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De la Bacău la Bicaz încă o istorie

Modern: ofel și flori

VICTOR CONSTANTINESCU

nu 
de scuze, 

mereu.

ce are 
și mai 
mese-
Unul

în fața 
Neamț, 
ne în- 
curățe-

Virgil 
al C.C. 
Cîrtină, 
U.T.M.,

mînăstirile 
spre Humu- 

cu Eminescu,

unde 
vitejii Mol-

Inginerii Tiberiu Lupaș și 
Negru Liviu, amindoi bucu- 
reșteni. ne mai vorbesc de fa-

Dealurile 
caldă a 
modelate 
culorile...

cetatea : înaltă, de o 
simbolică. Prin ochiu- 
zid privim aproape în- 

Moldovă.

GH. GHEORGIIIU-DEJ 
Prim secretar al C.C. 

al P.M.R.
Președintele Consiliului de Stat 

al R.P.R.

Dragă tovarășe Ulbricht,

Cu prilejul celei de-a 70-a 
aniversări a zilei dv. de naștere, 
periniteți-mi, ca în numele Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, al Consiliu
lui de Sta, al Republicii Popu
lare Rornîne și al meu personal, 
să vă transmit dv, eminent con- 

partid și de stat, 
frunte al mișcării 
internaționale, un

ELENA MIHÄILESCU, 
învățătoare 

la Școala medie nr. 2 
din Ploiești

I-am zimbit, lă
să înțeleagă că nu-s 

de acest sen- 
La Zvoriștea, 

mai înco-

Muncitor ELISABETA ONOFRAȘ, MIREL VERMONT,
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LUCRĂRILE
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DE VÂRĂ
LA TIMP

Șl DE BUNA 
CALITATE

In regiunile din sudul tării a început sece-
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Arabescuri industriale.
.(Ticleni 1963)

Foto : ION CUCU

Duminică 30 iunie 1963
învățătoare la Școala de 8 ani 

din satul Bălteni, 
comuna Probota, raionul Iași

profesor la Școala medie nr. 3 
din Ploiești

CONSTANȚA 
ARVANITACHE 

profesoară 
la Școala medie nr. 10 

din București

Sosirea unei

La invitația C.C. al U.T.M., 
sîmbătă a sosit. în Capitală o 
delegație a Uniunii Tineretului 
Comunist-Leninist din U.R.S.S. 
care va studia din experiența 
muncii organizațiilor U.T.M. 
Delegația este condusă de to
varășul Piotr Reșetov, pre
ședintele Comitetului organi
zațiilor de tineret din U.R.S.S., 
membru al Biroului C.C. al 
U.T.C.L. Din delegație fac par
te : Stepan Karapetovici Pogo- 
sian, prim-secretar al C.C. al 
Comsomolului din R.S.S. Ar
meană, Maria Savelevna Gar- 
kușa, prim-secretar al Comite
tului Regional Agricol al Com
somolului — Kurgansk, mem
bru al C.C. al U.T.C.L., Valen
tina Ivanovna Ci.iova. secretar 
al Comitetului orășenesc al 
Comsomolului din Dneprope
trovsk. Ivan Ivanovic, Badiul, 
activist al Secției Internațio
nale a C.C. al Comsomolului.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa. delegația a fost întîm- 
pinată de tovarășii: 
Trofin, prim-secretar 
al U.T.M., Constantin 
secretar al C.C. al 
Stefan Andrei, membru al Bi
roului C.C. al U.T.M.. șeful 
Secției relații cu străinătatea a 
C.C. al U.T.M.. Haralambie 
Alexe. membru al Biroului 
C.C. al U.T.M., prim-secretar 
al Comitetului regional U.T.M. 
București. Dumitru Olteanu, 
secretar al Comitetului orășe
nesc U.T.M. București, precum 
și de alți activiști ai C.C. al 
U.T.M. Au fost de față G. E. 
Cebotariov. consilier al amba
sadei U.R.S.S. în București și 
alți membri ai ambasadei,

Sîmbătă dimineața delegația 
Uniunii Tineretului Comunist- 
Leninist a fost primită de că
tre Secretariatul C.C. al U.T.M. 
întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, tovără
șească.

în cursul zilei, membrii de
legației au vizitat Uzinele „23 
August”, precum și muzeul 
de Istorie a Partidului Munci
toresc Romîn.

V

ÎNVĂȚĂTORUL
De la București, unde ne-am 

urcat amindoi, devenind vecini 
de compartiment., și pînă la Si
naia, unde a coborît numai el, 
a stat și a privit tot timpul pe 
fereastră. A intrat în vorbă cu 
mine cînd rapidul a trecut ca o 
nălucă pe lîngă gara Buftea. 
Mi-a spus deodată, fără nici o 
introducere, că ar fi trebuit 
să-și ia bilet la personal : „E 
drept, ajung mai repede așa, 
dar am doi copii aici. Unu-i 
medicinist, la practică, altu-i 
operator la studioul de filme. 
Cine știe, poate aveam norocul 
să-i zăresc.
sîndu-1 
tocmai străin 
timent patern, 
sau poate ceva 
lo, lăudîndu-mi frumusețea u- 
nui lan, a adăugat că are 
și aici o fată, tehnician agricol 
la gospodărie. „Fericit părin
te", l-am felicitat în gînd, „trei 
copii atît de mari și el nu pare 
deloc bătrîn“. Dar, n-am apucat 
să-mi sfîrșesc gîndul că, ivin- 
du-se în zare' silueta argintie a 
unei rafinării, l-am auzit: „Am 
și pe aici, pe la Ploiești, cinci.

Adică, unul nu-i acuma acasă. 
Mi-a scris tocmai din Afganis
tan. E maistru la „1 Mai" și a 
fost trimis acolo să monteze 
niște sonde. Ceilalți patru — 
trei băieți și o fată — lucrează 
toți în construcții. Am fost nu 
de mult să-i văd. Fac treabă 
bună, nimic de zis !’’ Brazi... 
Cîmpina... Comarnic... Citea fir
mele gărilor cu glas tare și mă 
trăgea mai aproape de fereas
tră. Ici mai avea un fiu meca
nic, dincolo o fiică chimistă... 
Ajunsesem să le pierd numărul. 
Ba, la un moment dat, mi-a ful
gerat prin minte că, avînd atî- 
ția, n-ar fi exclus ca el însuși 
să mai uite pe cîte unul sau să 
le mai încurce meseriile. Am 
respins însă imediat bănuiala. 
Dragostea cu care vorbea des
pre ei, duioșia cu care le rostea 
numele, mîndria cu care repeta 
de fiecare dată : „copil bun, 
muncitor", nu-mi acordau nici 
cel mai mic drept să judec ast
fel. De aceea, cu un sentiment 
de vinovăție, am murmurat

chiar : „iertați-mă” — dar 
m-a auzit. Trenul se apropia 
Sinaia și el se pregătea să co
boare. „Sînteți în concediu ?“ 
l-am întrebat. „Da, în vacanță", 
mi-a răspuns, „am vreo trei 
copii și pe aici. M-au poftit să 
mă odihnesc la ei...“ Edificat, în 
sfîrșit, ani vrut să-i cer din nou 
scuze. Am vrut să-l rog să-mi 
ierte faptul că aproape trei ore 
l-am întrebat. „Da, în vacanță”, 
în timp ce el, desigur, este în
vățător sau profesor... O, cit de 
bucuros sînt astăzi că n-am fă
cut-o. Sint convins că nimic nu 
l-ar fi mîhnit mai mult. Nu-1 
confundasem cu un părinte, ci, 
asemenea tuturor învățătorilor 
și profesorilor, prin tot 
mai bun, mai frumos 
înălțător această nobilă 
rie, el era, este părinte.
dintre atîția și atîția părinți cu 
sute, cu. mii de copii 1

O clipă, acum, am fost în
demnat să scriu că, deși nu-1 
mai văzusem pînă atunci și nici 
de atunci încoace, voi păstra

și profesori 
fruntași

'CONSTANȚA 29 (coresp. Ager- 
preș). —

Furtuna a izbucnit din senin, ca 
mai întotdeauna în acest anotimp 
prin părțile Dobrogei. In Deltă, pe 
brațul Chilia Vechea, o șalupă sin. 
guratică sălța pe valuri, cu trei oa- 
înehl la nortf ■ comtTnițtti 'Nlcolae 
Iacovici, comandant, Savel Ditcov, 
timonier, și Cozma Maluchin, me
canic.

Văzduhul s-a cutremurat de-o 
dată de un bubuit asurzitor și trăz- 
netul a izbit undeva în apropiere, 
pe mal. chiar deasupra unui depo
zit de stuf uscat. Din gluga atinsă 
s-au ridicat repede limb; mari de 
flăcări. Cei trei oameni de pe șa
lupa Stațiunii de mașini și tractoa
re Tulcea au sesizat imediat pri
mejdia. „Dacă nu acționăm repe
de, a strigat comandantul, arde

întregul depozit“. O răsucire brus
că a cirmei, o încordare la maxi
mum a motorului și șalupa a ajuns 
la mal, lîngă locul incendiului. In 
imensitatea pustiului din jur, trei 
oameni au pornit o luptă aprigă 
cu focul. Au folosit toate instinc- 
t'oarele de la bordul șalupei, găle
țile de apă. Timp de două ore 
nici unul nu a încetat să lupte, 
netinînd seamă de arsurile de pe 
brațe șl de pe obraji. Focul a fost 
învins. 60 000 maldăre de stuf, o 
importantă cantitate de materie 
primă pentru Combinatul de celu
loză de Ia Brăila, au fost salvate 
dfi la incendiu. Trei oameni, trei 
comuniști, n-au pregetat să se ex
pună primejdiei care amenința o 
mică parte din marea avuție a tă-
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întreaga tara.
Oamenii muncii de pe ogoare s-au 1 

intens pentru efectuarea la vreme și de o ' 
calitate mai bună a lucrărilor agricole ce se I 
fac în această perioadă, cînd, concomitent cu | 
strîngerea și înmagazinarea cerealelor, se în- 
cep pregătirile pentru viitorul an agricol, 
toate regiunile au fost asigurate < 
pentru folosirea deplină a tractoarelor, corn- ' 
binelor și a celorlalte mașini agricole în ve
derea executării recoltărilor într-un timp cît 
mai scurt, a strîngerii imediate a paielor, efec
tuării arăturilor și fertilizării terenurilor, pre- I 
cum și pentru însămînțarea unor suprafețe I 
cît mai mari cu plante de nutreț.

în ultima săptămînă, s-a lucrat intens șl la I 
recoltarea furajelor cultivate. Pînă acum a- | 
ceste culturi au fost strìnse în proporție de _ 
84 la sută, în multe regiuni recoltarea furaje- | 
lor fiind terminată. A continuat, de asemenea, I 
strîngerea fînurilor naturale. Din datele Con
siliului Superior al Agriculturii rezultă că, în 
unele regiuni, printre care Bacău, Galați, Plo
iești și Argeș, deși fînurile naturale au ajuns 
în faza optimă de recoltare, strînsul lor este 
întîrziat. Conducerile unităților agricole so
cialiste trebuie să 
cesare în așa fel 
poată fi efectuate

Mecanizatorii si 
lucrările de îngrijire a culturilor.
3- a a fost executată în proporție 
sută la sfecla de zahăr și floarea-soarelui și 
ne mai mult de jumătate din terenurile cul
tivate cu porumb și cartofi. în majoritatea 
regiunilor, gospodăriile agricole de stat au 
terminat această lucrare la toate culturile. De 
asemenea, prașila a 3-a a fost terminată și în 
gospodăriile agricole colective din regiunea 
București, iar în cele din regiunile Banat, Do- 
brogea. Oltenia. Galați și altele se apropie de 
sfîrșit. în toate regiunile se face prașila a
4- a la sfecla de zahăr.

(Agerpres)

Pentru că l-am 
Și altă dată. Și

necontenit scurtei noastre în- 
tîlniri o amintire emoționantă. 
Dar, abia astfel, abia acum aș 
fi fost în situația de a-mi cere 
grabnic 
întîlnit 
azi.

L-am întîlnit cu mulți ani în 
urmă, în prima mea zi de școa
lă. Era prin anul ’36, mi se pare, 
cînd statisticile vremii numărau 
peste un milion de copii care 
nu puteau învăța carte, iar din 
cei înscriși numai o jumătate 
frecventau cursurile școlilor. 
Da, l-am întîlnit atunci, pe cînd 
întrebările și frămîntările lui îi 
inspirau lui Geo Bogza repor
tajul „Abecedare“ : „...5 lei în
seamnă o pîine. O pîine e o zi 
de viață. Cîte pîini, cîte zile de 
viață trebuie să smulgă din ca
sele sărace prețul manualelor 
didactice ? Oamenii gindesc : 
Tăblița : 4 pîini. Aritmetica: 10 
pîini... Abecedarul: 7 pîini. E 
fantastic !’’ Preda iarna în clase 
înghețate ; rupea din salariul 
lui mizerabil și veșnic sosind 
cu'întîrziere, cîțiva lei ca să-i 
dea pe ascuns unui copil căruia 
i se rupseseră ghetele și nu 
mai putea veni la școală ; scria 
pînă noaptea tîrziu memorii ră
mase fără răspuns, sugerînd 
măsuri împotriva analfabetis
mului ori solicitînd condiții de 
învățătură mai omenești pentru 
elevii lui ; suferea pentru fie
care copil care nu mai putea 
continua învățătura și se dăruia 
celorlalți, inimos, cu înțelegere 
și cu blindețe, visind la ziua
(Continuare în pag. a IlI-a)

n plic. Înăuntru o 
hirtie de caiet. Un 
titlu : „De ziua în
vățătorului”. Apoi 
o poezie din care 
se ridică un imn 
de slavă țării, o

poezie ale cărei idei se succed 
în ordinea următoare ; Repu
blică, grădină frumoasă, te vi
săm mai mîndră. îmbrăcată în 
și mai multă lumină, îți cre
ștem cu dragoste copiii, — vlă
starele tale, st-i integrăm în 
coloane noi ale marșului 
oamenilor tăi minunați.

Sintem alături de ei zi de zi, 
dar nu ne ajunge oboseala și 
pentru că ne e atît de . dragă 
tinerețea lor n-am băgat de 
seamă cînd au început să ni se 
adune la tîmple ghiocei.

O poezie care n-a fost scrisă 
de poeți.

Și dacă mai există ceva pe 
foaia aceasta, si cuprinde o 
mare poezie, aceasta este in
scripția care ține loc de sem
nătură : „Colectivul didactic al 
școlii de 8 ani. Rătești, regi
unea Argeș, cu rugămintea de 
a fi publicată de „Ziua învăță
torului”.

Deci nu e o poezie scrisă de 
poeți, dar care cuprinde adinei 
idei poetice, sincere și emoțio
nante pentru că numai sub 
impulsul unei sincere și lumi
noase emoții se poate apuca 
un grup de oameni să scrie, în 
colectiv, o poezie, despre sim
țămintele și gîndurile lor :

„Republică, frumoasă gră- 
dină... îți creștem cu dragoste 
copiii... Si tineri vom rămine 
mereu”.

MIHAI CARANFIL

AUTOR AL NOULUI PEISAJ: OMUL

dSsMIUHlE
-PATRIEI-

încet prin fața unui alt șir de 
blocuri noi și aflăm că i se 
spune cartierul laminoriștilor. 
Depășim orașul și după cîteva 
minute din stingă, tăind axa 
unui deal, ne întîmpină o uria
șă corabie scufundată pînă la 
bord în marea verde a griului. 
E fabrica țevilor nesudate. In 
curte. în fața halelor cu pereți 
de cărămidă și sticlă — mii de 
flori. Sint florile care întovă-

cente, al țevilor nesudate. 
300 000 de tone de oțel sint 
transformate intr-un an în țevi 
nesudate — țevi și prăjini pă
trate pentru bogățiile adincu- 
rilor: petrolul.

Și iată 
măreție 
rile din 
treaga
Moldovei, în lumina 
soarelui par anume 
pentru încintare, iar 
culorile nu pot fi descrise. Cîte 
din aceste culori nu le regăsim 
în picturile lui Grigorescu, 
chiar aici în apropiere, la Aga- 
pia ? 1

lecăm din Bacău 
cu un autocar al 
O.N.T.-ului. Încet, 
încet, zgomotul 
motorului parcă 
dispare lăsînd în 
loc o melopee a-

dincă și îndepărtată. Cu ochii 
deschiși încercăm să visăm 
locurile unde vom poposi : Ro
man. Tg. Neamț. Bicaz-,

'Am văzut nu de mult la un 
jurnal, cinematografic citeva 
secvențe cu valoare de docu
ment despre Roman. Un car
tier cu căsuțe mici ca niște cu
tii cu ziduri de chirpici și 
găuri în loc de ferestre. Fără 
garduri, fără curți, doar bătă
turi mizere. La toate . acestea 
mă gindesc cînd mașina noa
stră ajunge în centru. Trecem

rășesc omul de l.a poartă spre 
laminor, de la laminor la file- 
tare, de la filetare la depozit... 
Dincolo de ele, dincolo de zi
durile de cărămidă și sticlă, 
mii de țevi. Mii de țevi care 
la început sînt simple bucăți 
cilindrice de otel rece, apoi in
candescente — un foc năpraz- 
nic le încălzește pînă la topire 
doar în timpul scurt ce po
posesc într-un cuptor rotativ — 
și, intrînd într-un agregat cu 
valțuri, roți dințate, ciocane și 
burghiuri ștangă, capătă forma 
dorită de om. Omul este acela 
care comandă din butoane și 
manete drumul acesta al flăcă
rilor, al blocurilor incandes-

brica de țevi cînd 
noastră apare Tîrgu 
Străvechea localitate 
tîmpină cu liniște,
nie. Din goana mașinii cineva 
citește un afiș : „Seară de ope
ră”. Ne grăbim spre cetatea 
Neamțului iar micul orășel îl 
vom vizita la întoarcere.

Pe dealul din apropierea ce
tății mașina ne părăsește. Ur
căm în șir indian pe un drum 
de care și din pădure răzbat 
la noi zvonuri de izvoare. O- 
colim picioarele unui vechi 
pod șt urcăm pe colina cetății.

Trecem prin locurile 
altădată au pășit 
dovei...

Călătorim spre 
Neamț și Agapia, 
Iești, împreună
Creangă și Sadoveanu care au 
înviat în cărțile lor, vechea 
Moldovă...

La Humulești intrăm în casa 
lui Creangă, mîngîiem șterga
rul de pe masa la care își fă
cea lecțiile, cercetăm edițiile, 
nenumăratele ediții ale scrieri
lor lui Creangă și descoperim 
chiar și motoceii care înebu- 
neau mițele. „Cine altul a scris 
mai frumos despre copilărie?’’

— consemnează în cartea de 
impresii lăcătușul Gheorghe 
Zdrobiș.

La Minăstirea Neamț ne in- 
tîmpină dangătul prelung de 
clopot și țipătul ascuțit al toa
cei. Privim construcțiile care 
înconjoară curtea mînăstirii. 
Muzeul ne vorbește prin docu
mentele scrise și fotografii 
despre alte epoci remarcabile. 
Aici. în camerele construcției 
exterioare au locuit și au lu
crat mulți dintre cei care au 
avut un rol însemnat în miș
carea literară a țării.

Un val al lacului de acumu
lare de la Bicaz izbindu-se de 
baraj se întoarce și trece prin 
casa vanelor, coboară prin tu
nelul lung de cinci km săpat 
în muntele Botoșanu. saltă în 
castelul de echilibru, se mai 
aruncă încă odată la vale prin 
conducta forțată și apoi împin
ge cu umărul rotund paleta 
turbinei. Al doilea val par
curge același drum Și urnește 
a doua paletă. Și cum valurile 
sint neîntrerupte mersul pale-

(Continuare în pag, a IlI-a)

In localitățile Ciocănești, 
Crucea și Coșna, din raionul 
Vatra Dornei, au fost deschi
se de curînd noi biblioteci 
comunale, acestea fiind ulti- 
mile comune din regiunea Su
ceava care nu aveau biblioteci 
proprii. Anul acesta, în regiu
nea Suceava au fost deschise 
45 biblioteci., comunale. Fondul 
de cărți al bibliotecilor suce
vene trece acum de 800 000 
volume, la care se adaugă nu
meroase colecții de reviste și 
ziare romînești și străine. 
Pentru popularizarea noilor 
cărți, bibliotecile organizează 
recenzii, expoziții și stan
duri.

Tovarășului 
WALTER ULBRICHT 

Prim-secretar 
al Comitetului Central 
al Partidului Socialist 

Unit din Germania, 
Președintele 

Consiliului de Stat 
Republicii Democrate 

Germane
BERLIN

ducător de 
militant dc 
.comuniste 
salut frățesc și cele mai cordiale 
felicitări.

Partidul nostru, guvernul și 
poporul romîn se bucură din toa
tă inima de succesele dobîndite 
de omenii muncii, sub condu
cerea P.S.U.G., în construcția 
socialismului, în întărirea Repu
blicii Democrate Germane — 
primul sta, al muncitorilor și 
țăranilor din Germania, factor 
de seamă al păcii în Europa.

Vă urăm, dragă tovarășe Ul
bricht, multă sănătate și noi 
succese în activitatea rodnică pe 
care o desfășurați în fruntea 
C.C. al P.S.U.G. și a Consiliului 
de Stat pentru înflorirea Repu
blicii Democrate Germane și bi
nele întregului popor german, 
pentru întărirea prieteniei fră
țești dintre popoarele țărilor 
noastre, pentru consolidarea uni
tății lagărului socialist și a miș
cării comuniste mondiale, pen
tru triumful cauzei păcii și socia
lismului.



ftâoioffe"

iugo-

cu mîinile de

fuge mai abitir. E tînăr și are putere.
Vineri simte că nu-i poate ajunge. Hai să facă o 
aruncă în

reușește să placă 
film 

cunos-

nă prin a deveni can
didati la căsătorie.

Realizat după moti
vele unei lucrări a cu
noscutului dramaturg 
polonez Michael Ba- 
iucki, filmul în culori 
„Clubiil cavalerilor“ 
este o reușită comedie 
muzicală.
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..•pinguinii pot parcurge Zil
nic cîte 160 km fără să dea 
semne de oboseală.

...în cursul ultimilor 80 de 
ani insula Corsica din Marea 
Mediterană s-a deplasat 
10—12 km spre est.

greu decît un

Po- 
organiza- 

comuna 
dezvăluie, 
povestită

actualității 
fi regăsit 
pînză în 

într-un ro-

...un pui de balenă nou năs
cut este mal
elefant adult. El cîntărește 5 
tone.

Ecranizare după ro
manul cu același nume 
de Eugène Sue — co
producție franco-ita- 
liană în culori „Mis
terele Parisului“ este 
dinamică, conținînd e- 
lemente specifice ge
nului — încăierări, in
trigi și o poveste a- 
moroasă. In acest film

„ Avîntul

MME KOMlNEȘEI Ä ANALELE

„Progresul”- 
iar Georgeta 
secretară 

din

Filmul „Avîntul ti
nereții“ — nouă pro
ducție a studioului 
„Mosfilm" — înfăți
șează aspecte din via
ta tineretului sovietic. 
Figura centrală a fil
mului este un tinăr, 
Nikolai Babușkin, corn- 
somolist și deputat în 
sovietul raional. Plin 
de elan și în același 
timp ponderat, acest 
comsomolist-deputat îti 
inspiră o mare încre-

„Clubul cavalerilor“
C.elibatarii „con

vinși“, constituit în
tr-o asociație, declară 
război instituției căsă
toriei". Aceasta este 
tema filmului polonez 
„Clubul cavalerilor“.

Bineînțeles cavalerii 
pînă la sfîrșit termi-

„Doctor în

Misterele
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Schiță satirică de Ion Băieșu
ne convingem 
de care apar-

ncepem din ce în ce mai mult să 
că nimic pe lumea și în universul 
ținem nu a fost făcut fără o anumită măsură și 
premeditare. Natura-mumă, atunci cînd a purces 
la zămislirea lucrurilor cu suflet și fără suflet, 
avea si ea materia limitată — oricît de infinite 
îi erau posibilitățile și raza de întindere — ?i 

nu era dispusă să facă risipă. Pe lingă asta, pentru a nu se 
plictisi și pentru a evita șabloanele, făcea un lucru cînd mai 
mic, cînd mai mare, unul mai perfect, altul mai puțin per
fect — cum se nimerea. Același stil de muncă bizar a adop
tat și atunci cînd a creat zmeii. La unii a risipit pur și 
simplu materia, iar la alții a fost cit se poate de zgîrcită. 
Așa se face că pe lume există mai multe tipuri de zmei: 
zmei de 125 cm, de 175 cm, de 250 cm, și de 350 cm, ultimii 
doi avînd adesea și ataș. Cei mai mulți sînt de 125—175 cm, 
dar zmeii care pretind a fi adevărați zmei se poartă la 250 
de cm capacitate. In felul acesta își păstrează silueta zveltă 
a zmeilor de 125 de cin și au posibili
tatea să pîrîie și să fugă ca cei de 350 
de cm. ,

Bineînțeles, zmeul de 250 cm are per
mis de liberă trecere prin tot Uni
versul, la orice oră din zi și din noapte. 
Dacă vrea, el se duce în miezul nopții 
chiar sub fereastra lui Satana și pîrîie 
— așa, de-al dracului 1 — cît poftește 
el. Nici Dumnezeu n-are curajul să-i 
ia un talon, chiar dacă intră în raiul 
lui și i-l afumă cu norii grețoși și ce
nușii pe care-i scoate din coadă, chiar 
dacă îmbolnăvește de astenie cu pîrîi- 
turile pe care le scoate întireaga co
hortă a sfinților și îngerilor săi. Nimeni 
nu poate să-i facă nimic, pur și simplu 
pentru că el e... zmeu.

Zmeul de 250 de cm preferă de obi
cei să iasă la plimbare după-amiază, 
spre seară. Iese să se plimbe pe șo
seaua principală a Universului, să ia și 
el un aer cu miros de tei. necesar 
bunei funcționări a plămânilor săi. La 
început merge agale cu o mînă în bu
zunar, făcînd ocoltiri ce seamănă cu 
jumătățile de opturi. Privirile lui se în
dreaptă însă scrutătoare spre aleile de 
alături. .Nu cumva o fi vreo zînă ama
toare de o plimbare ?

Si iată că zîna apare. Cînd a plecat 
de acasă, zîna a primit de la mama ei 
sfatul de a nu intra în contact cu 
zmeii, cunoscut fiind că aceștia sînt 
ființe răpitoare, periculoase și negative 

. în esența lor. Zmeul — ca să vezi com
plexitate 1 — deși e negativ pe dinăuntru 
lește), din punct de vedere exterior arată atractiv și sedu
cător. Cîteva priviri aruncate, două trei pirîituri bine în
toarse din condei și zîna uită sfatul primit acasă : se cocoață 
în spinarea zmeului de 250 cm și se agață 
gîtul lui, tandra.

— Pornim ? o întreabă el.
— Dar nu prea tare, zice ea prudentă.
Zmeul îi dă drumul. La început merge mai 

ce în ce accelerează. Zîna are un fel de fior

rie. aleargă pe drumurile Universului, făcînd un zgomot de 
troznesc toate temeliile Firii. Zboară peste nori și peste abi
suri, peste comete și constelații, zboară frenetici, zboară nău
ciți de fericire, îmbătați de infinit.

— Doamne, de nu li s-ar întimpla ceva I zice Sfînta Vineri, 
zîna cea bună, zărindu-i trecînd ca fulgerul pe lingă ghe
reta ei, aflată ca punct de control la una din intersecțiile 
Universului.

Si, imediat. Sfînta Vineri își leagă peste brîu o eșarfă roșie, 
spre a fi recunoscută, și pleacă după ei sări apere de vreo 
nenorocire. Timp nu e de pierdut, așa că se angajează zdra
văn în cursă. Fuge de mănîncă nori. Aparatele ei de control 
arată viteza de un milion kilometri — lumină pe zecime de 
secundă, adică viteza maximă pe care o poate realiza cu for
țele ei miraculoase. Pasămite, zmeul de 250 de cm, cu zîna 
în circă,

Sfînta 
minune:

(carevasăzică sufle-

domol, apoi din 
_________ _ ___ teamă, care 

începe apoi să se transforme în plăcere și în viciu, li place 
și ei viteza, precum și fluturarea vîntului prin zulufii aurit, 
în alte împrejurări se dovedește foarte pudică, dar acum 
simte pur și simplu o plăcere să-și lase fusta ridicată de cu
rent pînă în creștetul capului.

Si așa, veseli șl frumoși amîndoi, rîzînd în hohote de bucu-

fața lor o perie care se preface într-o 
pădure deasă. Zmeul de 250 de cm o 
defrișează în plină viteză și merge mai 
departe. Răsuflarea zînei îl gîdilă la 
uredhe și-i dă puteri incomensurabile.

Sfînta Vineri face încă un sacrificiu, 
caută prin poșetă și-și aruncă în fața 
lor oglinda, care oglindă se preface în
tr-un lac uriaș,

Zmeul de 250 de cm o soarbe însă 
dintfr-o înghițitură — chestia cu lacul 
venind tocmai la momentul oportun, 
pentru că nu prea mai avea carburanți 
— și dă-i bice înainte.

Sfînta Vineri e disperată. își desface 
diamantul de la inelul de pe deget și-l 
aruncă și pe ăsta, deși îl avea amintire 
de la răposatul Sfintui Joi. Pietricica 
nestemată se preface în munte de gra
nit. dar zmeul de 250 de cm face un- 
viraj de îngheață inima în pieptul zînei 
din spinare, și îl ocolește.

Sfînta Vineri crapă de necaz : 
că i-am scăpat 1“

Dar nu apucă să zică „scăpat”, că se 
întîmplă catastrofa. Ce nu putuseră să 
facă pădurea, lacul și muntele reușește 
să facă o coajă de portocală alunecoasă 
pe care un îngeraș necuminte o aruncă 
peste gardul raiului în hăul Cosmosu
lui. Zmeul calcă peste ea, simte o zmu- 
citură în stomac, o amețeală în creier 
și pe urmă... nimic. Praful s-a ales din 
el și din zîna cu zulufi aurii.

Sfînta Vineri sosește repede la locul 
catastrofei și, îndurerată, încea.-'-că să 
facă o minune supremă. Adună bucată 

cu bucată resturile rămase din cei doi și ie pune cu o migală 
deosebită cap la cap. După o muncă de ceasornicar, îndelun
gată, reușește să scoată din cele două ființe una singură, res
tul materiei fiind pur și simplu pulverizată și imposibil de 
recuperat. După ce zidește această făptură —■ care seamănă 
și cu unul și cu celălalt — suflă asupra ei și'i dă viață. Noua 
făptură corcită se scutură din toate mădularele, se pipăie, se 
miroase, vede că mai are totuși în ea o putere de vreo 110 
cm și, deodată, zbughi! A fugit 1 Fuge de mănîncă nori, 
de pîrîie tot Cosmosul, de s-a trezit pînă și bătrînul Dum
nezeu din somn, întrebînd năuc ce s-a întîmplat.

Sfînta Vineri își șterge nădușala de pe frunte, clatină din 
cap distrusă moralmente și scuipă în urma zmeului recu
perat :

— La dracu’! Poți să crăpi, a doua oară nu mai fac mi
nunea.

ȘTIAȚI CA

Autorii cărții „Focul viu“ despre

m rășfoit silele 
ce«lei citerà dintre 
miile de cronici in
chinate timp de 
peste șase decenii 
artei violonistice a 
lui Enescu, artistul 

făcut pe Oistrah să 
după ce l-a auzit prima 
1945 : „este un zeu.- un 
interpretării”.

tinerețiift
dere și redă fidel ima
ginea constructorului 
comunismului — atent 
și plin de înțelegere 
față de oameni, totoda
tă aspru și neînduple
cat cu cei ce merită.

Regizorul filmului K. 
Voinov ne este Cunos
cut și prin filmele „Lu
mină în întuneric“ și 
„Cei trei din pădure" 
prezentate pe ecranele 
noastre.

...straturile de silice se așea
ză unele peste altele, învăluind 
sistemul radiculor al plantei 
într-o „cuirasă de silice“, care 
crește mereu. La un moment 
dat planta încetează să mai 
primească substanțe nutritive 
și piere. O asemenea rădăcină
s-a păstrat pînă în zilele noa
stre, mărturie a tragediei 
plantei care a murit

...arheologii irakieni au 
coperit tăblițe de lut din 
reiese că matematicieni necu- 
noscuți foloseau vestita teore
mă a lui Pitagora cu 1 500 de 
ani înainte de nașterea ace
stuia.

Comedia dramatur. 
gului clasic iugoslav 
Branislav Nusici, „Doc
tor- în filozofie“, este 
binecunoscută publi
cului postru.

Ecranizarea regizoru
lui Soja Jovanovici 
păstrează pronunțatul 
caracter satiric al lu
crării dramatice.

îmbogățit prin cine 
știe ce afaceri, parve
nitul se rușinează de 
incultura sa și consi
deră justificat, să po
sede și titluri științifi
ce. Dar aceasta nu 
este ușor. Oricum tre
buie să muncești. Si 
odraslei de parvenit 
nu-i convine acest lu-

cru. Atunci soluția : 
va munci altul; altul 
va învăța dar diploma 
va fj pe numele lui 
Milorad Cvijovic. Ia. 
ță-1 și Doctor în fi
lozofie.

Construită pe comi
cul de situație, come
dia „Doctor în filozo
fie" __ -
spectatorilor. In 
întîlnim actori 
cuți publicului nostru 
din alte filme 
slave ca : Mija Alek- 
sic din „Președintele, 
centru înaintaș“ ș 
liviera Marcovici 
recentul „Turneu 
veseliei".

Parisului
îl vom revedea pe 
noscutul actor 
Marais.

Regia este semnată 
de Ândre Hunebelle 
autorul versiunilor ci
nematografice a filme
lor „Cocoșatul". „Ne
cunoscuta din taxi“ și 
recentul „Miracol al 
lupilor".

Doi tineri pe estrada de concert

...păienjenii sînt vietățile ca
re pot trăi la cea mai mare al
titudine pînă la 7 500 m. Ei se 
hrănesc cu insecte aduse de 
vînt. Păsările pot trăi pînă la 
o înălțime de 4.500 m, iar une
le varietăți de fluturi 
6 000 m.

Capacitatea creatoare a po
porului nostru și-a dovedit 
din totdeauna vigoarea. Dacă 
invențiile și descoperirile ai că
ror autori sînt cunoscuți, iden
tificați, datează La noi de două 
secole, istoria creației tehnice 
anonime este cu mult mai ve
che, începuturile ei confundîn- 
du-se cu începuturile muncii 
omenești pe pămîntul patriei 
noastre.

Ca expresii ale acesteia tre
buie considerate — între altele 
—■ toporașele de mînă (din pia
tră) de acum cinci sute de mii 
de ani, găsite pe terasele văii 
Dîrjovului, care fac parte din
tre cele mai vechi vestigii de 
viețuire umană cunoscute, ori
ginalele culturi ale neoliticu
lui dezvoltat, creațiile remar
cabile ale perioadei de folosire 
a aramei și apoi ale epocii 
bronzului, care au atins la noi 
o mare înflorire, strălucitele o- 
pere ale geto-dacilor — de la 
uneltele și lucrările lor în ar
gint și pînă la impresionantul 
sistem de fortificații din mun
ții Orăștiei. în vremea feuda
lismului, meșteri cu mîini de 
aur, al căror nume nu s-a 
transmis pînă la noi, dar care 
au realizat mari valori mate
riale și spirituale, au făurit a- 
devărate comori de tehnică și 
artă, creînd, cu materialele de 
care dispuneau (adesea nu cele 
mai potrivite), construcții de o 
mare ingeniozitate, obiecte de 
meșteșug și de indùstrie casni
că foarte variate, instalații o- 
riginale pentru folosirea forței 
apelor curgătoare, coloranti de 
o frumusețe și o durabilitate 
care uimesc și astăzi (căci s-au 
păstrat de minune pe frescele 
exterioare ale unor clădiri). Nu 
este de prisos să arătăm că 
unele dintre obiectele realizate 
(sau modelele lor) figurează la 
loc de cinste în renumite mu
zee din străinătate, fiind con
siderate adevărate exemple de 
creație populară originală, iar 
uneori ideile tehnice ce au stat 
la baza lor fiind remarcate 
drept precursoare ale unor în
făptuiri tehnice moderne (de 
exemplu „roata cu făcaie' — 
considerată precursoare a tur
binei Pelton).

începînd de Ia mijlocul se
colului al XIX-lea, apare ne
cesitatea unui progres mai ra
pid al științei și tehnicii. în a- 
ceastă perioadă, savanții ți 
tehnicienii noștri își aduc din 
plin contribuția la dezvoltarea 
patrimoniului civilizației. Ope-

rele unor oameni iluștri ca 
Babeș, Marinescu. Racoviță, 
Levaditi, Bolyai, Poni, Teclu, 
Istrăti, Edeleanu, Spacu, Hur- 
muzescu, Procopiu, Cobălces- 
cu, Gregoriu Ștefănescu, Mun- 
teanu-Murgoci, Ion Ionescu 
dela Brad, Gheorghe Țițeica, 
Tr. Lalescu, D. Pompeiu, Spiru 
Haret. Vîlsan, Ioan Cantacu- 
zino, D. Danielopolu, Constan
tin Miculescu, Saligny, Vuia, 
Vlaicu, Coandă, George Con- 
stantînescu, Ciurcu. Proca, 
Stbilov, Parhon și atîția alții 
ilustrează nivelul înalt la care 
se ridică creația tehnico-știin- 
țifică romînească.

însăși terminologia științifi
că și tehnică constituie mărtu
ria acestui aport însemnat.

Tratatele moderne consem
nează, de pildă, babesiile și 
corpusculii Babeș-Negrî, feno
menul Cantacuzino și Marea 
experiență romînească, becul 
Teclu, procedeul Edeleanu, e- 
fectnl Coandă, profilele Cara- 
foli, reacția Spacu, eleotro- 
scopul Hurmuzescu. metoda 
Filipescu, curbura lui Baca- 
loglu, fenomenul Procopiu, 
formula Longinescu, suprafe
țele și curbele Iui Țițeica, sin- 
cronizatorul Constantinesou, 
funcțiile lui Pompeiu, frontie
ra Kerekjarto-Stoilov — pen
tru a nu aminti decît cîteva 
dintre ele.

Crearea 
nicității și 
realizarea

mijloace mecanice de bord 
construirea primului avion cu 
reacție din lume, previziunea 
existenței mezo-nului, stabili
rea celei mai precise determi
nări a echivalentului mecanic 
al căldurii, obținerea de noi 
clase de combinații chimice, 
elaborarea primului tratat de 
bacteorologie și a primului tra
tat de endocrinologie cunoscu
te în literatura științifică — 
toate acestea reprezintă opere 
ale unor savanți și tehnicieni 
născuți în țara noastră. Docu
mentele dovedesc că într-o se
rie de domenii — de pildă, în 
matematică, medicină, biolo
gie, aviație, chimie, fizică — 
aportul științei romînești este 
deosebit de însemnat, iar în 
multe direcții ne-am numărat 
printre pionieri.

Pe o bază materială nouă, în 
cadrul relațiilor de producție 
socialiste, creația științifică și 
tehnică romînească se desfă
șoară .acum într-un ritm tot 
mai intens, contribuția noastră 
lă progresul științific și tehnic 
mondial devine tot mai evi
dentă.

Amănunte despre fiecare din
tre marile descoperiri ale ști
inței și tehnicii romînești, le 
puteți găsi în cartea „Focul 
viu" pe care am publicat-o re
cent în cadrul Editurii Științi-

care l-a 
exclame 
oară în 
uriaș al

N-a existat cred adjectiv, ca
lificativ care să nu fi fost epui
zat în strădania cronicarilor de 
a reuși să redea în cuvinte, 
coordonatele interpretărilor pline 
de vrajă ale genialului artist ro- 
mîn.

In prima jumătate a veacului 
nostru, arta violonistici « lui 
Enescu rămînea cu totul unică 
deși nu era decît una din fațete
le multilateralei sale activități.

Sub degetele bardului născut 
pe plaiurile Moldovei, viorile că
pătau glas omenesc tălmăcind eu 
o inefabilă forță pasionala ma
rile comori ale artei sunetelor.

La București, în Muzeul de pe 
Calea Victoriei, la Dorohoi în 
vechea casă a lui Enescu, în po
sesia unora dintre violoniștii 
noștri, se găseBc în prezent cîte
va din viorile pe care a cîntat 
Enescu de la vîrsta de 5 ani pînă 
Ia mijlocul anului 1950 cînd, 
<țupă ce a imprimat sonatele 
pentru vioară solo ale lui Bach, 
a închis pentru totdeauna 
ra sa preferată cu marca 
Kțiul — în cutia de unde 
va mai scoate nicicînd.

Una din primele viori alt Iui 
Enescu — pe care o putem ve
dea și acum în prima sală a Mu
zeului bucureștean — este o „vi
oară jumătate” cu marca Gebru- 
der Platt. cumpărată în 1886 de 
tatăl său la Dorohoi, Pe această 
vioară micul Enescu va eînta 
pentru prima oară în fața unuia 
dintre marii muzicieni ai țării — 
profesorul ieșean, Eduard Cau- 
della.

Curînd. la Viena, vioara „ju
mătate” este schimbată' cu una 
„trei-sferturi”, cu care micul 
Enescu va eînta, în vacanță pen
tru prima oară în public, la un 
concert care a avut loc Ia Slănic- 
Moldova. Mai tîrziu. în clasa lui 
Iosef Hellmersberger, 
..trei-sferturi” devine o 
întreaga — un Sancto Serafimo 
— fabricat la sfîrșitul veacului 
XVII, pe care Enescu va eînta 
pînă la absolvirea Conservatoru
lui parizian cînd va dobîndi oda
tă cu Premiul I și o tradițională 
vioară Bernardel,

Colecția sa de viori se îmbo
gățește rînd pe rînd cu un Stra
divarius, un Guarncrius, și în 
sfîrșit cu un Paul Kaul — renu
mit luthier francez care a făurit 
o vioară specială pentru mîinile 
muzicianului romîn.

Alături de acest Kaul, în mu
zeul bucureștean maj pot fi vă
zute o vioară Pierre Hell Lille, 
(o altă vioară cu aceeași marcă 
și una Macarie se găsesc la Mu
zeul din Dorohoi), o vioară 
Frères Silvestri, o vioară Gaspar 
de Salo, și o alta aparținînd untti 
constructor necunoscut.

în standurile muzeului, viorile 
lui Enescu sînt vestigii de preț 
ale deceniilor în care mîinile și 
inima lui Enescu aduceau oame
nilor tulburătoare clipe de reve
lație artistică.

IOSIF SAVA

în bărci.
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Organizat in preajma încheierii 
definitive a stagiunii muzi
cale, concertul orchestrei de 

studio a Radioteleviziunii, a atras 
un mare număr de auditori. Acest 
lucru s-a datorat, atlt programului 
variat și atractiv al concertului, cît 
și mai ales interesului stîrnit de a- 
parifia. alături de artistul poporu
lui Petre Ștefănescu Goangă și de 
artista emerită Ioana Nicola, a doi 
tineri și valoroși interpreti — diri
jorul ion Drăcea si violonista Cor 
nelia Bronzetti.

Preocupat de redarea cit mai 
profundă a conținutului emoțional 
ai muzicii, Ion Drăcea a evitat

Organizat în 
definitive 
calp cono

gestica spectaculoasă, a punctat cu 
grijă și simt al proporției momen
tele expresive, melodiile cuceri
toare ale Simfoniei lui Boccherini. 
Concertul de Mendelssohn-Bar- 
toldi, Suitei lui Cornel Trăilescu și 
„Carnavalului roman“ de Berlioz.

In ansamblu, arta dirijorală a lui 
Ion Drăcea ni s-a părut pe un drum 
bun. Se impunea totuși și nevoia 
unei mai mari mobilitali și clari
tăți a gesticii ca și aceea a unei 
atenții sporite pentru evidențierea 
contrastelor din desfășurarea dis
cursului muzical.

Violonista Cornelia Bronzetti a 
reținui atenția ascultătorilor prin

tonul curat și catifelat al viorii 
sale, prin interpretarea poetică — 
dată lucrării unuia dintre cei mai 
de seamă reprezentanți ai roman
tismului german, dovedindu-se a fi 
un artist capabil să exploreze și să 
redea resursele expresive și nuan
țele cele mai subtile ale muzicii.

Alăturîndu-se aprecialilor noștri 
interpreti, Petre Ștelănescu Goangă 
și Ioana Nicola, cei doi tineri in
terpreti au oierii iubitorilor muzi
cii. la Închiderea stagiunii, clipe de 
profundă bucurie artistică.

VASILE DONOSE

Ullsull 
poate 
într-o 
ulei, 
man sau poem dar
nicăieri mai proas
păt și mai auten

tic deoît în liniile scurte și 
repezi ale informațiilor, în
semnărilor și reportajelor ve
nite la redacție, în fiecare di
mineață, din întreaga țară și 
în care sînt zugrăvite în mo
dul cel mai operativ elemen
tele noi din viața țării: „Ora
șul nostru azi”, „O faptă de e- 
roism”, „întrajutorare”, 
panoul de onoare”, „Cei 
toarnă oțelul“.,, 
laltă scrisorile 
imaginea unui 
jurnal de bord.
deni corespondenții voluntari 
ai ziarului transmit: Azi... 
Ieri... La uzina... Pe șantie
rul...

E vizibilă preoouparea co
respondenților de a descoperi

„La 
care 
lao- 
dau

Adunate 
acestea 
impresionant 
De pretutin-

noul mai ales în relațiile de 
muncă, în sfera activității 
productive. Simți în multe 
sorisori — dincdlo de cifre — 
fapte și gînduri legate de 
principali ele obiective în dru- 
mull de desăvîrșire a construc
ției socialismuilui, forța și 
exemplul celor mai înaintați 
dintre constructori — comu
niștii.

Redînd momente din între
cerea socialistă dintr-un sec
tor al Combinatului de indu-s- 
triailizare a lemnului din Vi- 
șeul de Sus, tovarășul Ioan 
Mooanu retrăiește odată cu 
eroii reportajului său fiecare 
strădanie în lupta pentru o 
producție de calitate superioa
ră ; în oricare din situațiile 
descrise, el încearcă și reu
șește să pună în lumină grăun
tele prețios, pilduitor pentru 
colectivitate. Din scrisoare 
răzbate puternic suflul muncii 
avîntate. Corespondentul în
suși are satisfacția unui parti-

ctpant Ia întrecerea despre 
care povestește Ion S. ne de
scrie o zi din viața metalur
gicilor de la 
Brăila, 
pescu, 
ției U.T.M. 
Cremenari-Argeș 
printr-o întîmplare 
foarte pe scurt, frumusețea 
noilor relații statornicite între 
oamenii satului colectivist. 
Alte scrisori recompun ima
gini din timpul liber, transmit 
vești din vacanță, din excursii 
și stațiuni de odihnă... în sfîr- 
șit am putea spune că, în e-, 
sență, în toate e vorba de omul 
muncitor și preooupările sale.

Și iată—1 acum pe cititor
deschizînd ziarul într-o pau
ză de lucru, în mașină, acasă, 
în parc, cercetîmdu-1 diintr-o 
dată și oprindu-se asupra 
uneia din aceste coresponden
țe. Ea a atras cea dinții aten
ția și, firește, va fi citită de- 
îndată. Care este acea cores
pondență ? Răspunsul este cît 
se poate de simplu : cea 
transmite 
resant.

Așadar, 
stînd de

faptul cel mai
care 
inte-

nouiată-ne din 
vorbă despre faptul

semnificativ. Cum a fost el 
cules din noianul de fapte zil
nice pe cane le oferă realita
tea înconjurătoare ? Pe ce cri
terii ?

Corespondentul e ca un 
ghid. El îl conduce pe cititor 
prin universul celor mai di
ferite fapte oprindiu-se de fie
care dată asupra a ceea ce i 
se pare lui mai interesant. Dar 
acest interesant trebuie să de
curgă din însăși semnificația 
faptului pe care l-a ales. El 
nu poate să uite că în călăto
ria în care-il poartă pe cititor 
trebuie să prezinte totdeauna 
un lucru de interes general, 
o experiență, un exemplu ; el 
trebuie să știe să selecteze 
ceea ce este esențial de ceea 
ce este secundar, ceea ce este 
caracteristic pentru realitatea 
socialistă, de ceea ce este în- 
tîmplător, accidental, ceea ce 
exprimă mersul progresist sl 
societății noastre, procesul re
voluționar, elementul socialist, 
noul de ceea ce este vechi, 
perimat, pe punctul de a pieri. 
Aprecierea materialului de 
viață și selecționarea lui pen
tru ziar — lucruri de cea mai 
mare importanță în munca

corespondentului — depind tn 
exclusivitate de capacitatea sa 
de orientare. Corespondentul 
trebuie să cunoască bine poli
tica partidului, să studieze 
adine viața, sarcinile pe care 
le are colectivul de muincă din 
cane scrie, să fie el însuși tun 
promotor al noului, pasionat 
de munca creatoare. Numai 
așa va fi stăpîn pe acea bu
solă de orientare generală cu 
ajutorul căreia poate aprecia 
în mod just valoarea faptelor 
de viață.

Pentru ziar oricărui fapt 1 
se cere să poarte puternic am
prenta actualității. Actualita
tea, se știe, este nu numai un 
criteriu în selecționarea fapte
lor ci și o lege a publicisticii 
care, în esență, nu este altceva 
decît o „cronică la zi” a acti
vității însuflețite de pe cu
prinsul patriei.

Odată cu selectarea faptelor 
trebuie văzută însă și o altă 
latură: aceea a sondării lor 
mai în adîncime, dezvăluirea 
sensului pe care-d conțin. Adi
că să reușești să-d „transporți“ 
la redacție cu întreaga lui 
„încărcătură” de semnificații.



entru anul 1963 Comitetul •- 
rășenesc Iași al U.T.M. și-a pro
pus să îndrume și să ajute or
ganizațiile de bază pentru a co
lecta și trimite oțelăriilor 3 000 
tone de metale vechi. Cifra pare 
mobilizatoare. Cine consultă si

tuația de la comitetul orășenesc este tentat 
să exclame; ca și tovarășul Petru Ștefănescu, 
primul secretar : buna treabă ! Dacă pînă la 
19 iunie au fost colectate și trimise 1500 
tone înseamnă că angajamentul anual va fi 
îndeplinit chiar mai devreme.

Să vedem însă, e tot ce s-ar putea face ?
...La Atelierele de reparat material rulant 

l-am întîlnit pe tovarășul Mihai Munteanu, 
secretarul comitetului U.T.M. Redă’m con
vorbirea avută:

— Anul trecut, tinerii din întreprinderea 
noastră au colectat 1 400 tone metale vechi. 
Pentru anul în curs ei s-au angajat să co
lecteze 1 500 tone.

— De unde ?
— Și noi ne-am pus la început aceeași în

trebare. Că doar fierul vechi nu este ceva 
care crește ! Tinerii au știut însă ce fac a- 
tunci cînd și-au luat angajamentul. Ei cu
noșteau doar bine întreprinderea. Printre li
nii — în parcul din incinta atelierelor, prin
tre secții — peste tot se găsește fier vechi. 
Și am pornit la treabă. Am organizat zile și 
săptămîni ale colectării fierului. Care este 
rezultatul ? la trenul marșrut trimis oțelă
riilor de către tinerii din Iași în luna mai 
noi am contribuit cu 400 de tone. La al doi
lea marșrut, am contribuit cu 170 de tone. 
Ieri (18 iunie) am expediat alte 30
Fruntașe în acțiunile întreprinse pînă acum 
au fost organizația U.T.M. din secția mon
taj, precum și organizațiile U.T.M. vagoane 
și mecanic.

— Pentru viitor ce vă propuneți ?
— Să depășim angajamentul cu 100 tone. 

Iată cum. în luna iunie vom organiza o ac
țiune iar la începutul Ini iulie alta, la care 
îi vom mobiliza pe toți tinerii. Cu acest 
prilej vom face o „curățenie” generală în 
întregul atelier.

Fotbal

Pretutindeni îi puteai vedéa. Cule- 
țeavă, 
sfîrși-

pentru o oră prin curtea fabricii, pe 
laterală din față, în «patele „Țesă-

de la I.C.M. nici nu le 
încă nu au ridicat aceat

la Comitetul orășenesc

...La Fabrica „Țeaătura” ie produc fire și 
țesături. Deci aici se găsește mai puțin fier 
vechi. Și totuși, tinerii din această fabrică 
au colectat și expediat pînă acum 70 tone. 
Cum au reușit ? Să-i întrebăm pe fruntași, 
pe tinerii din secția mecanic-șef.

— Noi procedăm așa : mergem în colec
tiv Ia fiecare acțiune întreprinsă pentru co
lectarea fierului vechi. Iată exemplul zilei 
de ieri.

După ce au ieșit din schimb, tinerii s-au 
risipit 
strada

Raidul nostru 
în orașul Iași

tone.

turii”.
geau fiecare bucățică de fier, tablă, 
fiecare șurub aruncat, nefolositor. La 
tul acțiunii au venit cu toții la cîntar: 600 
kg. în alte zile ei au spart niște bucăți de 
beton în care se aflau cîți'va drugi de fier 
în greutate de 3 800 kg. Au ieșit apoi în fața 
fabricii pe șantier, unde se cohstruiesc 
blocuri noi. Din demolările făcute anterior, 
s-au colectat, de asemenea, circa 6 000 kg. 
Și așa, a8tazi mai puțin, mîine mai mult, cei 
40 de tineri din secția mecanic-șef au colec
tat și trimis oțelăriilor cantitatea de aproa
pe 30 de tone de metal vechi.

...Elevii, pionierii și școlarii din Iași își 
aduc o prețioasă contribuție la înfăptuirea 
acestei Barcini patriotice. Deseori duminica, 
mai ales, puteau fi văzuți sute de elevi, 
pionieri și școlari care de pe șantiere, sau 
de prin curțile oamenilor, colectează fiecare 
bucată de metal nefolositor. Așa au procedat 
și elevii școlilor medii nr. 2 și 4, și elevii 
de l.a școlile de 8 ani nr. 16, 17, 18. încă 
din aprilie ei au colectat și depozitat la 
școlile lor, peste 50 tone metale vechi. Șco
lile au comunicat I.C.M.-ului să vină și să 
ridice metalul. Tovarășul Cezar Pompei și 
Ioan Sîrbu au promis că o să trimită mași-

nile să le ridice. Degeaba însă. Școlile au 
făcut reveniri. Din nou promisiuni. Din nou 
zadarnice. Dar acum, după ce a trecut atîta 
vreme, tovarășilor 
vine să creadă că 
metal.

...Tovarășii de
U.T.M. Iași se bucură că angajamentul de 
3 000 de tone a fost realizat cóva mai mult 
de jumătate. Cum te poate înșela însă o 
cifră ! O are acest angajament corespunde 
posibilităților pe care le oferă lașul ? Să 
vedem. în orașul Iași există 223 organizații 
U.T.M. (in afară de 122 de organizații din 
instituțiile de învățămînt superior). Cît fier 
vechi a colectat în acest an fiecare dintre 

. aceste organizații U.T.M. ? Nu se știe. Iată, 
în schimb, cîteva exemple. în sectorul in
structorului teritorial Constantin Horceag se 
află 32 organizații U.T.M. Au colectat metal 
vechi doar 3—4. în sectorul lui Mihai Teo- 
dorescu se află 26 organizații ; 16 organi
zații U.T.M. nu au colectat nici, un gram, 
în sectorul instructorului Gheorghe Ionescu 
sînt 24 de organizații. Doar 14 au colectat 
ceva fier vechi. Deci ca în proverbul : unii 
cu carul, alții nici cu samarul. Adică au co
lectat cantități mari de metale vechi orga
nizațiile U.T.M. de la Nicolina, complexul 
C.F.R., „Țesătura”. Au colectat cantități 
mici organizații U.T.M. ca cele de Ia IRA 
4, ITI, întreprinderea nr. 3 construcții. Iar 
organizații U.T.M. ca cele de Ia Fabrica de 
ulei, cartier Podul roșu, Poligrafie, O.C.L. 
Produse industriale, școala de șoferi profe
sioniști și multe altele n-au colectat nimic. 
Nu este oare posibil ca fiecare organizație de 
bâză să întreprindă acțiuni de colectare a 
metalului vechi ? Ba da. Și metale vechi se 
găsesc pe fiecare șantier, în aproape fiecare 
întreprindere, pretutindeni. Este necesar 
însă ca biroul Comitetului orășenesc U.T.M. 
Iași să ia urgent în discuție măsurile care 
să ducă la transpunerea în viață a acestei 
sarcini de mare importanță.

CONSTANTIN SLAVIC 
corespondentul „Scìnteti tineretului’’ 

pentru regiunea Iași

(Urmare din vag. I-a)

telor este continuu. Așa ia naș
tere curentul electric la Hidro
centrala „V. I. Lenin”. Pentru 
lacul său uriaș hidrocentrala 
are un baraj în care s-au tur
nat 1 600 000 m-c. de beton. Pe 
acest piept de beton s-a oprit 
și mașina noastră — măruntă 
De un munte de piatră : un 
munte căci privind barajul de 
la bază pînă la vîrf amețești. 
Este un munte creat de mîna 
omului.

— Un munte care, așa cum 
a ieșit din uriașul lui cofraj, 
arată ca fața unui bloc nou de 
pe Cd.țca Victoriei — remarcă 
Gheorghe Lungeanu, inginerul 
șef la Întreprinderea „Munci
torul liber'’.

Totul este aici la proporții 
uriașe. Forța omului (a glorio
șilor constructori vestiți în 
întreaga țară, a tuneliștilor 
care spărgeau pieptul munte
lui. a betoniștilor care în gerul 
iernii, zi si noapte, înălțau ba
rajul, ămacatagiilor care zbu
rau pe deasupra abisului înso
țind pe cabluri benele uriftșe) 
a silit forța uriăȘă a naturii să 
treacă din albia Bistriței în 
conducte si turbine si transfor- 
mînd-o. să devină docila dar 
puternica energie electrică.

Privim și de sus barajul — 
aceeași emoție. Unii dintre noi 
stau muți de admirație și cau
tă un termen de comparație, 
îmi vine în minte un dialog, 
dintr-un reportaj, imaginat în
tre un copil și tatăl lui.

— Tăticule, cine a creat mă
rea asta ?

— Eu.
— Dar muntele ăsta ?
— Tot eu.
Pășim mai departe și cobo-

Tablou final d/n spectacolul Ansamblului artistic al centrului universitar București. 
Foto : O. PLECAN

BUCURIE

Astăzi se desfă-< 
șoară meciurile 
celei de-a 25-a e- 
tape a campiona
tului categoriei A 
la fotbal. In Capi
tală pe stadionul 
Republicii, cu în

cepere de la ora 16,15, se dis
pută în program cuplat par
tidele Rapid-U.T.A. și Pro- 
gresul-Farul.

In provincie au loc urmă
toarele întâlniri: Minerul Lu- 
peni-Dinamo Bacău ; Steagul 
Roșu Brașov-Dinamo Bucu
rești; Crișana Oradea-Știința 
Cluj; Petrolul PloiCști-Steaua, 
Știința-Timișoara — C.S.M.S. 
Iași.

Repriza a doua a meciului 
Steagul Roșu-Dinamo Bucu
rești va fi transmisă la radio 
cu începere 
programul

de la ora 18,50 pa 
I.

(Agerpres).

NOULUI PEISAJ: OMUL
rîm la debarcader. O șalupă 
mare înfioară oglinda lacului 
în care în fiecare dimineață se 
oglindesc brazi înalți. Pe fun
dal, dincolo de munți, din nou 
Ceahlăul.

Cu această imagine, a unei 
cetăți uriașe de unde izvorește 
lumina și se împrăștie prin 
magistralele ei de înaltă tensi
une în întreaga țară, am ple
cat spre Bacău. In drum, la 
Săvinești. ne-a fost dat să ve
dem o constelație de lumini — 
pe un cer siniliu se profilau 
coșuri cu flăcări roze și gal
bene. cu fum verde și irum- 
pînd din ele, albul violet stră
lucitor al lămpilor fluorescen
te — care ne-au amintit de 
Sicaz,

— Faptul de a -fi întîlnit în 
această regiune — mărturis'sș- 
te inginerul Lupaș, noilor prie
teni — atîtea lucruri care vor

besc despre cultura poporului, 
despre tradițiile lui de vitejie, 
ele îmbinîndu-se într-un tot 
armonios cu realitățile muncii 
de astăzi — alături de o cetate 
ca a Neamțului să întâlnești o 
alta, modernă — cetatea lumi
nii de la Bicaz, aceea a relonu- 
lui și cu cea de la Roman — 
------ creat impresii de neui- 

f de 
simți parcă mai 
vezi cîte mânu
tă.
s-a așternut li- 
zi de drumeție

ne-au creat impresii de r 
tat. încerci un sentiment 
mândrie și te 
puternic cînd 
pății are țara

...în mașină 
niște. După o 
ne apropiem de Bacău. Fiecare 
își are gîndurile sale, dar ase
mănătoare intr-lj.n fel cu al t • 
năruliu inginer. $i. firește, fie
care dorește să revină să salu
te încă- odată fruntea mîndră 
a' Ceahlăului și ceea ce pri
vește el — tot ceea ce a creat 
omul.

în Capitală a sosit o delega
ție guvernamentală a R.P.D. 
Coreene, condusă de Țio Doing 
Sîb, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini.

Oaspeții au fost întâmpinați 
la sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, de Gogu Rădulescu, minis
trul comerțului exterior, Nico- 
lăe Anghel, adjunct al minis
trului, Virgil Actarian, adjunct 
al ministrului metalurgiei și 
construcțiilor de mașini.

Au 
Hoarr, 
reene 
bri ai

Ministrul comerțului exte
rior, Gogu Rădulescu, a primit 
sîmbătă la amiază delegația 
guvernamentală a R.P.D. Co
reene, condusă de Țio Doing 
Sîb, ministrul industriei 
strucțiiior de mașini.

La întrevedere au fost
față ambasadorul R.P.D.
reene in R. P. Romînă, Giăn 
Du Hoan, și membri ai amba
sadei.

Cu acest prilej, între delega
țiile romînă și coreeană au în
ceput convorbiri privind schim
burile comerciale dintre cele 
două țări.

fost de față Giăn Du 
ambasadorul R.P.D. Co
in R. P. Romînă, și mem- 
ambasadei.

IN EXCURSIE
PLOIEȘTI (de la corespon

dentul nostriț).
Zilele călduroase au făcut 

ca în ultima vreme numărul 
turiștilor ploieșteni să sporea
scă. Numai în cursul lunii iu
nie au plecat spre Valea Pra
hovei, Valea Oltului, BiCaz, li
toral și alte localități pitorești

din țară peste II 000 de meta- 
lurgiști de la Uzinele „1 Mai” 
Ploiești, petroliști de la Rafi
năria nr. 3 Teleajen, Schela 
Boldești, textiliști de la între
prinderea din Pucioasa, pre
cum și muncitori din alte în
treprinderi.

con-

de
Co-

i urcat 
ință Si 
muntele 
prești 
clipă

cu stăru- 
pricepere 
și te o- 

pentru o
să privești 

înapoi la drumul 
străbătut, să cu

prinzi ceea ce poți vedea acum 
dintr-o singură privire. Și ini
ma ți se umple de o profundă 
satisfacție. Un sentiment ase
mănător trebuie să-l fi încer
cat fiecare dintre studenții 
fruntași la învățătură, adunați 
ieri după-amiază în Sala Pala
tului R.P.R.. ca să sărbătoreas
că împreună închiderea anului 
școlar și rezultatele bune pe 
care le-au obținut (se poate 
spune că de astă dată în admi
rabilul amfiteatru luaseră loc 
doar note de 10 și 9).

Notele dobândite de viitorii 
ingineri constructori și agro
nomi. medici și economiști, 
profesori și actori, își pierd în 
asemenea prilejuri caracterul 
strict didactic, constituind cel 
mai desăvârșit certificat al ca
lificării cadrelor care, curând, 
vor munci pretutindeni în țară, 
fie de-a dreptul în producție, 
fie în practică. Firește că mun
citorii, tehnicienii, inginerii de 
la Onești sau Brazi, îl vor pri
mi cu dragoste la practică pe 
actualul student Ion Buriccltu

din anul IV al Facultății de 
tehnologie si chimizarea țițeiu
lui. pentru că el are cunoștințe 
temeinice dovedite limpede de 
cele șapte note de 10 și trei de 
9, obținute in anul acesta. Tot 
așa cum îl vor primi construc
torii gălățeni sau băimăreni pe 
Cornel Mudracenco. din anul 
III al Facultății de construcții

Aseară, la iradijionala 
serbare a studenților 

fruntași

civile și industriale, care are 
numai note de 10. Notele lor 
reprezintă un angajament: că 
fiecare din cei aproape 2 000 
de tineri aflați ieri la specta
colul. festiv închinat studenți
lor fruntași, este un viitor ca
dru de nădejde ăl construcției 
noastrP socialiste.

înzestrați cu ultimele 
cucerite de știință și
nică, înarmați cu o cultură te
meinică, ei fac parte din nu
mărul de 100 000 de studenți 
pe care învățământul superior 
îi pregătește Strădania lor 
pentru a obține rezultate cît 
mai bune la învățătură expri- 
mă adine# lor rocunoyfința 
Partidului Și Guvernului pen-

date 
teli-

De „Ziua învățătorului“
(Urmare din pag. I-a)

Foto : N. SCARLET

Stropesc vio 
pentru a 4-a oară

ft Brigadierul Domocoș Arpad 
ft‘ de la secția Lunca Mureș a 
ft G.A.S. Ocna Mureș, contro- 
ft lează calitatea prășitului po
ft ' rombului executat de trac- 
ft toristul Sigismund Cseh. A- 
g cest porumb furajer a fost 
j plantat pe 33 hectare, după 
ft ce a fost cosită lucerna.

Faptele sînt ca niște flori în
tr-o grădină. Dacă le rupi se 
ofilesc. Să săpăm adînc în ju
rul lor, să dăm de rădăcină, 
de acel izvor din care țîșnese. 
Se întîmplă însă uneori să 
primim la redacție scrisori în 
care faptul de viață intere
sant să fie înecat în fraze ge
nerale, povestit pe deasupra, 
înlăturîndu-se posibilitatea 
desprinderii semnificațiilor 
profunde pe care le poate 
avea. Pentru că e limpede : n,u 
numai faptul trebuie să fie 
interesant ci și modul în ca- 
re-I povestești, 
aici atît de 
descrii, dacă 
o însemnare, 
un reportaj, 
din care-1 privești. Ca și în 
nictură sau în fotografia ar
tistică. Nu din orice loc poți 
avea imaginea cea mai sin
tetică a unui peisaj in care să 
se strângă ceea ce are el mai 
semnificativ. Gîndindu-te la 
faptul ales trebuie să-l judeci, 
să te gândești bine ce anume 
ar trebui să sublimezi la el. 
Să dăm mai întîi un exemplu 
„teoretic”,:

La o margine de pădure am 
văzut cândva un grup de stu- 
denți de la arte plastice pic
tând — sub îndrumarea pro
fesorului — același peisaj 
Pînze’e, întinse pe cele opt 
sau zece șevalete, trebuiau să 
înfățișeze același colț de natu
ră, aceiași copaci, același cer. 
Le-am privit, pe rînd, cu aten
ție. Tablourile, ajunse într-o

Nu e vorba 
genul în care-1 
scrii un portret, 
o informație sau 
cit de unghiul

fază finală, reproduceau fidel 
elementele de natură ale te
mei date. Și totuși se deose
beau : într-utn tablou cerul era 
de un albastru adînc, sugerând 
profunzimea gravă, în ailitul 
avea o nuanță senină, într- 
unul copacul din margine că
pătase o ifiteresantă umaniza
re exprimând avînt. agerime 
pe cînd, în celălalt, părea 
maiestos, calm, gata să se con
topească cu pădurea... Fiecare 
a subliniat prin urmare cu 
mijloacele pe care le-a socotit 
mai nimerite ceea ce l-a im
presionat mai mult, ceea ce i 
s-a părut mai semnificativ și 
mai demn de reținut, trecând 
celelalte elemente pe un plan 
secundar, fără însă a le omite 
din ansamblul tabloului. Ceva 
asemănător se petrece și în 
descrierea unui fapt. Iată și 
un exemplu „practic” :

La începutul 
doi corespondenți 
Bru'nea Savu

Viii» G.A.S. Ivești, din raionul 
Galați, constituie si în acest an o 
mîndrie a întregului colectiv al a- 
cestei gospodării. De acum s-a con
turat posibilitatea obținerii unei 
producții bogate de struguri de 
masă și pentru vinificație.

Brigăzile de viticultori condus» 
de Pavel Dumitru, Ștefan Petrescu, 
Vasile Chelaru și Constantin Chir- 
văscuță, care au în îngrijire peste 
200 de hectare de vie, acordă o 
deosebită atenție îngrijirii acesteia. 
Membrii acestor brigăzi au execu
tat pînă acum prașila I cu pră- 
șitoarea, prașila a II-a manual, le
gatul întîi al lăstarilor, întreținerea 
completărilor de goluri din vii fă
cute în 
trei ori. 
terminat 
data de

Colectivul 
fruntaș pe raionul Galați în întreți
nerea culturilor, a efectuat numai 
lucrări la timp și de bună calitate. 
Au fost luate măsuri ca, pen
tru a preveni atacul manei, de a- 
colo de unde s-a început de fiecare 
dată stropitul viei, să se înceapă 
cel de-al patrulea stropit. In cîte
va zile el va fi gata, inlăturînd 
astfel pierderi de recoltă.

N. COTIGA

primăvară și stropitul de 
Stropitul al 
pe întreagă
22 iunie.

G.A.S.

treilea a fost 
suprafață la

Ivești este

cînd îi va vedea oameni în
tregi, luminați. El însuși fusese 
elevul nevoiaș al lui Creangă 
sau al lui Eminescu. Nu putea, 
n-avea cum să devină un „dom
nul Vucea"...

11 întîlnesc astăzi, pretutin
deni. E unul din numeroasa și 
prețuita familie a acelora care, 
așa cum arăta tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
Congresul învățătorilor, Statul 
și partidul „le încredințează mi
lioanele de cetățeni de mâine; 
le încredințează misiunea de a 
forma, începind cu școala ele
mentară, cetățeni de tip nou, 
oameni noi ai societății socia
liste. Ce răspundere mare pen
tru învățători și totodată ce 
cinste înaltă !‘ Sub semnul a- 
cestei prețuiri deosebite, întrea
ga țară îl sărbătorește astăzi, de 
ziua lui, „Ziua învățătorului” și 
îi urează ani mulți, de necon
tenite succese, ani mulți lumi
nați de bucuria fără margini că 
fiecare copil din cei care îi sînt 
încredințați azi va deveni un 
constructor de nădejde al so
cialismului, un patriot înflăcă
rat, un luptător neobosit pentru 
măreața cauză a comunismului. 
Și, așa cum, la noi, „Ziua copi
lului“ e în fiecare zi, pentru că 
în fiecare zi copiii noștri sînt 
înconjurați cu egală grijă și 
dragoste — „Ziua învățătoru
lui“ e o încoronare a tuturor 
celorlalte, a fiecărei zile în 
parte cînd învățătorii și profe
sorii simt din plin respectul și 
iubirea care le răsplătesc mun
ca. Nenumărați dintre ei sînt 
distinși cu înaltul titlu de „în
vățător emerit“ și „Profesor e- 
merit", sînt aleși de către oa
menii muncii deputați în Marea

Adunare Națională și în sfatu
rile populare, sînt decorați cu 
ordine și medalii ale R.P.R. Dar, 
mai presus ca orice, menirea 
școlii noastre, chemată să țină 
pasul cu dezvoltarea impetuoa
să a economiei și culturii, să 
pregătească cadre cu o califi
care deosebită, temeinică, le o- 
feră tuturor învățătorilor și 
profesorilor un larg cîmp de ac
tivitate capabil să-i însufle
țească neîncetat, să le dea mă
sura prețuirii de care se bucu
ră. Statul nostru cheltuiește mi
liarde de lei pentru învățămînt. 
La zecile de mii de clase care 
s-au construit în ultimii ani se 
adaugă încă peste 4 600 care își 
vor primi copiii la toamnă. în 
aceste zile, tipografiile pregă
tesc aproape 18 milioane de 
manuale școlare care vor fi îm
părțite gratuit elevilor claselor 
I pînă la a VII-a. Numărul 
cadrelor didactice crește anual 
cu miile. S-a trecut la învăță- 
mîntul general, obligatoriu și 
gratuit cu durata de 8 ani, 
realizare de o valoare excepțio
nală a revoluției noastre cultu
rale care ne situează printre pu
ținele țări ale lumii ajunse la 
un asemenea nivel înalt al cul
turii de masă. Iată enumerate 
fugar cîteva din condițiile în 
care se desfășoară și se dezvol
tă învățămîntul de cultură ge
nerală la noi și care dau învă
țătorilor și profesorilor un sen
timent de profundă mîndrie, îi 
mobilizează neîncetat să-și de
săvârșească măiestria profesio
nală și să transmită copiilor nu 
numai pasiunea pentru învăță
tură, ci toată bogăția sufleteas
că a omului nou, educat de 
partid in spiritul celor mai no
bile idealuri ale umanității.

tru grija deosebită și dragostea 
părintească arătată tineretului 
nostru, pentru punerea la dis
poziție a unor mijloace la care 
altădată unui tânăr i-ar fi fost 
greu să și viseze.

La spectacolul care a înche
iat festivitatea, și-au dat con
cursul numeroase formațiuni 
artistice studențești.

Prin măiestria interpretării 
lor, prin autenticitatea dansu
rilor și cântecelor studenții — 
artiști amatori —• și-au dovedit 
dragostea pentru comoara fol
clorului romînesc, pentru păs
trarea și dezvoltarea artei 
populare. Seara, pe malul lacu
lui Herăstrău, a avut loc masa 
tovărășească a fruntașilor la 
învățătură din Centrul Univer
sitar București. Parcul întreg 
a răsunat de bunăvoie tine
rească, de cântece pline de far
mec în încântătorul decor na
tural. Prof. univ. Jean Livescu, 
adjunct al ministrului învăță
mântului a toastat în sănătatea 
celofr sărbătoriți, i-a felicitat pe 
cei aproape 2 000 de studenți 
prezenți la 
bunele rezultate obținute 
anul școlar care s-a 
cheiat 
succese 
Ștefan, U.T.M., 
U.A.S.R., a rostit, 
nea, calde cuvinte de salut la 
adresa celor prezenți.

Seara fruntașilor la învăță
tură s-a încheiat Pe ringul de 
dans, devenit neîncăpător. In 
acordurile orchestrei, studenții 
care pînă mai ieri erau încă 
în emoția examenelor, au pe
trecut tinerește, veseli și plini 
de mulțumire. Bucuria lor era 
pe deplin meritată. Ii vom re
găsi în zilele următoare la 
practică, în tabere de odihnă 
la munte sau la mare, pe 
ogoare, la muncă patriotică, a- 
casă la părinți.

★
Asemenea serbări ale frun

tașilor au avut loc în toate 
centrele universitare.

MIHAI STOIAN

KÖLN 29 . _
Selecționata olimpică de fot

bal a Japoniei întreprinde ac
tualmente un turneu prin Eu
ropa. După cum se știe, echi
pa japoneză este calificată 
direct în turneul final al 
Jocurilor Olimpice, (în calitate 
de țară gazdă). In primul 
meci susținut la Köln, echipa 
japoneză a fost învinsă 
5—0 (2—0) de selecționata 
tineret a R.F. Germane.

*
Federațiile de fotbal din 

S. Cehoslovacă și Franța 
căzut de acord asupra datelor 
la care selecționatele olimpi
ce ale celor două țări se vor 
întîlni în cadrul preliminarii
lor turneului olimpic. Primul 
meci va avea loc la 28 sep
tembrie Ia Plsen, iar cel de-ăl 
d'oilea la 27 octombrie într-uh 
oraș francez.

PE SCURT

cu 
de

R. 
au

primăverii 
voluntari, 

și Vlăsceanu 
Gheorghe din comuna Ba-
lotești, regiunea București, 
ne-au scris, fiecare, despre a- 
celași fapt: hotărîrea cetățe
nilor din comună de a face 
un drum pentru tractoare.

Vorbind și despre alte lu
crări de înfrumusețare a co
munei Brunea a relatat faptul 
astfel : ...Tot pentru această 
primăvară colectiviștii au ho- 
tărît să pietruiască un drum 
pentru tractoare ca atunci cînd

hotărîrea să 
special pen- 
Fiindcă știți 
tractoarele :

vor începe arăturile, tractoa
rele să aibă un drum al lor, 
să nu strice șoseaua. Vlăs- 
ceanu însă, privindu-l din ailt 
unghi, i-a pus în lumină și 
tâlcul mai adine pe care-1 are 
un astfel de fapt: ...Mai îna
inte, cînd intra în sat vreun 
tractor lumea se strîngea Ia 
el ca la urs. Tractorul fugea 
pe șosea stîrnind praful ca o 
arătare și oamenii povesteau 
multă vreme evenimentul: 
„L-ați văzut ? Unul de ăsta 
de-am avea și noi I”

Acum s-a luat 
se facă un drum 
tru tractoare, 
cum e acum cu
se umple satul de ele.

încă un sfat Pentru orien
tare în alegerea faptelor un 
bun îndrumător poate fl și 
ziarul însuși. într-o anumită 
perioadă ziarul își îndreaptă 
atenția spre o anumită tema
tică, susține anumite acțiuni 
care se cer sprijinite de cores
pondenții voluntari. în coloa
nele ziarului, de exemplu, s-a 
deschis a doua etapă a con
cursului „Din îndemnul con
științei socialiste”. Fapte care 
să dezvăluie atitudinea nouă, 
înaintată a oamenilor în mun
că și în viață se întîlnesc la 
tot pasul. Ele așteaptă doar 
să fie povestite ziarului.

Așteptăm scrisorile voastre.

VASILE BÄRAN

Tăunul : Republica (bd. Ma- 
gheru 2), Elena Pavel (bd. 6 
Martie 14). Adorabile și min
cinoase : I C. Frimu 
6 Martie 16), înfrățirea între 
popoare (bd. Bucureștii-Noi), 
Grivița (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. Doj.a (Calea 
Griviței 80), Ștefan cel Mare 
(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-

(bd.

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-

ța : 13 Septembrie (str. Doam
nei 9). Noua prietenă a tatii: 
13 Septembrie — după-a miază 
— (str. Doamnei 9), V. Roaită 
(bd. 1 Mai 57), Miorița (Calea 
Moșilor 
tare — 
graful 
Martie 
(ambele serii);

127). Filme documen- 
rulează la cinemato- 
Tìmpuri Noi (bd. 6 

18). Rocco și frații săi 
rulează la

reuniune, pentru 
în 

școlar care s-a în- 
recent și le-a urat noi 
în viitor. Tov. B'itâea 
secretar ai c.c. al 

„rovadintele Consiliului 
de aseme-

MOSCOVA 29 (Agerpres).
Au început concursurile re

publicane de atletism din ca
drul competiției sportive de 
masă a Spartachiadei popoare
lor din U.R.S.S. La Moscova au 
luat parte numeroși atleți 
fruntași care au obținut re- 
Zlliltato VctluTUclae. TinȘla at- 
letă Cernîșeva; în vîrstă de 
21 de afli, a realizat în proba 
de 80 m garduri, timpul de 
10”6 10, Galina Zîbina a arun
cat greutatea la 16,48 m, Bulî- 
șev a cîștigat proba de 800 m 
plat în 1’48”, iar Savinkov a 
sosit primul în cursa de 1 500 
m cronometrat cu timpul de 
3’43”3/10.

ale R.S.S. Ucrainene

★
SOFIA 29 (Agerpres).
Meciul de șah dintre echipe

le mixte
și R.P. Bulgaria s-a încheiat 
cu rezultatul de 13,5—6,5 în 
favoarea șahiștilor sovietici. 
La prima masă, marele mae
stru Efim Gheller a realizat 
punctajul de 1,5—0,5 în fața 
maestrului bulgar Tringov.

într-unul din parcurile orașului Pitești, pionierii care au luat 
vacanță de vară, se întîlnesc aci, unde în frumosul peisaj al 

naturii învață să recite poezii.
Foto : S. VIOREL

cinematograful Maxim Gor
ki (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 
rulează la

Delavran- 
70—72) 16 
Decembrie 

Rio Frio :din
cinematograful 

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

ä

UZINĂ TRACTORUL BRAȘOV
angajează de urgență :

— electricieni
— instalatori
— strungari
— frezori
— rectificatori
— ajustori
— sudori electrici
— mecanici locomotivă Diesel
— manevranți

Angajările se fac numai celor cu domiciliul și mutația 
definitivă în Orașul Brașov sau în localitățile situate pînă 
Ia 50 km.

Cej interesați se vor prezenta la serviciul personal și for-& 
marea cadrelor.



DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE

in onoarea ministruluiR. P. Romine

Externe, senatori, un 
deputați membri ai 
parlamentar pentru 
de prietenie dintre 

ziariști,

PARIS. Biroul grupului par
lamentar pentru relațiile de 
prietenie dintre Franța și Ro
mînia din Senatul francez a 
oferit în palatul Luxemburg, 
sediul Senatului, o recepție în 
onoarea ministrului R. P. Ro
mâne la Paris, dr. Victor Di
mitriu. Au participat Jean- 
Louis Vigier, președintele 
grupului. Jozeau-Marigne, vi
cepreședinte al Senatului, re
prezentanți ai Ministerului A- 
facerilor 
grup de 
grupului 
relațiile
Franța și Romînia, 
etc.

Cu acest prilej, Jean Louis 
Vigier a înmânat ministrului 
R.P. Romîne la Paris, o me
dalie a Senatului francez și a 
rostit o scurtă cuvîntare în 
care a subliniat că grupul par
lamentar pentru relațiile de 
prietenie dintre Franța și Ro
mînia din Senatul francez, 
va depune și în viitor toate e- 
forturile pentru înțelegerea și 
prietenia dintre cele două țări. 
A răspuns dr. Victor Dimi
triu, ministrul R. P. Romîne 
la Paris.

■9-

Decernarea

premiului acordat

Stimulul Codita
Paris a avutPARIS. — La 

loc .într-un cadru festiv decer
narea premiului acordat de Co
misia Superioară tehnică a ci
nematografiei franceze filmului 
„Codin”, prezentat la Festivalul 
internațional cinematografic de 
la Cannes. Diploma acordată 
filmului pentru calitatea deose
bită a imaginii în culori a fost 
înmînată ministrului R. P. Ro- 
mîne la Paris, dr. V. Dimitriu, 
de către Fourre-Cormeray, di
rector general al Centrului na
țional al cinematografie; din 
Franța. Au fost de față perso
nalități din viața 
fică franceză.-

cinematogra-
I

In
pentru

NEW YORK 
special O.N.U.

încheierea Congresului 
Mondial al Femeilor

co

in

MOSCOVA, 29 (Agerpres). 
La 29 iunie au continuat la 
Palatul Congreselor din Krem
lin lucrările Congresului Mon
dial al Femeilor. In cadrul lu
crărilor au continuat discuțiile 
în cele mai importante proble
me ale contemporaneității.

Președinții comisiilor forma
te la Congres au raportat dele
gațiilor activitatea lor și le-au 
prezentat recomandări în pro
blemele luptei femeilor pen
tru dreptul în societate și fa
milie, pentru pace, dezarmare 
și independență națională, și 
de asemenea, pentru sănătate, 
educație și învățămîntul 
piilor și tineretului.

S-a anunțat apoi că
cursul dimineții au fost alese 
organele conducătoare ale Fe
derației Democrate Internațio
nale a Femeilor, Consiliul 
F.D.I.F., Biroul și Secretaria
tul. Eugenie Cotton a fost 
din nou aleasă președintă a 
federației. Vicepreședinte de 
onoare au fost alese Leonora 
Andrea Andreen (Suedia) și 
Dolores Ibarruri (Spania).

Congresul Federației a ales, 
de asemenea, 11 vicepreședinte 
și 14 membre în birou.

Din partea femeilor din 
R. P. Romînă în Consiliul 
F.D.I.F. au fost alese ca 
membre tovarășele Suzana 
Gîdea, Maria Groza și Elena 
Vîlcoci. Ca supleante în Con
siliu au fost alese tovarășele : 
Stana Drăgoi, Ciocan Maria, 
Manolescu Maria.

Eugenie Cotton a citit pro
iectul apelului adresat de Con
gres tuturor femeilor din toate 
continentele. Apelul a fost a- 
doptat cu majoritate de voturi.

Delegatele la Congresul Mon
dial al Femeilor și-au manifes
tat năzuința unanimă de a a- 
păra pentru femei „un loc le
gitim în societate și în familie, 
egalitatea drepturilor și înda
toririlor care să ne permită să 
arătăm pe deplin posibilitățile 
noastre, de a participa în toa
te domeniile progresului u- 
man".

Noi, reprezentantele a sute 
de milioane de femei — se 
subliniază în apel — am sosit 
la Moscova din toate colțurile 
globului pămîntesc pentru a 
împărtăși din experiența noa
stră. din temerile și speranțele 
_________ X

Comitetul 0. N. U
studierea apartheidului

Comitetul
__  însărcinat cu 

studierea politicii de apartheid 
a ascultat la 28 iunie un raport 
asupra armatei și poliției șud- 
africane în care se subliniază 
că în ultimul timp armamen
tul cu care sînt dotate aceste 
forțe a crescut considerabil. 
Potrivit raportului, arată a- 
genția France Presse, Marea 
Britanie este principalul furni
zor de arme în Africa de Sud, 
dar Statele Unite și Franța au 
furnizat la rîndul lor acestei 
țări, „o cantitate substanțială 
de armament”.

Președintele comitetului, 
Diallo Jelii, a dat citire unui 
proiect de scrisoare care invită 
guvernele celor trei țări să 
comunice comitetului informa
ții asupra armelor livrate Afri
cii de Sud cu începere de la 
6 noiembrie 1962. data adop
tării rezoluției Adunării Gene
rale a O-N.U. care cheamă ță
rile membre ale O.N.U. să în
ceteze furnizarea de armament 
guvernului rasist al Africii de 
Sud.

Pe de altă parte, după cum 
transmite agenția Reuter, la 28 
iunie a fost dat publicității un 
apel al Partidului Congresul 
African din Africa de Sud care 
invită Anglia. S.U.A. și Franța 
să pună capăt furnizării de ar
mament guvernului (Verwoerd. 
Apelul cheamă, de asemenea, 
Organizația Națiunilor Unite 
să intervină pentru a pune ca
păt „dezmățului albilor” în A- 
frica de Sud.

Referindu-se la lucrările 
comitetului, agenția Associated 
Press subliniază că membrii a- 
cestui comitet și-au exprimat 
nemulțumirea față de poziția 
reprezentantului permanent al 
S.U.A. la O.N.U., Adlai Steven- 
son, care, fiind invitat să pre
cizeze punctul de vedere al gu
vernului Statelor Unite în pro
blema discriminării rasiale din 
Africa de Sud. s-a mărginit 
să facă o declarație verbală, 
formală. Agenția relevă că 
membrii comitetului au hotă
rît să ceară lui Stevenson ca 
guvernul S.U.A. să-și exprime 
poziția într-un document scris. 
Un purtător de cuvînt al dele
gației Statelor Unite a decla
rat că „nu știe cînd va putea 
fi dat curs acestei cereri”.

★
NEW YORK Agenția France 

Presse anunță că Comitetul 
Special al O.N.U. însărcinat 
cu studierea politicii de apar
theid a hotărît la 28 iunie să 
discute problema discriminării 
rasiale în Statele Unite. Comi
tetul a căzut de acord să as
culte pe reverendul Martin 
Luther King, unul din princi
palii lideri ai populației de cu
loare din S.U.A.. care a cerut 
să apară în fata membrilor co
mitetului în calitate de cosem- 
natar al unei petiții împotriva 
discriminării rasiale în S.U.A.

Invitația comitetului a fost 
transmisă reverendului King, 
data intervenției sale în fața 
O.N.U. urmînd să fie stabilită 
ulterior.

PARIS. — Intre 25 și 28 iu
nie la Palatul U.N.E.S.C.O. din 
Paris a avut loc sub conduce
rea Departamentului educației 
din cadrul U.N.E.S.C.O., o șe
dință de lucru a Comitetului 
de pregătire a unei reuniuni 
internaționale a editorilor de 
manuale scolare și lucrări edu
cative care va avea loc în anul 
1964. La lucrările comitetului 
au participat delegați și ex- 
perți din 8 țări : U.R.S.S.,
S.U.A., Franța. Anglia, Romî
nia, Danemarca. India si Etio
pia, precum Și observatori din 
partea unor organizații edito
riale internaționale și instituții 
franceze. Din partea R.P.R. a 
participat Ion Stăvăruș, mem
bru al delegației permanente a 
R. P- Romîne pe lingă 
U.N.E.S.C.O.

Comitetul a făcut o serie de 
recomandări privind progra
mul de desfășurare și proble
mele ce vor fi abordate la re
uniunea editorilor de manuale

Vizita 
președintelui Kennedy 

în Anglia

LONDRA. Președintele Ken- 
nedy, și-a încheiat vizita în 
Irlanda și a sosit sîmbătă în

noastre și împreună să vedem 
ce trebuie făcut pentru a pune 
capăt neliniștii noastre și pen
tru a traduce în viață speran
țele noastre.

„Ne unește aceeași năzuință 
spre o pace trainică pentru 
toate popoarele globului pă
mîntesc, deși țările noastre au 
un nivel diferit de dezvoltare, 
deși ne diferim după originea 
socială, vederi politice și con
vingeri religioase".

în apel se menționează: 
„Vrem să lucrăm pentru a in
staura în întreaga, lume co
existența pașnică între statele 
cu orînduiri sociale diferite, de 
a obține dezarmarea generală, 
totală și strict controlată, în 
primul rînd dezarmarea ter
monucleară".

în apel se arată, de aseme
nea, că cauza dezarmării și pă
cii este indisolubil legată de 
cauza popoarelor care luptă 
pentru independența națio
nală.

în încheierea apelului se 
spune :

„Noi ne-am unit pentru a 
pune în acțiune toate forțele 
împotriva primejdiei războiu
lui, pentru a asigura o pace 
trainică pe întregul glob.

Dacă vom dori, viața va 
triumfa !“.

Congresul a adoptat progra
mul de activitate al F.D.I.F. 
F.D.I.F. cheamă femeile de pe 
tot globul pămîntesc să-și 
unească eforturile pentru atin
gerea următoarelor scopuri :

— Pentru traducerea în via
ță și apărarea drepturilor fe
meilor ca mame, oameni ai 
muncii, cetățene.

— Pentru apărarea dreptu
rilor tuturor, copiilor la viață, 
bunăstare, învățămînt.

— Pentru pace și dezarmare 
generală.

— Pentru realizarea și păs
trarea independenței naționale 
și a drepturilor democratice.

în încheierea Congresului, 
Eugenie Cotton a rostit un vi
brant cuvînt adresat femeilor, 
chemîndu-le la lupta pentru 
pace, pentru fericirea copiilor.

InaugurareaUniversității

iunie în mod oficial

a studenților irakieni Vizita 
lui N. S. Hrușciov 

la Berlin
Cțtudenții irakieni care în- 
O vață la Școala tehnică 

superioară din Stuttgart 
au difuzat manifeste în care 
protestează împotriva acțiuni
lor arbitrare ale guvernului 
irakian. In manifeste se arată 
că guvernul irakian refuză să 
prelungească pașapoartele stu
denților, nu le mai acordă 
burse, a oprit transportul de 
bani pe care studenții îi pri
mesc din partea familiilor lor 
și a dispus să fie cenzurată 
corespondența studenților.

600 de studenți irakieni au 
adresat guvernului Irakului o 
scrisoare de protest.

La 28 iunie, la Nairobi (ca
pitala Kenyei) au avut 
loc festivitățile de inau

gurare a Universității Africii 
răsăritene.

Luînd cuvîntul cu acest pri
lej. Julius Nyerere, președin
tele Tanganicăi, a demascat 
acțiunile de discriminare rasi
ală din Africa și din alte re
giuni ale lumii și a chemat 
studenții universității să lupte 
împotriva lor. Arătînd că a 
trece cu vederea aceste acțiuni 
înseamnă a „renunța la roa
dele luptei de eliberare națio
nală și la demnitatea umană”, 
Nyerere a subliniat că africa
nii „nu pot tolera continuarea 
lor pe continentul african și 
vor protesta cu fermitate a- 
tunci cînd ele vor avea loc în 
alte regiuni ale lumii”.

Universitatea își va desfă
șura activitatea sub controlul 
guvernului viitoarei federații 
a Africii răsăritene din care ur
mează să facă parte Kenya, 
Tanganica și Uganda. Sarcina 
ej principală este de a pregăti 
cadre naționale pentru satisfa
cerea nevoilor Africii răsări
tene

Rasiștii sud-africani

excluși de la intdnir'de 0.1. M.
GENEVA.

Consiliul de administrație al 
Organizației Internaționale a 
Muncii (O.I.M.) s-a întrunit 
din nou pentru a încerca, 
d.upă cum relatează agenția 
Reuter, „să ajungă la un acord 
definitiv în problema acțiuni
lor ce urmează să 
prinse împotriva 
Sud-Africane“.

Agenția France 
nunță că după lungi discuții, 
consiliul a adoptat cu o majo
ritate de voturi trei rezoluții.

Prima rezoluție prevede ex
cluderea Republicii Sud-Afri
cane de la întîlnirile Organiza
ției Internaționale a Muncii.

Cea de a doua rezoluție pre
vede alcătuirea unei delegații

— La 29 iunie

fie între- 
Republicii

Presse a-
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Uruguay : Demonstrație a studenților din Montevideo. Demonstranții au cerut sporirea aloca
țiilor pentru învăfămîntul superior, îmbunătățirea condițiilor de studiu.

Recent a avut loc in Japonia un 
Festival al Copilului pentru 
Prietenie și Pace. In fotografie : 
aspect din timpul uneia din ma
nifestările Festivalului, mani
festare care s-a desfășurat la 

Tokio.

Foto : JAPAN PRESS

BERLIN 29 (Agerpres): =S 
La 29 iunie, N. S. Hrușciov,; 
prim secretar al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S.j 
care se află în R.D.G. într-o 
vizită de prietenie, a fost la 
Uzina constructoare de ma- 
șini-unelte din Marzahn (sub
urbie a Berlinului).

După vizitarea secțiilor uzi
nei, a avut loc un miting la 
care au luat cuvîntul W. Ul- 
bricht și N. S. Hrușciov.

Guvernul congo'ez 
a recunoscut guvernul 

Republicii Angola
LEOPOLDVILLE. — Guvernul 

Republicii Congo — cu capita
la la Leopoldville — a recunos
cut la 29 
guvernul Republicii Angola, 
prezidat de Holden Roberto, 
care se află în momentul de 
față în exil. în același timp gu
vernul congolez declară că 
contestă Portugaliei calitatea 
de a reprezenta Angola și de 
a se ocupa de interesele popu
lației Angolei.

speciale în frunte cu directo
rul general David Morse, care 
urmează să se întîlnească cu 
secretarul general al O.N.U., U 
Thant, „pentru ari face cunos
cute părerile exprimate la 
conferință precum și cele ale 
Comitetului Executiv în pro
blema politicii de apartheid.

Cea de a treia rezoluție cu
prinde hotărîrea ca la urmă
toarea sesiune a O.I.M. să fie 
discutate amendamentele la 
statutul organizației „pentru a 
da astfel posibilitatea acestei 
organizații să atingă obiecti
vele din rezoluția adoptată in 
1961 cu privire la politica de 
discriminare rasială dusă de 
guvernul sud-african”. După 
cum se știe, în 1961 a fost a- 
doptată o rezoluție potrivit 
căreia Republicii Sud-Africane 
i se cerea să părăsească O.I.M. 
dacă nu abandonează politica 
de apartheid. Tot atunci, re
prezentanții țărilor africane au 
condamnat cu asprime guver
nul rasist sud-african și au ce
rut O.I.M. să stabilească sanc
țiuni concrete împotriva lui.

S FOI ND

Cine poartă răspunderea
tulburărilor din Guyana Britanică

LONDRA. — Primul ministru ad
junct al Guyanei Britanice. B. 
Benn, luînd cuvîntul In cadrul 
unei conferințe de presă care a 
avut loc la 28 iunie la Londra, a 
declarat că guvernul Angliei, pre
cum și guvernatorul britanic al Gu. 
yanei Britanice poartă 
pentru situația creată 
a arătat că abia după 
versări guvernatorul a
din urmă măsuri pentru menține
rea legalității și a ordinei.

După cum a menționat Benn, 
greva și alte acțiuni îndreptate 
împotriva Partidului Popular Pro
gresist de guvernămînt au fost or
ganizate de partidele de opoziție 
sprijinite de cercuri de afaceri a- 
mericane care dețin întreprinderi

în Guyana Britanică. Greva a fost 
organizată în scopul înlăturării gu. 
vernului ales pe cale legală.

★

răspunderea 
în țară. El 
multe tergi- 
luat in cele

LONDRA. — S.U.A. insistă 
pentru modificarea constitu
ției Guyanei Britanice, potri
vit căreia țara se bucură de 
autoconducere internă, și 
pentru restabilirea unui regim 
fățiș colonial. După cum re
latează un observator al zia
rului „Times“, problema Gu
yanei Britanice s-a discutat în 
cadrul tratativelor între 
tarul de stat al S.U.A., 
și ministrul afacerilor 
ne al Angliei, Home.

secre- 
Rusk, 

e.vter-

m

friza regimului diemisi
ăsfoind presa oc
cidentală în aceste 
zile întîlnești pre
tutindeni 
concluzie 
gătură cu 
mentele

aceeași 
în le- 
eveni- 

actuale 
din Vietnamul de sud : gu
vernul lui Ngo Dinh Diem se 
află angrenat într-o etapă de
cisivă în lupta pentru supra
viețuirea politică. „Regimul 
lui Diem în pericol” („New 
York Times”), „Criza în stare 
endemică” („France Obser- 
vateur”) — iată cîteva din 
titlurile grăitoare care arată 
gravitatea situației pentru 
diemiști și sprijinitorii lor.

La șase săptămîni de la în
ceperea sa, conflictul dintre 
regimul lui Diem și clerul bu
dist se menține la fel de pu
ternic și continuă să rămînă 
o sursă de frămîntări din cele 
mai serioase. Populația sud- 
vietnameză, în imensa sa ma
joritate de religie budistă, se 
opune încercărilor oficiale de 
a se crea o situație preponde
rentă cultului catolic practicat 
de Diem și de familia sa. (E- 
piscopul catolic din Vietnamul 
de sud este chiar unul din 
frații lui Ngo Dinh Diem). în

Acum 
Hal-

țerii inferiori. Observatorii din 
capitala Vietnamului de sud, 
menționează el în continuare, 
sînt de acord asupra iminen
ței unei noi încercări de răs
turnare a lui Diem, problema 
fiind doar data la care se va 
produce aceasta.

Efervescența întîlnită la 
Saigon și în restul Vietnamu
lui de sud îl determină pe 
Halberstam să recunoască că 
„ultimele șase săptămîni au 
adus prejudicii ireparabile 
eforturilor militare”. Această 
situație produce o enervare 
deosebită în rîndurile „consi
lierilor” americani care repro
șează diemiștilor „lipsa lor de 
tact”, precum și risipirea „a- 
jutorului” american. Diemiștii 
ripostează că acest „ajutor” 
militar s-a dovedit complet 
ineficace. S-a ajuns chiar la 
situația ca Ngo Dinh Nhu, un 
alt frate al președintelui Diem, 
să declare ziarului „Wa
shington Post” că ar fi prefe
rabilă retragerea din Vietna
mul de sud a jumătate din for
țele armate americane. Gu
vernul Diem a fost nevoit să 
publice o dezmințire, iar De
partamentul de Stat, foarte 
iritat, a dat publicității o pu
nere la punct în care declara 
că „guvernul sud-vietnamez 
pare a fi timorat de faptul că 
prezența consilierilor ameri
cani diminuează autoritatea 
președintelui Diem”. Cu alte 
cuvinte, cum se întîmplă de 
obicei în asemenea cazuri, cei 
vinovați își aruncă unul altuia 
răspunderea eșecurilor suferi
te.

trecut’, între reprezentanții ce
lor două culte, budist și ca
tolic, nu a avut loc nici un fel 
de conflict. Acum, încercă
rile de învrăjbire pornite din 
palatul prezidențial de la Sai
gon s-au întors împotriva 
celor ce le-au inițiat. Persecu
tarea budiștilor este privită 
cu dezaprobare chiar și de 
catolicii de rînd. între budism 
și masele largi, scrie săptămî- 
nalul „France Observateur”, 
există o concordanță deplină 
în ce privește opoziția față de 
regimul de la Saigon. 
două luni, arată David
berstam, corespondentul spe
cial al ziarului „New 
Times”, opoziția organizată 
era reprezentată de forțele de 
partizani care luptă cu arma 
în mînă. Acum tot mai nu
meroși sînt civilii care arbo
rează, ca o sfidare și ca un 
semn de protest un detaliu 
vestimentar galben — culoa
rea budistă. Ceea ce îngrijo
rează în mod deosebit pe die
miști este faptul că această 
stare de spirit s-a răspîndit și 
în rîndurile militarilor. Acum 
cîteva zile, în presa din Sai
gon a putut fi citită o decla
rație neobișnuită, prin care 
generalii sud-vietnamezi își 
proclamau lealitatea 
„președinte”. Faptul 
a simțit nevoia unei 
declarații este cît se 
semnificativ. Dacă într-o mă
sură mai mică sau mai mare, 
scrie în această privință Hal
berstam, el mai poate conta 
pe generali, nu același lucru 
se poate spune și despre ofi-
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cauza calamităților naturale”, n 
Cabinetul de miniștri al R.P.D. | 
Coreene a hotărît să ofere în ® 
mod gratuit concetățenilor n 
sudcoreeni 100 mii seki (un sek I 
este egal cu 103,5 litri) orez ■ 
decorticat și a însărcinat pe g 
președintele comitetului pen- I 
tru agricultură al R.P.D. Co- ■ 
reene să ia măsuri eficace n 
pentru transmiterea cît mai i 
urgență a acestei cantități de ■ 
orez/_ ■
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Anglia un.de va avea convor
biri cu premierul Macmillan 
și cu alte oficialități engleze.

Printre problemele care vor 
fi discutate la întîlnirea an- 
glo-americană va fi planul a- 
merican de creare a forței 
multilaterale atlantice.

Presiunile americane pentru 
a impune participarea Angliei 
la crearea forțelor multilatera
le N.A.T.O. întimpină rezis
tență. Un grup de 200 de de
putați conservatori i-a comu
nicat primului ministru Mac
millan că, dacă cu prilejul 
convorbirilor pe care le are 
cu Kennedy s-ar lua o hotă- 
rîre definitivă în privința for
ței multilaterale, aceasta ar a- 
trage abțineri masive cu pri
lejul dezbaterii de politică ex
ternă din Camera Comunelor 
care va avea loc săptămîna 
viitoare.

MOSCOVĂ. — La 27 iunie, in 
tata moscovifilor și-au demonstrat 
măiestria cei mai buni reprezen
tanți ai artej circului din Bulga
ria, Cehoslovacia, R. D. Germană, 
Mongolia, Polonia, Romînia, Ungă, 
ria, India. Artiștii au apărut în 
marele spectacol comun.

Alături de colegii lor de peste

hotare au prezentai diferite nu
mere și artiștii sovietici.
O declarație a ministrului 
de externe vest-țferman
LONDRA — Agenția Reuter 

reproduce o declarație a mi
nistrului de externe vest-ger- 
man, Gerhard 
care acesta a 
R.F.'G’. continuă 
derarea Angliei 
mună.

După cum se știe, la ultimele 
întruniri ale diferitelor orga
nisme ale Pieței comune, pro
blema primirii Angliei a dat 
naștere la discuții contradic
torii furtunoase. In ciuda ati
tudinii Franței de a se opune 
categoric includerii Angliei, 
pentru a proteja interesele 
monopolurilor franceze, adre- 
sîndu-se Federației vest-ger- 
mane a industriei siderurgice 
și metalurgice. Schroeder a 
spus : „După părerea noastră, 
în Piața comună trebuie să 
continuăm o politică de consi
derare a Angliei ca membru 
bun venit în viitor. Aceasta 
necesită un schimb constant 
de .păreri și informații între 
Anglia și cei șase, în care scop 
cele mai bune forme ar trebui 
să fie găsite cît mai curînd po
sibil”.

Schroeder, în 
subliniat că 
să sprijine a- 
la Piața co-

a fost de-

că închi- 
siderurgi-

NEW YORK. — Societatea „U.S. 
Steel Corp.“ a anunțat la 28 iu
nie că va închide două din ma
rile ei uzine siderurgice din Pitts- 
burg „din cauza lipsei de co
menzi". Potrivit agenției U.P.I., un 
purtător de cuvînt al acestei socie
tăți, cea mai mare producătoare de 
oțel din Statele Unite, a declarat 
că drept urmare a acestei hotărîri 
urmează să fie stinse 11 furnale și 
un mare număr de muncitori vor 
rămîne fără lucru. Durata închide
rii celor două uzine nu 
finită.

Agenția U.P.I. relevă 
derea celor două uzine
ce este o urmare a cumpărărilor 
masive de otel în primele luni ale 
acestui an de teama unei greve a 
siderurgiștilor americani. Marile 
comenzi primite au dus la o „în
viorare“ a industriei siderurgice 
din S.U.A., dar acum, previziunile 
economiștilor americani, care au 
subliniat că odată cu trecerea va
lului de comenzi masive industria 
siderurgică din S.U.A. va reveni 
la o producție restrînsă, încep să 
se adeverească. Chiar și in aceste 
condiții, după cum scrie revista 
„Iron Age", producția de oțel a 
S.U.A. s-a aflat In primele șase 
luni ale anului, cu 4 milioane tone 
sub producția normală.

CAIRO. După cum transmi
te agenția MEN, R.A.V. a rupt 
relațiile diplomatice cu Por-

față de 
că Diem 
astfel de 
poate de

tugdlia. Această măsură a 
fost luată de către guvernul 
R.A.U. în conformitate cu re
zoluțiile adoptate de conferin
ța șefilor statelor și guverne
lor africane care a avut loc în 
luna mai și care a hotărît că 
statele africane independente 
trebuie să rupă relațiile poli
tice, diplomatice și consulare 
cu guvernele Portugaliei și 
Republicii Sud-Africane și să 

, declare boicotarea economică 
a regimului lui Salazar, care 
duce un război colonial în 
Angola.

Vic- 
aten- 
fosta

arată, de asemenea, că s-a căzut 
de acord asupra creării unor co
misii de lucru care urmează să 
examineze reorganizarea serviciilor 
civile ale federației, precum și re
partizarea datoriei publice.

Lucrările conferinței de la 
toria Falls sînt urmărite cu 
tie de populația africană din
federație a Rhodesiei și Nyassa
landului care cere recunoașterea 
drepturilor ei. După cum transmit 
agențiile de presă, sosirea primu
lui ministru rasist al Rhodesiei de 
sud, Fieîd, a prilejuit o demonstra, 
ție a populației africane din Vic
toria Falls, care a manifestat pe 
străzi scandînd : „Libertate I".

Interviul ministrului
de externe francez

Conferința de dizolvare 
a Federației Rhodesiei 

și Nyassalandului

SALVSBURY. — în localitatea 
Victoria Falls continuă lucrările 
conferinței cu privire la dizolvarea 
Federației Rhodesiei-și Nyassalan
dului la care participă reprezentanți 
ai guvernului englez, ai guvernelor 
din Rhodesia de nord și de sud, 
precum și ai guvernului federal. 
Din partea guvernului Nyassalan
dului participă trei observatori. în- 
tr-un comunicat dat publicității, 
după ședința din 28 iunie, se sub
liniază că scopul conferinței este 
de a „asigura cît mai grabnic și 
mai metodic transferarea împuter
nicirilor guvernului federal guver
nelor teritoriale’, în comunicat se

PHENIAN — La 28 iunie, 
Cabinetul de miniștri al R.P.D. 
Coreene a adoptat hotărîrea 
„cu privire la acordarea de a- 
jutor material locuitorilor Co
reei de Sud, care suferă din 
cauza lipsei de alimente și din

PARIS — In cadrul unui in
terviu televizat, la 28 iunie mi
nistrul afacerilor externe al 
Franței. Couve de Murville. 
s-a pronunțat din nou în fa
voarea „unei uniuni politice 
europene mai strînse”, afir
mând totodată că „nu există 
nici un fel de argument pentru 
a refuza să se acorde Europei 
occidentale o răspundere ho- 
tărîtoare în problemele de a- 
părare, în special în sectorul 
nuclear”.

Urmărind să obțină asenti
mentul Germaniei occidentale 
față de această uniune politică 
în care Franța să joace rolul 
de hegemon. Couve de Mur
ville a lăsat să se înțeleagă, 
după cum scrie agenția U.P.I-, 
că „Germania occidentală ar 
putea avea dreptul de a ține

degetul pe trăgaciul armei nu
cleare franceze ca răsplată 
pentru acceptarea de către gu
vernul de la Bonn a propunerii 
franceze".

Intenția Franței de a crea o 
asemenea uniune cu concursul 
Bonnului întimpină mari greu
tăți din partea altor țări vest- 
europene. După cum se știe, 
partenerii mai mici ai Franței 
din cadrul Comunității Econo
mice Europene (Piața comună) 
— țările Beneluxului, precum 
și Italia — îngrijorate de in
staurarea dominației franco- 
vest-germane în cadrul Pieței 
comune au torpilat pină în pre
zent orice 
nerilor lor 
o Uniune 
șase state.

încercări ale parte- 
maiori de a se crea 
politică între cele
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