 500 redactori, artiști plastici 
muncitori poligrafi. In viitor, sfera 
activității editurii va fi considera
bil lărgită, iar la dispoziția „Com
binatului cărții pentru tineret“ vor 
li puse noi clădiri și utilaje, ceea 
ce va permite sporirea tirajelor.

utilate tipografii

— unde lucrează
Și

JDANOV. — în orașul Jdanov, 
de pe malul Mării Azov, există 
un cartier numit „Tinerețea”. în 
clădirile construite aici s-au mu
tat 700 de tineri și tinere — 
constructori ai întreprinderilor 
metalurgice din Jdanov. în fie
care clădire sînt rezervate camere 
speciale de studiu pentru cei ce 
urmează cursurile serale de cui-

Comunicatul comun franco-grec
'ATENA 20 (Agerpres)'. — 

Duminică seara a fost publi
cat la Atena comunicatul co
mun franco-grec semnat la în
cheierea vizitei președintelui 
de Gaulle în Grecia. In comu
nicat sînt trecute în revistă 
principalele probleme discutate 
cu acest prilej. Printre ele fi
gurează la loc de frunte pro
blema colaborării militare în 
cadrul N.A.T.O., precum și pro
blema asocierii Greciei la piața 
comună

Comunicatul nu menționează 
dacă s-au realizat sau nu acor
duri concrete în vreuna dintre 
chestiunile disputate. Ziarele a- 
teniene au făcut tot timpul o 
legătură între vizita președin
telui Franței și lupta dintre 
puterile occidentale pentru re
împărțirea sferelor de influ
ență în Europa. Astfel, revista

„Tahidromos” scria că Franța 
și Germania occidentală mi
zează în clanurile lor ne slăbi
rea influenței americane nu 
numai în Eurona occidentală; 
ci și în Mediterana răsăriteană. 
Dintr-un articol nublicat la 
sfîrșitul vizitei de ziarul „Elef- 
theria” se desprind că guver
nul grec nu si-a exprimat do
rința de a ieși din sfera de in
fluență a S.U.A. și va rămîne 
credincios acestei țări.

Totuși, după cum reiese din 
relatările presei grecești, Fran
ța intenționează să intre în 
competiție. Ziarul „Kathime- 
rinj.” a făcut cunoscut că gu
vernul francez este dispus să a- 
corde Greciei un împrumut de 
stat a cărui sumă nu a fost însă 
fixată și, în același timp, va în
curaja investițiile de capital 
particular francez în Grecia.

CAIRO 20 (Agerpres). — La 
19 mai au început la Cairo tra
tativele oficiale dintre președin
tele Republicii Arabe Unite, 
Nasser, și președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Algeriene Democratice și Popu
lare, Ben Bella. După cum a- 
nunța agenția M.E.N., în legătu
ră cu această întîlnire preșe
dintele Consiliului Executiv al 
Consiliului Prezidențial al 
R.A.U., Aii Sabri, a declarat că 
Nasser și Ben Bella au conti
nuat tratativele începute în 
timpul vizitei președintelui 
R.A.U. la Alger. Ei au avut un 
schimb de păreri asupra proble
melor ce vor fi discutate la 
conferința de la Addis Abeba a 
șefilor de state africane.

Președintele Nasser, se spune 
în știrile agențiilor telegrafice 
străine, i-a explicat lui Ben 
Bella situația din Siria și alte e- 
venimente care au avut loc 
după anunțarea declarației de la 
Cairo cu privire la proclamarea 
federației tripartite dintre Egipt, 
Irak și Siria.

Ben Bella și-a reafirmat ho- 
tărîrea de a sprijini eforturile 
îndreptate spre înfăptuirea a- 
cestei unități.

PE SCURT
tură generală sau instituțiile <le 
învățămînt superior fără frec
vență. Tinerii și tinerele au ho- 
tărît că fiecare locuitor al cartie
rului „Tinerețea” trebuie să aibă 
cel puțin studii medii. în cartie
rul „Tinerețea” se organizează în 
fiecare seară diferite manifestări 
cultural-artistice, la care își dau 
concursul artiști amatori.

BAGDAD. — Guvernatorul ge
neral militar al regiunilor din nor
dul Irakului (Kurdistanul irakian) 
a emis o ordonanță potrivit că
reia o mare parte a teritoriului 
acestor regiuni este declarată zonă 
militară închisă. Persoanelor civile 
li se interzice să se apropie de 
această zonă alît ziua cit și noap
tea. Subunitățile militare au drep
tul să deschidă ioc asupra oricărui 
grup de persoane care intră iără 
aprobare în regiunea interzisă.

BELGRAD. — La 18 mai Ia 
Belgrad a avut loc a 5-a plenară

a Comitetului Central al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia. Pe 
ordinea de zi a plenarei s-au a- 
flat două probleme : poziția U- 
niunii Comuniștilor din Iugo
slavia în problemele internațio
nale de actualitate și atitudinea 
față de sarcinile mișcării mun
citorești internaționale în lupta 
pentru pace și socialism ; diver
se. Iosip Broz Tito, secretarul 
general al U.C.I., a prezentat ra
portul la prima problemă. în ho- 
tărîrea adoptată, plenara a a- 
probat raportul lui I. Broz Tito. 
Tezele cuprinse în raport, se 
spune în botărîre, se adoptă ca 
linie de orientare pentru activi
tatea viitoare a U.C.I.

revendicativă pe care au început-o 
pentru îmbunătățirea situației lor 
materiale. Reprezentanții patroni
lor, care la început n-au vrut să 
facă nici o concesie muncitorilor, 
au declarat acum că sînt de acord 
să accepte principalele lor revendi
cări. Ca urmare a fost semnat un 
nou contract colectiv național de 
muncă care prevede majorarea 
salariilor muncitorilor în medie 
cu 15 la sută.
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ROMA. — Cei 20 000 de munci
tori de la fabricile de ciment din 
Italia au repurtat victoria in lupta

CIUDAD DE MEX1CO. — Corni- 
tetul spaniol de ajutorare a deți- 
nuților politici din Spania a orga
nizat la Ciudad de Mexico un mi
ting de protest împotriva regimu
lui Franco, în legătură cu recenta 
executare a lui Julian Grimau. La 
miting au participat peste 1 000 de 
persoane. Vorbitorii au stigmatizat 
pe asasinii luj Julian Grimau și au 
chemat pe emigranta spanioli din 
diterite țări ale lumii să se uneas
că In lupta Împotriva regimului 
franchist,


