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Ritm mai intens la
ÎNTREȚINERE
CULTURILOR

■ -a lăsat seara. La 
sediul G.A.C. din 
Stănilești s-au în
tîlnit toți agitato
rii. Convocati de 
organizația de 
partid, au venit să

ia parte la ședința operativă 
zilnică în care, ca de obicei, 
urma să se analizeze stadiul la 
care se află lucrările de între" 
ținere și să stabilească ce au 
de făcut în ziua următoare. Șe
dința a fost scurtă, mobiliza
toare. Inginerul, brigadierii, 
șefii unor echipe, au arătat că 
munca este bine organizată, 
fiecare brigadă, echipă și co
lectivist cunoscînd precis în
totdeauna ce are de făcut. Zil
nic 1 300 de brațe de muncă, 
alcătuind 46 de echipe, se gă
sesc pe cîmp. Echipele, brigă
zile, sînt în întrecere. Obiec
tivul : efectuarea fiecărei lu
crări la timp și bine, asigura
rea densității optime de plante 
la hectar. Organizația de 
partid, analizează săptămînal 
mersul lucrărilor și operativ ia 
măsurile care se impun. Orga
nizația U.T.M. îi mobilizează 
zilnic pe cei 300 de utemiști la 
lucru. Este firesc deci ca rezul
tatele să fie bune. Pînă la 23 
iunie, aici era efectuată prașila 
a doua pe întreaga suprafață 
de 770 de hectare cu porumb

pentru boabe iar prașila a treia 
pe o suprafață de aproape 200 
de ha. Sînt încadrate în timp 
prașilele la cele 500 ha cu 
floarea-soareslui, sfecla de za
hăr și la restul culturilor pră
sitoare. In frunte se află bri
gada a doua condusă de Ștefan 
Horeică, echipele conduse de 
Ion Drăghici. Costică Radu, 
Mîndru Ion, Pavel Pîndaru, 
Ioana Brodan. Gospodăria co
lectivă din Stăni’lești e frun-

de lucrări în funcție de nece
sități, în așa fel îneît efectua
rea la timp și Ia un nivel agro
tehnic corespunzător a lucrări
lor de întreținere a culturilor 
să nu întîrzie.

Mai sînt însă destule gospo
dării colective care datorită 
faptului că n-au acordat aten
ția cuvenită acestor lucrări în 
momentul de față se află în- 
tr-0 întîrziere de cel puțin o 
săptămînă Așa. spre exemplu

c i n ts
tineretului

Sibliotecu Centrali
Ke Rionali

Huiiedoara-9eva

Proletari din toate țările, unițî-vă!

pe raion la întreținerea G.A.C. din Rîșești, în momentul 
----- de faț£ de-abia a început pra- 

șila a doua. Din suprafața de 
570 de hectare cu porumb a- 
ceastă lucrare nu s-a efectuat 
decît numai pe 40 de hectare. 
Pe tarlale întregi buruienile 
au crescut și au întrecut po
rumbul. Cauza ? Trebuie cău
tată în slaba mobilizare a co
lectiviștilor la lucru și într-o 
planificare a lucrărilor și o re
partizare nechibzuită a forțe
lor de muncă. Se întîmplă că 
dimineața, cînd începe ziua de 
muncă, echipe de colectiviști 
să nu știe precis ce lucrări au 
de făcut în ziua respectivă și 
unde trebui« să se prezinte la

tașă .
culturilor. Situații asemănă- ’ 
toare am întîlnit la gospodăria 
colectivă din Hurdugi care 
terminase prașila a doua de 
cîteva zile și efectuase cea 
de a treia prașilă pe 250 de 
hectare din cele 875 cu porumb 
pentru boabe, la G.A.C. Rîn- 
ceni, Berezeni, Oltenești și al
tele. Succesele acestea se dato- 
resc faptului că consiliile de 
conducere ale gospodăriilor 
colective, sub îndrumarea or
ganizațiilor de partid, au luat 
măsuri operative, privind or
ganizarea muncii colectiviști
lor, mobilizarea la lucru și re
partizarea forțelor pe feluri

lucru. Firește întîrzierea prași- 
lei se suprapune cu alte lucrări 
agricole. Inginerul agronom 
Gheorghe Vasiliu acordă pu
țină atenție sarcinilor ce-i re
vin. In loc ca. în această peri
oadă de vîrf, cînd sînt atîtea 
de făcut, el să stea între colec
tiviști, părăsește prea des gos
podăria și pleacă cu „diferite 
treburi” la Huși.

Prea puțin se ocupă de or
ganizarea muncii colectiviști- 

. lor și de mobilizarea lor la lu
cru și președintele gospodăriei, 
tovarășul Dumitru Pîrhuc II și 
brigadierii de la brigăzile nr. 
1, 4, 5 și 6. Din aceste pricini 
— slaba organizare a muncii 
colectiviștilor și lipsa unei re
partizări judicioase, chibzuite a 
forțelor de lucru — în această 
gospodărie sînt zile cînd nu 
participă la muncă toți colecti
viștii. S'a întîmplat ca din to
talul de 900 de brațe de muncă 
existente în gospodărie să vină 
la lucru doar jumătate. Și nu 
este singura gospodărie din ra-
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Sfîrșit de an școlar 1963

C. SLAVIC
corespondentul 

„Scìnteli tineretului” 
pentru regiunea Iași

(Continuare in pag. a IV-a)

Duminică elevii de 
la clasele a V-a în sus 
sau Îndreptat pentru 
ultima oară — în acest 
an școlar — spre Șco
lile lor, pentru serba
rea de 
Ei au pregătit 
această 
de elevi, 
dominau 
și toarte 
grame irumoase și... o 
mare de Hori pentru 
profesorii care zi de 
zi, de-a lungul între
gului an, i-au ajutat 
să se formeze ca oa
meni culți, folositori 
patriei socialiste.

Serbarea de sfîrșit 
de an de la Școala me
die ,,C. A. Rosetti” 
din Capitală a iost 
deschisa de tov. Du-

silrșit de an. 
pentru 

zi carnetele 
In care pre- 
nolele bune 

bune, pro-

mitru Săvulescu — di
rectorul școlii — care 
a tăcut bilanțul muncii 
fructuoase depuse de 
elevi și cadrele didac
tice. Marele număr de 
elevi care au iost a- 
poi premiați și eviden- 
țiați pentru rezultatele 
frumoase obținute la 
învățătură a confirmat 
acest lucru. In cîntec 
și poezie, elevii și-au 
exprimat bucuria de a 
trăi o copilărie fericită.

In afara manifestări
lor culturale și sporti
ve care au avut loc, 
la serbarea de sfîrșit 
de an de la Școala me
die nr. 28 din Bucu
rești, elevii cineama- 
tori au pregătit o sur
priză : primul lor film

reprezentînd aspecte 
din viața școlii.

...Peste 900 de elevi 
ai Școlii medii „I. A. 
Komenski" din Deva, 
cu. secție pedagogică, 
au asistat, alături de 
cadrele didactice, la 
un bogat program ar
tistic susținut de for
mațiile 
elevilor 
încheierii
Iar. Programul artistic 
a iost închinat elevilor 
absolvenți.

In toată țara 
rile de sfîrșit 
școlar au adus 
lor, părinților și cadre
lor didactice satisfac
ția datoriei împlinite, 
bucuria pe care ți-o 
dau rezultatele fru
moase.

artistice ale 
cu prilejul 
anului șco-

serbit
ele an 
elevi-

PRIMEVE, [ARĂ, ROBEI MUNCII NO ASE RE !
Acțiuni tinerești de muncù patriotică la :

emoționant pentru Cristina Popișteanu, absolventă

Colectarea metalelor
vechi

Construcții zootehnice

înfrumusețarea orașelor

si satelor

Construcții școlare

■B

CITIȚI IN PAGINILE a Il-a 
și a IlI-a 

însemnările reporterilor noștri 
din raidul organizat in regiu

nea Oltenia

VIORICA dincă ion șerban
[ Doj tineri fruntași în munca patriotică, din comuna Mischii, comuna cea I 

mai frumoasă din raionul Craiova. j

Un moment
a clasei a Vl-a a Școli; medii „Dr. Petru Groza” din Capitală: 
primirea premiului 1 pentru rezultate excepționale la învățătură 

Foto : O. PLECAN

Noi întreprinderi au îndeplinit

PLĂNUI
$ E M E SIR ì AI

Colectivul minei de cărbuni 
Anina a îndeplinit planul de 
producție pe primul semestru 
al anului. Ca urmare a mun
cii însuflețite desfășurate de 
mineri î<n fiecare sector, pre
cum și a măririi indicilor de 
utilizare a agregatelor, pro
ductivitatea muncii a crescut 
cu peste 5 la sută față de sar
cina planificată, iar prin re
ducerea consumurilor speci
fice de lemn de mină, energie 
și alte materiale s-au înregis
trat economii suplimentare la 
prețul de cost în valoare de 
2 771 000 lei.

Printre întreprinderile din 
regiunea Banat care au înde
plinit planuil producției globa
le pe primul semestru sînt și 
uzinele Oțelul roșu, Ciocanul- 
Nădrag, întreprinderea minie
ră Rușchița, Combinatul in
dustriei locale Timișoara și 
altele.

a înregistrat o creștere de 6,6 
la sută fată 
dă a anului

de aceeași perioa- 
trecut.

celei mai tinereColectivul 
întreprinderi industriale din 
regiunea Suceava — Combi
natul de industrializare a lem
nului, a realizat sarcinile de 
plan pe primul semestru. Pînă 
la 24 iunie, muncitorii de aici 
au produs peste plan 887 tone 
plăci fibrolemnoase, 274 m c 
placaj și 89 garnituri de mo
bilă. în primele 5 luni ale 
anului, productivitatea muncii 
a crescut cu 2,38 la sută față 
de plan, iar 
prețului de 
economii de

n tînăr în plin efort. Și allul apăsînd cu tot atîla 
intensitate pe lopata înfiptă în pămînt. Iar alături 
de ei — o fată, ștergîndu-și într-un gest de delica
tețe feminină, fruntea îmbrobonată. Imaginea am 
desprins-o dintre alte fotografii făcute zilele aces
tea în multe sate și orașe care arată că în toate 
colțurile țării, zeci de mii de tineri participă in

prezent la acțiunile de muncă patriotică.
E plin de semnificație faptul că tineretul nostru — mobilizat 

de organizațiile U.T.M. — răspunde cu entuziasm chemării 
partidului de a face ca satele și orașele noastre să fie tot mai 
bogate, tot mai frumoase. Cu dragoste și adevărată mindrie 
cetățenească, își dăruiesc ei săptămînal cîteva din orele libere, 
pentru a-i ajuta pe constructori la ridicarea noilor săli de cla
să, la grăbirea ritmului de înălțare a unei construcții zooteh
nice, pentru colectarea fierului vechi necesar oțelăriilor sau 
pentru înfrumusețarea satului și orașului în care locuiesc.

Și, rezultatele muncii lor se vad. Vizitând sîmbătă și duminică 
22 și 23 iunie cîteva din localitățile regiunii Oltenia, am întîl
nit pe șantierele muncii patriotice sute de tineri ieșiți să-și 
îndeplinească angajamentele luate în organizația U.T.M.

»

„BUN PENTRU
CBREAEE 1963"

i
Ceferiștii din Regionala Cluj 

pregătesc vagoanele pentru 
transportul cerealelor din noua 
recoltă sub lozinca „Nici un 
bob pierdut în timpul trans
portului”. Pînă acum ei au re
parat și etanșeizat 3 576 vagoa
ne. reprezentînd aproape 98 la 
sută din plan. Fruntașe în a- 
ceastă acțiune sînt colectivele

de muncitori, tehnicieni și in
gineri de la secțiile revizie din 
stațiile Cluj. Turda și Dej.

Ceferiștii din această parte a 
țării se străduiesc ca în urmă
toarele cîteva zile toate vagoa
nele destinate transportului 
cerealelor să' poarte inscripția 
„Bun pentru cereale 1963”.

(Agerpres)

înd am făcut, în 
1957, un reportaj la 
prima școală de 
președinți de pe 
lingă Institutul a- 
gronomic, nu cu
noșteam pe studenta

Elena Popescu. Și nici președin
tele G.A.C.. din Pîrlita, (ce nume 
anacronic!) elev la această școa
lă, tiu știa că studenta originară 
din satul vecin avea să devină 
inginerul agronom al celor trei 
gospodării unificate din Vasilați 
și din Pîrlita.

Fata noastră, o brunetă cu 
ochi de veveriță, mică de stat, dar 
cu argint viu in vine, urmase 
școala pedagogică din București. 
La cursurile școlii medii, vlăsta
rul Bărăganului ducea însă dorul 
cimpiilor cu orizontul nemărgi
nit. De aceea, cînd s-a pus pro
blema studiilor superioare, Elena 
Popescu a hotărît să urmeze a- 
gronomia. In locul educării co
piilor. voia să se întoarcă în sat 
să „educe” pămîntul natal și oa
menii care să-i înzecească dărni
cia. Așa a schimbat Elena Popes
cu un internat pe altul, și căr
țile de pedagogie și psihologie 
pe cele de știință a tainelor pă- 
mi ritului. Nu dihtr-o întîrnplarc, 
nu dintirO aruncare a zarurilor,

ci dintr-o alegere matură a in
trat deci pe băncile institutului,.

Mama ei trăia în satul Plătă
rești, sat vecin cu Pîrlita. Ea îl 
știa pe președinte plecat la stu
dii, nu doar așa cum se cunosc 
vecinii unul pe altul ; mama Ele
nei era deputată de circumscrip
ție în Plătărești, iar președintele 
Dumitru Brănișteanu, deputat în. 
sfatul raional. Cînd președihtele- 
elev a zărit-o în institut pe fe
meie. a crezut că-l caută pe el, 
cil rezolvarea vreunei probleme 
obștești. Nici prin gînd nu-i 
trecea, că sprintena bătrînică 
nu-l onora cu vizită ei pe depu
tatul de raion, ci pe fiica sa, 
studentă la agronomie. Președin
telui însă nu i-a părut rău s-o 
afle... El i-a vorbit de perspecti
vele viitoarei inginere în gospo
dăria în dezvoltare... Mama s-a 
consultat cu fata și amîndouă au 
fost de acord cu... viitorul. Așa 
că și în locul actual de muncă 
n-a nimerit. întâmplător Elena 
Popescu ; și el a fost ales cu

ir
Topitorii care deservesc cup

toarele electrice de la Combi
natul siderurgic Hunedoara au 
elaborat duminică ultimele 
tone de metal prevăzute în 
planul de producție pentru pri
mul semestru al anului.

Concomitent cu sporirea 
producției colectivul oțelăriei 
electrice a acordat o atenție 
deosebită îmbunătățirii calită
ții oțelului și reducerii cheltu
ielilor de producție. Oțelul ela
borat
anului a fost realizat la 
preț de cost mai mic cu 14 
pe tonă decît cel planificat, 
obținerea acestor rezultate
contribuit ridicarea indicelui 
de utilizare a cuptoarelor, care

în primele 5 luni ale 
un 
lei 
La 

a

prin reducerea 
cost s-au obținut 
peste 2 180 000 lei.

*
Combinatul „1 Mai” — Satu 

Mare face parte din primele 
întreprinderi din regiunea 
Maramureș care au îndeplinit 
înainte de termen planul se
mestrial. Rezultatul obținut 
este o urmare a măsurilor 
luate pentru o mai bună va
lorificare a resurselor locale 
și a creșterii productivității 
muncii. De la începutul anu
lui, aici au fost introduse în 
producție 10 noi sortimente 
de bunuri de larg consum. 
Prin reducerea prețului de 
cost, colectivul combinatului 
a obținut în 5 luni economii 
peste plan în valoare de 
1 706 000 lei, iar pe seama 
creșterii rentabilității, un be
neficiu suplimentar însumînd 
663 000 lei.

(Agerpres)

EGERE MATURA
VERONICA PORUMBACU

siinful răspunderii mature 
din anii studenției.

încă

ca in- 
inlrat 
acasă, 

sale, 
în istoria zbuciumată tliu 

își lărgise 
fărîmele de fruntarii 
gata să-și descuie în 
inginere tainele rod- 
„Vezi pînă unde se 

moșia noastră ? De la 
rii de colo pe o 

1 o bilrtnini fi z,

Cînd a venit, la Vasilați 
giner agronom, Elena a 
pe poarta gospodăriei ca 
Era pămîntul copilăriei 
care, 
anii de adolescență, 
dintr-o dată j 
individuale, 
fața tinerei 
niciei sale, 
întinde 
marginea 
lungime '() de. kilometri !” e
îndreptățită să spună cu mîndrie 
tînăra ingineră. Elena e întreagă 
a acestui pămînt. Fosta elevă la 
școala pedagogică se gîndea să 
devină pedagog al pămîntului din 
acest sat. și a devenit.

Ce a ajutat-o să-și ducă mun-

ca ? Mai mulți factori, din care 
temperamentul ei energic nu e 
ultimul. Munca în colectiv, ex
periența președintelui, trag și 
ele la cintar.

Tînăra membră de partid, e 
azi deputată și secretar cu pro
bleme economice al comitetului 
raional U.T.M, Această muncă 
de la om la om, care are ca ve
rigă principală mobilizarea tine
rilor colectiviști pentru asigura
rea celei mai înalte productivi
tăți a lucrărilor agricole, i-a a- 
tras stima consătenilor. O mică 
întâmplare edificatoare. Grija u- 
nui inginer agronom începe cu 
arătura. E brazda suficient de 
adîncă? Deci controlul brigăzii 
de tractoare intră firesc în atri
buțiile lui. în primul an, în urma 
tractoriștilor din S.M.T. Budești, 
venea inginera cu rigla. Doamne 
ferește să fi fost brazda mai pu
țin adîncă decît trebuia. Sprîn-

cenele apropiate ale fetei ve
steau furtuna. „Se mînie .ingi
nera !” — trecea din om în om. 
Si nu e bine. Fata voioasă de fe
lul ei, Știa să fie severă, aspră, 
cînd trebuia.

Ca inginer al acestei gospodă
rii, Elena Popescu merge pe al 
patrulea an. Ea n-a venit aiei cu 
gîndul să plece. Dimpotrivă. 
Mama și-a mutat-o din Plătărești 
la ea, și bătrînica face „naveta” 
după anotimp între un nepoțel 
din București și fata din Vasi- 
lați, iar Elena își vede de munca 
ei, de meseria ei, care se măsoa
ră în „zile-lumină” (de cînd ră
sare și pînă apune soarele) vara 
și iarna, în orele de școlarizare 
agrotenhică a colectiviștilor. Pro
fesia ce a ales-o și chiar locul de 
muncă îi sînt constantele, coor
donatele existenței. Satul e tim
pul de desfășurare al științei de 
agronom; Un cîmp larg ca fi o-

goarele fără haturi și fără mar
gini, traversate zilnic în lung 
și în lat de șareta tinerei ingi
nere. Totul și toate o știu pe 
cîmp. Colțul de grîu din păniint 
îi presimte pasul, „taberele de 
vară” ale puilor, care cresc mai 
voinici în aer liber, o așteaptă ; 
brigadierii îi cer sfatul cu un 
cald respect tovărășesc. Elena 
Popescu e la ea acasă, în sat, e 
un intelectual nou, tînăr, martor 
al înnoirii cîmpurilor, al înzeci- 
rii forțelor sale. Aici sînt rădă
cinile ei și viața crește ca un 
copac viguros, trăgindu-și seva 
din pămînt. Aici e acasă. 
Aici îi vor ridica o locu
ință colectiviștii, aici își va pe
trece viața Și își va desăvîrși în 
cele mai bune condiții profesia 
ei. Căci Elena Popescu, consă- 
teancă a Vasilaților, nu se mul
țumește cu ceea ce a învățat. Ea 
mai are o ambiție : să se înscrie 
la aspirantură. E o ambiție legi
timă, a cărei împlinire o va a- 
duce viața însăși. Căci viața e a- 
liată celor care o iubesc, celor 
care știu să-i dăruie forțele, as
pirațiile, inima. Așa cum a făcut 
de-a lungul anilor inginera agro
nom Elena Popescu,



.Cu ajutorul colectivistelor din comuna Clrcea, gospodăria co* 
_ Jectivă a creat un dig pentru un lac de acumulare

Ultimele lucrări la acoperișul unui nou grajd în comuna Malu 
Mare

PRIMEȘTE, ȚARA,

5'PORT rpQftT
Concursuri atractive

Pentru tinerii care se văd pe ț 
schele se construiește școala g 
de tractoriști din comuna t 
Clrcea. Elevii școlii participă ț 
cu entuziasm Ia construcția | 
școlii în care ei înșiși vor a 

studia |I

e la începutul anu
lui și pînă în pre
zent, tinerii din re
giunea Oltenia au 
contribuit la reali
zarea unor obiec
tive importante pen

tru economia regiunii. Tine
rii muncitori de la uzinele 
„Electroputere” și „7 Noiem
brie’, de la întreprinderea 
„Partizanul”, elevii Școlii medii 
nr. 1, ai școlilor de meserii și 
alți tineri din Craiova au dat un 
ajutor substanțial constructorilor 
de pe șantierele Calea Bucureș- 
tiului, Calea Sevcrinului. De ase

Cu ce ne ocupăm azi?
O întrebare firească, pe care 

și-o pune fiecare birou sau comi
tet U.T.M., atît de la organiza
țiile din orașe cît și de la sate. 
Ne aflăm într-o perioada cînd 
munca patriotică, energia tineri
lor trebuie îndrumate îndeosebi 
spre sectoarele în care e cel mai 
mult nevoie de aportul lor. Care 
sînt acestea ?

Este știut că în perioada de 
vară se desfășoară în ritmul cel 
mai intens construcțiile de noi 
școli. In aceste luni se constru

menea, pînă în prezent, tinerii 
craioveni au colectat peste 1 100 
tone fier vechi.

în sate și în celelalte orașe ale 
regiunii Oltenia, tinerii au colec
tat peste 3 600 tone fier vechi, 
au împădurit 375 hectare teren, 
au curățat 16 500 hectare izlaz, 
au redat agriculturii 650 hectare 
teren nisipos, mocirlos etc.

Cifrele acestea fac pe deplin 
dovada entuziasmului cu care au 
participat la acțiunile de muncă 
patriotică tinerii din regiunea Ol
tenia în primele 6 luni ale anu
lui.

iesc noi săli de clasă, noi labora
toare, cămine etc.. pentru ca 
imediat în toamnă, elevii să poa
tă intra în noile localuri. Iată 
un domeniu unde trebuie folo
sită cu maximum de eficiență 
munca patriotică a tinerilor. 
Timpul nu așteaptă, construcțiile 
trebuie să fie gata în cel mult 
două luni, de aceea e necesar 
să-i ajutăm pe constructori să-și 
îndeplinească angajamentele. Pînă 
la 15 septembrie în regiunea Ol

tenia vor trebui să fie gata a- 
proape 400 de noi săli de clasă.

Tot în perioada aceasta se lu
crează intens la ridicarea de noi 
construcții zootehnice la sate, în 
gospodăriile colective. Pentru 
terminarea acestora Ia timp și în 
bune condiții, contribuția tine
retului de la sate este de mare 
folos, cu atît mai mult cu cît 
în regiunea Oltenia pînă la data 
actuală, față de termenele stabi
lite, în unele comune construc
țiile sînt întîrziate.

în sfîrșit, o sarcină de mare 
actualitate continuă să rămînă 
intensificarea acțiunii de colec
tare a metalelor vechi. Angaja
mentul tinerilor din regiunea 
Oltenia pe primele șase luni pen
tru colectarea fierului vechi n-a 
fost îndeplinit.

O atenție cuvenită trebuie să 
se dea, de asemenea, în continu
are înfrumusețării satelor și ora
șelor.

în ce măsură entuziasmul tine
resc este îndreptat spre îndepli
nirea acestor sarcini imediate ? 
Am pornit la drum prin satele 
regiunii.

E cald, pămîntul părea, sîmbă- 
tă după-amiază o vatră încinsă.

Lucrul la cîmp se terminase 

pentru ziua aceea, foarte mulți 
trebăluiau însă pe 1 îngă construc
țiile zootehnice. în comuna Bra- 
tovoești, 40 de băieți lucrau de 
zor la împletitul unor grătare 
de nuiele. Un grup de fete cu
rățau crengi și le dădeau pentru 
lucru. Alt grup se afla într-o 
pădurice, tăiau crengile, le cărau 
spre grajduri.

— Ne pregătim pentru iarnă 
— ne-a spus tovarășul Gh. Zam
fir, secretarul comitetului U.T.M. 
Afirmația putea părea hazlie, pe 
căldura aceea, dar avea t’lcul ei: 
în iarna trecută vîntul a suflat 
cu putere, vîrînd zăpadă pe sub 
țigla de pe acoperișurile grajdu
rilor. S-a luat hotărîrca de a se 
căptuși tavanele. Se putea face 
acest lucru cu seîndură, dar pen
tru toate grajdurile s-ar fi chel
tuit vreo 30 000 de lei. Colecti
viștii s-au gîndit însă că pot eco
nomisi acești bani și au propus 
să facă tăvănirea grajdurilor cu 
materiale din resursele locale. 
Utemiștii din sat s-au angajat să 
facă ei grătarele necesare, chir
piciul, să ajute la montarea lor.

Gospodăria construiește, de a- 
semenea, o puierniță mare care, 
cu ajutorul tinerilor din comună, 
se află în faza ultimelor lucrări.

în raionul Șomcuta
Actuala ediție a Spartachiadei 

de' vară a tineretului continuă să 
atragă tot mai mulți concurenți 
din raionul Șomcuta, regiunea 
Maramureș.

—■ Cum a fost asigurată buna 
desfășurare a întrecerilor din 
prima etapă a Spartachiadei de 
vară ? — l-am întrebat recent 
pe maestrul sportului Petre Șu
tea, membru în Consiliul raional 
U.C.F.S. Șomcuta.

— Aș vrea să menționez că 
pentru buna desfășurare a com
petiției, comitetul raional U.T.M. 
în colaborare cu Consiliul raio
nal,U.C.F.S. an întocmit un plan 
concret cu privire la antrenarea 
maselor de tineri la aceste con
cursuri sportive. Și iată o măsură 
din acest plan : pe lîngă fiecare 
asociație sportivă au fost de
semnați o serie de instructori 
sportivi care 8e ocupă de îndru
marea tinerilor coucurenți. O a- 
tenție deosebită s-a acordat ți ac
țiunii de reamenajare a bazelor 
sportive. Astfel, pînă la 15 iunie 
în raionul nostru au fost «ame
najate un număr de 21 terenuri 
de sport, dotate cu materiale și 
echipamentul sportiv necesar.

Apoi, într-o serie de comune, 
cum sînt, de pildă : Poiana Co
drului, Crucișor, Satu-Lung etc. 
— s-au amenajat noi terenuri de 
sport, piste simple de alergări, 
sectoare cu gropi pentru sărituri 
ți aruncări, popicarii ; s-au con
fecționat, din resurse locale, hal
tere ți saltele pentru întrecerile 
de trîntă.

Mai trebuie să arăt că, recent, 
s-au creat și o serie de centre 
pentru învățarea diferitelor ra
muri sportive prevăzute în regu
lamentul Spartachiadei de vară. 
Bunăoară, la Șomcuta Mare s-a 
inițiat un centru pentru învă
țarea jocului de volei ; la Bu- 
ciumeni, pentru handbal în 7 ; la 
Fintereșul Mic pentru oină, iar 
la Poiana Codrului un centru de 
fotbal. Aceste centre își desfă
șoară activitatea în baza unui

Spartachiada 
de vară 

a tineretului 
program și sînt conduse de an
trenori și instructori sportivi.

— Și ce rezultate s-au obținut 
pînă in prezent ?

— Desigur, aceste măsuri au 
făcut ca întrecerile Spartachia
dei de vară să atragă tot mai 
mulți tineri. Dacă în primele 
zile de întreceri cifra partici- 
panților era doar de 4 000, acum 
această cifră s-a dublat și este 
în continuă creștere. în deosebi 
se bucură de succes concursurile 
organizate de asociațiile sportive 
Viață Nouă-Mireșul Mic (cu 490 
concurenți), Progresul Dumbră-»

In preliminariile turneului olimpic de fotbal

H P. Romînâ-Danemarca 3-2
Pe stadionul 

„Idrotsparken"
* clin Copenhaga,

în prezența a 
peste 60 000 de 
spectatori, s-a 
disputat dumi
nică primul 

meci dintre echipele Danemar
cei și R. P. Romîne din cadrul 
preliminariilor turneului olimpic 
de fotbal. Desfășurată la o oră 
neobișnuită pentru fotbaliștii 
romîni (13,30 ora locală), pe un 
teren puțin alunecos, întîlnirea 
a fost totuși de un bun nivel 
tehnic și s-a încheiat cu o me
ritată victorie a fotbaliștilor 
romîni : 3—2 (1—1). Punctele 
noastre au fost înscrise de Con-

stantin și Manolache, de două 
ori. Echipa daneză, finalistă la 
Jocurile Olimpice de la Roma, 
și-a apărat cu dîrzenie șansa, a 
egalat de două ori scorul dar 
pînă la urmă a trebuit să în
cline steagul în fața jocului mai 
tehnic, mai organizat, al forma
ției romîne.

Echipa R. P. Romîne face 
un prim pas spre calificarea în 
turneul olimpic de la Tokio. 
La 3 noiembrie, la București, 
fotbaliștii romîni și danezii se 
vor întîlni în meciul retur. 
Echipa cîștigătoare va întîlni 
pînă la 30 iunie 1964 pe în- 
vingătoarea dintre R. P. Bulgar 
ria-Luxemburg.

vița (cu 415 concurenți), Lumi- 
na-Șomcuta Mare (cu 731 con
curenți), Poiana Codrului (peste 
300 de concurenți) și altele. Aici 
s-au organizat frumoase dumi
nici cultural-sportive, la care au 
participat aproape toți tinerii din 
comună. O astfel de duminică 
cultural-sportivă s-â organizat 
recent la Poiana Codrului, unde 
peste 400 de tineri s-au întrecut 
la diferite ramuri sportive. Cu 
acest prilej s-au remarcat o se
rie de elemente tinere, așa cum 
sînt : Andrei Batchi și Augustin 
Ciulan, clasați pe primele locuri 
Ia tir, Ana Batchi la proba de 
100 m, Alexandru Ibraci la hal
tere și Ion Petru lă întrecerile 
de trîntă ca și ansamblul de gim
nastică condus de profesoara 
Agnita Achim. Asemenea acțiuni 
au avut loc și în comunele Ar- 
dusat, Hideaga Coaș etc. Acum, 
în majoritatea asociațiilor sporti
ve se desfășoară întrecerile fina
le din prima etapă.

— Cum se vor desfășura con
cursurile din etapa a ll-a ?

— Zilele trecute, .comisia ra
ională de organizare a stabilit 
programul de desfășurare a eta
pei a II-a, pe grupe de asociații 
sportive. Aceste întreceri vor 
avea loc, începînd din a doua 
parte a lunii iulie, la Șomcuta 
Mare, Satu-Lung, Pomi și Săcălă- 
țeni. Aici se vor deplasa și o 
serie de sportivi fruntași care 
vor împărtăși tinerilor săteni din 
activitatea lor competițională.

S. SPIREA

S a h
Meciul de șah dintre echipele 

R. P. Romîne și R. P. Ungare, dis
putat la 12 mese (două ture), în 
aula Bibliotecii centrale universi
tare din Capitală, s-a încheiat luni 
odată cu desfășurarea ultimelor 
partide întrerupte. Victoria a reve
nit reprezentativei noastre cu sco
rul de 13-11. Este un succes de 
prestigiu al echipei de șah a 
R.P.R., care reușește să învingă 
puternica selecționată a R. P. Un
gare, clasată , pe locul trei la ulti
mele campionate mondiale.

Remarcabilă a fost comportarea 
tînărului nostru campion Florin 
Gheorghiu. Jucînd la prima masă, 
Gheorghiu l-a învins în ambele 
partide pe marele maestru Portisch. 
Rezultate bune au obținut de ase
menea Victor Ciocîltea, Alexandru 
Gunsberger, Alexandra Nicolau și 
Elisabeta Polihroniade.

(Agerpres)

Imprimări închinate creajiei enesciena

Sonata a lll-a pentru vioară și pian
Solicitat intens și 

permanent de prodigi
oasa sa activitate pe 
tărîmul interpretării 
(arta interpretativă 
enesciană l-a făcut pe 
celebrul violoncelist 
Pablo Casals să excla
me : ,,George Enescu 
este interpretul genial 
pentru care admirația 
mea nu are margini”) 
Enescu nu a avut ră
gazul să se consacre 
cu totul compoziției. 
El a lăsat (în afara 
simfoniilor de școală 
și a unor mici piese 
concertante) 33 de lu
crări. Aceste lucrări 
cuprind însă majori
tatea genurilor și for
melor muzicale.

Cea mai mare parte 
a creației sale vădește 
legătura strînsă a com
pozitorului cu poporul

său, cu muzica popu
lară romînească.

Sonata a Ilba pentru 
vioară și pian a fost 
terminată în anul 1926. 
Originalitatea acestei

CRONICA 
DISCULUI

lucrărj (Sonata se nu
mără printre cele mai 
importante compoziții 
ale genului) constă 
în conținutul emoțio
nal deosebit de bogat, 
în noutatea stilului, în 
înalta măiestrie a rea
lizării ei.

Prima parte a lu
crării care începe cu 
o introducere a pianu
lui peste care vioara 
expune o figură me-

lismatică, are caracte
rul unei balade stră
bătută pe alocuri de 
accente dramatice, în 
timp ce cea de a doua, 
desfășurîndu-se în miș
carea Andante soste
nuto e misterioso, are 
aspectul unui cîntec 
doinit.

De o factură deose
bită este Finalul, Con
struit pe un refren 
care amintește prin 
structura sa ritmică, de 
jocurile ursărești din 
Nordul Moldovei.

In interpretarea lui 
Enescu și Lipatti, pe 
care Casa de discuri 
,,Electrecord” a pus-o 
la dispoziția iubitorilor 
muzicii, Sonata mare
lui nostru compozitor 
este un inimitabil do
cument sonor.
VASILE DONOSE

încă un succes la examen. ] 
Bucuria este împărtășită de j 
întregul colectiv al grupei) 

de la Facultatea de filo-1 
log ie din Cluj j554

Foto : N. SCARLET.

Succese internaționale ale canotorilor noștri

Popas ù ! unea
tăbăcarilor

Sportivii romîni s-au comportat remarcabil 
în regatele de la Hanovra (R.F.G.) la care au 
participat unii dintre cei mai buni canoiști și 
caiaciști din lume. Reprezentanții R. P. Ro
mîne au cîștigat 9 din cele 16 probe disputate. 
Sîmbătă, în proba de caiac simplu (500) Vasile 
Nicoară a terminat victorios în l’56”9/10 urmat 
de Aurel Vernescu l’57”4/10. Vernescu și Ana- 
stasescu au cîștigat proba de caiac dublu 
l’47”5/10 înaintea altui echipaj romîn : Arti-

mov-Konțolenko — l’48”6/10. La caiac de 4, 
echipajul țării noastre (Nicoară, Ivanov, Arti- 
mov, Konțolenko) s-a clasat pe primul loc.

Duminică, concurenții romîni au terminat 
învingători în probele de : 1 000 m caiac (du
blu) Ivanov-Nicoară 4’06”7/10; caiac ștafetă 
4X500 m R.P.R. 8’02”9/10 ; canoe (1 000 m) Ia- 
covici-Sidorov 4’21”l/10; canoe (1000 m — 
echipe) R.P.R. — 4’18”5/10.

„Cupa orașului Oalați“ 
ia atletism

Cei mai buni atleți școlari gălă- 
țeni s-au întrecut sîmbătă și dumi-- 
nică pe stadionul ,.Dunărea“ la fi
nalele ,,Cupei orașului Galați".

Finaliștii, reprezentanți a peste 
8 000 de atleți școlari, .au confirmat 
prin performanțe apreciabile roiul 
acestei întreceri în promovarea 
atletismului ca sport de masă ca și 
!n depistarea și afirmarea elemen
telor talentate.

Vă prezentăm în fotografie un 
aspect de la aceste întreceri, pe 
care le dorim cît mai curînd reedi
tate. 

A apărut:

Lupta de clasă
Organ teoretic și politic al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romin
Seria a V-a Anul XLIII Nr. 6 IUNIE 1963 

SUMAR:
SERGIU BULGAKOFF : Aspecte actuale ale dezvoltării industriei con- 

structiilor de mașini.
L MITRAN : Din experiența muncii politico-ideologice în rlndurila 

intelectualității.
M. HAMAR : Ecologia și practica.
.VALENTIN SILVESTRU : Contribuția televiziunii la dezvoltarea cui' 

turii teatrale.
— Creșterea rolului cadrelor tehnice în producție : N. Iorga — Ridi

carea continuă a pregătirii teimico-profesionale a maiștrilor și 
inginerilor ; I. Puvak — Munca de concepție, la un nivel tot mai 
înalt; C. Sava —■ Cercetarea științifică în uzină ■ B. Olteanu - - 
Maistrul, organizator și conducător al producției.

MARIN RĂDOI : Manualele pentru invățămintul tehnic și profesional. 
DIN MIȘCAREA MUNCITOREASCĂ INTERNAȚIONALA 
.VICTORIO CODOVILLA : Raport la cel de-al Xll-lea Congres al P.C. 

din Argentina.
CRITICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE

M. PĂRĂLUȚĂ : O operă remarcabilă a marxismului creator (45 de 
ani de la apariția lucrării lui V. I. Lenin : „Sarcinile imediate ale 
Puterii sovietice").

ĂNITA NASCHITZ : Democrația burgheză — iluzii și realități.
NOTE

L. NICOLAE : Urmări social-economice ale automatizării in S.U'Ă.
PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE

La Institutul de petrol, gaze 
și geologie a început ieri exame
nul de stat. în fața comisiei, 
condusă de acad. prof. N. Petru- 
lian, s-au prezentat studenții a- 
nului V al Facultății de geologie 
din institut. încă de la primii 
prezentați s-au înregistrat rezul
tate dintre cele mai buric, califi
cativul maxim a fost obținut de 
majoritatea absolvenților care 
și-au susținut cu competență 
proiectele de diplomă. Dovedind 
o temeinică pregătire geologică 
și tehnică, ei au impresionat prin 
nivelul științific cu care au tra
tat problemele legate de viitoarea 
lor profesie. Temele de proiect 
s-au referit la studiul geologic, 
geofizic și minier al diferitelor 
perimetre geologice cu privire 
specială asupra mineralizâției și 
importanței ei economice, și la 
proiectarea perfecțiunilor și ex
ploatărilor zăcămintelor de gaz 
metan și țiței. Toate aceste teme 
sînt legate strîns <le nevoile 
practicii. Absolvenții au adus 
prețioase propuneri privind me
todele care urmează a fi aplicate 
în scopul mai hunei valorificări 
a zăcămintelor și de cercetare a 
lor prin foraje, lucrări miniere, 
prospecțiuni geofizice și geo- 
chimice.

Gheorghe Stănescu, Victor 
Laudă, Nicolae Mustăreață, Elena 
Lungu, Nicolae Ioniță și alții au 
înscris pentru ultima dată în 
carnetul de student nota 10. Nota 
la examenul de stat confirmă că 
ei vor fi ingineri bine pregătiți 
pentru șantierele petroliere și 
miniere care-i așteaptă.

C. ARAMBAȘA 
student

■
 a, știam că oame

nii aceștia se în-

. torc din infern. 
Cînd treceau pe 
ulița mahalalei se 
făcea liniște de li 
se auzeau bocancii 

sau cizmele năclăite în mîzga 
„tabacilor” pleoscăind pe drum 
în clefăituri umede de parcă 
ar fi desfundat mereu noroaie. 
Erau cinci. Mergeau unul după 
altul, tăcuți, parcă ar fi purtat 
în circă numai blesteme, sau 
ochii le-ar fi văzut doar păca
te. In frunte mergea „nea” 
Pândele, „bătrînul”, urmat de 
cei trei feciori ai săi, și de 
prîslea echipei, un nepot de 
soră, prăpădit de bubă neagră, 
nu după multă vreme.

Erau tăbăcarii. Hainele lor, 
dacă astfel puteau fi numite 
zdrențele care îi acopereau, 
puțeau de încremeneau lătra
tul clinilor, mîinile le erau tă
băcite, parcă ar fi fost decu
pate în carton, pielea obrajilor 
atacată de acizi, părul putrezit 
de soluțiile depilatorii folosite 
in curățirea pieilor. Inllrau în
tr-o coșmelie scundă din fun
dul ulicioarei și cădeau frînți 
pe paturile de seîndură înve
lite doar cu o rogojină rărită.

Știam că zilnic oamenii a- 
ceștia se întorc din infern.

Erau anii în care Geo Bogza 
scria crîncenele sale reportaje 
despre industria fetidă a tăbă
carilor : „Ce groaznică reali
tate, care întrece cu mult cea 
mai neagră închipuire! Îm
preună cu pictorul Perahim am 
făcut o călătorie memorabilă 
și dureroasă, în cursul căreia 
de atîtea ori ne-a venit în 
minte : „Lăsați orice speran
ță”... Nu-mi pot stăvili deznă
dejdea cînd mă gîndesc că, oră 
de oră, faptele acestea se pe
trec acolo, și nimeni nu le 
poate opri...”

Cu aceste cuvinte își începe 
regizorul Mirel Ilieșu ultimul 
său film — „Tăbăcarii”. E un 
film care a rulat recent pe e- 
cranele cinematografelor noa
stre, un film scurt, de numai 
unsprezece minute, dat, în 
„completare" la diferite filme 
de lung metraj. L-am văzut 
rulînd la Combinatul Jilava, 
într-o sală plină cu tăbăcari. 
Marea forță de sugestie a a- 
cestui film capătă în asistență 
o amploare covîrșitoare. Era 
un film despre cei din sală și, 
în același timp, un film despre 
ziua de ieri a părinților lor. 
Un film despre prezent și 
preistorie. Rar mi-a fost dat 
să văd o mai completă și mai 
grăitoare ilustrare a două 
lumi opuse, concentrată în nu
mai 6'60 de secunde. Pentru a- 
ceastă sinteză capabilă nu nu
mai să convingă, dar să și 
emoționeze, creatorii filmului 
au recurs la un procedeu plin 
de ingeniozitate. Au luat de
senele lui Perahim din infer
nul de altă dată al tăbăcării- 
lor, au luat fragmente din re
portajul „O industrie fetidă” 
scris de Bogza în 1934, și au 
montat totul prin supraimpre- 
siune și bandă sortară, pe ima
ginea de azi a marei tăbăcarii 
de la Jilava. Procedeul e sim
plu, efectul e maxim. Comen
tatorul descrie munca satanică 
în miasmele asfixiante ale ve
chilor tăbăcarii, iar imaginea 
ne arată alei cu flori multico*

lore, hale de uzină ultra-mo- 
dernă, mașini de cel mai nou 
tip, comenzi electronice, apa- 
rataj de securitate a muncii 
funcționînd pe principiul ce
lulelor fotoelectrice...

„Cînd mașinile se opresc și 
capacele butoaielor sint des
făcute, ne spune comentatorul, 
citîndu-l pe Bogza, o tărie o- 
trăvitoare invadează fabrica, 
și o zeamă verzuie, vitriolan
tă, se scurge pe șănțulețele 
arse ale cimentului.

Pe urmă, sînt vîrîți oameni 
acolo, în interiorul butoiului, 
să dea afară pieile. Cînd ies 
din nou la lumină, nu scot o 
singură vorbă, dar privirile lor 
spun că se întorc din infern...”

Imagine : cenușarul de la Ji
lava, secție complet autbmati- 
zată, cu duzinele sale de bu
toaie învîrtindu-se mecanic în 
cavitatea bazinelor, încărcate și 
descărcate automat, fără ca 
muncitorul măcar să atingă 
pieile tratate cu substanțe co
rosive. Curățenie exemplară, 
fețe tinere, luminoase, oameni 
muncind degajat...

Supraimpresiune : Perahim. 
Doi oameni încovoiați sub un 
drug de lemn pe care duc un 
hîrdău plin de murdărie. „Ei 
înșiși din cap pînă în picioare 
leoarcă de murdărie, avînd 
drept îmbrăcăminte un sac 
fără nici o formă, pe carre zoile 
se depuseseră în straturi. Une
ori, clătinîndu-se sub marea 
greutate făceau să se balanse
ze hîrdăul, și atunci îi stropea 
un val de murdărie fetidă, 
care li se scurgea apoi în și
roaie pe pulpele goale...”

Un tînăjr lucrînd la o mași
nă de lustruit piei. Cînd mina 
se apropie prea mult da tăișul 
cuțitului, o celulă fotoelectri- 
că oprește întreaga mașină. In 
365 de zile, nici un accident 
de muncă.

Jilava : 12 tineri — ingineri, 
tehnicieni, muncitori din tăbă- 
căria socialistă — discută fil
mul „Tăbăcarii”. Unii l-au vă
zut de cîte 3—4 ori. Doar ara 
vorba despre ei, despre munca 
și despre fabrica lor... „Pen
tru noi e o popularizare exce
lentă, îmi spune muncitoarea 
Cornelia Badea. Am fi vrut 
însă ca filmul să vorbească 
ceva mai mult despre oamenii 
de azi ai tăbăcăriei... Avem 
muncitori cu care ne putem 
mândri... De ce n-a insistat 
mai mult aparatul asupra vie
ții lor, asupra destinelor oa
menilor ?...”

Intr-adevăr, singurul reproș 
adus peliculei semnată de re
gizorul Mirel Ilieșu și opera
torul Sergiu Uzum e scăparea 
unui lucru esențial: In repor
tajele lui Bogza despre tăbă
cari, în centrul acțiunii se afla 
omul; iar în reportajul cine
matografic al Studioului „Sa
bia”, în centrul atenției crea
torilor s-a aflat utilajul teh
nic. Suficient pentru a con- 
trapune baza materială a unor 
epoci, dar insuficient pentru 
antiteza umană a timpurilor 
despărțite printr-o întreagă 
eră.

Cele 660 de secunde petrecu
te în lumea de ieri și de azi 
a tăbăcarilor rămîn însă, da
torită ingeniozității unei exce
lente idei artistice, un mo' 
ment de neuitat.

IOAN GRIGORESCU



Tineri din Craiova pe șantierul noului ștrand al orașului
>1

Construcțiile zootehnice pot fi realizate mai ieftin prin folosi- 
lea resurselor locale. La Bratovoiești, tinerii împletesc nuiele 

pentru poditul grajdurilor

La tăiat nuiele. O muncă utilă și foarte frumoasă Și acum, după orele de muncă patriotică 
bunisînt tovarășii cei mai

veselia și cînlecul 
ai tinereții

RODUL MUNCII NOASTRE!
4

rîoara Ciurea, Maria Panduru, E« 
lena Oagină, Aurica Popa. 

Construcții agrozootehnice în 
stadiu avansat ani întîlnit și în 
comunele Malu Mare, Coșoveni, 
Simnic.

Trebuie arătat însă ca sînt 
încă gospodării colective în ra
ioanele Craiova și Balș în care 
lucrările sînt abia începute. Nu 
vom discuta aici motivele (prin
tre altele, în primul rînd, ten
dința nejustificată de a clădi 
grajduri masive, din materiale 
scumpe, care nu se găsesc tot- 

„La toamnă

Nicolae Mîndreci, Ion Usbăcîoiu, 
Nicolae Begu, Elena Ștefan, Mița 
Dima și mulți alții dintre cei 500 
de utemiști din comună partici
pă după orele de lucru la reali
zarea acestor obiective importan
țe pentru gospodăria colectivă.

în comuna Cîrcea, conducerea 
gospodăriei s-a orientat, de ase
menea, tot spre folosirea cu pre
cădere a materialelor din resur
sele locale pentru construcțiile 
zootehnice. Printre altele, aici se 
construiește un bazin pentru ali
mentarea cu apă a grajdurilor 
(întreaga muncă necalificată 
fiind realizată prin muncă patrio
tică), plng un eleșteu pentru fer
ma de păsări.

în ziua în care am vizitat co
muna, se efectuau ultimele lu
crări la digul care va opri apele, 
se executau izolații Ia clădirile 
avicole. Tovarășul Alexandru Ia- 
cob, vicepreședintele gospodăriei, 
ni le-a lăudat în special pe ti
nerele colectiviste, care au fost 
cele mai harnice.

— Digul ele l-au făcut, spunea 
dînsul. Bărbații au avut alte tre
buri și ele s-au angajat să adu
că păniînțul. S-au evidențiat Mă-

Din pașii lor e imposibil de recunoscut melodia de dans.

Undezi distracția ? Un refuz întemeiat Un sfat : sprijiniți'vă

Seară înstelată de iunie. O 
alee cu plopi ca în poezie, 
flori, verdeață și la capăt un 
palat, da, un palat de cultură al 
tinerilor din raionul 23 August. 
O seară de sîmbătă petrecută 
in mijlocul lor. Iată ce mi-arn 
propus să vă arăt cu ajutorul 
peniței și vă asigur că o fac cu 
toată prietenia și cu dorința ca 
acele puține cazuri „neobișnu
ite” pe care eu le voi prezenta 
în desene să dispară lăsind lo
cul frumuseții depline.

Intîi, o remarcă generală : 
bunul gust domină, tineri de 
toate profesiile se întâlnesc 
sîmbătă seara să petreacă, .să 
danseze, să se veselească. Sînt 
eleganți, sînt veseli.

Dar mai sînt unii— In goană 
după „originalitate” ei înțeleg 
greșit „moda”. „Originalitatea" 
lor se înrudește strîns cu... ri
dicolul. Ei sînt putini. Pe cei 
frumoși îi vedeți și voi la tot 
pasul. Pe ceilalți cîțiva îi voi 
ridiculiza, căci cu o glumă, in- 
dreptîndu-le în față o oglindă 
plastică, vot fi ajutați.

TIA PELTZ

A început 
recoltarea 

orzului
Mecanizatorii din stațiunile 

de mașini și tractoare au în
ceput recoltarea orzului. Pri
mele recolte au fost strînse de 
pe terenurile gospodăriilor a- 
gricole colective din raioanele 
Zimnicea, Turnu-Măgurele și 
Alexandria din regiunea Bucu
rești.

în această campanie S.M.T.- 
urile folosesc pentru executa
rea lucrărilor de vară pe tere
nurile gospodăriilor agricole 
colective cu circa 6 000 combi
ne mai mult cu aproape 3 600 
de tractoare si peste 1000 
mai multe prese pentru balotat 
paie decît în vara anului tre
cut. Ca urmare, încărcarea pe 
o combină la recoltarea cerea
lelor păioase precum și pe 
tractor la efectuarea arături
lor a scăzut deși suprafețele 
de teren pe care mecanizatorii 
vor executa aceste lucrări sînt 
mai mari fată de vara anului 
1962.

★
în cîmpia Banatului, unde 

cultura de păioase ocupă cea 
mai mare parte a terenurilor 
agricole din regiune, a început 
recoltarea orzului. Spriiiniti de 
mecanizatorii de la S.M.T. Bi- 
led, colectiviștii din Becichere- 
cul Mic au recoltat în prima 
zi 16 ha. Recolta de orz este 
bună și, după aprecierea pre
ședintelui gospodăriei agricole 
colective, ing. Mircea Neagu, 
producția planificată va fi de
pășită cu 300—400 kg orz la 
hectar. Recoltarea orzului a în
ceput și în gospodăriile colec
tive din Berliște, Iam si în alte 
unități agricole socialiste din 
Banat.

(Agerpres)

în școală nouă
Tot în comuna Cîrcea, în 

curtea S.M.T.-ului din localitate, 
am văzut ridicîndu-se deasupra 
celorlalte clădiri niște ziduri 
roșii. Cîteva zeci de elevi ai șco
lii de tractoriști ai S.M.T.-ului 
treceau din mină în mină, prin- 
tr-un lanț viu, cărămizile, pen
tru ca luni dimineața, construc
torii să aibă la îndemînă mate

Frumusefea o întîlnești peste tot. Și în sala de dans dar 
hol, in pauză.

■
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nuare materiale pe 
marginea dezbate
rii, la „Masa ro
tundă” a ziarului 
nostru despre edu
cația estetică a ti

neretului.
Specialiști din diverse do

menii ale culturii — scriitori, 
muzicieni, artiști plastici, ma
eștri coregrafi — precum și 
secretari de organizații U.T.M., 
responsabili de cercuri și ac
tiviști ai caselor de cultură 
etc. — vor împărtăși din ex
periența lor și-și vor spune, 
în continuare, punctul de ve
dere în ce privește cele mai 
bune forme pentru cultivarea 
la tineri a dragostei pentru 
frumos.

De multă vreme propagato
rii muzicii sînt preocupați de 
problema găsirii formelor ce
lor mai atractive și mai plasti
ce pentru explicarea ei. Arta 
sunetelor, se știe, nu folosește 
întotdeauna imagini concrete, 
ca literatura sau pictura. A- 
ceasta a și determinat pe unii 
muzicieni să susțină că pentru 
înțelegerea limbajului muzical 
n-ar trebui recurs la ajutorul 
altor arte... Să fie oare adevă
rat ?

Am avut prilejul în ultimul 
timp să urmăresc îndeaproape 
mai multe acțiuni de inițiere 
muzicală și să cunosc pe în- 
drăgostiții muzicii. Iată-i pe 
cîțiva : Nagy Ștefan, zincograf 
la Întreprinderea „Bella Brai- 
ner" din Oradea, nu a dobîn- 
dit numai cunoștințe muzicale, 
ci și literare. La schela Ze- 
meș din raionul Moinești, en
tuziastul iubitor al poeziei 
Ștefan Steoalfă a descoperit, pe 

deauna la îndemînă, deși în re
giune e o bună experiență pri
vind folosirea resurselor locale 
la construcțiile zootehnice). Din 
păcate, unele comitete ale orga
nizațiilor U.T.M., comitetele ra
ionale U.T.M. nu s-au preocupat 
să canalizeze munca patriotică a 
tineretului, în primul rînd, spre 
aceste obiective, deosebit de im
portante. în multe organizații 
U.T.M. nici pînă acum nu s-au 
organizat discuții despre obiecti
vele muncii patriotice a tineretu
lui în perioada de vară.

vom învăța
ii

rialul de lucru necesar. Alții lu
crau la stivuit, unii la colectat 
fier vechi în curtea S.M.T.-ului 
(pînă acum, viitorii tractoriști au 
colectat 6 000 de kilograme me
tale vechi).

în fiecare sîmbătă după-amia- 
ză, după cum ne informa secreta
rul comitetului de partid, tova
rășul Gh. Ivan, comitetul U.T.M.

această cale, și pasiunea mu
zicii. Laborantul Brădescu 
Ioan, de la Institutul petro
chimic din Ploiești, cititor pa
sionat, s-a afirmat și ca me
loman competent, organizînd 
un concurs în cadrul clubu
lui „16 Februarie” pe tema 
„Valsuri celebre”.

S-ar părea că sînt simple 
coincidențe. Dar să ne reîn
toarcem la întreprinderea de 
confecții din Iași, în care mu
zica s-a întîlnit cu literatura. 
Iat-o pe ajutoarea de meșter 
Aurica Ghețiu, exprimîndu-și 
dorința de a auzi o expunere 
despre evoluția valsului. Pro
punerea s-a acceptat, dar con
secințele ei vor fi, probabil, 
mai rodnice decît spera însăși 
tovarășa Ghețiu. Va veni, fi
rește, vorba și despre Viena. 
Popasul în acest oraș nu se va 
mărgini numai la muzică : tex- 
tilistele vor petrece, cu ajuto
rul lectorului, „o seară în Vie
na veacului trecut”, cunoscînd, 
împreună cu valsul, și alte 
curente muzicale, literare, fi
lozofice, precum și aspecte din 
frămîntările social-politice ale 
vremii...

Iată deci o metodă — una 
din multele — în care elemen
te variate, atrăgătoare, vin în 
ajutorul înțelegerii muzicii. 
Cum rămîne atunci cu „carac
terul abstract” al acesteia, cu 
„imposibilitatea tălmăcirii ver
bale" ?.„

„Muzica grea să devină 
ușoară”

Această frază am auzit-a 
tot la Iași, rostită de tineri 
muncitori, la sfîrșitul unei au
diții muzicale. Nu era un sim
plu joc de cuvinte. Ascultăto

organizează 1-2 ore de muncă 
patriotică. Planul acțiunilor, 
după cum am văzut, e variat. 
Obiectivul principal îl constituie 
însă sprijinirea construcției nou
lui local al școlii, în toamnă a- 
ceasta trebuind să fie gata pen
tru a-i primi pe elevi.

în general, construcțiile de 
școli se desfășoară bine în regiu
nea Oltenia. în stadiu avansat 
sînt școlile din comuna Iancu 
Jianu, din Balș, Școlile de 8 ani 
din Craiova (de pe străzile U- 
nirii și Caracal), noua școală din 
Tr. Sevcrin etc. în deosebi, orga
nizațiile U.T.M. de elevi din a- 
ceste localități au concentrat 
munca patriotică a tineretului 
spre aceste construcții și rezul
tatele sînt bune. Nu s-a făcut 
însă tot ce se putea face. La Co- 
șoveni. în comună, construcția 
școlii cu 8 clase e foarte mult 
rămasă în urmă. Lucrările sînt 
întîrziate și la construcția școlii 
din Morunglav. în aceste comune 
ajutorul tinerilor ar fi cum nu se 
poate mai binevenit.

rii care intraseră în sală, poa
te crispați în fața „necunos
cutului”. s-au destins, auzind 
în muzică glasul păsărilor, 
foșnetul vintului, fluierul păs
torului sub soarele dimineții... 
Cum să nu vibrezi în fața u- 
nor imagini atît de familiare, 
de îndrăgite, alese anume din 
fragmente muzicale mai acce
sibile ? („Păsările” de Respl- 
ghi, „Peer Gynt” de Grieg 
etc.). Ascultătorul cu experien
ță se va întîlni în muzica sim

Muzica și universul 
de cultură generală

fonică și cu mijloace de re
dare mai puțin directe care 
îl vor emoționa la fel, dar 
pentru cei care vin pentru pri
ma oarră în contact cu acest 
gen, identificarea nemijlocită 
a unor imagini din viață echi
valează cu o primă victorie. 
Firește, există multe lucrări 
în care nu poți face asemenea 
analogii, dar de ce să începi 
tocmai cu ele, și nu cu compo
zițiile cu un „program” sau o 
temă definită, care se pot ex
plica cu ajutorul literaturii 
(muzica lui Chopin, Schu- 
mann, Liszt etc.), picturii (cin. 
tecele și operele lui Mussorg- 
ski, piesele compozitorilor 
francezi), istoriei (operele lui 
Glu.ck, salt Smetana, sau cele 
ale compozitorilor romîni) și

Orașului —un ștrand nou
Zori de zi în Lunca Jiului, a- 

colo unde se construiește cel 
mai mare ștrand al orașului, cu 
bazine în suprafață de 13 000 
de metri pătrați. Cit de necesar 
este pentru craioveni acest 
ștrand o spune... căldura de a- 
fară. Poziția aleasă de proiec- 
tanți este excepțională, viitorul 
ștrand aflîndu-se la marginea 
unei păduri de stejar, de o mare 
frumusețe.

Pe aleile răcoroase răsună 
deodată cîutece tinerești. Aii- 
niați, cu unelte pe umăr, cu ar
monici și acordeoane înaintează 
un grup de vreo 300 de tineri. 
Sînt elevi ai școlilor profesio
nale din Craiova. Facem cuno
ștință cu cîțiva dintre cei care, 
în evidența șantierului sînt ci
tați printre cei mai harnici : Ion 
Vasile și Gh, Tomescu, viitori 
sudori, Gh. Tănase, viitor lăcă-

chiar ale arhitecturii ? (Cu ani 
în urmă s-a folosit la Cluj, cu 
bune rezultate, comparația 
preludiilor și fugilor de Bach 
cu marile monumente arhitec
tonice ale epocii).

Ar fi absurd să se creadă că 
în felul acesta ar „suferi” 
muzica lipsită de imagini con
crete. Va veni și rîndul ei, 
după ce urechea se va deprin
de cu înțelegerea limbajului 
muzical. Dar tocmai pentru a- 
ceastă primă fază, este ne

voie de ajutorul unor mijloace 
cît mai variate și sugestive...

Frumosul in ofensivă
Nu de mult, artistul popo

rului Nicolae Herlea povestea 
autorului acestor rînduri că 
nici un triumf, în nici o sală 
din lume, nu l-au putut emo
ționa mai mult decît lacrimile 
surprinse în ochii celor care 
descoperă pentru prima dată 
frumusețea muzicii culte. Ase
menea lacrimi (chiar invizibi
le), vor răsplăti de multe ori 
pe „prietenii muzicii” și pe în
drumătorii lor. Dar aceasta 
depinde numai de căile, de 
metodele care se vor folosi 
în acțiunea de inițiere mu
zicală. Discutarea lor nu în
seamnă „amănunte tehnice”, 

tuș, Ion Bălan, viitor strungar, 
Maria Despan și Paraschiva Se- 
gărceanu, viitoare proiectante... 
Vicepreședintele sfatului popular
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25 iunie — Ziua grănicerilor

R. P. Romine

Daca 
că- 

fi 
mi- 
i-ar

ergentul Coturbaș 
Ilie. ajutorul co
mandantului de 
pichet, ocoli mlaș
tina în care stu
ful. bătut de ră
păiala ploii, sco

tea un fîșiit tăios, și la încru
cișarea unor poteci, se opri. 
Știa că aproape de el executa 
paza soldatul Ardei Marian, 
un grănicer iscusit. De ce 
voia să-l controleze în servi
ciu tocmai pe el ? Nu pentru 
ceva anume. Era convins că 
viața de pe graniță cimentase 
in conștiința fiecăruia dintre 
tovarășii săi o mare răspun
dere pentru paza frontierei și 
că Marian și ceilalți aflați la 
ora aceea în serviciu, își înde
plineau cu devotament dato
ria. Ostașul acesta dovedise 
deseori iscusință. Voia să-i în
cerce însă și dîrzenia pe o vre
me grea ca aceasta. 
cineva l-ar fi întrebat 
ruia dintre ei i-ar 
încredințat comandantul 
siunea cea mai grea, 
fi fost greu să răspundă 
sau. poate ar fi spus firesc si 
sincer : „oricăruia dintre noi”. 
Bunăoară, soldatului Ardei 
Marian, cel de care se apro
pia acum fusese înainte de ar
mată mulgător fruntaș la 
G.A.C. din comuna Samari- 
nești, raionul Strehaia. Și tot 
fruntaș este și aici, în subu
nitate. Iar cit privește iscusința 
grănicerească, a trecut de cu- 
rîrid un adevărat examen de 
maturitate.

...Totul s-a petrecut cu oca
zia unei aplicații grele, în care 
trebuia reținut un „infractor" 
ce încălcase frontiera. Primise 
o misiune de observare pe o 
moviliță, de unde vedea ca-n 
palmă și drumurile din împre
jurimi, și cîmpia întinsă. Dar 
cîți oameni nu treceau pe șo
sea, și citi nu erau la muncă 
pe cîmp! Era destul de greu 
să descoperi „infractorul”. Pri
virea sa ageră însă l-a dibuit 
în momentul cind se furișa în
tre ruinele unei vechi caze- 

ci face parte integrantă din 
problema complexă a formă
rii omului nou, cu o viață su
fletească bogată, înaripat de 
visuri mărețe.

...Să pătrundem într-o școa
lă profesională a lașului 
(„Petrol-Chimie", de pildă). 
Profesorul G. Pascu de la 
Conservatorul din localitate 
vorbește elevilor despre chi
purile unor eroi-luptători o- 
glindite în muzică. Newski sau 
Sciors, Spartacus sau Egmont, 

devin nu numai călăuze pe 
calea înțelegerii oratoriului, 
poemului, baletului sau uver
turii, ci și prieteni buni ai ti
neretului, care-i poate cunoa
ște în cele mai ascunse cute 
ale sufletului lor. Dar oare 
„marile iubiri în muzică” — 
o altă temă, tratată și în ca
drul universității populare de 
la Dorohoi — nu deșteaptă, 
pe lingă admirația pentru 
Berlioz și Ceaikovski (în 
creațiile închinate dramei lui 
Romeo și Julietta) sau Wag- 
ner (în „Tristan și Isolda“) 
sentimente nobile și curate în 
inima tânărului ascultător ? 
Teme ca „o călătorie muzica
lă prin Europa" (cu popasuri 
la Moscova, Leningrad, Praga, 
Viena, Leipzig, Paris, Londra 

orășenesc, tovarășul Găman, se 
declară mulțumit de contribuția 
tinerilor Ia construcția ștrandu
lui.

— Muncesc cu hărnicie băieții, 
spunea dînsul. Ne ajută mult, 
realizează economii...

Planul viitoarelor acțiuni de 
muncă patriotică a] comitetului 
orășenesc U.T.M. mai 
însă și alte obiective 
nile care urmează ; 
construcțiilor școlare,

cuprinde 
pentru lu- 
terminarea 

continua«

dădu semnul de 
si se apropie

vrai simțit ? Și

mate. Dar nu s-a 
pripit. Cu un sem
nal dinainte stabi
lit și-a anunțat ve
cinul din dreapta, 
pe soldatul Cio
banii Mihai. și a~ 
mîndoi, folosind a- 
coperirile din te
ren s-au apropiat 
nevăzuți de caze
mată. Și astfel, 
tocmai când se aș
tepta mai puțin, 
„infractorul” s-a 
trezit somat și re
ținut.

Sergentul Cotur
baș întrerupse aici 
firul gîndurilor. 
Iși propuse să-i 
creeze soldatului
Ardei Marian o situație, tac
tică. Dar numai cîțiva pași făcu 
și din dreapta sa auzi o soma
ție scurtă. înfundată. Soldatul 
Ardei reușise să-l ia prin sur
prindere. Ii 
recunoaștere 
de el.

— Cum de
cind ai avut timp să ajungi în 
dreptul meu ?

Marian nu răspunse. Nu-i 
plăcea niciodată să vorbească 
despre el. Dar pentru că ser
gentul insistă, spuse firesc:

— Sînt doar de serviciu.
Sergentul Coturbaș simți, ca 

și în alte dăți. o admirație 
deosebită pentru acest flăcău 
inimos. De cîteva ore înfrunta 
ploaia, singur, acolo în mijlo
cul cîmpiei, și nu avea nimic 
de spus despre el.

— Ti-e frig ?
— Puțin, dar nu-i nimic.
Cuvintele „nu-i nimic“ care 

înseamnă „îmi voi îndeplini 
misiunea pînă la capăt“, dez
văluiau dîrzenia și hotărîrea 
fermă a grănicerului, care, în 
orice situație s-ar afla, simte 
din plin răspunderea ce-i re
vine pentru paza frontierei.

Cind sergentul Coturbaș a- 
junse din nou la pichet, um- 

etc.) nu-i provoacă setea de 
cunoaștere a culturii popoare
lor, a istoriei și geografiei 
lor

'Aborăînd muzica pe căi 
multiple se obține un rezultat 
cel puțin dublu : pe deoparte, 
înțelegerea mai lesnicioasă și 
mai plăcută a formelor ei e- 
voluate, pe de altă parte, aso
cierea cunoștințelor, forma
rea unui orizont moral și cul
tural mai vast.

Orice privitor va admira un 
tablou al lui Hartman, orice 
ascultător va fi ,poate, impre
sionat de muzica lui Mussorg- 
ski inspirată din acest tablou, 
dar cît de puternică și de 
complexă va fi emoția provo
cată de ascultarea suitei „Ta
blouri dintr-o expoziție“, în 
același timp cu contemplarea 
picturilor de la care aceasta a 
pornit! Un tablou de Grigo- 
rescu va putea fi recunoscut în 
muzică fie direct, într-o lu
crare ca „picturi de Grigores- 
cu“ de Hartulari-Darclee, fie 
indirect, în numeroase lucrări 
muzicale care au aceeași te
matică cu operele pictorului, 
cum ar fi. de pildă, unele crea
ții ale lui Enescu („Suită să
tească“, Sonata a 3-a etc). 
Dar, dincolo de simpla analo
gie, impresiile înseși se vor 
îmbogăți, vor deveni mai vii, 
de neuitat. Pentru drumețul 
de munte, cunoașterea unor 
pagini din suita „Munții apu
seni” de Marțian Negrea sau 
„Simfonia Alpilor” de Ric- 
hard Strauss, va însemna, 
întocmai ca opera „Sadko" 
de Rimski Korsakov, șau „Ma
rea“ de Debussy pentru iubi
torul mărilor, un nou izvor de 
bucurii. Tar pentru pasionații 
istoriei, trăirea prin mijlocirea

rea 
lui

lucrărilor de îngrijire a te
ntai mare parc al orașului... 

...Este necesar ca experiența 
bună în antrenarea tineretului la 
munca patriotică să fie folosită 
de către toate organizațiile 
U.T.M. din regiune, tinerii să 
participe cu entuziasmul care-i 
caracterizează la realizarea celor 
mai importante sarcini care ne 
stau în față, atît la orașe cît și 
la »ate.

EUGEN FLORESCU 
IONEL CUCU

De sus, din foișor, soldatul grănicer A- 
vram Tudot cuprinde cu privirea lui 
ageră întreg sectorul încredințat pentru 

pază.
brele nopții începuseră să se 
destrame. II întâmpină în 
poartă soldatul fruntaș Mogoș 
Stelian, secretarul comitetului 
U.T.M., care se pregătea să 
plece în serviciu.

— Cum a fost, tovarășe ser
gent ?

— Ca de obicei. Toți pre- 
zenți la datorie.

....Viața din pichet. Cu bucu
riile și greutățile sale, cu fap
tele sale emoționante, i-a unit 
ne oameni într-un colectiv pu
ternic. închegat. Dacă-l întrebi 
acum pe comandantul pichetu
lui ce anume îi mobilizează pe 
subordonații lui să înfringă 
greutățile și să-și îndeplinea
scă întocmai misiunile îți răs
punde :

— O înaltă conștiință poli
tică și o nemăsurată răspun
dere pentru însușirea măiestri
ei grănicerești și paza fron
tierei.

Si într-adevăr, cunoscîndu-i 
îndeaproape pe acești grăni
ceri. modești la fire, îți dai 
seama că pe graniță, la aceas
tă școală a bărbăției, ei și-au 
însușit o trăsătură comună — 
năzuința de a străjui cu neîn
fricare frontierele patriei.

GR. STĂNESCU

sunetelor a bătăliilor din uver
tura „1812“ de Ceaikovski, va 
pune în vibrație noi coarde 
ale sufletelor lor...
Posibilități nemărginite
Cine ar putea epuiza vreo 

dată, fie și prin simple enu
merări, vastele căi pe care le 
deschid asemenea metode de 
popularizare a muzicii ? Sim
ple la început, apoi din ce în 
ce mat bogate în informații șl 
asociații, ele duc, neîntrerupt, 
pină la cele mai înalte culmi 
ale bucuriilor artistice.

Stă la îndemînă oricărei or
ganizații U.T.M., ca, ajutată de 
instituțiile muzicale din locali
tate, (filarmonică, operă, con
servator, școală medie de mu
zică, școală populară de artă, 
casă de creație populară, sec
ția muzicală a bibliotecilor 
etc.) să pornească pe aceste 
căi, transformînd fiecare întâl
nire a tinerilor cu muzica în
tr-o clipă luminoasă, într-un 
prilej de destindere si totoda
tă de îmbunătățire a cunoștin
țelor, de înălțare sufletească.

Condițiile și posibilitățile 
vor diferi, fără îndoială, de la 
caz la caz. Ele vor fi luate în 
considerație separat, (așa cum 
voi încerca să fac într-un alt 
articol închinat acțiunilor de 
popularizare a muzicii la Iași). 
Dar, dincolo de unele deose
biri de metodă, depinzînd de 
preferințele lectorilor sau as
cultătorilor, folosirea amplă a 
referirilor la literatură, plas
tică, natură, istorie etc. trans
formarea prezentărilor în dis
cuții vii, concrete, colorate, 
pasionante, pot face muzica să 
vorbească tuturor aceeași lim
bă bogată, neasemuită.

I. HRISTEA



La ambasada R. P. D. Core
ene a avut loc luni la amia
ză o conferință de presă în 
cadrul căreia ambasadorul 
R. P. D. Coreene în R. P. Ro- 
mînă, Giăn Du Hoan, a făcut 
o expunere în legătură cu îm
plinirea a 13 ani de la începe
rea războiului din Coreea și 
împlinirea a zece ani de la în
cheierea armistițiului.

Au participat reprezentanți 
ai presei centrale, corespon
denți ai presei străine și ata
șați de presă ai unor misiuni 
diplomatice.

★
Luni seara, Opera de stat 

din Cluj a prezentat un 
spectacol cu opera „Aida” de 
Giuseppe Verdi, în interpreta
rea grupului de artiști italieni 
ce se află în țara noastră.

în aceeași zi, Opera ma
ghiară din Cluj a prezentat 
spectacolul cu opera „Cio Cio 
San” cu concursul tenorului 
italian Luciano Saldari.

Spectacolele s-au bucurat 
de un frumos succes.

★
Duminică seara a sosit în 

Capitală, la invitația I.R.R.C.S., 
d-na Virginia Inness Brown, 
membră în Comitetul executiv

nai Theater and Academy” 
(A.N.T.A.).

Școala populară de artă din 
Cluj a deschis în sălile Pala
tului de cultură din localitate 
expoziția de sfîrșit de an, unde 
sînt expuse peste 200 de lu
crări de pictură, sculptură, 
grafică, ceramică și textile, 
realizate de elevii școlii

★
Formațiile artistice de amatori 

ale cluburilor sindicale din în
treprinderile regiunii Hunedoara 
au încheiat prima etapă a celui 
de-al VH-lea concurs pe țară. 
Pe scenele cluburilor și caselor 
de cultură din centrele indu
striale s-au întrecut aproape 
6 000 de artiști amatori : mineri, 
siderurgiști, constructori și alți 
oameni ai muncii, organizați în 
282 de formații corale, de dan
suri, muzicale și brigăzi artistice 
de agitație. în această etapă au 
fost prezentate 1402 spectacole, 
la care au luat parte mai mult 
de 359 000 spectatori. în bazi
nul carbonifer al Văii Jiului și 
în centrul siderurgic Hunedoara 
au participat la faza pe între
prinderi 132 de formații, cu a- 
proape 30 formații mai multe de- 
cît la concursul precedent.

Deschiderea lucrărilor Congresului 
Mondial al Femeilor

al Societății „American natio- (AgerpÆs)

Numirea ambasadorului R. P. Romîne 
în Regatul Cambodgiei

Printr-un decret al Consi
liului de Stat al Republicii 
Populare Romîne, tovarășul 
Pavel Silard, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Populare Romî

ne în Indonezia, a fost numit 
ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii 
Populare Romîne și în Rega
tul Cambodgia.

MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
La 24 iunie, în Palatul Con
greselor din Kremlin și-a în
ceput lucrările Congresul 
Mondial al Femeilor, la care 
participă delegate, oaspeți și 
observatori din 119 țări.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de Nina Popova, 
vicepreședintă a Federației 
Democrate Internaționale a 
Femeilor.

Congresul a ales un prezi
diu format din peste 140 de 
persoane, printre care cosmo- 
nauții Valentina Tereșkova și 
Valeri Bîkovski.

Congresul va dezbate urmă
toarele rapoarte :

— „F.D.I.F. în lupta pentru 
pace, independență națională, 
pentru drepturile femeilor și 
fericirea copiilor”.

— „Lupta pentru drepturile 
femeilor în societate și fami
lie“.

— „Femeile în lupta pentru 
pace, dezarmare și prietenie 
între popoare”.

— „Lupta femeilor pentru 
independență națională”.

— „Problema sănătății și e- 
ducării copiilor și tineretu
lui”.

în numele delegației italie
ne, prof. Maria Piccone Stella, 
a propus ca pe ordinea de zi a 
Congresului să fie înscris și 
punctul referitor la caracterul

politicii și metodelor de lucru 
ale F.D.I.F. Ea a propus, de 
asemenea, să fie alcătuită o 
comisie specială care să dezba
tă acest punct.

în numele locuitorilor capi
talei sovietice, Congresul a fost 
salutat de Vladimir Promîslov, 
președintele Sovietului orășe
nesc Moscova.

Olga Ivașcenko, reprezen
tanta delegației sovietice la 
congres, a dat citire mesaju
lui de salut adresat Congre
sului Mondial al Femeilor de 
către N. S. Hrușciov, șeful 
guvernului sovietic.

Eugenie Cotton, președinta 
F.D.I.F., a prezentat raportul 
„Federația Democrată Interna
țională a Femeilor în lupta 
pentru pace, independență na
țională, pentru drepturile fe
meilor și fericirea copiilor". Ea 
a vorbit despre entuziasmul cu 
care a fost primită ideea con
vocării Congresului Mondial al 
Femeilor și a subliniat carac
terul reprezentativ al acestui 
forum. Toate continentele sînt 
reprezentate printr-un număr 
aproape egal de țări.

în prezent, a declarat rapor- 
toarea, femeile doresc pretu
tindeni să participe la uriașele 
transformări care schimbă în
fățișarea întregii lumi. într-o 
măsură tot mai mare este re
cunoscută necesitatea respec
tării personalității omului, in

diferent de rasă, religie, con
vingeri politice, indiferent de 
faptul dacă este vorba de o 
țară mare sau mică, dacă este 
vorba de bărbat sau de femeie.

Problemele vieții femeilor ar 
putea fi rezolvate cu succes, 
dacă omenirea ar folosi just 
uriașele posibilități ale științei 
contemporane. „Femeile con
stată cu cea mai mare îngrijo
rare că minunatele descoperiri 
științifice sînt puse de cele mai 
deseori în slujba războiului și 
morții, și nu în slujba păcii și 
vieții”.

Raportoarea și-a exprimat 
satisfacția că ideea luptei pen
tru pace și dezarmare genera
lă, principiile coexistenței paș
nice sînt sprijinite tot mai pu
ternic de masele largi ale ■ fe
meilor. în favoarea acestor idei 
Sau pronunțat în ultimul timp 
un număr tot mai mare de șefi 
de state și guverne.

Președinta F.D.I.F. a remar
cat cu satisfacție faptul că 
U.R.S.S. și S.U.A. împreună cu 
Marea Britanie, au căzut de a- 
cord „să încerce în cadrul unei 
conferințe la Moscova să în
cheie un acord cu privire la in
terzicerea totală a experiențe
lor nucleare".

Vorbitoarea a remarcat în 
continuare că, de la înființarea 
sa, F.D.I.F. a căutat să cores
pundă aspirațiilor tuturor fe
meilor.

MOSCOVA. — O delegație 
a oamenilor de știință de la 
Institutul unificat de cerce
tări nucleare de la Dubna va 
participa la Conferința știin
țifică internațională care se 
va ocupa cu studierea struc
turii nucleonilor. Conferința 
își va desfășura lucrările la 
Stanford (S.U.A.).

Delegația este condusă de 
academicianul Șerban Țițeica 
(R.P. Romînă), director ad
junct al Institutului.

ANVERS. — La Anvers 
(Belgia) au avut loc lucrările 
celui de-al Vl-lea Congres al 
Uniunii internaționale a presei 
medicale. Cu acest prilej, de
legația Uniunii Societăților de 
Științe Medicale din R. P. Ro
mînă, formată din dr. Dimitrie 
Nanu. directorul Centrului de 
documentare medicală a Mi
nisterului Sănătății și Preve
derilor Sociale, și dr. Ion Dan- 
cu, secretar al U.S.S.M.. au 
prezentat rapoartele: „Rolul 
presei medicale și medicinei 
contemporane" și „Cu privire 
la concluziile Comisiei de pres
curtări a terminologiei medi
cale". Dr. Dimitrie Nanu a fost 
ales vicepreședinte al Consi
liului Uniunii.

Numirea ambasadorului R. P. Romîne 
în Reçalul Laos

Printr-un decret al Consi
liului de Stat al Republicii 
Populare Romîne, tovarășul 
Vasile Pogăceanu, ambasado
rul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Populare

Romîne în R. D. Vietnam, a 
fost numit ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al 
Republicii Populare Romîne și 
în Regatul Laos.

Excursie în Capitală
Peste 152 elevi fruntași la 

învățătură de la Școala de 8 
ani nr. 7 din orașul Giurgiu 
au organizat zilele trecute o 
excursie în Capitală. Cu acest 
prilej excursioniștii au vizitat 
grădina zoologică și aeropor

tul de la Băneasa, precum și 
noile construcții de pe Calea 
Griviței și de pe șoseaua 
Giurgiului,

EMIL TALIANU 
elev

tare — rulează la cinemato-Tăunul: Republica (bd. Ma- 
gheru 2), Elena Pavel (bd. 6 
Martie 14). Adorabile și min
cinoase : I C. Frimu (bd. 
6 Martie 16), înfrățirea între 
popoare (bd. Bucureștii-Noi), 
Gri viță (Calea Griviței — lin
gă podul Basarab), Flacăra 
(Calea Dudești 22), Arta (Calea 
Călărași 153), Grădina 13 Sep
tembrie (str. Doamnei 9). Tu 
ești minunată: Patria (bd. 
Magheru 12—14), București 
(bd. 6 Martie 6), 1 Mai (bd. 1 
Mai 322), Gh. Doja (Calea 
Griviței 80), Ștefan cel Mare

graful Timpuri Noi (bd. 6 
Martie 18). Mamelucul : rulea
ză la cinematograful Maxim 
Gorki (str. 13 Decembrie 5—7). 
Căpitanul Fracasse — cinema-
scop : Giulești (șos. Giulești).
Cereomușki : Cultural (piața
Ilie Pintilie 2), B. 
cea (bd. Libertății 
Februarie (bd. 30
89). Haiducii

Delavran-
70—72) 16
Decembrie

din Rio Frio :

Zanzăbarul șa-a cmccrit 
duikHmxma iiiîcrsiâ

ZANZ1BAR 24 (Agerpres).— 
La 24 iunie, colonia britanică 
Zanzibar și-a cucerit autono
mia internă. Mchammed 
Shamte care pînă acum a de
ținut funcția de ministru prin
cipal, a format noul guvern 
compus din o.pt miniștri afri
cani O parte din atribuțiile 
ce au revenit pînă în prezent 
autorităților coloniale britanice 
au trecut în competența nou
lui guvern, iar la 8 iulie vor 
fi organizate alegeri pentru 
desemnarea unei noi adunări 
legislative. Ziua de 24 iunie 
a fost proclamată sărbătoare 
națională pentru a marca 
acest important eveniment.

Autonomia internă a fost 
obținută de poporul din Zan
zibar cu prețul unei lupte în- 

■ delungate și hotărîte. Ea con
stituie un pas însemnat pe ca
lea spre independență, o pri
mă victorie în lupta pentru 
eliberarea deplină de sub ju
gul colonial. Autoritățile bri
tanice nu au acceptat încă fi
xarea unei date precise pentru 
acordarea independenței Zan- 
zibarului. Toate partidele po
litice din acest teritoriu au 
cerut ca independența să fie 
acordată încă în cursul aces- 

an, pentru ca Zanzibarultui

se poată alătura proiecta- 
federații a Africii Răsări-

să 
tei 
tene din care urmează să facă 
parte Tanganica, Kenya și U- 
ganda.

într-un mesaj adresat po
porului cu acest prilej, primul 
ministru Mohammed Shamte 
a subliniat că guvernul salută 
propunerea făcută de repre
zentanții celor trei state de a 
intra în viitoarea federație a 
Africii răsăritene.

Zanzibarul, care de fapt cu
prinde în afară de insula cu 
același nume și insula Pemba, 
ambele cu o populație de 
300 000 de locuitori, s-.a aflat 
sub dominația colonialiștilor 
britanici din anul 1890. în 
decursul anilor, pe acest teri
toriu a luat naștere o puter
nică mișcare de eliberare care 
a organizat acțiuni de am
ploare împotriva dominației 
coloniale.

Președinta F.D.I.F. a vorbit 
despre necesitatea instaurării 
cît mai grabnice a păcii, a 
luptei perseverente pentru în
făptuirea dezarmării generale 
și totale. Dezarmarea generală 
va constitui cea mai mare fe
ricire pentru femeile din toate 
țările — atît în cele mai dez
voltate din punct de vedere 
economic, cît și în cele care au 
devenit recent independente. 
Dezarmarea ar constitui o ga
ranție a independenței tuturor 
popoarelor, ea ar da posibili
tatea folosirii tuturor bogății
lor globului pămîntesc pentru 
fericirea omului.

„Dorim să pregătim pe în
tregul glob — a declarat ra
portoarea — apariția femeii 
viitorului, femeii care nu do
rește să piardă nici o fărîmă 
din frumusețea sa și din senti
mentele sale, dar care dorește 
să fie tovarăș de drum al băr
batului, să fie egală cu el în 
familie, în muncă, în viața so
cială, spre a asigura copiilor 
de pe întregul glob pămîntesc 
o pace generală

s. u.

Mari mitinguri pentru pace 
în Japonia

TOKIO — Mitingurile de 
protest împotriva proiectatelor 
vizite ale submarinelor atomice 
americane, precum și împotri
va staționării bombardierelor 
americane pe teritoriul Japo
niei. au cuprins întreaga țară 
După cum s-a mai anunțat, la 
23 iunie a avut loc unul din 
cele mai mari mitinguri la 
Yakosuka, unde se află cea 
mai mare bază americană din 
Japonia. Corespondentul a- 
genției Reuter relatează că 
participanții la mitingul din a- 
ceastă localitate au organizat 
un marș spre sediul comanda
mentului flotei a 7'a ameri-

cană, unde au înmînat o notă 
de protest.

Un mare miting, la care au 
luat parte veste 100 000 de per
soane, a fost organizat în por
tul japonez Kobe. După miting, 
participanții au demonstrat în 
fața consulatului american, în 
fața primăriei si a altor sedii 
ale autorităților, cărora le-au 
înmânat rezoluția adoptată la 
miting prin care cer anularea 
vizitei submarinelor americane 
și desființarea bazelor aeriene 
americane. Un miting asemă
nător urmat de o demonstrație, 
a fost organizat și la baza na
vală americană Sasebo (insula 
Kiusiu).

împotriva „legilor excepționale“
BONN. — în fața Universi

tății de la Bonn a avut loc un 
miting de protest împotriva 
proiectelor „legilor excepțio
nale” antidemocratice pregăti
te de organele legislative vest- 
germane. Alături de locuitori 
din Bonn, la miting au parti
cipat luptători pentru pace 
din Heidelberg, Essen, Kre- 
feld, Sollingen și Karlsruhe. 

> La miting au fost difuzate

manifeste îndemnînd la lupta 
împotriva adoptării „legilor 
excepționale”. Potrivit agen
ției, France Presse, manife- 
stanții au defilat timp de două 
ore pe stjrăzile centrale ale .tâ
râșului. Ei purtau numeroase 
pancarte pe care se puteau citi 
lozinci împotriva înarmării 
atomice și împotriva „legilor 
excepționale” care Urmează să 
fie dezbătute în Bundestagul 
vest-german.

: Puternice demonstrații 
antisegregaționiste

NEW YORK. — Dînd 
răspuns ferm rasiștilor 
Congres care încearcă 
pună piedici adoptării legii cu 
privire la drepturile civile în 
S.U.A., lege care oricum este 
limitată din punct de vedere 
al intereselor populației de cu
loare, un șir de demonstrații 
continuă să aibă loc în nume
roase localități din Statele 
Unite.

un 
din 
să

DETROIT (MICHIGAN). — 
Agenția Associated Press rela
tează că la 23 iunie la Detroit 
a avut loc una dintre cele mai 
mari demonstrații ale popu
lației de culoare la care au 
participat 100 000 de persoane. 
La „marșul libertății” în spri
jinul drepturilor civile ale ne-

grilor participanții erau atît 
negri cît si albi. Demonstrația 
cu caracter pur pașnic a fost 
condusă de către Martin Lut- 
her King cunoscut conducător 
al mișcării negrilor din S.U.A. 
Agenția mai menționează că 
demonstranții purtau numeroa
se pancarte cu inscripțiile.: 
„Vrem libertate", „Toți oame
nii sînt egali”. Demonstrația 
din Detroit a avut și caracte
rul unei comemorări, îhtrucît 
ea a parcurs drumul unei alte 
demonstrații din 23 iunie 1943, 
cînd au fost omorîte 34 de per
soane și alte 700 rănite cu pri
lejul unor ciocniri între de
monstranți de culoare care 
cereau respectarea drepturilor 
civile și huligani rasiști.

inscripția : „Segregația 'tre
buie înlăturată”.

CLARKSDALE (MISSISSIP
PI). — Populația de culoare a 
organizat, pichete în fața unor 
magazine din acest oraș, ce- 
rînd înlăturarea segregației ra
siale. Poliția a arestat mai 
multi demonstranți.

DEARBORN (MICHIGAN). 
O demonstrație împotriva se
gregației rasiale s-a desfășurat 
și la Dearborn unde au parti
cipat atît albi cît 
genția Associated 
tează că numărul 
lor se ridica la 
300.

și negri. A- 
Press rela- 
participanți* 
aproximativ

rulează la cinematograful 
Alex. Popov (Calea Griviței 
137), Tinerii — cinemascop : 8 
Martie (str. Buzești 9—11). 
Bunica Sabella : rulează la ci-
nematoaraful C-tin David (șos.
Crîngași 42). Cerul n-are gra
tii : Unirea (bd. 1 Mai 143).

(șos. Ștefan cel Mare, colț cu 
str. Lizeanu), G. Coșbuc (pia
ța G. Coșbuc 1), Stadionul Di- 
namo (șos. Ștefan cel Mare), 
Arenele Libertății (str. 11 Iu
nie). Lumină de iulie : Ma
gheru (bd. Magheru 29). Tine
retului (Calea Victoriei 48), 
Lumina (bd. 6 Martie 12), Vol
ga (șos. Ilie Pintilie 61). Dracul 
și cele 10 porunci — cinema
scop : rulează la cinematogra
fele V. Alecsandri (str. Grigo- 
rescu 24), Victoria (bd. 6 Mar
tie 7), 23 August (bd. Dimitrov 
118), Libertății (str. 11 Iunie 
75), Grădina Luceafărul (Calea 
Rahovei 103). Plaja : Central 
(bd. 6 Martie 2), Moșilor (Ca
lea Moșilor 221). Program spe
cial pentru copii — diminea
ța : 13 Septembrie (str. Doam
nei 9). Noua prietenă a tatii: 
13 Septembrie — după-amiază 
— (str. Doamnei 9), V. Roaită 
(bd. 1 Mai 57), Miorița (Calea 
Moșilor 127). Filme documen-

Colegii: rulează la cinemato
grafele Alex. Sahia (Calea 
Văcărești 21), Floreasca (str. 
I. S. Bach 2). Fetele — cine
mascop : Grădina Unirea (bd. 
1 Mai 143). Omul amfibie: 
rulează la cinematograful T. 
Vladimirescu (Calea Dudești 
97). Crimă fără pedeapsă: ru
lează la cinematograful Mun
ca (șos. Mihai Bravu 221). Pe 
urmele bandei: Popular (str. 
Mătăsari 31), Luceafărul (Ca
lea Rahovei 118), Grădina Li
bertății (str. 11 Iunie 75), Gră
dina 23 August (bd. Dimitrov 
118). Miracolul lupilor — ci
nemascop : rulează la cinema
tograful M. Eminescu (str. M. 
Eminescu 127). Noaptea pe 
autostradă : rulează la cine
matograful Ilie Pintilie (șos. 
Colentina 84). Mila regească : 
rulează la cinematograful G. 
Bacovia (șos. Giurgiului 3). 
Vîrsta dragostei : rulează ia 
cinematograful Olga Bancic 
(Calea 13 Septembrie 196). 
Hamlet: Drumul Serii (str. 
Drumul Serii 30). Idiotul: 30 
Decembrie (Calea Ferentari 
86). Tinerețea lui Maiakovski : 
Aurel Vlaicu (șos. Cotroceni 9).

Ritm mai intens Ia întreținerea 
culturilor

(Urmare din pag. I) 

ionul Huși în care, din păcate, 
se mai întîmplă asemenea fe
nomene. Gospodăriile agricole 
colective din Stroiești. Gher- 
mănești, Moșna, Corni comple
tează lista gospodăriilor în care 
lucrările de întreținere sînt 
mult rămase în urmă. La con
siliul agricol raional se face 
comparația între raionul Huși 
și alte raioane din regiune, re- 
netîndu-se mereu că Huși'ui e 
mai avansat. Această compa
rație nu spune însă nimic. Ra
ionul Huși este așezat în sudul 
regiunii Iași. El trebuie deci, 
prin poziția sa geografică, să 
fie cu mult înaintea celor din 
nord. Consiliul agricol raional, 
consiliile de conducere ale gos
podăriilor agricole colective

trebuie să ia măsuri urgente, 
eficace pentru intensificarea 
ritmului la lucrările de între
ținere a culturilor. Sînt condi
ții ca pînă la începerea sece
rișului în acest raion să se 
execute, la culturile principale, 
cel puțin trei prașile.

Comitetul raional U.T.M. Iași 
trebuie să-și concentreze aten
ția în acesta perioadă, asu
pra îndrumării organizațiilor 
U.T.M. din toate gospodările 
colective ca acestea să ia mă
suri practice. eficiente, în ve
derea mobilizării, zi de zi, la 
lucru la întreținerea culturilor, 
a tuturor tinerilor colectiviști. 
In felul acesta contribuția ti
neretului la urgentarea acestor 
lucrări de care depind sporu
rile producțiilor la hectar, va 
fi de mare însemnătate.

■fc

Pe de altă carte agențiile de 
presă relatează despre noi ac
țiuni criminale ale huliganilor 
rasiști. în noaptea de sîmtoătă 
spre duminică, Quinton Davis, 
funcționar de culoare din co
misia federală pentru corner 
a fost asasinat cu focuri di 
armă trase dintr-un automobil 
pe o autostradă dintre .Wa
shington Și Baltimore.

LOS ANGELES (CALIFOR
NIA). — Demonstranți de cu
loare au ocupat la 23 iunie un 
birou de vînzărj de case ale 
cărui proprietar refuza să în
chirieze negrilor. Poliția a in
tervenit și a arestat 24 de per
soane dintre manifestanți, sub 
pretext că „tulbură liniștea”. 
Demonstranții au organizat pi
chete care purtau pancarte cu

nucleare a R. F. G
pericolul înarmării

Demonstrație a tinerilor din New York împotriva sprijinirii regimului anti-popular al lui Ngo 
Dinh Diem din .Vietnamul de Sud. Demonstrația a fost organizată de Mișcarea tineretului 

împotriva fascismului și războiului

H. Wilson despre

LONDRA. — Liderul partidu
lui laburist din Marea Britanie, 
Harold Wilson, a făcut o decla
rație, în cadrul unui miting al 
partidului său, în care a atras 
atenția asupra riscurilor pe care 
le prezintă pentru pacea mondia
lă înarmarea nucleară a Germa
niei occidentale. După cum trans
mite agenția France Presse, 
Wilson a declarat : „Nici un 
acord între Est și Vest nu ar 
mai fi posibil dacă Germania 
federală va primi arme nuclea
re”. Vorbitorul a subliniat că 
politica de reînarmare nuclea
ră a Germaniei federale este fa
vorizată de sprijinitorii din Oc
cident ai „integrării europene”.

PHENIAN. — In capitala 
R.P.D. Coreene a avut loc o 
adunare închinată aniversării 
a 100 de ani de la nașterea 
doctorului Gheorghe Marines
cu. A conferențiat Sin Song-U, 
doctor în științe medicale. Art 
participat Hon Hak-Kin, pre
ședintele Institutului de știin
țe medicale. Sin Go-Son, vice
președintele Comitetului co
reean pentru apărarea păcii, 
Cion-Cion-Ciel, vicepreședin
tele C.R.C.S., precum și un nu
meros public. A fost de față 
ambasadorul R. P. Romîne la 
Phenian. Manole Bodnăraș.

iunie, 
lansat 
regiu- 
că s-a

NEW YORK. La 24 
marina americană a 
batiscaful „Trieste” în 
nea unde se bănuiește 
scufundat la 10 aiprilie sub
marinul atomic american 
„Thresher”, avînd 129 de per
soane la bord. Agenția U.P.I. 
scrie că aceasta este „ultima 
încercare de a găsi submari
nul dispărut”.
Peste 1 OOO de africani 

arestați zilnic

LONDRA. După cum transmite 
corespondentul din Johannesburg al 
agenției Reuter, potrivit datelor 
oticiale, între anii 1951 și 1961 au 
fost arestați peste 3 500 000 de a- 
iricani sub pretextul că n-ar ii 
avut pașapoartele (legitimațiile — 
n.r.) In regulă. Numai în anul 1961, 
pentru refuzul de a prezenta legi-

Conferința de presă
a lui J. Kennedy la Bonn

BONN 24 (Agerpres). ■— în 
cadrul conferinței de presă 
care a avut loc la 24 iunie la 
Bonn. John Kennedy, pre
ședintele S.U.A. s-a pronunțat 
pentru relații strînse între 
S.U.A. și R. F. Germană, Pu- 
nînd pe același plan Germania 
occidentală Și Berlinul occi
dental. Kennedy a declarat că 
în cadrul colaborării dintre 
S.U.A. și Europa, mai ales în 
domeniul militar, R. F. Ger
mană și Berlinul occidental se 
află „pe linia întîi a frontului".

Kennedy s'a pronunțat pen
tru „Tratative concentrate” cu 
Uniunea Sovietică în problema 
încetării experiențelor nu
cleare.

In comunicatul comun ame- 
ricano-vest-german se arată că 
ordinea de zi a tratativelor po
litice dintre președintele S.U.At

timația — acest „simbol al robiei“, 
după cum o numește populația Re
publicii Sud-Atricane, au fost ares
tate 376 000 de persoane. Aceasta 
Înseamnă că zilnic în această re
publică rasistă au Iost arestați 
peste 1 000 de africani.

LIMA. — La insistențele opi
niei publice progresiste au fost 
eliberați din închisoare Râul 
Acosta Salas, secretar general al 
Partidului Comunist din Peru și 
o serie de alți activiști ai Parti
dului Comunist, arestați în ia
nuarie a. c. în timpul 
grevelor în masă a 
muncii peruvieni.

A fost eliberat, de
primarul orașului Cerrode-Pasco, 
Jenaro Ledesma, ales recent de
putat în Congresul Național. Le
desma este autorul cărții 
sută de zile și două mii de de
ținuți”, în care este descrisă via
ța deținuților din diferite închi
sori din Peru.

reprimării 
oamenilor

asemenea,

..O

BAMAKO. ■—- La 22 iunie, in 
localitatea Khidira au luat sfir- 
șit tratativele dintre președinte
le Republicii Moli, Modibo Keita, 
și președintele Senegalului, Leo- 
pold Sedar Sengher. in. comu
nicatul dat publicității la 23 iu
nie se arată că cei doi președinți 
au hotărît să reia relațiile diplo
matice, rupte cu trei ani în urmă 
prin desființarea fostei Federații 
Mali.

GEORGETOWN. Guvernul S.U.A. 
încearcă să aplice sancțiuni econo
mice guvernului Guyanei britanice. 
Consulatul american din George
town a declarat că protestează îm
potriva folosirii de către guvernul 
acestei lari a cisternelor de benzi
nă de la baza de aviație Actinson- 
Field din apropiere de Georgetown, 
arendată în timpul celui de-al doi
lea război mondial guvernului 
S.U.A. pe timp de 99 ani. In pre
zent, S.U.A. folosesc acest acord 
pentru a spori dificultățile pe care 
le Intîmpină guvernul lui Cheddi 
Jagan.

promovată de fostul guvern 
Ben Gurion.

Componența 
noului guvern 
al Israelului

CAIRO. — Agenția M.E.N. 
anunță că la 24 iunie pre
ședintele Republicii Arabe Ye
men. As Sallal. a plecat la 
Sanaa, încheindu-și vizita pe 
care a întreprins-o în R.A.U. 
După cum se știe, în cursul vi
zitei, As Sallal s-a întîlnit cu 
președintele Nasser și alte ofi
cialități egiptene cu care a 
purtat discuții asupra proble
melor unității arabe și îndeo
sebi asupra problemei aderării 
Yemenului la statul federal 
arab alcătuit din Siria. Irak și 
R.A.U.

yemenite și supuși 
soldați englezi au 
circa 10 răniți, 2 
prizonieri, restul reușind să 
retragă peste frontieră.

Agenția Reuter anunță că 
toritățile 
Lahej au 
ția de a 
yemenite eliberarea prizonierilor 
englezi prin intermediul misiunii 
americane la Taiz.

focului. 5 
fost uciși, 

11 au fost luați
«e

ali
di nmilitare engleze 

făcut cunoscută inten- 
trata cu autoritățile

Kennedy, și cancelarul R.F.G., 
Adenauer, care au luat sfîrșit 
la 24 iunie, a cuprins: „Uni
ficarea Europei, relațiile dintre 
comunitatea europeană și ce
lelalte state europene, dezvol
tarea continuă a alianței at
lantice și problemele unificării 
Germaniei și Berlinului".

In cursul tratativelor, se 
spune în comunicat, s~a mani
festat „un acord deplin al ce
lor două guverne în felul cum 
apreciază situația internațio
nală”. Președintele S.U.A. și 
cancelarul vest-german au dis
cutat planurile privind crearea 
„forțelor armate maritime 
multilaterale, înzestrarea cu 
rachete cu rază medie de acți
une”. Cele două guverne inten
ționează să depună toate efor
turile pentru crearea acestor 
forțe armate.

Adenauer și Kennedy se pro
nunță pentru întărirea conti
nuă a blocului militar nord- 
atlantic și cer să „se depună 
toate eforturile posibile pentru 
a se întări planificarea comu
nă defensivă și colaborarea în 
cadrul N.A.T.O.”.

După cum reiese din comu
nicat, guvernele R.F.G. și 
S.U.A. continuă să insiste asu
pra menținerii regimului de 
ocupație în Berlinul occidental.

I
I
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§ Continuă reprimarea

patrioților din Irak

—•

TEL AVIV. — La 24 iunie 
primul, ministru Levi Eșkol a 
format noul guvern al Israe
lului. compus din miniștrii 
fostului cabinet Ben Gurion. 
Din componența guvernului 
de coaliție fac parte 15 mini
ștri, dintre care 10 din partea 
partidului Mapai, trei din par
tea partidului național religi
os și doi din partea partidului 
Ahdut Haavodah. Primul mi
nistru va deține, de aseme
nea, postul de ministru de 
război. Locțiitor al primului 
ministru a fost numit A. Zban. 
ministru al afacerilor externe 
Golda Meir.

Primul ministru Eșkol a 
declarat că guvernul său va 
urma în linii generale politica

SANAA. — Citind postul de 
radio Sanaa, agențiile de presă 
au transmis la 23 iunie un co
municat militar yemenit în care 
anunța că în seara de 22 spre 
23 iunie, la frontiera Yemenu
lui cu Lahejni (teritoriu inclus 
în Federația Arabiei de sud) au 
avut loc incidente serioase între 
trupele republicane yemenite și 
un grup de soldați britanici, care 
s-au infiltrat pe teritoriul ye
menit.

Corespondentul agenției France 
Presse relatează că grupul en
glez cuprindea 50 de soldați și 
era sprijinit de care blindate. Ei 
au pătruns pe teritoriul Yemenu
lui, dar au fost reperați de pos
turile de observație ale trupelor

I
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ALGER. —' La 24 iunie, primul 
ministru al Siriei, Salah Bitar, care 
a făcut o vizită oficială de 5 zile 
în Algeria, a plecat spre patrie.

în comunicatul comun dat publi
cității la Alger se subliniază că re
prezentanții celor două țări au că
zut de acord asupra problemelor 
discutate, îndeosebi asupra proble
melor internaționale și problemelor 
majore privind Orientul arab si 
și-au reafirmat sprijinul pentru 
unitatea arabă.

Cele două țări protestează împo
triva războiului de exterminare 
dus de Portugalia în Angola Și Mo- 
zambic, precum și împotriva poli
ticii de discriminare rasială din 
Republica Sud-Africană și Rhodesia 
de sud. Cele două părți și-au re
afirmat hotărîrea de a sprijini 
lupta de eliberare națională a po
poarelor din Arabia de sud.

în Comunicat se arată, de ase. 
menea, că cele două ț 
Carta Organizației Statelor Africa
ne, adoptată la Conferința de la 
Addis-Abeba.

BAGDAD — Paralel cu răz
boiul dezlănțuit împotriva 
kurzilor, actualul regim din 
Irak continuă reprimarea sîn- 
geroasă a elementelor patrio
tice din tară. Astfel, la 23 iunie 
a fost săvîrșită o nouă crimă 
monstruoasă. După cum trans
mite agenția Reuter, postul de 
radio Bagdad a anunțat că au 
fost executați 28 de patrioți 
irakieni. Intr-un comunicat al 
guvernatorului militar al re
giunilor din nordul Irakului se 
arată că execuția a avut loc 
duminică dimineața, în baza 
unei sentințe de condamnare 
la moarte pronunțată de un tri
bunal militar. Comunicatul a- 
firmă că cei 28 de patrioți au 
fost membri ai partidului comu
nist și au iost condamnați sub 
acuzația de a fi participat la e- 
venimentele care au avut loc în 
urmă cu mai mulți ani la 
Kirkuk.
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