
CHEMĂRILEComitetului Central. Partidului Muncitoresc Romîn
li prilejul zilei de 1 Mai 1957

0 telegramă a Proletari din toate țărac, uniți-văi

— Trăiască 1 Mai, ziua solidarității inferna
le a celor ce muncesc !
>Ietari din toate țările, uniți-vă !

— Oameni ai muncii din toate țările 1 Să ne 
tot mai strins sub mărețul steag al interna-

lismului proletar!
— Trăiască și să se întărească unitatea par- 
•r comuniste și muncitorești care luptă pen
ate, democrație și socialism, pentru triumful 
ism-leninismului!

— Trăiască bastionul de neclintit al păcii și 
lismului, lagărul țărilor socialiste in frunte 
niunea Sovietică!
întărim unitatea și colaborarea frățească în- 
irile lagărului socialist!
— Salut fierbinte marelui popor sovietic, Con
or al comunismului! Recunoștința noastră 
tidă Uniunii Sovietice, gloriosului Partid Co
st al Uniunii Sovietice, pentru ajutorul inter- 
lalist acordat poporului nostru în eliberarea 
ib jugul fascist și în construirea sociaiis-
!

iască în veci prietenia de nezdruncinat și co- 
irea frățească între poporul romîn și popoa- 
U ni unii Sovietice !
— Salut frățesc eroicului popor chinez care 
ruiește cu succes socialismul și luptă pentru 
rea păcii în Asia și în întreaga lume ! 
întărim prietenia de nezdruncinat dintre po- 
romîn și marele popor chinez I Trăiască Re-

:a Populară Chineză !
— Salut frățesc oamenilor muncii din Repu- 

Populară Polonă, constructori al sociaEs-
1

iască și să se întărească prietenia șl colabo- 
între poporul romîn și poporul polonez !

— Salut frățesc oamenilor muncii din Repu- 
Cehoslovacă, constructori ai socialismului! 
iască și să se întărească prietenia și colabo- 
între poporul romîn și poporul cehoslovac !

— Salutul nostru frățesc oamenilor muncii 
tepublica Democrată Germană, care constru- 
:u succes socialismul!
iască forțele iubitoare de pace din întreaga 
anie, care luptă pentru o Germanie unită, 
că și democrată I
— Salut frățesc oamenilor muncii din Repu- 
Populară Bulgaria, constructori ai socialis- 
1

iască și să se întărească prietenia și colabo- 
între poporul romîn și poporul bulgar 1

— Salut frățesc oamenilor muncii din Repu- 
Populară Ungară, constructori ai socia

lul 1
iasca și să se întărească prietenia șl colabo- 
intre poporul romîn și poporul ungar!

— Salut frățesc oamenilor muncii din Repu- 
Populară Albania, tonstructori ai socialis- 
!
iască șî să se întărească prietenia și colabo- 
între poporul romîn și poporul albanez.

— Salut frățesc oamenilor muncii din Repu- 
Populară Mongolă, constructori ai socialis- 
!

iască șl să se întărească prietenia și colabo- 
între poporul romîn și poporul mongol 1

— Salut frățesc oamenilor muncii din Repu- 
Populară Democrată Coreeană, care luptă 

u înfăptuirea unității țării lor, pentru pace 
cialism ! Trăiască și să se întărească priete- 
i colaborarea intre poporul romîn și poporul 
in I

— Salut frățesc oamenilor muncii din Re- 
:a Democrată Vietnam, care luptă pentru in- 
irea unității țării lor, pentru pace și socialism! 
scă și să se întărească prietenia și colaborarea 
poporul romîn și poporul vietnamez !

— Salut frățesc oamenilor muncii din lugo- 
11 Trăiască șl să se întărească prietenia și co- 
irea dintre poporul romîn și popoarele lugo- 
:i în lupta pentru pace și socialism 1

— Salut călduros marelui popor indian! 
scă prietenia dintre poporul romîn și poporul 
î care luptă pentru pace și înflorirea patriei

— Salut călduros popoarelor din Birmania, 
lezia, Afganistan, Egipt, Siria, Liban și alte 
:are luptă pentru pace, pentru întărirea inde- 
;nței naționale și a suveranității lor de stat l

— Salut frățesc oamenilor muncii din țările 
iliste, care luptă pentru pace, libertate, demo-

și socialism 1

— Salut frățesc popoarelor din țările depen- 
și coloniale, care luptă împotriva inrobitori-

mperialiști, pentru libertatea și independența 
ii!

— Trăiască lupta forțelor păcii din întreaga 
pentru reducerea armamentelor și efectivelor

tre, pentru interzicerea fabricării și expert- 
irii armelor atomice și cu hidrogen I Energia 
ică să fie pusă în slujba păcii și progresului 
irii!

— Trăiască pacea și prietenia între popoare, 
ă pe coexistența pașnică între state, fără deo- 
! de sistem social, pentru dezvoltarea legătu- 
economice și culturale între toate țările!

— Oameni ai muncii din patria noastră! Lup- 
lentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor pla-

de stat pe 1957! Desfășurați tot mai larg 
:erea socialistă pentru sporirea producției, 
;rea productivității muncii, reducerea prețului 
ost și îmbunătățirea calității produselor — 
sigură pentru ridicarea nivelului de frai!

— Oameni ai muncii din industria extracti- 
Folosiți la maximum utilajul minier și meto-

avansate de extracție! Mineri, dați patriei 
mult cărbune, mai mult minereu !

— Siderurgiști, metalurgiști, constructori de 
ni, oameni ai muncii din industria energetică! 
ați cu avint pentru îndeplinirea planului de 
jeție la toți indicii 1 Dați patriei mai multă 
, oțel, laminate, metale neferoase ! Produceți 
ni și aparataje moderne, ieftine, de bună căli
și înaltă productivitate! Sporiți producția de 
fie electrică !

— Oameni ai muncii din industria petroliferă 
imică ! Dezvoltați cu energie lucrările de ex- 
re pentru lărgirea continuă a rezervelor de 
1 ale patriei ! Dați produse de calitate supe- 
ă ! Sporiți producția de îngrășăminte, colo- 
, hîrtie și celuloză I

— Oameni ai muncii din industria construc- 
. materialelor de construcții și industria lem- 
I! Sporiți producția și îmbunătățiți calitatea 
rialelor de construcții ! Construiți mai repede, 
ieftin și mai bine ! Dati ecomomiei naționale și 
inilor muncii mai mult material lemnos!

. — Muncitori șî muncitoare, ingineri și feh- 
ni din industria ușoară și alimentară ! Oameni 
lunci* din cooperația meșteșugărească! Dați

oamenilor muncii mai multe produse de larg con
sum in sortimente variate, ieftine și de bună 
calitate !

29. — Muncitori, tehnicieni și ingineri din trans
porturi și telecomunicații! Transporturile au o în
semnătate vitală pentru economia națională ! Ridi
cați nivelul organizării muncii ! întăriți discplina! 
Ieftiniți transporturile! Luptați pentru o cît mai 
bună deservire a populației!

30. — Oameni ai muncii d*n industrie! Ridica- 
ți-vă neîncetat calificarea profesională, introduceți 
în producție metodele avansate de muncă, luptați 
pentru progresul tehnic! Să pregătim din rîndurile 
tineretului muncitoresc cadre de înaltă calificare I

31. — Oameni ai muncii din agricultură! Folo
siți din plin timpul pentru a termina cît mai cu- 
rînd și in bune condiții lucrările agricole de pri
măvară !

32. — Oameni ai muncii de pe ogoare ! Desfășu
rați larg întrecerea socialistă și patriotică pentru a 
obține cît mai mari cantități de grîu, porumb, le
gume, fructe și alte produse agricole ! Aplicați me
todele agrotehnice înaintate !

33. — Țărani muncitori din gospodării agricole 
colective, cooperative agricole de producție și into 
vărășiri agricole ! Sporiți eforturile pentru a ob
ține recolte bogate de cereale și alte produse agri
cole, dezvoltați sectorul zootehnic, măriți avutul 
obștesc !

34. — Țărani muncitori cu gospodării indivi
duale ! Unindu-vă în întovărășiri, cooperative agri
cole de producție șî gospodării agrico’e colective, 
ridicați bunăstarea familiilor voastre și contribuiți 
la ridicarea nivelului de trai al întregului popor 
muncitor! 1
. 35. — Oameni ai muncii din agricultură ! Valo- 

rificîndu-vă produsele prin comerțul de stat și co
operatist ridicați bunăstarea familiilor voastre, 
contribuiți la buna aprovizionare a orașelor și ri
dicarea nivelului de trai al întregului popor!

36. — Muncitori, tehnicieni și ingineri din gos
podăriile agricole de stat! Luptați pentru ridicarea 
rentabilității gospodăriilor agricole de stat! Fa
ceți ca ele să devină mari producătoare de grîu, 
porumb, lapte, carne și alte produse agricole!

37. — Muncitori, ingineri și tehnicieni din 
S.M.T.uri! Folosiți întreaga capacitate de lucru a 
mașinilor! Efectuați lucrări agricole de bună cali
tate Luptați pentru creșterea productivității muncii 
și reducerea prețului de cost al lucrărilor !

38. — Lucrători din comerțul de stat și coope 
rafist! îmbunătățiți schimbul de mărfuri între oraș 
și sat. îndepliniți la timp planul de achiziții și con 
tractări ! Luptați pentru apărarea bunului obștesc, 
pentru o deservire promptă, conștiincioasă și atentă 
a consumatorilor!

39. — Lucrători pe tărîm sanitar! îngrijȚi-vă 
cu devotament de sănătatea poporului ! Introdu
ceți în practică noile realizări ale științei medi
cale, ridicați nivelul de deservire sanitară a popu
lației !

40. — Lucrători din aparatul de stat! îmbună
tățiți necontenit metodele de muncă și întăriți dis
ciplina de stat! Luptați împotriva birocratismului, 
pentru rezolvarea atentă și fără întîrziere a nevoi, 
lor și cerințelor oamenilor muncii I

4L — Sfaturi populare! Luptați pentru dezvol
tarea inițiativei și spiritului gospodăresc în rezol
varea. sarcinilor economice, culturale și edilitare! 
Folosiți din plin resursele locale! Atrageți mase 
tot mai largî de oameni ai muncii în conducerea 
treburilor obștești!

42. — Organizații sindicale! Atrageți în tot mal 
mare măsură muncitorii, inginerii, tehnicienii și 
funcționarii la organizarea și conducerea produc
ției ! Stimulați inițiativa lor creatoare! Organizați 
larga, participare a oamenilor muncii la întrecerea 
socialistă! îngrijiți.vă de îmbunătățirea continuă 
a condițiilor de muncă și de trai ale celor ce mun
cesc !

43. — Oameni de știință din Republica Popu
lară Romînă ! Puneți toate forțele voastre creatoa
re în slujba construirii socialismului ! Luptați pen
tru continua dezvoltare a științei și culturii patriei 
noastre !

44. — Profesori, învățători și educatori! Creș
teți cetățeni culți, constructori activi ai socialis
mului ! Educați cu dragoste noile generații de elevi 
și studenți in spiritul patriotismurui socialist și 
internaționalismului proletar!

45. — Scriitori și artiști! Creați opere cu un 
bogat conținut de idei, de o înaltă măiestrie artis
tică, care să înfățișeze viața patriei noastre, omul 
nou constructor al socialismului!

46. — Femei din Republica Populară Romînă! 
Puneți toată priceperea și energia voastră în slujba 
păcii și a construirii socialismului! Educați copiii 
voștri în spiritul ideilor socialismului, al dragostei 
de patrie, al respectului și dragostei față de toate 
popoarele!

47. — Tineri și tinere! Munciți cu însuflețire în 
întreprinderi, pe șantiere și pe ogoare ! Invățați cu 
slrguință, insușiți-vă temeinic cunoștințele științi
fic- și tehnice ! Participați activ la construirea so
cialismului !

48. — Pionieri și școlari! Fiți harnici și disci
plinați ! Dobindiți succese tot mai mari la învă
țătură !

49. — Membri ai Partidului Muncitoresc Romîn 
și ai Uniunii Tineretului Muncitor ! Fiți in fruntea 
luptei pentru avintul continuu al industriei, agri
culturii și culturii, pentru ridicarea nivelului de 
trai material și cultural al poporului I

50. — Trăiască eroica noastră clasă muncitoare, 
clasă conducătoare a poporului în opera de con
struire a socialismului! Trăiască țărănimea noastră 
muncitoare! Trăiască Intelectualitatea legată de 
popor!

51. — Trăiască alianța de nezdruncinat dintre 
clasa muncitoare și țărănimea muncitoare — teme
lia regimului nostru democrat-popular!

52. — Trăiască și să se întărească necontenit 
prietenia frățească dintre poporul romîn și națio
nalitățile conlocuitoare din Republica Populară 
Romînă !

53. — Trăiască și înflorească scumpa noastră 
patrie, Republica Populară Romînă !

54 — Trăiască forțele armate ale R.P.R. straja 
de neclintit a păcii, scut al cuceririlor revoluțio
nare ale poporului romîn !

55. — Trăiască poporul romîn constructor al so
cialismului ! Trăiască unitatea indestructibilă a po
porului nostru in jurul partidului și guvernului !

56. — Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn, for
ța conducătoare și organizatoare a poporului mun
citor, inspiratorul tuturor victoriilor noastre!

57. — Sub steagul marxism-leninismului, sub 
conducerea Partidului Muncitoresc Romîn, înainte 
spre victoria socialismului în scumpa noastră 
patrie!

delegației P.C. Francez 
care ne-a vizitat țara

Trectnd frontier, Romlniel In 
drum spre patrie, membrii dele
gației Partidului Comunist Fran
cez, care ne-a vizitat tara, tova
rășii Waldeck Rochet, Marcel 
Servin, . Georges Frischmann, 
Madeleine Vincent și Roland Le
roy, au adresat Comitetului Cen
tral al P.M.R., tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, □ tele
gramă tn care exprimă vii mul
țumiri pentru primirea călduroasă 
de care s-au bucurat 1n timpul
șederii în Rominia.

Trimlțtnd un salut frățesc Par
tidului Muncitoresc Rom'n și tu
turor oamenilor muncii din Ro- 
mîniă. delegația P.C.F. arată că 
convorbirile cu delegația P.M.R 
constitute o contribuție in lupta 
pentru pace, libertate și socia
lism.

În cinstea zilei

de 1 Mai
Succesele 
tinerilor siderurgiști 

hunedoreni 
Apropiata sărbătoare a oame

nilor muncii din lumea întreagă 
află in Întrecere socialistă la 
Combinatul siderurgic din Hune
doara 3.180 de tineri. Cele 89
brigăzi de tineret din cadrul com
binatului obțin zilnic însemnate 
depășiri de plan. La furnalele nr. 
I șl 2. bunăoară, brigăzile de 
tineret au dat peste plan de la 
1 ianuarie pină la 21 aprilie 4.390 
tone de fontă. Astfel, angajamen
tul luat de tinerii de la furnale, 
de a obține pină la I Mai 3 000 
tone de fontă peste plan, a fost 
depășit cu 1.390 tone. S-au evi
dențiat brigăzile de tineri furna- 
llști conduse de prim furnaliștii 
loan Bildea și Ioan Chiroșcă de 
la furnalul nr. 1 și Alexandru 
Uțiu de la furnalul nr, 2.

La oțelăria Martin din cele 
420 de șarje-rapide elaborate de 
la începutul anului, 172 aparțin 
schimbului tineretului Brigăzile 
de tineret de la oțelărie au topit 
cu 1.400 tone mai mult oțel decit 
prevedea planul. Brigada prim 
topltorului Aurel Stanciu, de pil
dă, a produs singură anul acesta 
73 de șarje rapide. Numai in ul
timele 21 zile, oțelarii din această 
brigadă au topit peste plan 267 
tone de ofel.

La realizarea și depășirea pla
nului. oțelarii cuptoarelor Martin 
au primit un sprijin permanent 
din partea tuturor tinerilor din 
combinat care au contribuit la 
buna aprovizionare a cuptoarelor 
cu tier vechi. De la I ianuarie la 
21 aprilie, tinerii siderurgiști au 
colectat și predat otelarilor pen
tru retopire 204.400 kg. de fier 
vechi.

Alături de furnaliști și oțelari. 
se mindresc cu succese de seamă 
șl tinerii din seefia laminoare. 
De la începutul anului și pini a- 
cum. brigăzile de tineret de la a- 
ceastă secție au laminat peste
plan, 2.434 tone de otel.

De la I martie, de cind au luat 
sub patronajul lor furnalul nr. 2 
de la uzinele „Victoria" Calan. 
brigăzile de furnaliști, conduse 
de prim topitorii Ioan Moraru, 
loan Crișan și Matei lonașcu au 
dat peste plan 823 tone de fontă 
Exemplul tinerilor de la furnale 
este urmat și de tinerii din sec
ția turnătorie care au inregistrat 
depășiri de plan intre 15-50 la 
sută.
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Plecarea delegației guvernamentale 
și de partid a R. P. Romine

în R. D. Germană
Miercuri dimineața a părăsit 

Capitala, tndrepttndu-se sp-e 
Berlin, delegația guvernamentală 
și de partid a Republicii Popu
lare Romine care, la invitația gu
vernului R D. Germane și a CC. 
al Partidului Socialist Unit din 
Germania, va face o vizită ofi. 
cială de prietenie in Republica 
Democrata Germană.

Delegația este formată din to
varășii : Chivu Stoica, președin
tele Consiliului de Miniștri, mem
bru în Biroul Politic al CC. al 
PM.R., șeful delegației, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim secretar al 
C.C. al P.M.R , membru in Pre. 
zidiul Marii Adunări Naționale. 
Nicolae Ceaușescu, membru in 
Biroul Politic al C.C. al P.M.R.,

secretar al C.C. al P.M.R., Ște
fan Voitec. vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., Grigore Preoteasa, mi
nistrul Afacerilor Externe, mem
bru al C.C. al P-M.R., Filip Gellz, 
membru In Prezidiul Marii Adu. 
nări Naționale.

Din delegație face parte de 
asemenea tov Iosif Puvak, amba
sadorul R P. Romîne la Berlin.

Delegația este însoțită de func
ționari superiori de stat, experți, 
ziariști.

împreună cu delegația a plecat 
de asemenea Georg Stibi, amba
sadorul R.D. Germane Ia Bucu
rești.

La plecare, pe aeroportul Bă. 
neasa membrii delegației au fost 
însoțiți de tovarășii : Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnăraș. Petre 
Borilă, losif Chișinevschi, Miron 
Constantinescu, Alexandru Dră- 
ghici. Alexandru Moghioroș, Con
stantin Pirvulescu, membri ai 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
Dumitru Coliu. Leonte Răutu, 
Leontin Sălăjan, membri su
pleant! ai Biroului Politic al C C. 
al P.M.R.. .1. Fazekaș, secretar al 
C.C. al P.M.R., Al. Bîrlădeanu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Alexa Augustin, 1. Coz- 
ma. Constanța Crăciun, P. Daju, 
Fi. Dănălache, Ion Gheorghe, Gh. 
Hossu, P. Niculescu-Mizil, I.

Pas, Petre Lupu, Gherasim Po
pa, A. Stancu, B. Solomon, Gh. 
Stoica, M. Șerban, Ghizela Vass, 
membri ai C.C. al P.M.R., P. 
Costache, Gh. Diaconescu, dr, 
Voinea Marinescu, I. Mipeu, 
Marcel Popescu, A. Vijoli, miniș
tri, deputațț în Marea Adunare 
Națională, funcționari superiori <le 
stat, activiști de partid, condu
cători ai organizațiilor obștești, 
numeroși reprezentanți ai oame
nilor muncii din întreprinderile 
și instituțiile Capitalei.

Au fost de față șefii unor mL 
siuni diplomatice acreditați la 
București, personalul ambasadei 
R.D. Germane în R.P. Romînă și 
alți membri ai corpului diplo
matic.

SOSIREA LA BERLIN

Delegația guvernamentală și de partid a R.P.R. tntimpinată cu căldură pe aeroportul Berlin- Schonefeld. (Tele-foto

BERLIN 24 (de Ia trimișii spe
ciali ai Agerpres). — Miercuri a 
sosit la Berlin pe calea aerului 
delegația guvernamentală și de 
partid a Republicii Populare Ro
mîne care la invitația guvernului 
Republicii Democrate Germane 
face o vizită oficială în țara prie. 
tenă.

Aeroportul Berlin—Schonefeld 
era împodobit cu drapelele celor 
două state prietene.

fn întimpinarea oaspeților, pe 
aeroport se aflau: Johannes 
Dieckmann. președintele Prezidiu

Mesaj luptătorilor pentru libertate
Adunarea festivă consacrată „Zilei mondiale 

a tineretului împotriva colonialismului 
și pentru coexistentă pașnică"

Și vouă, Henri Martin, din 
Franța, Piei Van Staveren din 
Olanda, ale căror nume sînt le
gate de minunata luptă a tineri
lor din țările voastre împotriva 
colonialismului, și vouă sutelor 
de milioane de oameni care în 
Malaia, Singapore, Borneo sau 
Noua Guinee etc. indurați jugul 
colonialist, v-au închinat gi idu- 
rile lor. în seara trecută, tinerii 
din București, romini și străini 
— adunați in număr de clteua 
sute la casa studenților.

Un gazetar ame-rican — a a- 
rătat printre alte'e în cu- 
vîntarea sa tov. Cost ică A- 
lecu, membru al C. C. al 
IJ.T.M. — descria in felul urmă
tor imaginea tristă ce o oferă un 
sat din Rodezia, colonie engleză: 
„Cind privești registrele de stare 
civilă, s-ar părea că nu există 
bătrini. Cind însă ieși printre co
libe, începi să te crezi tntr-o 
țară a bătrinilor. Toți oamenii 
sînt scheletici, pășesc bătrinește, 
șouăitori și cocoșați, fețele lo^ 
sînt pline de riduri. Ăm văzut 
copil de 12 ani carp aveau aerul 
unor moșnegi obosiți de viață. In 
două săptămîni cit am stat aid 
n-am văzut nici un zimbet". 
Desore aceasta, despre faptul că 
în Africa de sud au fost arestați 
recent 156 de conducători ai 
mișcării de eliberare, printre care 
se află numeroși conducători ai ti
neretului și studenților, cunoscuți 
pentru lupta lor împotriva poli* 
ticii de discriminare rasială dusă

de guvernul sud-african — cît 
și despre multe altele -— s-a vor
bit la această adunare, unde în 
semn de solidaritate frățească cu 
lupta dreaptă de eliberare a po
poarelor din colonii, s-au întilnit 
ieri seară sute de tineri din Ca
pitală. S-au întrunit pentru a-și 
mani festa încă odată cu prilejul 
„Zilei mondiale a tineretului îm
potriva colonialismului și pentru 
coexistență pașnică** sentimentele 
lor internaționaliste, cuprinse in
tr-un cald salut adresat mitioanelor 
de luptători din intreaga lume, 
uniți în frontul comun al luptei 
împotriva colonialismului.

In telegrama propusă de către 
tinăra muncitoare Georgeta Ifrim 
de la Filatura „Dacia**, pentru a 
fi adresată Federației Mondiale a 
Tineretului Democrat — aprobată 
cu vii aplauze de cei prezenți — 
tineretul nostru și-a exprimat 
încă odată sentimentele de adlncă 
simpatie pentru lupta tinerilor 
din țările coloniale și dependente, 
pentru libertate și independență.

★
Miercuri după amiază, la Casa 

prieteniei romino-sovietice a avut 
loc un simpozion organizat de 
Comitetul Orășenesc București al 
U.T.M. și Casa prieteniei romino- 
sovietice A.R.L.U.S., cu prilejul 
,,Zilei mondiale a tineretului îm
potriva colonialismului și pentru 
coexistentă pașnică".

Cu acest prilej, adunări festive 
ale tineretului au mai avut loc 
la Iași. Cluj etc.

lui Camerei Populare a R. D. 
Germane, Otto Grotewohl. preșe
dintele Consiliului de Miniștri, 
membru al Biroului Politic al
C. C. al P.S.U.G„ Walter Ul- 
bricht, prim.secretar al CC al 
P.S.U G., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, dr. Lot
har Bolz, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministrul 
Afacerilor Externe, membrii Bi
roului Politic al C.C. al Parti, 
dului Socialist Unit din Germa
nia : Hermann Mattern, prim- 
vicepreședinte al Camerei Popu
lare, Willi Stoph, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Heinrich 
Rau, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Friedrich Ebert, 
primarul orașului Berlin, prof. 
Fred Oelsner, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri; membrii 
supleanti ai Biroului Politic al 
C C. al Partidului Socialist Unit 
din Germania : Erich Hoennecker. 
Bruno Leuschner, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Erich 
Mueckenberger și Alfred Neu. 
mann, secretari ai C.C. al 
P.S.U.G.. precum și ceilalți se
cretari ai C.C. al P.S.U.G.: Paul 
Wandel, Gerhart Ziller, Albert 
Norden, Kurt Hager. De ase. 
menea au venit să întimpine 
pe oaspeții romîni vicepreșe
dinții Consiliului de Miniș
tri Fritz Selbman, dr. Hans 
Loch. Paul Scholz, precum și 
membri ai Prezidiulii Consiliului 
Je Miniștri — Karl Maron, mi
nistrul Afacerilor Interne și Fritz 
Lange, ministrul invătămintului 
și educației poporului și alți 
membri ai guvernului.

Pe aeroport se mai aflau Au
gust Bach, președintele Camerei 
Laenderelor a R D. Germane, 
Max Opitz, secretar de stat, șe
ful cancelariei președintelui R.
D. Germane.

Din partea Ministerului Aface
rilor Externe au venit In intim, 
pinare Georg Handke, prim ad
junct al ministrului și secretar de 
stat, Sepp Schwab, adjunct al 
ministrului, membrii colegiului, 
dr Hummeltenberg, șeful proto
colului și alți funcționari supe
riori.

Printre cei de față sînt de a- 
semenea prof. Erich Correns, pre
ședintele Frontului Național al 
Germaniei Democrate și reprezen
tanți ai partidelor democrat-ță- 
rănesc, național-democrat, l'bcral-

democrat și ai Uniunii Creștin 
Democrate, precum și reprezen- 
tanți ai organizațiilor de masă, 
generali și ofițeri ai armatei na
ționale populare și ai poliției 
populare din R. D. Germană.

Erau prezenți șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Berlin 
și membrii ambasadei romîne din 
Capitala R.D.G., reprezentanți ai 
presei germane și corespondenți 
ai presei străine, ziariști romini.

Or» 12. Avionul delegației gu
vernamentale și de partid romine 
aterizează. Din avion coboară 
tovarășii Chivu Stoica, președin
tele Consiliului de Miniștri, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R.. Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, prim secretar al C.C. al 
P.M.R., membru al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a R.P.R., 
Nicolae Ceaușescu, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
secretar al C.C. al P M.R., Ștefan 
Voitec, vicepreședinte ai Consi
liului de Miniștri, membru 
supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., Grigore Preotea
sa. ministrul Afacerilor Externe, 
membru al C.C. al P.M.R., Filip 
Geltz, membru in Prezidiul Marii 
Adunări Naționale a R.P.R.

Din avion coboară de asemenea 
Georg Stibi, ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al R. D. 
Germane la București.

Președintele Camerei Populare 
a R.D.G., dr. Johannes Dieck
mann, președintele Camerei Laen
derelor. August Bach. președintele 
Consiliului de Miniștri. Otto Gro
tewohl și primul secretar al C.C.

Agerpres).

al P.S.U.G. Walter Ulbricht, se 
apropie de avion. împreună cu 
ei este losif Puwak, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
R.P. Romîne la Berlin. Stringind 
mîinile oaspeților, ei îi salută 
călduros și le urează bun sosit.

Din rindurile celor prezenți se 
desprinde un grup de elevi, mem
bri ai organizației de pionieri 

Ernst Thălmann" care lumi
nează oaspeților romini buchete 
de flori. Primind florile, tovarășii 
Chivu Stoica și Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej îmbrățișează pe micii 
soli ai tineretului democrat ger
man.

Fanfara militară a companiei 
de onoare, aliniată în fața aero
gării intonează imnurile de stat 
ale R.P.R. și R.D.G. Apoi coman
dantul companiei de onoare pre
zintă președintelui Consiliului de 
Miniștri al R.P.R., raportul, în
cheind cu cuvintele: „Pentru pace 
trainică și o prietenie de nezdrun
cinat între popoarele romin și 
german".

Tovarășii Chivu Stoica, Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, Otto Gro
tewohl și Walter Ulbricht trec 
apoi în revistă compania de o- 
noare. La salutul adresat de pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R.P.R., compania de onoare 
răspunde cu urale.

Șeful protocolului prezintă apoi 
oaspeților romîni. persoanele oii- 
ciale venite in intimpinare. După 
aceasta, tov. Chivu Stoica se a- 
propie de microfon și rostește o 
scurtă cuvîntare care este subli
niată de puternice aplauze.

Cuvîntarea tov. Chivu Stoica
Stimate tovarășe președinte al 

Consiliului de Miniștri,
Dragi tovarăși și prieteni.
Vă mulțumim călduros pentru 

primirea prietenească cu care ne 
intimpinafi la sosirea noastră pe 
pămintul RD.G. și vă rog să-mi 
ingăduiți ca in numele guvernu
lui și poporului romin să vă 
transmit d-voastră. tovarășe pre
ședinte, guvernului R.D.G., popu
lației Berlinului, poporului ger
man un salut cordial și frățesc. 
(Aplauze).

Am primit cu sinceră bucurie 
invitația de a vizita Republica 
Democrată Germană, în care oa
menii muncii construiesc cu cu
raj, pentru prima oară in istoria

Germaniei, o societate nouă so
cialistă și cu care țara noastrd 
are cele mai bune relații de prie
tenie șl colaborare. Noi ne dăm 
seama că munca dv. stăruitoare! 
realizările și succesele pe care le 
obțineți pe acest drum au o im
portantă deosebită pentru viitorul 
întregului popor german, și pen
tru întărirea păcii, democrației șl 
socialismului in intreaga Europă. 
Sîntem din toată inima alături de 
dvs. și vă dorim cel mai deplin 
succes in această măreață operă.

Sintem convinși că schimbul 
de păreri pe care il vom avea In 
cursul vizitei noastre cu condu-

(Continuare tn pag. 4-a)
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Menajamente rău înțelese

secretar al Comitetului orășenesc 
U.T.M. Cluj 
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țării, oraș cu vechi tradiții culturale care oferă studenților 
numeroase posibilități de-a se pregăti multilateral pentru 
viitoarea profesiune. Redactorii noștri L. Lustig, M. Ver- 
deș și C. Slavic au întocmit această pagină oglindind ima-

din cele mai mari centre universitare

Tn viața universitară a Cluju
lui, Hotărirea Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R. cu privire la unele 
măsuri *de îmbunătățire a muncii 
poljtico-educative în rîndul stu
denților a determinat o adevă
rată cotitură. In primul rînd, 
după apariția acestei hotărîri s-a 
declarat o luptă hotărîtă împo
triva formalismului, birocratismu
lui și superficialității din viața 
organizațiilor noastre U.T.M.

Un număr însemnat dintre cei 
mai buni utemiști aleși să con
ducă activitatea organizațiilor 
U.T.M. din facultățile orașului 
nostru și-a unit eforturile pentru 
a revizui acele forme din munca 
.noastră care se învechiseră, pen- 
,tru a găsi formele cele mai adec
vate. specificului muncii noastre 

.studențești. A trebuit să luptăm 
,și Împotriva unei anumite inerții 
care prinsese rădăcini adiînci în 
viața utemiștilor. Am plecat 
urechea la cerințele utemiștilor, 
am aleș oe-i mai interesant și 
folositor cauze] din aceste cerințe 
și am organizat o serie de ac
țiuni care să le răspundă.

Adunările generale sînt prin- 
.cipalul factor în educația comu- 
>nistă a utemiștilor. Comuniștii și 
cadrele didactice din institute 
pe-au ajutat să ridicăm în adu- 
•nărlle generale, în fața utemiști
lor, probleme ăctuale arzătoare 
care să dea naștere la dezbateri 
cu caracter educativ. O sarcină 
importantă care se pune în fața 
organizațiilor U.T.M. din insti
tute este educarea în rondul stu
denților a dragostei și pasiunii 
pentru meseria aleasă, combate- 
rea superficialității și meschină
riei. Acest scop l-a urmărit de 
pildă comitetul U.T.M. al Institu
tului medico-farmaceutic într-o 
serie de adunări generale. Ca
drele didactice au vorbit în aceste 
adunări despre prestigiul școlii «,UMUill,
medicale romînești peste hotare^, iar munca In unele facultăți, ani, 
j *. ... - grUpe continuă mersul ne

satisfăcător. Se știe că semna
larea lipsurilor este primul pas al 
îndreptării lor. Acest prim pas 
s-a făcut de mult In organizațiile 
U.T.M. din universitate. Tinerii 
nu pot fi atrași să muncească 
mai bine arăt:ndu-li-se tot tim
pul lipsurile și neajutlndu-i prac
tic să le lichideze. Oamenii nu 
cresc de la sine, trebuie si lu
crezi atent cu ei.

Pregătirea Bolitko-ideoloru a 
cadrelor U.T.M. are un foi m- 
portant in asigurarea unei con
duceri competente a vieții de or
ganizație. Nivelul actual al ca
drelor U.TM. din institutele ora
șului nostru dovedește o preocu
pare nesatisfăcătoare din partea 
Comitetului orășenesc U.T.M. 
pentru creșterea conștiinței lor 
politice. O discuție cu unele cadre 
U.T.M. de la Universitatea „Vic
tor Babeș“, Institutul agronomic. 
Institutul medico-farmaceutic și 
aitele a dovedit că o parte 
nu sînt la curent cu hotărtrile și 
documentele de partid. Asemenea 
cadre nu pot contribui in măsura 
cuvenită la îmbunătățirea muncii 
politico-educative in rîndul stu
denților, nu sînt exemple in fata 
studenților și nu pot avea in
fluența necesară mobilizării tine
retului studios la îndeplinirea 
sarcinilor Încredințate de partid. 

Nivelul politic scăzut al unor 
cadre U.T.M. a avut o influență 
negativă asupra combativității lor 
revoluționare. Iată un exemplu: 
In adunarea generală a organi
zației U.T.M. a anului V de la 
Facultatea de medicină generală 
au fost puși în discuție utemiștii 
Cîmpeanu Gheorghe și Vadovici 
Vasile care au avut timp înde
lungat manifestări huliganice tu 
facultate și în afara facultății, 
pentru care au fost deferiți jus
tiției. In loc ca aceste fapte să 
fie condamnate cu tărie în adu
nare, mulți participanți la discu-

despre necesitatea ca tinerii să 
contribuie la apărarea acestui 
prestigiu. De asemenea s-a dis
cutat mult despre rolul medicu
lui în viața socială, s-au discutat 
și diferite teme filozofice. La In
stitutul agronomic, cadre cu 
munci de răspundere din aparatul 
de stat au vorbit utemiștilor de
spre rolul inginerului agronom 
in sfaturile populare, în G.A.C 
și S.M.T. Deosebit de interesante 
au fost adunările generale U-TM 
de Ia Facultatea de științe juri
dice din Universitatea „Victor 
Babeș" cu prilejul cărora s-au 
organizat procese juridice pe di
ferite teme menite să dezvolte 
la studenți trăsăturile juristului 
de tip nou. Asemenea adunări ge
nerale au stirnit un deosebit in
teres In rîndul studenților.

Această activitate educativă 
este complectată și întregită de 
activitatea culturală, sportivă și 
obștească din ce în ce mai in
tensă, mai atractivă, mai variată, 
organizată de asociațiile studen
țești sub îndrumarea organizații
lor UT.M.

Dacă ne-am opri aici s-ar 
putea spune : foarte bine, așa 
trebuie să muncească organiza
țiile U.T.M. Dar organizațiile 
U.T.M din institutele de învățâ- 
mînt superior ale Clujului sînt 
departe de a putea primi pentru 
munca lor calificativul „foarte 
bine“. Nu recunoaștem asta din 
modestie, ci pentru că balanța 
aiîrnă încă greu de partea lipsu
rilor. Numai dacă ne-am referi 
la superficialitatea cu care se 
pregătesc unii utemiști la diferite 
discipline, la care drept urmare, 
rămîn repetenți și corigenți. 
adăugind la aceasta atitudinea 
recalcitrantă a altora față de în- 

lor de studenți și ute- 
și manifestările de in
și lipsă de combativi- 
câpăta un tablou con- 
al neajunsurilor care

datoririle 
miști, ca 
disciplină 
tate. am 
vingător

mai există tn munca noastră. 
Unii dintre utemiștii noștri s-au 
obișnuit și li se pare firesc să 
aibe asigurate cele mai bune 
condiții, de învățătură și de trai, 
dar continuă «să-și pună prea 
puțin problema cum răspund a- 
cestor condiții, cum le merită.

Cauzele care fac să se mani
feste printre unii studenți d ase
menea stare de lucruri sînt mul
tiple. Ele pornesc de la utemiști 
și se opresc la cei cărora le-a 
fost încredințată sarcina de a-i 
Îndruma și conduce, cadrele 
U.T.M. Despre acest din urmă 
aspect aș vrea să mă ocup in 
cele ce urmează.

Sînt în centrul universitar 
Cluj, cîteva sute de cadre de 
conducere ale organizațiilor 
U.T.M. Acestora, cîteva mii de 
utemiști le-au acordat încrederea 
să-i conducă, să organizeze viața 
lor politică, culturală, educativă. 
Mulți au dovedit că merită a- 
ceastă încredere prin nenumărate 
acțiuni organizate și despre care 
în parte am amintit. In fața unor 
atitudini refractare, manifestate 
de către unii studenți au fost 
Insă cadre U.T.M. care s-au re
semnat.

Comitetul U.T.M. al Universi
tății „Victor Babeș” de pildă, 
analiztnd activitatea dusă pentru 
Întărirea muncii politic* tn rin- 
dul studenților, a constatat că 
nivelul acestei activități este ne
satisfăcător. Nu este pentru 
prima oară cînd comitetul UXM. 
constată insă acest lucru. Din 
păcate, deși aceste analize au 
fost numeroase și după cite se 
vede au intrat in obișnuință, re
zultatele se opresc la concluzii.

țle au cerut Justificări. Unii pro
puneau să se aștepte procesul, la 
care, poate, un avocat „bun“ îi 
va „apăra" și vor „scăpa" fără 
pedeapsă și atunci nu va mai fi 
nevoie să fie excluși din organi
zație. In adunare se aflau multe 
cadre ale organizației U.T.M., dar 
nici unul n-a luat poziție, nu și-a 
manifestat ferm dezaprobarea 
fată de asemenea manifestări.

Lipsa de pregătire politică a 
cadrelor U.T.M. se manifestă și 
într-o anumită stare de autoli- 
niștire față de ceea ce se face 
și există, stare caracteristică, de 
pildă, pentru activitatea biroului 
U.T.M. de la Facultatea de mate
matică și fizică a Universității 
„Victor Babeș", a biroului U.T.M. 
al Facultății de stomatologie și a 
unor birouri U.T.M. de la Uni
versitatea ,,Bolyai".

Comitetul orășenesc U.T.M a 
constatat aceste lucruri și, depă
șind stadiul constatărilor, a luat 
unele măsuri concrete pentru îm
bunătățirea muncii de îndrumare 
și control în organizațiile U.T.M. 
din învătămîntul superior. In ul- 
timile săptămîni, un larg colectiv 
de muncă, format din cei mai 
buni utemiști din institute a în
ceput să dea un sprijin efectiv 
acestor organizații U.T.M. Colec
tivul discută cu utemiștii, 
cu ajutorul lor forme de 
noi, interesante, educative, 
viitor s-a propus crearea 
cursuri cu activul U.T.M. din in
stitute, care să dezbată cele mai 
importante probleme ale muncii 
specifice organizațiilor U.T.M. 
din învățămîntul superior. Comi
tetul orășenesc al U.T.M. î$i va 
îmbunătăți legătura cu catedrele 
de istoria mișcării muncitorești 
urmărind in permanență, In spe
cial modul cum iși însușesc ca
drele U.T.M. știința marxist-le- 
ninistă.

Vom pregăti temeinic pe cei 
care conduc munca organizațiilor 
U.T.M., vom ajuta la ridicarea 
prestigiului lor In fata utemiști
lor, creind astfel condiții pentru 
desfășurarea unei multilaterale 
vieți de organizație.

uc? ți v». oiuviw nu îiiiuciiiii aceasia pagina ognnaina ima- i 
gini variate din activitatea organizațiilor U.T.M din insti- ♦ 
tutele de învățămînt superior, cărora le-a fost încredin- |

♦

! . - _____________
J țață sarcina de a educa studențimea intr-un spirit nou,
♦ comunist. Iată cîteva aspecte — bune și rele — din activi-
♦ tatea studenților care învață, muncesc, se cultivă și se 
. distrează.
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într-o zi Ia etajul I, pe unul 
din geamurile amfiteatrului Insti
tutului politehnic, cu picioarele a- 
tîrnînd afară, doi tineri se între
ceau să scuipe mai departe, spre 
casa din față. Dintre degete, țigă
rile trimeteau dîre de fum albăs
trui.

In acest timp în amfiteatru, pro
fesorul Andrei Rîpeanu ținea 
cursuri cu studenții anului I—me
canică. Explica în liniște și tabla 
se umpluse cu schițe și formule. 
Forma amfiteatrului nu-i permi
tea profesorului de la catedră o 
vizibilitate perfectă pînă în fun
dul sălii, unde, cocoțați pe geam, 
Constantin Meren și Dan Racovi- 
țeanu dădeau „spectacol".

Surprinși de către secretarul 
comitetului U. T. M., pe insti
tut care a intrat în sală pen
tru a se convinge cine sînt făp
tașii, aceștia doi, calmi și obraz
nici, s-au dat jos și, rîzînd în 
nas studenților din an, profe
sorului, secretarului, s-au întors 
la locurile lor. „Vedeți ce grozavi 
sîntem noi ?M — spunea parcă în
treaga lor făptură. La început ui
miți și rușinați, studenții din an 
au plecat, tăcuți, capul. Nici • 
atitudine însă, nici un gest de re
probare a faptei, nici o vorbă. Veți 
întreba, desigur, cum este posibilă 
această atitudine. Din păcate a 
fost posibilă. De altfel aceeași 
întrebare s-a pus după cîteva zile 
de la acest fapt, in adunarea ge
nerală a organizației U.T3L de 
an. Firesc ar fi fost sa se 
Hmpede, hotărit fără 
E vorba doar de un 
de ținuta morală i
In această organizație UMă, a-a 
înrădăcinat x ^aști

„Colegialitatea” și „solidaritatea” 
manifestată de unii utemiști ai 
anului I în adunarea generală a 
dovedit că studenții anului nu cu
nosc adevăratele principii care 
stau Ia baza colegialității și prie
teniei. In fond, Dan Racovițeanu 
și Constantin Meren au ignorat 
prin faptele lor existența alături de 
ei a unui colectiv ce trebuie res
pectat, existența in fața lor, a unui 
profesor care de asemenea trebuie 
respectat pentru dragostea cu 
care-i pregătește și-i formează 
pentru viață ca oameni întregi. 
Trebuiau deci judecați ca atare. 
S-au convins de aceasta, pînă la 
urmă, majoritatea studenților, 
chiar și Dionlsie Olteanu sau 
Martin Axelrodt, care la începutul 
adunării generale nu au luat o po
ziție fermă.

Se vede, e un laborator, v 
k Rămîne să vă spunem cine v 
k sînt și ce fac. Sînt studentele C 
k din grupa a IV-a a anului III V 
\ farmacie de la I.M.F., în 
\ timpul unei lucrări practice în ( 
\ laborator. k

Cercul „I. L. Caragiale 
și Teatrul „I. L. Caragiale 

se vor întîlni
caută 

muncă 
Pentru 

unor

Tablou studențesc 
duminical

fn crie dtrza ale
unei zdz de odihnă. tabloul 
oferit de oiefa că-nnulti ~E- 
lena Pa vei" al Umverntdțu 
„Victor Babeș* este deosebit 
de variat și original in felul 
său.

t-.ecare „camerir Ișd are 
preocupările ei âumiiucaLe. 
Duminicile. in obiceiul cămi- 
nistelor, sini zHeie de mărtu
risiri, de aduceri aminte, de 
„program administrația* (o- 
dică de indeletnidr: gospodă
rești). Pentru o zi. ae Ungă 
calificativul de studentă, se 
adaugă cel de .Jaîă gospo
dină*1.

Cele două .gospodine" cu 
un zimbet plin de Iraeiesu-i 
(din prima noastră fotografie) 
Tatiana Fănățeanu și Viorica 
lacovqă. pe care le-am gdrt 
in cSLcătorie, ne-au dovedii 
că-s meștere iscusite in trebu
rile gospodărești. Fiecare cu
sătură e călcată cu atenție— 
Rochia va fi îmbrăcată dz- 
seară...

De la cSLcătorie am plecat 
și-am deschis intlmplăiar ușa 
unei camere. Curățenie, căl
dură, miros plăcut de flori și 
muzică transmisă de un diîu-

raș ușor de spirt, care a fost 
dec arată tniirmerie tu cîteva 
săM-mini in urmă, indepti- 

condițiile cerute de o 
in:.'merie. Ăiri. studentele pri- 
mme 0 otnrui/afu. Tovarășa 
infirmieră — Ana Cioroi — 
studentă in anul VI la medi
ană și-a început st pare, in 
această infirmerie, meseria.

~-E duminică și la iniirme-

rit. Q bol 
safiri — o colegă, 
buit, însă, in ciuda zilei de o- 
tihnă, să primească vizita in- 
jir mitrei. (Fotografia nr. 2).

Cite n-am fi putut vedea în 
această duminică în căminul 
„Elena Paver*. Era însă prea 
matinal popasul și n-am vrut 
să le stingherim prea mult pe 
studente.

primit mu- 
Alta, a tre-

Numele cercului dramatic al 
Universității „Victor Babeș** se 
leagă de ziua cînd am comemorat 
o sută de ani de la nașterea mare
lui Caragiale. Atunci, un grup de 
profesori și studenți s-au întîlnit 
și au întocmit „actul de naștere** 
al cercului dramatic. De atunci 
repetițiile au continuat seară de 
seară și au adăugat la activitatea 
cercului noi și noi piese. In orele 
de repetiții, deosebirea dintre pro
fesor și student se șterge parcă, 
în fața rolurilor toți sînt deopotrivă 
și deopotrivă se străduiesc să 
dea viață personajului pe care-l 
interpretează. Azi, după cîțiva ani 
de activitate, repertoriul cercului 
dramatic numără aproape opt 
piese de teatru.

Primii spectatori ai acestor piese 
au fost studenții și profesorii uni
versității. Apoi cînd posibilitățile 
materiale și tehnice s-au îmbună
tățit, echipa a început să facă de
plasări in diferite orașe, iar sala 
de spectacole a început să capete 
coloratura unei autentice săli de 
teatru. La Vatra Dornei și Sucea
va, cercul a întreprins un turneu cu 
piesa „Căsătoria* de Gogol, iar in 
cîteva orașe din Ardeal cu piesa 
„Cu dragostea nu-i de glumit".

Anul acesta, numărul membri
lor cercului dramatic a crescut. 
Alături de „veteranii** cu tradiție 
ai cercului — tovarășii Nicolae 
Pîrvu, Ion Vlad sau Crișan Ma- 
ricîoiu — au venit — studenți și 
profesori — noi începători în ale

O călătorie 
urmată de

„Drumeții veseli**, care în fie
care duminică prin intermediul 
radioului ne duc pe drumuri cu
noscute sau necunoscute, și-au gă
sit tovarăși de drum și în studen
ții Institutului agronomic.

Aceștia vor pleca într-o călă
torie lungă, pe o rută interesantă: 
din Munții Apuseni la Marea 
Neagră cu opriri la Cluj, Vatra 
Dornei, Iași, Galați și Constanța. 
După un popas mm îndelungat, tn 
etapa a doua, vor trece granița 
țării plecînd de la București la 
Moscova și apoi la Pekin. In ulti
ma etapă, pornind de la Cluj, dru
meții vor vizita și țările din apu
sul Europei.

Dubla „prezența

'IPOTfl

în grupa studenților anului II— pedagogie se întlmplă un fenomen 
foarte interesant. In aceeași zi, la aceeași oră, membrii grupei 
slnt prezenți in două locuri dife rite... Să fie oare vorba de o dedu
blare a personalității ?

(Desen de N. CLAUDIU)
Ducă o caricatură apărută la gazeta satirică a 

ra..-^:ățu de filologie de la Universitatea „Victor Babeș*.

încerc de multe ori să-mi regă
sesc tovarășii despre care am scris. 
Mărturisesc că, de cele mai multe 
ori. fac aceasta din dorința de a 
verifica obiectivitatea cu care am 
interpretat faptele. Iți închipuie 
oricine, cred, satisfacția celui care 
descoperă că rtndurile sale au 
găsit ecou.

Am făcut introducerea pentru a 
motiva, oarecum, vizita la o grupă 
studențească pe care am cunos
cut-o și despre care am scris exact 
cu un an tn urmă. Nu fac apel la 
memoria cititorilor; recapitulez 
aici — nu vă speriați — pe scurt 
doar, dteva lucruri care să poată 
ajuta la aprecierea evoluției gru
pei studențești tn cadrul acestui 
an. îmi intitulam atunci materia
lul : „Colectivul unit al grupei 
studențești” și-mi motivam astfel 
titlul:

Grupa 302, din anul III al 
Facultății de construcții, se găsea 
la sfîrșit de semestru și, conform 
unei htrtiuțe așezate discret într-un 
colț de panou, era fruntașă. 
N-avea nici un restantfer, deși se
siunea numărase 5 examene grele. 
Rezultatul se datora faptului că 
toți apăraseră prestigiul grupei 
găsind forme de muncă adecvate 
personalității fiecărui student. 
Nu se ierta chiulul, indisciplina 
unora, ce-i drept rar manifestate. 
Se învăța în colectiv dar meto
dele de muncă individuale erau 
respectate cu strictețe. Colectivul 
trăia cea mai mare parte a tim
pului împreună, iar veselia și se
riozitatea făceau casă bună în 
grupa 302.

Aveau un singur dușman ; tim
pul, care — motivau ei — nu le 
permite să citească suficientă lite
ratură, să aibă preocupări cultu
rale multilaterale, să-și complec- 
teze pregătirea de specialitate cu 
pregătirea de bază pentru viață.

DUPĂ

veam impresia că mă aflu în fața 
unor copii acuzați de părinți că 
s-au munfirit și care se apără 
răspunzînd că. cei cu care s-au 
jucat s-au murdărit și mai rău.

N-am să iau, pentru a aprecia 
situația actuală a grapei, ca uni
tate de măsură altă grapă din in
stitut, ci capacitatea grupei res
pective. Și anul trecut au fost 
materii multe și grele, examene 
multe și grele. Cum le-au luat, am 
arătat la început Anul acesta, 
însă, absenții nu și-au mai primit 
riposta cuvenită și s-a lipsit mult, 
motivat și nemotivat (164 de ab

lipsi. Cînd s-a amintit acest fapt, 
Madarossy’ a răspuns simplu 
că n-are de gînd să se schim
be. Colectivul a înregistrat răspun
sul. a zîmbit și a tăcut. Acum un 
an. un asemenea răspuns la o 
critică a colectivului nu era ad
misă.

Studenților le-a fost teamă să 
recunoască că grupa lor trăiește 
acum aproape numai ca unitate 
organizatoric constituită. Apa
rent toți sînt prieteni. Aparent 
doar, pentru că prietenia cere nu 
numai să cunoști ce se întîmplă 
în viața colegului tău, ci să reac-

într-o grupă studențească
cum în fruntea sa un alt organi
zator.

Ne-am întîlnit. așa cum ne-am 
întîlnit cu un an în urmă, la o dis
cuție despre munca și viața gru
pei. Erau aceiași tineri capabili, 
aceiași care anul trecut au pro
movat integral examenele. Acum, 
sînt în anul IV, mai aproape de 
meserie; și, firesc, mai maturi.

Zîmbind, și-au amintit că a- 
nul trecut, fără a fi lipsiți de mo
destie, credeau în succesul lor. A- 
nul acesta, însă, sfîrșitul semes
trului i-a găsit cu 10 corigenți la 
23 de materii. Au constatat și au 
zîmbit. Nu sîntem codași, s-au 
consolat ei. In institut sînt grupe 
mai slabe decît grupa noastră.

Ar fi trebuit să intervină, aici, 
judecata matură a tînărului care 
peste puțin timp va fi inginer. 
Dar n-a intervenit. Dimpotrivă, a-

sențe sînt și astăzi nemotivate). 
Nu s-au mai format colectivele a- 
celea restrinse de studenți care în
vățau împreună. S-a învățat mai 
mult în seziune, în asalt. Chirilă, 
de pildă, deși unul din cei mai 
capabili studenți ai grupei — dar 
și cel mai leneș - n-a învățat de
cît în ultimele zile ale semestru
lui. La fel și Dunkler Alexandru. 
Cei buni n-au mai ajutat sistema
tic pe cei care aveau nevoie de 
ajutor. Au învățat fiecare „pe cont 
propriu”, fiecare a contat pe ca
pacitatea colegului de a se „descur
ca”. Și nu s-au descurcat toți. Stu
dentul Ludovic Madarossy, cel 

din grupă și-a 
nu ia notițe în 
să împartă ma- 

interesante și 
cursuri la care

mai slab pregătit 
făcut obiceiul să 
timpul cursurilor, 
teriile în materii 
neinteresante, în _____ __ ___
trebuie să vii și altele la care poți

ționezi în consecință de cîte ori 
colegul se află în impas.

Au încercat să-și amintească ce 
s-a discutat la ultima lor adunare 
de grupă. Și-au amintit cu greu 
pînă și de data cînd- au ținut-o. 
Au încercat să-și amintească ce 
sarcini de organizație le-au fost 
încredințate anul trecut de orga
nizatorul de grupă. Și și-au dat 
seama că, de fapt, viața lor de 
organizație s-a rezumat numai la 
cotizații și abonamente și alte cî
teva sarcini obligatorii pentru toți 
membrii organizației.

Toate acestea le-am ascultat de 
la membrii grupei 242, aceiași care 
acum un an m-au convins că gru
pa trebue să trăiască ca un colec
tiv unit în viața profesională, în 
viața de organizație și în timpul 
liber. Atunci m-au convins. Acum 
însă n-au reușit să mă convingă de

contrariu. Sînt doar aceiași tineri 
cărora cele 24 de ore ala unei zile 
le ajungeau pentru învățătură, 
odihnă» distracție și muncă ob
ștească Și dacă greutățile au 
crescut, aceasta s-a făcut totuși 
proporțional cu vîrsta și pregătirea

Să nu credeți ca insist asupra 
acestor lucruri pentru a apăra va
nitatea reporterului care, nu vrea 
să recunoască că a greșit, exage- 
rînd sau luînd un fapt întîmplă- 
tor drept caracteristica unui co
lectiv. Nu cred ca am greșit. N-am 
prevăzut, însă, că cei aproape 20 
de utemiști ai grupei 242, entu
ziaști și perseverenți, inventivi și 
activi se vor preda așa de ușor 
în fața unor greutăți inerente ani
lor de facultate.

Aș vrea să adaug acestor rîn- 
duri, o încheiere, cîteva cuvinte 
pentru membrii grupei 242.

Anii de studenție trec o singură 
dată prin viață și se cer trăiți din 
plin, cu demnitate și alături de 
colegi. Unii spun : fiecare student 
are viața sa personală care se cere 
respectată. Dar colectivul în care 
studentul învață și muncește cea 
mai mare parte a timpului, nu 
stingherește această viață perso
nală. Dimpotrivă, o poate îmbo
găți. O bucurie, un succes devine 
mai mare cînd e sărbătorit alături 
de prieteni. Un necaz, o greutate 
se învinge mai ușor cînd știi că ai 
alături de tine 18 prieteni. Recu
nosc, toate astea depind de co
lectiv, de dorința colectivului de 
a face viața fiecărui membru al 
său, frumoasă, bogată, demnă. 
Constituie oare grupa 242 un a- 
semenea colectiv ?

N-ar fi rău dacă studenții gru
pei și-ar pune din nou această în
trebare.

teatrului. Unii, ca Eugen Onu, d 
la filologie, alții, ca Ion Uărtear 
Cornel Fărăianu de la chimie, ia 
alții ca Aurelia Poliacu și Alex< 
Stiătilă de la juridice sau geolo 
gie. Comun tuturor este faptul c< 
sînt fruntași la învățătură și activi 
tatea în cercul dramatic nu le stin 
gherește pregătirea profesională, c 
dimpotrivă, le-o întărește.

Numărul mare de membri t 
cercului dramatic a cerut, design 
și lărgirea activității lui. S-au pu 
în repetiție piese noi: „Ne vast 
lui Cerceluș" de Petre Locustean’ 
„Cauțiunea** de Hans Lucke ( 
„Poveste studențească** de 2k 
Sorbul.

Piesele sînt pregătite sub indru 
marea regizorală a lui Mihai 
Lapteș Dorna și Gh. Gherasim, ai 
tiști ai Teatrului Național di\ 
Cluj.

Peste o lună, în viața cercuh 
dramatic se va petrece un eveni 
ment deosebit: vor sosi pentr 
cîteva zile oaspeți, actori adeve 
rați. Cine sînt ? Deocamdată v 
putem spune doar că sînt actori d 
frunte și fac parte din colectivi 
Teatrului Național L. Card 
giale" din București.

Membrii cercului dramatic n-ai 
curajul să dea acestei, întîlniri tit 
Iul de schimb de. experiență. „A 
fi o lipsă de modestie din partea 
noastră** — spun ei. In orice cai 
gazdele ver avea de învățat mult 
de la musafirii care vor juca îi 
fața lor piesa „Apus de soare".

imaginara 
una reală
Călătoria se află acum în st 

diul de organizare. S-au făcut î. 
scrieri și cifra, solicitanților doo> 
dește că, cu toatp greutățile le 
gate de un asemenea drumj î 
rîndurile studenților de la Insti 
lutul agronomic sînt mulți amc 
tori. Deocamdată, cei care pest 
cîteva zile vor porni la drum, a 
asaltat bibliotecile, cărțile de gec 
grafie ale fraților și surorilor mc 
mici, se documentează în problc 
mele agrare, literare și de arti 
specifice locurilor pe care le vo 
străbate. Sînt „bagaje" necesar 
într-o asemenea călătorie.

La sfîrșitul celor trei etape, ce 
care au „rezistat* totalizînd numă 
rul cel mai mare de puncte, vo 
primi răsplata meritată și abia a 
tunci unii dintre ei vor porni îâ 
tr-o călătorie adevărată. 1

Premii individuale : primul cit 
sat va pleca într-o excursie î 
Cehoslovacia, al doilea va prin 
un aparat de radio, iar al treilec 
o servietă de piele.

Premii colective: grupa clasat 
pe primul loc va pleca timp d 
două săptămîni tn excursie prii 
țară, cea clasată pe locul doi v 
pleca 5 zile în munții Apuseni 
iar cea de a treia grupă va vizii 
timp de 3 zile cel mai frumos lo< 
din jurul Clujului.• —

Modest omagiu 
adus muncii

( A intrat în obișnuință să auzim 
i că. într-o zi sau tntr-o seară, un ' 
(grup de studenți s-a întîlnit cu ' 
tineri muncitori. . Organizarea unor 
asemenea întîlniri a Intrat de 
mult în obișnuința organizațiilor 
U.T.M. De aceea, cînd am auzit • 
că studenții institutului de arte 
plastice se întîlnesc, în preajma 
lui 1 Mal. cu un grup de tineri 
muncitori fruntași, |a noua Casă de 
cultură a studenților din Cluj am 
considerat firesc și obișnuit.

Totuși în felul ei această intilnl- 
re va fi deosebită și originală- La 
organizația de hazâ U.T.M. a insti 

, tufului a sosit de curînd un plic 
1 mare în care erau scrise 20 de nu

me ale unor tineri muncitori Sînt J 
I douăzeci de tineri muncitori fruntași 
, cărora douăzeci de studenți fruntași 
( ai institutului le-vor face portretut 
C drept omagiu oentru munca pe 
. care aceștia o depun în cinstea , 
I lui 1 Mai, Studenții Romulus Nu- 

țiu Sergiu Rughină, Petofi Ladis- 
I Iau, Toros Laszlo și alții au și în- 
I ceout lucrul
I Seara cînd se vor întîlni pentru 
I a sărbători împreună I Mai e aș- 
j teptată cu emoție de studenți și de 
> cei care-și vor primi darul. Mul

țumirile vor fl stringed le de mină, 
j prieteniile ce se vor lega, dansul și 
/ voia bună a unei reuniuni comune. 
I Inițiativa organizației U.T M. din 
J Institntvl de arte plastice merită | 
j toate laudele. j



„Cînd te*ai prins în horă
A trecut mai mult de o lună 

de zile de cînd entuziaștii Ute- 
miști ai Siliște! au lansat către 
organizațiile U.T.M. sătești che
marea pentru organizarea de lo 
turi ale Festivalului. De pretu
tindeni s-au primit vești îmbucu
rătoare. In regiunea Pitești, 
chemarea s-a făcut cunoscută 
pină în cele mai îndepărtate sate. 
Tinerii au studiat-o cu atenție și 
ca rezultat, numeroase organi
zații U.T.M. s-au alăturat aces
tei initiative.

Intre comitetele raionale U.T.M. 
s-a desfășurat chiar o adevărată 
întrecere pentru a organiza loturi 
ale Festivalului in cit mai multe 
sate. Activiștii comitetelor raio
nale U.T.M. s-au ocupat îndea
proape de organizațiile U.TM. 
sătești, îndrumindu-le, ajutin- 
du-le să preia de la sfaturile 
populare suprafețele necesare de 
pămint, din rezervele de stat Și 
cum era 
asemenea 
rezultate 
bilanțul: 
COnstiluH -xxaMUWK-T,
pe o suprafață de 250 hectare.

Cultivarea celor 200 loturi ale 
Festivatutui implică, așa cum au 
subliniat majoritatea utemiștilor 
în angajamentele pe care și le-au 
luat, sarcini imediate și pline de 
răspundere: strlngerea seminței 
de porumb și schimbarea ei cu 
sămîntă hibridă, executarea ară
turilor. apoi semănatul, întreține
rea culturilor.

Care este situația actuală a a- 
cestor loturi ? In unele sate unde 
s-au constituit loturi ale Festiva
lului, organizațiile UT.M dau 
bătălia pentru terminarea pregă
tirii terenurilor pentru insămin- 
(ări Tn raioane ca : Slatina, Ve
dea, Găești, organizațiile U.T.M. 
au stabilit din vreme, tn funcție 
de timpul optim, zile speciale 
pentru fiecare acțiune în parte. 
In aceste zile, utemiștii care s-au 
angajat să lucreze loturile Festi
valului au ieșit In cimp la arat 
și grăpat, s au constituit in echi
pe pentru stringerea seminței de 
porumb Așa s-a reușit, de pildă, 
in raionul Slatina să se are o su
prafață de 18 hectare, să se co
lecteze și să se schimbe cu să- 
mintă hibridă la baza de recepție, 
o cantitate de peste 150 kg. po
rumb. In aceste raioane s-a și T. ___  ___ ______________
însămintat o suprafață însemnată, yăjța că nu are ce. lucra . In al

Care este situația în celelalte 
raioane ? După ultimele date co
municate comitetului regional 
U T.'M. de către comitetele raio
nale U.T.M., reiese că din păcate 
majoritatea loturilor Festivalului 
încă nu slnt arate. Realizările 
sînt neînsemnate. S-au arat în

trebuie să joci**

Tratative culturale 
între R. P. R. 

și Franța

și firesc, în urma unei 
preocupări s-au obținui 
pozitive lată pe scurt 
în 200 de sate s-au 
loturi ale Festivalului

total numai 38 hectare. Iată 
unul din exemplele cele mai con
cludente. Din cele 47 hectare — 
loturi ale Festivalului — pe care 
organizațiile U.T.M. din raionul 
Costești s-au angajat să le culti
ve cu porumb hibrid, numai un 
sfert au fost arate, iar sămînta 
s-a colectat numai in clteva co
mune. In aceeași situație se află 
și raionul Potcoava. De ce atita 
tărăgănare ? Adevărul e că chiar

Despre situația 
muncii pe loturile 

Festivalului 
în regiunea Pitești

comitetele raionale U.TJV1. amin
tite și chiar primii secretari ai 
acestor comitete (Nicolae Toma 
și Ion Pavei) au lăsat ca mun
ca pe loturile Festivalului să se 
desfășoare la voia întâmplării.

Mai mult, comitetul U T.M al 
raionului Drâganești-Oit consta- 
tind tlrziu roadele slabe ale mun
cii pe loturile Festivalului, a tre
cut peste angaiamentele organi
zațiilor U.T.M.. care prevedeau 
să lucreze loturile Festivalului 
cu mijloacele lor proprii, și a ce
rut tractoriștilor de la S.M.T 
Radomirești să are aceste loturi. 
Tovarășul Gheorghe Bira. primul 
secretar al acestui comitet, se 
mindrește chiar cu această acți
une. .

— Intr-o zi, două, toate loturi
le Festivalului vor fi arate. Am 
făcut apel la tractoriști Nu 
ne-au refuzat Ne-au și arat pină 
acum o suprafață de 12 nectare.

Este oare bună hotărirea luată 
de comitetul raional U.T.M Dră- 
f’ănești-Olt ? Nu t Ea nu stimu- 
ează inițiativa, elanul tinerilor

ciula. După cum știm, în chema
rea siliștenilor, se sublinia destul 
de clar ca loturile Festivalului să 
fie lucrate cu atelajele tinerilor 
țărani muncitori; tractoriștii au 
ce lucra și economiile pe care le 
pot realiza contribuie și ele în 
măsură însemnată la intărirea e- 
canomiei noastre naționale.

Desigur, la această stare de 
lucruri o mare parte din răspun
dere revine comitetului regional 
U.T.M., care se mulțumește să 
înregistreze situația și nu ia mă 
șurile corespunzătoare pentru re
medierea lipsurilor care se ivesc

Ne aflăm către sfirșttul lunii 
aprilie. Condițiile climaterice per
mit în multe părți ale tării să se 
tnsăminteze porumbul. Datoria 
comitetelor raionale și a comite
tului regional U.T.M. Pitești este 
de a privi cu mal multă seriozi
tate sarcinile pe care le au in le
gătură cu loturile Festivalului. 
Comitatele raionale U.T.M., prin 
activiștii lor. care se află mai în
totdeauna în sate, |n rindurile ti
nerilor țărani muncitori, trebuie 
să impulsioneze munca acestor 
tineri Se poate spune că de a 
cum înainte, la Insămtnțarea po
rumbului și la lucrările de între
ținere a culturilor se va desfășura 
cel mai important și greu examen 
pentru 
cultive 
tinerii 
giunea
treacă cu succes acest examen.

MARIN OPREA 
corespondentul „Scinteii tineretu

lui" pentru regiunea Pitești

PARIS 24 (Agerpreș). — La 
24 aprilie a.c. a sosit la Paris, 
delegația culturală a R.P.R. care 
urmează să ducă cu reprezen
tanți ai guvernului francez tra
tative tn vederea dezvoltării re
lațiilor culturale, științifice și 
tehnice intre R.PR. și Franța.

Delegația romină este compusă 
din: acad. Mihail Ralea, condu
cătorul delegației, Mircea Bălă- 
nescu, ministrul R.P.R. la Paris; 
scriitorul Demostene Botez, de
putat în, Marea Adunare Națio
nala și Constantin Prisnea, mem
bru in colegiul Ministerului învă
țământului • ~ • *'•
ga (ie, mai 
de experți, 
tor, Mihai 
versitar și 
nematografic și critic de artă.

La sosirea la Paris, în gara 
de Est, delegația a fost inttmpi- 
nată, din partea Ministerului Afa
cerilor Externe al Franței de 
Etienne Manach și Michel Fon- 
tain; consilieri la Ministerul Afa
cerilor Externe, precum și de mem
bri ai Legației R.P.R. la Paris.

și Culturii. Din dele- 
fac parte, in calitate 
Petru Dumitriu, scrii- 
Neculce, profesor uni- 
Victor lliu, regizor ci-

4?

cei ce s-au angajat să 
loturi ale Festivalului. Și 
țărani muncitori din re- 
Pitești pot și trebuie să

Atenție, filateliști!
La Palatul poștelor se va des

chide în curînd un ghișeu fila
telic special, unde colecționarii 
vor putea achiziționa cele mai 
recente emisiuni de mărci poștale 
și totodată vor putea ștampila in 
mod îngrijit trimiterile filateli
ce. Asemenea ghișee filatelice vor 
fi deschise în curînd și la Cluj, 
Timișoara, fași. Constanța, Tg. 
Mureș și în alte orașe din țară.

Un ghișeu filatelic special va 
fi deschis de asemenea cu prile
jul Congresului național de știin
țe medicale al R.P.R. care va a- 
vea loc la București între 5 șl 11 
mai.

(Ager preș).

tirani muncitori; îi obișnuiește 
doar cu o pasivitate dăunătoare 
fată de o acțiune a lor proprie. 
Apoi tractoriștii sint chemați să 
folosească timpul prielnic pentru 
realizarea sarcinilor lor de plan. 
Și nici unul dintre ei nu se, poate 

doilea rînd. loturile Festivalului 
cuprind suprafețe mici, unele 
eh'ar de 0.50 hectare. Pentru lu
crarea lor cu tractoarele se iro
sește timp mult prin deplasarea 
dlntr-un loc tn altul a tractoare
lor consumindu-se tn același timp 
și cantități însemnate de carbu
ranți. Și cine plătește ? S.M.T ■ 
ul ? Să nu ne furăm astfel că-

Realizări de seamă 
ale mecanizatorilor

CITADELAJ v- SFĂRÎMATĂ

pădurile

pădurii, 
populare 
.J’ădure,

In curînd pe ecrane noul film romînesâ

INFORMAȚII

Iar codrii făceau 
0 PLECÂCIUHE ADINCÂ

Am vrut să fac o introducere 
lirică la o scurtă însemnare 
pentru ca fapta de mai jos a 
unor tineri să capete înțelesuri 
tyai înalte.

■ Intr-una dintre duminicile 
trecute, 45 de tineri din Avrig 
— băieți și fete — au mers 
în pădurea Șesul Moașei. Erau 
veseli, cîntau, încit toate hău- 
rile munților s-au umplut de 
tlasurile lor limpezi. Mulți 

intre ei erau muncitori din 
Tălmaciu, iar ceilalți — tineri 
țărani muncitori din Avrig.

Pădurea era frumoasă, brazii 
erau verzi și drepți, stejarii tp 
scoseseră la lumină primele 
frunzișoare, iar pomișorii se 
imbrăcaseră în alb. Pădurea 
era frumoasă. Tinerii s-au în
aintat privind-o. Dar undeva, 
pe veșmîntul său uniform, pă
durea acea un petec cenușiu 
și trist. Era o rană veche. Și 
ei, cei 45 de băieți și fete, cu 
ruîinile lor, au mipgîiat rana fi 
au vindecat-o, îngropînd în 
pămîntul rodită* 5.000 de 
puieți.

Rădăcinile lor se vor prinde 
pentru ci au fost puse în 
(irtnă cu griji și cu dragoste. 
Pădurea va avea 5.000 de brazi 
falnici și frumoși ca însăși ti
nerețea celor care i-au sădit.

Cînd și-au terminat lucrul, 
tinerii s-au uitat îndelung la 
șirurile de puieți și i-au bine- 
cuvintat fără cuvinte, cu privi
rile umede în oare licărea bu
curia cea mai caldă.

Și apoi au simțit nevoia să 
se bucure, să ciute, să danseze. 
Pădurarii i-au invitat la cabana 
„Poiana Neamțului*, în inima 
munților. Și tinerii au petrecut.

Cînd au plecat, codrii au 
făcut în urma lor o plecăciune 
de mulțumire adîncă.

I. MIHALACHE

Ne iubim pădu
rile, codrii patriei I 

Codrul e frate cu 
omul de cind acesta 
a apărut pe pla
netă, sfios și ingro- 
xit de necunoscutul 
vieții și universului. 
Codrul l-a luat în 
casa lui și i-a dat 
adăpost, ocrotindu-l 
de foamea celorlalte 
fiare. Apoi, cind i-a 
fost frig, i-a dat 
lemne și l-a încăl
zit, oara l-a ocrotit 
de arșiță sub frun
zarul său.

Viața de demult a țării te re
fugia uneori in păduri. Gelu 
fi Menumorut fi-aceau voivo
datele sub umbra codrilor se
culari. Și cind năvălea dușma
nul copacii l> ascundeau sau ii 
ajutau să-l biftingă, ca la Po
sada. Ștefan cel Mare Își în
arma oștirea cu arcuri din 
crengi de cam fi ghioage de 
stejar. Și, infringind odată o 
liotă de dușmani, Ștefan ba 
pus să-i semene „Dumbrava 
Roșia". La Podul Înalt, turdi 
au crezut o clipă, ingroziți, că 
fiecare copac din pădurile ne- 
sfirșite ale Moldovei era un 
ostaș care-i lovea.

Buciumele și fluierele se foc 
din lemnul pidurilor. Codrii 
au intrat in cintece și balade, 
Eminereu a legat dragostea de 
frumusețea uriașă a 
Unul dintre cintecele 
de astăzi începe cu 
dragă pădure".

Cind i se jefuiau 
ca-n„ codru, poporul suferea 
și plîngea ca pentru un suflet 
omenesc rănit.

Codrii împodobesc astăzi 
fruntea țării și a stemei. Sini 
falnici și maiestoși. Mai au insă 
răni destule, și toamna, cind 
luminișurile au culoarea sin- 
gelui, pădurea pare că plinge. 
Lacrimile acestea i le ștergem 
noi, reinciind-o și reinnoiud-o.Alături de toți oamenii muncii 

din întreaga țară, mecanizatorii 
din stațiunile de macini și trac
toare intîmpină ziua de 1 Mai cu 
însemnate succese în muncă Pînă 
acum 77 de S.M T.-uri au rapor
tat îndeplinirea în întregime a 
sarcinilor ce le reveneau in cam
pania agricolă de primăvară. Sta
țiunile de mașini și tractoare din 
regiunea Stalin au îndeplinit 
planul campaniei de primăvară 
in proporție de 112 la sută, cele 
din regiunea Pitești 1Î0 la sută, 
regiunea Ploești 105 la sută și 
regiunea București 102 la sută. 
Unele S.M.T.-uri și-au depășit cu 
mult sarcinile de plan în campa-

nia de primăvară. Astfel S.M.T. 
Bechet din regiunea Craiova a 
realizat planul in proporție de 
185 la sută, S.M.1 Horia, regiu
nea București 175 la sută, Făgă
raș 141 la sută. Grădiștea 137 la 
sută, Freidorf 135 la sută, Variaș 
134 Ia sută etc.

Pină la 22 aprilie in întreaga 
tară s-au executat mai mult de 
un milion de hectare arătură nor
mală. In gospodăriile agricole 
colective planul campaniei agri
cole de primăvară a 
în proporție de 90 la 
pentru însămîntărtle 
ră s-au arat 752.700

Marți a părăsit Capitala, în- 
dreptindu-se spre Paris, o dele
gație a Uniunii Asociațiilor Stu
denților din R.P R. formată din 
Virgil loanid, Nicolae Chimu și 
Ion Lăptoiu care va participa la 
lucrările Congresului Uniunii 
Naționale a Studenților francezi 
și va face tn continuare o vizită 
de două săptămîni în Franța, la

invitația Uniunii Școlilor Supe
rioare din Franța.

★
Simbătă 27 aprilie va avea loc 

1* cinematograful Patria, pre
miera festivă a noului film so
vietic tn culori „în toiul luptei**.

La premiera festivă vor parti
cipa actorii sovietici Vladimir E- 
ițelianov și Victor Avdiușko, in- 
tbrpreți principali ai acestui film.

Filmul „în toiul 
rula cu începere de 
la cinematografele 
/, C. Frimu.

Ecranizare de Horia Lo vine seu, laureat al Premiului de Stat, 
1. Daniel, H. Boroș și Marc Maurette, după piesa cu același 
nume de Horia Lovinescu, în regia lui Marc Maurette. In rolu
rile principale : Marcela Rusu, Gyărgy Kovacs, artist al poporu
lui, laureat al Premiului de Stat, Ion Finteșteanu, artist eme
rit, laureat al Premiului de Stat, Maria Cupcea, artistă eme
rită, laureată a Premiului de Stat, Petre Gheorghiu. Ana Luca,
Natașa Alexandra. Niki Atanasiu, artist emerit, laureat al Pre. 
mlulul de Stat.

fost realizat 
sută. Numai 
de primăva- 
hectare.

luptei* va 
la 21 aprilie 
Republica șt

Tenismanii in fața unui examen

A. P.
★

ora 14,30 pe terenul 
parcul sportiv Pro-

aș- 
în- 
cît

întîlnirea echipelor de tineret, 
teptărn o victorie. In cealaltă 
tnnire sperăm un rezultat 
mai bun.

Patria. București: DON JUAN; Re
publica I, G Frimu Volga. 13 Au
gust: FRUMOASELE NOPȚII: V.
Alecsandrl, Elena Pavel Al. Popov. 
Moșilor. Flacăra: BONJOUR. ELE
FANT I: Lumina: MĂGĂRUȘUL MAG- 
DANEI; Central AIDA: Victoria. Gb, 
Dola VAGABONDUL (ambele serii): 
Donca Slmo, N. Bâlcescu: CU FAȚA 
LA PUBLIC. YVES MONTAND. Ma
xim Gorki: FRATELE MEU BAMBUS,

23 aprilie 1967

BASTONUL FERMECAT: Doina. M. 
Eminocu RtSETE tN PARADIS; Ma- 
gheru. MĂGĂRUȘUL MAGDANE1; în
frățirea între popoare: ULTIMA tN- 
TILNIRE; Timpuri Noi: SĂPTAMINA 
FILMULUI ROMTNESC DE PĂPUȘI; 
Tinerelului PRIETENE DE NOAPTE: 
Grivlțe: COASTA LUI ADAM; Vasile 
Roaltă Popular: URAGANUL; Cultu. 
ral: MISTERUL CELOR DOUA OCEA 
NE; Unirea: 1ARTA-MA; C- David; 
PODHALE IN FLĂCĂRI: AL. Sabia. 
1 Mai: PREA TIRZ1U; Miorița. Olga 
Bascic: RIPA DRACULUI: T. Vladi- 
ml-cseu PĂTRATUL 4S: Arțar TAINA 
NOPȚII ETERNE; Munca: TRANDA
FIRII LUI ALLAH; Iile Pintllle: CIO
CIO SAN. Libertății: PUI DE TIGRU: 
Gh. Coțbuc: AM FOST MAI TARE : 
Aurel Vlaicu: GARNIZOANA NEMU
RITOARE; Alianța: DREPTUL DE A 
TE NAȘTE.

PROGRAMUL I

8.15 Materiale din presă 8.30 Muzi
că. 9.00 Muzică din opere. 9.30 ..Ce ți-a 
plăcut mai mult ?" 10.00 Mart inter
pret' a' muzicii tut Bach; Pablo Ca
sals 10.42 Muzică ușoară 11.00 Bu 
letin de știri. U 03 Cantata ..Con 
struind patria, întărim pacea“ de Va
clav Dobias. 11.45 .Raato Prichindel” 
— ..Pianistă șl compozitoare la 4 
ani" !2.00 Pnjgtam de muzică popu
lară 12.30 Meniul de mline 12.35 Cin 
tă Ansamblul Sfatului popular al Ca
pitalei 13.00 Buletin de știri. 13.05 
Simfonia a V a ir. mi minor de Ceai 
kovski I4.0Q Muzică dtn operete. 14.30 
Cotele apelor Dunării 14.45 Concert 
de estradă. 13.00 Buletin de știri. 
15.05 Concert de est’adă (continuare). 
15 30 Ctntă Măriuca Matache. Alexan 
dru Btdirei șt Miron Neagu 1600 Din 
viața de concert a Capitalei. 16 30 Pa
tru tehmeten. romlni ’n Junglă. 16.45 
Muzică ușoară romtnească. 17.00 Bu 
letin de ștlrf șt buletin meteorologic. 
17.30 .Colegi de școală44 18.00 Din 
dansuiile popoarelor. (8.15 Vorbește 
Moscova . 18.45 Emisiunea de ctntece 
„In apărarea paclT' 19.00 Buletin de 
știri 19.05 Jurnalul satelor. 19.45 
Transmisiune din sala Ateneului a con 
certului orchestrei simfonice Radio 
22.00 Buletin de Știri, buletin meteo- 
rolog'C și spori 22.30 Muzică de dans 
23.JQ Irjo de Aliabiev. 23.52- 23.?5 Bu
letin de știri.

PROGRAMUL 11

14 00 Buletin de știri 14.03 ..Priete 
nii clntecului ' - Poșta emisiunii 
(cîntece cerute de copii). 14.40 Cînte_ 
ce și jocuri populaie romînești. 15.15 
Concert de muzică din ope e. 16.00 Bu
letin de știri și bulettn meteorologic. 
16.20 Muzică populară romtnească In, 
terpietată de amatori. 16.50 Ciclul 
„Concert) grossi" de Corelli. 17.15 
Curs de limba rysa. 17.35 Muzică ușoa 
ră de Elly Roman. 18.00 Buletin de 
știn 18 10 „La horă”, piesă pentru 
pian de Eugen Radovici 1845 Mari 
scriitori universali Balzac. 18.55 Sfa 
tul medicului: Bolile congenitale ale 
inimii 19.00 .Inteiproți la microton ’: 
Cîntă ia harpă Liana Pasuuali. 19-30 
Cîntece populate romîn4ști. 1945 Răs 
puqdem ascultătorilor. 19.55 ..Noapte 
bună, copii’: ..Țăranul și seniorti" 
(snoavă spaniolă). 20.00 Buletin de 
știri. 20.03 Ctntece 20.15 Să discutăm 
despre cinste. 20.30 Muzică populară 
înregistrată pe rfisctir' Elect record. 
2100 Buletin de ștl't. 2105 Din crea 
ția lui Soloviov Sedoi 21.30 Teatru 
și dramatuigie: Teatrul lui Alfred de 
Musset. 22.00 Jocuri populare romî 
neștl. 22.10 .Pagini din muzica con
temporană 23.00 Buletin de ștfrt. bu 
letin meteorologic și sport. 23.15—24.00 
Concert de noapte.

Noul club al muncitorilor pescari din St. Gheorghe-Delta 
(Foto AGERPRES)

Pentru regiunea București ; Vreme 
frumoasă $1 călduroasă ai cerul partial 
noros Vtnt tn general slab tempe
ratura tn creștere, noaptea coboară 
Intre 9—II grade. I«r ziua urcă tn 
tre 20—22 grade.

Pentru următoarele trei zile tn țară: 
Vreme relativ caldă cu cer schimbă
tor. Ave> se de ploaie izolate. Vtnt slab 
pînă la potrivit din sectorul est. Tem 
peratura tn creștere. Minimele vor os
cila intre 4--12 grade, iar maximele 
între 15—25 grade.
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Cu aproape un an

treprindere. Erau de față 
tovarășii Tărcan, secretar 
al comitetului, Vasile Ma- 
nolache,
Dumitru 
secretar

fost secretar.
Bălțatu, primul 

______ al comitetului 
orășenesc U.T.M. și alții* 

S-au
ceasta 
tele : 
xă”. A 
serală.
au început să dea din colț 
în colț*

— Era o inițiativă oa
recare... — s-a apărat tov.

„vom introduce inițiativa 
de la „Progresul’’-Brăila“, 
...„vom economisi”..

I. CKIȘAN

Cu aproape un an în 
urmă — sub privirile înlă- 
crămate, dar indiferente 
totuși, ale membrilor co
mitetului U.T.M. — „a 
încetat din viață** bri
gada complexă de eco
nomii de la Atelierele 
CJF’.R. „Ilie Pintilie” din 
lași* Eforturile făcute 
pentru salvarea ei au ră
mas fără urmări. Ingine
rul Petru Lupușor, res
ponsabilul brigăzii, l-a so
licitat în numeroase rân
duri pe Iov. Vasile Mano- 
lache, pe atunci secretar 
al comitetului U. T. M., 
să ia măsuri pentru a se 
acorda brigăzii sprijinul 
necesar. Ziarul nostru la 
rîndul său, a atras atenția 
comitetului U.T.M. Nimic!

Merita brigada o ase
menea soartă ? Totul spu
ne că nu. In trei luni de 
zile brigada — formată 
din tehnicieni și muncitori 
tineri în vederea studierii 
posibilităților de a realiza 
economii —■ făcuse 50 de 
propuneri, ajutase să se 
raționalizeze consumul la 
44 repere forjate înainte 
cu mari surplusuri de me
tal. contribuise la econo
misirea a circa 225.000 Iei. 
într-un an mergînd în a- 
celaș ritm, ea ar fi aju
tat să se economisească 
1.000.000 lei.

A trecut de atunci — 
spuneam—un an. Deună- 
zi în sediul comitetului 
U.T.M. al atelierelor se 
pregătea darea de seamă plan al comitetului regio- 
pentru conferința pe în- nai nu lipsește fraza:

pronunțat in a* 
întihiira și cuvin- 

„brigadă comple- 
f ost o tresărire ge- 

Apoi, cei de față

Năravuri

Tărcan. ' n
Iar primul secretar al 

comitetului orășenesc n-a 
avut nici o părere.

— Deci nu s-a potrivit 
la voi ideea brigăzii ? s-a 
conchis. lustificări, invo
carea eternelor „greută- 
ți“, a migălosului „studiu” 
al situației, al condițiilor. 
Și nici un cuvînl despre 
căile practice de economi
sire a materialelor la fie
rărie, despre posibilitatea 
recondiționării multor pie
se, despre putința recu
perării unor importante 
cantități de table profi
late, despre utilizarea de
șeurilor. Nici un cuvînt.

Cam în același timp a 
sucombat și brigada com
plexă de la Atelierele 
C.FJR. Pașcani. La căpă- 
tîiul amîndorura au ve- 
șheat indiferenți 
ai comitetului 
U.T.M.-Iași.

Și totuși, din

activiști 
regional

nici un

Un prieten m-a rugat 
să-l însoțesc la o cumpă
rătură : dorea să-și cum
pere un stilou.

Peste o jumătate de oră 
eram amândoi în fața vi
trinei pline de stilouri a 
magazinului „I.QS.-Biju- 
teria“ din calea Victoriei.

— Aș dori un Pelikan— 
se adresă prietenul meu 
unei tinere vînzătoare. 
Dar să aibă o peniță 
care să scrie subțire.

— Nu avem penițe sub
țiri — veni răspunsul rece, 
răspicat al vinzătoarei. 
S-au terminat.

— Totuși, poate găsiți 
ceva, insista prietenul 
meu.

Tînara vînzătoare ne a- 
runcă o privire plictisită, 
apoi privirea îi aluneca pe 
ceasul brățară și, alene, se 
hotărî să aducă un stilou. 
Stiloul avea o peniță care 
nu era pe placul prietenu
lui meu.
~ Aș putea 

cerc unul ? —
— Stilourile

cearcă. Se cumpără așa 
cum sînt. II priviți și dacă 
vă place îl luați. Dacă 
nu...

„Dacă nu... la 
re“,

să mai în- 
întrebă ei. 
nu se în-

revede- 
complectă privirea 

vinzătoarei care alunecă 
din nou. mai insistent, pe 
ceasul brățară.

La insistențele prietenu
lui meu, vînzătoarea din 
ce în ce mai plictisită pen
tru „corvoada “ la care era 
supusă, a adus totuși încă 
un stilou. Acesta avea o 
peniță și mai proastă.

— Să încercăm în altă 
parte — propusei priete
nului meu. La doi pași e 
magazinul „Victoria**; să 
mergem acolo.

De data aceasta vînză
toarea își ieși din fire:

— Așa-mi trebuie dacă 
sînt proastă. îmi pierd 
timpul de pomană cu 
d-voastră jumătate de 
oră.„

Am îndrăznit să-i atrag

atenția că e de datoria ei 
să-și „piardă timpul** cp 
cumpărătorii și să se stră- 
duie ca ei să fie mulțu
miți.

— Dacă nu vă place a- 
veți condica de reclama- 
ții.........N-am folosit con
dica de reclamații, dar 
ne-am adresat respon
sabilei magazinului care 
a chemat-o pe tînara vîn
zătoare. Am aflat cu a- 
ceastă ocazie că „amabila** 
vînzătoare se numește 
Tanța Stancu și că este... 
utemistă.

— Tovarășii se plîng de 
comportarea dumitale—-i se 
adresă responsabila tovară-» 
șei Stancu. Ce ai de zis ?

— Nimic.
— Dar de ce te superi 

cînd cumpărătorii vor să-și

aleagă marfa care le pla- ♦ 
ce ?

Nici un răspuns.
— Spune-mi tovarășă. 

Dacă ai fi în magazinul 
dumitale propriu, la fel t 
te-ai purta cu clienții ? 4

— La fel — veni răs- 4 
punsul imperturbabil. *

Responsabila niagazinu- 
lui era o femeie în virstă, ♦ 
cu experiență. Se vedea că J 
îi era rușine pentru com- 4 
portarea vinzătoarei. O 
Srivi pe tînara Stancu 

rept in ochi și îi spuse 
cu o voce reținută :

— Dacă-i așa, mai bine 
te lași de meserie. Da, 
mai bine te lași...

Utemistă Tanța Stancu 
a ascultat reproșul cu ne
păsare, fără să roșească. A 
ridicat din umeri și a 
plecat

★

Prietenul meu și-a cum
părat în aceeași seară un 
stilou de la magazinul 
„Victoria14. La început n-a 
găsit ceva pe plac, dar 
vînzătoarea nu era dispusă 
să lase clientul sa plece 
nemulțumit.

— Ne pare rău că vă 
deranjăm atîta — se scuză 
prietenul meu care, după 
experiența căpătată la 
„I.C.S.-Bijuteria**, deveni
se precaut.

— Nu este nici un de
ranj. Regret că nu vă pot 
servi... dar stați puțin, o să 
scot un stilou din vitrină. 
Știți, deobicei nu proce
dăm așa, dar nu vreau să 
plecați de la noi cu mina 
goală.

A adus stiloul care era 
pe placul prietenului meu.

Păcat că utemistă Tanța 4

î
♦

t
♦

♦
♦

♦
♦ 
♦
♦

♦ 
♦ 
î

L-am rugat pe M. BADIN, an
trenorul lotului de tenis de tine
ret să ne vorbeasd despre in- 
tîtnirile cu Jucătorii austrieci.

— După cum probabil știți, in
tre 27 și 29 aprilie va avea loc 
intilnirea reprezentanților noștri 
cu cei austrieci in cadrul „Cupei 
Davis", iar cu două zile înainte, 
la 25 și 26 se va desfășura intilni
rea echipelor de tineret ale celor 
două țări. Ultima participare a 
reprezentanților tării noastre la 
„Cupa Davis" a avut loc in 1948. 
Atunci am fost tntracuti Cu greu 
(3—2) intr-un meci pesionant, de 
puternica echipp a Franței, clștl- 
gătoarea mai multor ediții ale 
competiției. Despre „Cupa Davls" 
un singur amănunt: prima edi
ție a competiției a avut loc In 
1900 și de atunci ea a devenit 
pe drept cuvînt un campionat 
mortdia) pe echipe neoficial.

— Despre Jucătorii austrieci ? 
— Pe scurt sint Jucători admira
bili. Viitorii noștri adversari 
(Huber șl Saiko, probabil) sini 
cotați printre cei mai buni din 
Europa. Huber are la activul său 
victorii strălucite asupra jucăto
rilor americani și australieni.

— In cazul acesta ce ne puteți 
spune, despre pregătirile jucă
torilor noștri ?

— Pregătirile sportivilor noștri 
fruntași au început hi urmă cu 
mal multe luni. Ele au culminat 
cu aceste turnee Atenția noastră 
s-a îndreptat in două direcții. 1. 
Schimbarea concepției de joc, 
trecerea de la jocul devensiv, din 
fundul terenului la jocul ofensiv, 
aproape de fileu Aceasta in spa
cial cu jucătorii tineri, 2. Îmbu
nătățirea simțitoare a pregătirii 
fizice.

In ceea ce privește stadiul ac
tual de pregătire cred că tinerii 
jucători au făcut cele mai mari 
salturi. Rezultatele din cadrul re
centelor turnee sint edificatoare 
Năstase l-a învins pe T. Bădin, 
Bosch pe M Viziri), dublul Seres- 
ter — Cristea a întrecut puter
nicul dublu T. Bădin — M. Viziru. 
Dar chiar și în meciurile în care 
au pierdut, tinerii au fost între- 
cuți cu greu și tn majoritatea 
cazurilor numai în cinci seturi.

— Un pronostic In ceea ce pri
vește rezultatele celor două in- 
Jtîlnlrt ?
’ — E greu Jucătorii austrieci 
,sjpt <je certă valoare. Cred cum 
se spune, că cei mal buni vor în

Astăzi, la 
central din . 
greșul Finanțe Bănci începe intîl- 
nirea internațională de tenis 
dintre echipele selecționate de 
tineret ale R.P. Romine și Aus
triei, Meciul se va desfășura după 
sistemul „Cupei Gallea" (4 me
ciuri de simplu și unul de dublu), 
competiție deschisă jucătorilor ti
neri la care participă anul acesta 
și tenismanii romlni In prima 
zi vor avea loc două meciuri de 
simplu și anume: Klatil (Aus
tria) - Bardan (R.P.R.) și Mulli 
(Austria) — Bosch (R.P.R.) ur- 
mînd ca vineri începînd de la ora 
14, să se desfășoare restul parti
delor.

Duminică 28 aprilie va avea x 
loc in Întreaga țară tradlțio- N 
naiul cros „Să întimplnăm z 
1 Mai**. x

Crosul „Să tntimpinăm Â 
1 Mai" din acest an are loc A 
intr-o singură etapă. Poate Ă 
participa orice tînăr sau A 
virstnic, in afara sportivilor A 
clasificați. Concurentil vor fi V 
împărțit! pe categorii de 
virstă : seniori, senioare, ju- A 
niorl, lunioare. 0

Pentru reușita crosului, co. ? 
lectivele’sportive au datoria să 
mobilizeze șl să sprijine pe A 
toți cei ce doresc să participe Ă 
la concurs. Q
TINERI ȘI TINEREI PRE. ? 

ZENTAȚI-VA CU TOȚII LA X 
STARTUL CROSULUI „SA A 
INTIMP1NAM 1 MAI". <?

Deocamdată^.
La întrebarea : 

„Ce măsuri s-au 
luat pentru organi
zarea crosului „1 
Mai** și cum se pre
gătesc tinerii din o- 
rașul Galați pentru 
această competiție 
de masă ?**, tovară
șul Gheorghe Mari
nescu președintele 
comitetului orășe
nesc C.F.S. mi-a 
răspuns candid:

— Deocamdată... 
nimic.

în fața unui ase
menea răspuns m-am 
simțit complect de
zarmat.

— Bine, dar mai 
sînt doar clteva zile 
pină la 28 aprilie l

— Așa-i. De orga
nizat, îl organizăm 
noi, ce-i drept ceva 
mai operativ. Se 
pare că nu știți, 
dar noi deținem 
steagul de oraș frun
taș în Spartachiada 
de vară. L-am cu
cerit acum un an 
pentru cea mat mare 
participare. Apoi, tot 
noi am avut anul tre
cut cel mai mare nu- 

vinge măr de participant
— Și totuși, mai precis... ta crasul „1 Mai** și
-— Ei bine, în ceea ce privește la cel desfășurat In

In legătură cu 
pregătirea cro
sului „Să întîm- 
ninăm 1 Mai“ 

la Galați

cinstea zilei de 
N oiembrie.

— Bine, astea slnt 
succese trecute. Cum 
se pregătesc tinerii 
pentru actuala edi
ție a crosului „Să in- 
timpinăm „1 Mai" ? 
S-au organizat ceva 
antrenamente ?

Pentru un 
rnent se așternu 
nou liniște.

— Am fixat 
seul... O clipă, 
mai, vi-l arăt.

Și tovarășul
rinescu se apucă să 
răscolească febril 
niște dosare...

l-am mulțumii tov. 
Marinescu pentru a- 
mabilitate, hotărit să 
aflu de la sursă cum 
Se pregătesc tinerii 
din diverse intre- 
prinderi să participe 
la erosui I Mai.

Mai tnttl t-am vizi
tat pe cei de la fa
brica de piese de

7

tra- 
nu-

Ma-

nimic
schimb „Gheorghe 
Apostol**. Președin
tele colectivului spor
tiv mi-a 
precis :
- Pînă 

nimic.
Același 

l-am primit 
ca „Fusul**, 
aici am ____
fetele vor să partici
pe la această com
petiție, dar că vor 
fi reprezentate de e- 
levele școlii profesio
nale a fabricii. Așa 
s-a întîtnplat și 
celelalte ediții. (Mă 
rog... chestie de tra
diție !)

lată-mă la S.R.N. 
Aici, am aflat că 
sportivii din secția de 
canotaj și-au început 
deja antrenamentele 
în aer liber, iar în 
curînd var lua parte 
la primele concursuri 
(firește concursuri 
de canotaj). Tn ceea 
ce 
de l Mai nici 
nu s-a făcut nimic-

Deci, avea drep
tate tov. Marinescu : 
„Deocamdată... ni
mic.**

V. RANGA

răspuns

acum..,

răspuns 
la fabri- 
In plus 

aflat că

pr ivește crosul 
aici



Vizita delegației guvernamentale și de partid
a R. P. R. în R. D. Germană

Mesajul adresat de N.A. Bulganin
lui H. MacMillan

(Urmare din pag. l-a) 
cătoril Republicii Democrate 
Germane și hotărtriie comune la 
care vom ajunge vor întări și 
mai mult relațiile de prietenie și 
colaborare dintre ambele țări, re
lații care de la întemeierea R. D. 
Germane s.au dezvoltat neconte
nit in toate domeniile, constituind 
un prețios ajutor reciproc in ma
rea operă de construcție a socia
lismului in țările noastre și o 
contribuție Ia apărarea păcii in 
lume.

Vizita delegației guvernamen
tale și de partid romine 
in (ara dvs. se produce în- 
tr-o perioadă in care, deși 
există toate condițiile pentru ca 
in lume să se realizeze o adevă. 
rată destindere a încordării inter
naționale, ceea ce ar corespunde 
intereselor și năzuințelor cele 
mai profunde ale popoarelor, to
tuși forțele Întunecate ale reac- 
țiunii internaționale continuă să 
submineze pacea și securitatea 
internațională, să sporească în
cordarea în relațiile dintre state, 
să intensifice goana înarmărilor. 
Cu deosebită perseverență iși În
dreaptă cercurile Imperialiste a.

gresive atacurile împotriva lagă
rului socialist, a prieteniei șl u- 
nității țărilor acestui lagăr. In a- 
ceste împrejurări nu este inu
til de a aminti că prietenia și co
laborarea dintre țările noastre 
este o parte a marii prietenii 
care unește astăzi prin legături 
indestructibile țările Întregului 
lagăr socialist în frunte cu prie. 
tena și aliata noastră comună — 
Uniunea Sovietică și care for
mează o forță unică în istorie, 
un bastion de neînvins al păcii, 
democrației și socialismului. Noi 
prețuim unitatea țărilor lagăru
lui socialist in frunte cu Uniunea 
Sovietică ca pe cea mai Înaltă 
cucerire a popoarelor in drumul 
lor pe calea progresului, a bună
stării, a culturii și civilizației, 
garanție temeinică a independen
ței noastre naționale și a suve
ranității noastre de stat.

Ambele noastre țări și guver
ne sînt însuflețite de aceste țe
luri și de hotărirea fermă de a 
le apăra.

Vă exprim Încă o dată bucuria 
că avem ocazia să ne întîlnim 
cu dv. tov. președinte și cu mem
brii guvernului R. D. Germane,

să ne intilnim cu harnicul și cu 
talentatul popor german, să cu
noaștem nemijlocit din marile 
sale realizări.

Să trăiască și să se întărească 
prietenia frățească romino-ger- 
mană.

Oaspeții romîni și oficialitățile 
germane primesc apoi defilarea 
companiei de onoare.

Alembrii delegației Republicii 
Populare Romine împreună cu 
gazdele germane se urcă in ma
șinile cu care se îndreaptă spre 
reședința ce le-a fost rezervată.

In fruntea coloanei, tn două 
mașini deschise au luat loc to
varășii Chivu Stoica și Otto 
Grotewohl, Gheorghe Gheorghiu 
Dej și Walter Ulbricht.

Pe parcurs, pe marile artere ale 
capitalei germane — Treptow- 
Allee, Stalin-Allee, Dimitrovsiras- 
se, Prenzlauer-Allee, Berliners- 
trasse și Osietzkystrasse, împodo. 
bite cu drapelele de stat ale 
R.P.R. și R.D.G., populația Ber
linului a salutat cu căldură pe 
conducătorii celor două popoare, 
unite prin lupta lor comună pen
tru apărarea păcii și construirea 
socialismului.

COMUNICA T
Miercuri 24 aprilie 1957 la ore

le 16, la reședința președintelui 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Democrate Germane au în
ceput tratativele între delegațiile 
guvernamentale ale Republicii 
Populare Romîne și Republicii 
Democrate Germane.

Din delegația guvernamentală 
a Republicii Populare Romîne fac 
parte: Chivu Stoica, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Populare Romîne, membru al 
Biroului Politic al Comitetu
lui Central al Partidului Mun
citoresc Romîn, șeful delegației, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim 
secretar al Comitetului Central 
a| Partidului Muncitoresc Ro
mîn, membru al Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale a Repu
blicii Populare Romîne, Nicolae 
Ceaușescu, membru al Biroului 
Politic al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romin, 
secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncito
resc Romin, Ștefan Voitec, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Ro. 
mine membru supleant al Birou
lui Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc

Romin, Grigore Preoteasa, minis
trul Afacerilor Externe, membru 
al Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romin. Filip 
Geltz, membru al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a Re
publicii Populare Romine și Io
sif Puvak, ambasador extraordi
nar și penipotențiar al Republicii 
Populare Romine in Republica 
Democrată Germană.

Din delegația guvernamentală a 
Republicii Democrate Germane fac 
parte: Otto Grotewohl, președin. 
tele Consiliului Ce Miniștri 
al Republicii Democrate Germane, 
membru al Biroului 
Comitetului 
lui Socialist Unit din Germania, 
șeful delegației. Walter Ulbricht. 
prim secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Unit 
din Germania, prim vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri. Her
mann Matern, membru al Birou
lui Politic al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Un t din 
Germania, vicepreședinte al Ca
merei Populare, dr. Lothar Bolz, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministru al Afacerilor 
Externe, Heinrich Rau. vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștr,

Politic al
Central al Partidu-

ministru al Comerțului Exterior 
și inter-german, membru al Bi
roului Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Unit 
din Germania, Fritz Selbmann, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, membru al Comitetului 
Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania, dr. Hans 
Loch, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Paul Scholz, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Luitpold Steidle, ministru 
al Ocrotirii Sănătății și Georg 
Stibi, ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii De
mocrate Germane Ia București.

Tratativele, in cursul cărora 
s-au discutat probleme internațio
nale actuale și chestiuni care in
teresează ambele țări, S.m des
fășurat intr-o atmosferă priete. 
nească. Participanții la tratative 
au constatat reciproc o deplină u- 
nitate de vederi in problemele de 
bază discutate.

Miniștrii Afacerilor Externe ale 
ambelor țări au fost însărcinați 
să pregătească, pe baza princi
piilor asupra cărora s-a căzut de 
acord, propuneri in vederea ela
borării documentelor respective.

MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
TASS transmite: Presa sovietică 
publică mesajul adresat de N. A. 
Bulganin, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., lui 
Harold MacMillan, primul minis
tru al Marii Britanii.

Mesajul a fost lijmînat primu
lui ministru ai Marii Britanii la 
20 aprilie de către I. Malik, am
basadorul U.R.S.S. la Londra.

Considerăm, se spune în mesaj, 
că actuala încordare a situației 
in Orientul Apropiat și Mijlociu 
se datorează în primul rînd fap
tului că anumite cercuri din Ma* 
rea Britanie și din cîteva aite 
țări nu vor să țină seama de in
teresele și drepturile legitime ale 
statelor Orientului Arab care au 
pășit pe calea independenței na
ționale și a renașterii. Sîntem pro- 
Tund convinși că sarcinile asigu
rării unei păci trainice în Orientul 
Apropiat și Mij.ociu cer ca marile 
puteri să respecte cu strictețe 
principiile reglementării pașnice a 
tuturor problemelor litigioase le
gate de această parte a lumii, să 
respecte suveranitatea și inde
pendența țărilor din Orientul 
Apropiat și Mijlociu și să nu ad
mită amestecul in treburile lor 
interne.

Nu putem decît să regretăm, 
scrie N. A. Bulganin, că guvernul 
Marii Britanii nu a considerat ro- 
sibil să sprijine propunerea gu
vernului sovietic ca cele patru 
mari puteri să proclame în comun 
principiile de mai sus.

Situația în Orientul Apropiat 
și Mijlociu, care se află în ime
diata apropiere a frontierelor 
Uniunii Sovietice, scrie N. A. 
Bulganin in mesajul adresat lui 
H. MacMillan, nu poate să nu 
afecteze interesele securității 
U.R.S.S., fapt asupra căruia, 
domnule prim ministru, am atras 
In repetate rinduri atenția guver
nului Marii Britanii.

Ținlnd seama de complexitatea 
problemelor ivite ar trebui, in in
teresul îmbunătățirii și normali
zării situației în Orientul Apro
piat și Mijlociu, să se ia neîntâr
ziat măsuri asupra cărora s-ar 
putea ajunge chiar acum ia un

acord. Considerăm că marile pu
teri ar aduce un mare aport la 
normalizarea situației din Orien
tul Apropiat și Mijlociu dacă ar 
condamna folosirea forței ca mij
loc de rezolvare a problemelor 
nereglementate din această reg u 
ne. Pot exista divergențe de pă
reri asupra unei probleme sau 
alteia, legată de exemplu de folo
sirea Canalului de Suez, dar nu 
se poate permite ca problemele li
tigioase să fie rezolvate prin for
ța armelor, ca acțiunile nechib
zuite ale unui stat sau altul, care 
continuă să zăngăne armele, să 
primejduiască pacea in această 
parte a lumii.

In continuare in mesaj se spu
ne : actuala situație impune in 
primul rînd necesitatea apropie
rii punctelor de vedere in pro
blema internațională cea mai ar
zătoare, vitală — problema dezar
mării. N. A. Bulganin cere să se 
pună capăt situației cu totul anor
male cind in timp ce in organele 
internaționale competente se duc 
discuții deșarte despre necesita
tea și oportunitatea dezarmării, 
problema dezarmării nu numai că 
nu progresează cu nici un pas, ci, 
dimpotrivă, cursa înarmărilor se 
intensifică mereu, iar unele puteri 
fac totul pentru a deprinde ome
nirea cu Ideea barbară, mon
struoasă. a inevitabilității unui . 
război atomic.

In prezent, se spune In mesaj, 
există premize obiective ca pute
rile să ajungă la un acord dacă 
nu asupra problemei dezarmării 
in ansamblu, cel puțin asupra 
unor aspecte importante ale ace
stei probleme.

Guvernul sovietic, se spune In 
mesaj, este convins că marile pu
teri ar putea manifesta de pe a- 
cum In mod concret buna lor vo. 
ință de a rezolva aceste sarcini 
acceptind In primul rind interzi
cerea imediată a experiențelor cu 
armele atomică și cu hidrogen, cu 
atit mai mult cu cit această hotă- 
rire na este legată de nici o mă
sură organizatorică complicată și 
in stadial actual al științei inde. 
plinirea ei poate fi controlată. 
Guvernai sovietic este de părere 
că această problemă ar trebui se-

parată de problema dezarmării In 
ansamblu și rezolvată indepen
dent, fără a condiționa rezolvarea 
ei de realizarea înțe'bgerii asu
pra celorlalte aspecte ale proble- 
mei dezarmării.

Cred, scrie Bulganin, că ar fi 
posibil să convenim In primul 
rind ca, de exemplu, experiențele 
cu armele atomică și cu hidrogen 
să Înceteze pe o anumită pe
rioadă.

In continuare Bulganin scrie: 
deoarece este greu, evident să se 
lichideze dintr-o dată grupările 
militare și să se Înlocuiască cu un 
sistem de securitate colectivă in 
Europa, ar urma ca In interesul 
Marii Britanii și U.R.S.S. și al 
securității europene in ansamblu 
să se incerce să se realizeze un 
acord cu privire la măsuri tran
zitorii temporare care să permită 
să se ajungă treptat la acest țel. 
Guvernul sovietic ar fi gata să 
reia discutarea propunerilor pre. 
zentate la timpul lor intr-o for
mă generală de fostul prim- 
miniatru al Marii Britanii, sir 
Anthony Eden, cu privire la crea, 
rea în Europa a unor zone demi
litarizate, precum șl a unor re
giuni de limitare a armamentelor. 
Guvernul sovietic pornește de la 
premiza că in această ordine de 
idei vor fi examinate și propu
nerile corespunzătoare, inclusiv 
propunerea cu privire la zona fo
tografierii din avion in Europa.

In partea iinală a mesajului se 
spune : pentru menținerea păcii 
in Europa și in întreaga lume 
este extrem de important ca anu
mita încordare care există in pre. 
zent in relațiile dintre U.R.S.S. 
și Marea Britanic să cedeze locul 
unor bune relații de prietenie.

Guvernul sovietic propune să se 
cadă de acord in viitorul apropiat 
asupra unor măsuri comune care 
să asigure lărgirea considerabilă 
a schimbului cultural și tehnico- 
știinjiflc între U.R.S.S. și Marea 
Britanie. In ce-l privește guvernul 
sovietic este gata să împuterni
cească reprezentanți cu răspunde
re pentru examinarea probleme
lor respective cu reprezentanți ai 
Marii Britanii.

Chiti au
loc săp-

In 
avut 
tăminile trecu
te manifesta, 
tit la care au 
participat și ti
neri, revendi- 
cindu-și dreptu
rile. Aceste ma
nifestații popu
lare au fost stn- 
geros reprimate 
de către auto
rități.

In fotografia 
noastră putefi 
vedea una din 
scenele drama
tice privind re
presiunile anti
populare. Doi ti
neri tint bi- 
tuji cu bastoa
nele de cauciuc 
de 
lifisti.

Viz ta toy. Gr. Prsoteasi la ministrul Afacerilor Externe al R. D. G.
BERLIN 24 (Agerpres). —
Ministrul Afacerilor Externe al 

Republicii Populare Romine, Gri- 
gore Preoteasa, a făcut in cursul 
zilei de azi o vizită ministrului 
Afacerilor Externe al Republicii 
Democrate Germane, dr. Lothar

Bolz. Tov. Grigore Preoteasa a 
fost însoțit de ambasadorul Re 
publicii Populare Romine In Re
publica Democrată Germană, Io
sif Puvak.

Din partea germană an fost de 
față primul adjunct al ministna-

lui Aiacerilor Externe, secretarul 
de stat Georg Haodke. ministml 
adjunct Sepp Schwab și ambasa
dorul RepubHdi Detnoerate Ger
mane ia Repcbijca Popalarâ Po
emă Georg Stibi.

Presa din R. D. Germană despre vizita 
delegației noastre

tico'ele lor de fond acestei vizite Ziarul „Neues Deutschland", 
organul central a! Partidul» So
cialist Unit, publică un artknl de 
food intitulat: ^afut prieteni io- 
noștri roaiini*. semr.at de Georg 
Stibi. an*mi bore RipMblfcii De
mocrate Germane in Rucfz.i.

BERLIN 24 (Agerpres). — 
A.D.N. transmite :

Sosirea in capitala Republicii 
Democraie Germane a delegației 
guvernamentale și de partid ro- 
mtne ocupă un loc de frunte in 
presa berlineză și de provincie. 
Majoritatea ziarelor consacră ar-

de prietenie și publică biografiile 
tovarășilor Chivu Stoica, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romine și 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim 
secretar al Comitetului Centra! 
al Partidului Muncitoresc Romin.

ooi, 
cîn- 

înflori

Convorbirea lui A. I. Mikoian 
cu J. Raab

VIENA 24 (Agerpres). — TASS 
transmite ■ In dimineața dv 24 
aprilie A I. Mikoian. prim vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al U-R-S S. și persoanele 
care-1 însoțesc au avut la reșe
dința canceiarulu: o convorbire 
'adelungată ca cancelarul federal. 
J. Raab și ca meabru g»er>-- 
!■ aostrac La 74 apr-.e Serv
eai rrtse al Detartaaest» 
Cancelar ei federale a rc xat 
un comunicat cfioal:

m re-

lattice îzstro-sovietice dm roo- 
■ ■U seenârii Tratatntai de 
sta: F problema poziției Austr e. 
djșa receateSe evenimente inter

A. 1 ĂUkoian. prim sicepreșe 
dîte al Consiliului de Muiiștn 
ai UJP.SS, a declarat că ia 
L »nea Sovietică există aăzu n 
ța guserală de pace «i a vorbit 
pe Larg despre planar.le acmeO- 
ce de dezarmare

Caneeiara! Iederi' a arătat ei 
■otxuex de nestrilitate s-a con 
sofcdat trainic in conștiința po- 
porahn austriac și & Austria 
rs:e ondi ’ 
n oțele passee ale altor state.

Caactiml federal și-a expri
mat donata ca reUțnk comercia 
ie c^L'munei Sovietică si se in 
'ârească. Această dorință a fost 
împărtășită de prim vicepreședin
tele Consîl îs lui de Miniștri al 
UJLS.S . A. L Mâwian.

Convorbirea s-a desfășurat 
tr-o atmosferă prefeneascâ. 

canoe’and federal

Doctrina Elsenhover 
•sta o qrețalâ ți nu ara 
multa țanse de succes

— O DECLARAȚIE A LUI 
ERNST BEVAN LA SOSIREA 

IN ISRAEL

TELL AVIV 24 (Agerpres). — 
La 22 aprilie a sosit in Israel 
Ernst Bevan trezorierul partidu
lui laburist englez.

După cum relatează ziarul 
„Lamorhav*. Bevan după ce a 
sosit la Lidda a declarat cores- 
aoadertalui acestui ziar că „doc 
trma Eisenhower este o greșea, 
lâ și nu are mai multe șanse de 
succes decit vechea politică en
gleză în această parte a lumii 

—!e,re ’ suferit un eșec".
riaf gata să sprijine nă- j Bevan a sublin at că scopul 

•- ‘ .doctrinei Eisenhower" este „să
devină moștenitorul politicii en- 

Igleze". In această ordine de idei 
I Bevan și-a exprimat îndoiala cu 
privire la faptul că popoarelor 
Orientului Mijlociu le-ar place 
mai mult dominația americană 
decit cea engleză.

t»- Bevaa a declarat că el este un 
adversar al pactului de Ia Bagdad

Trandafirii vor înflori
din nou in august...

i cance’arul federal J.. . . . . . _
care ndeț>h3e<U fnnctu de * * la O-

Desigur că mulți dintre 
dragi prieteni, cunoașteți 
tecul „Trandafirii vor 
din nou tn august..**. El a fost 
cîntat de solii tineretului ger
man fie în timpul Festivalului 
de la Berlin, fie în timpul Fes
tivalului de la București. In a- 
ceste zile de primăvară el este 
din nou cîntat în grupele Tine
retului Liber German. Numai 
că de data aceasta cîntecul nu 
se mai termină cu „...în august, 
în august la Berlin!** ci „...în 
august, în august la Mosco
va** ! 3.000 de tineri din în
treaga Germanie vor răspunde 
acestei chemări din textul cîn- 
tecului.

La pregătirea Festivalului par
ticipă însă întregul tineret înain-
tat din țara noastră. Peste tot, 
membrii organizației de tineret 
din R.D. Germană leagă acțiuni-

' le lor de numele Festivalului. 
. Sînt demne de amintit aici ini- 
\ țiativele patriotice ale tinerilor 

din sudul republicii unde se 
află minele cu cele mai mari 

1 ( rezerve de cărbune din Europa. 
( Acolo au fost scoase la iveală a- 

nul trecut zăcăminte de 200 mi- 
1, lioane de tone de cărbune, un 
1 record neîntîlnit pînă acum și 

totuși încă insuficient pentru ne- 
1. voile economiei în continuă dez- 
\ voltare a R.D. Germane. In pre- 
' zent, alături de tinerii mineri de 
1, meserie, zeci de brigăzi de șoc 
(, ale tineretului din organizația 
', „Tineretul Liber German** au 
’, pornit la asalt în minele din 
', Senftenberg, Merseburg și Bor- 
' , na. Tinerii voluntari provin din 

, întreprinderile industriale din 
1 , districtele Halle, Leipzig și Cott- 
' | bus. Succesele n-au întîrziat să 
1 ( vină. La începutul lunii martie, 
1 > districtul Halle-Merseburger a 
') raportat depășirea sarcinilor de

I plan cu 5%. Aceste cinci pro- 
x cente înseamnă în fapt mii de 
a tone de cărbuni, mai multă ener-

gie, mai multă materie primi 
pentru industria chimică. In a- 
ceste cinci procente stau ascunse 
și cele cinci zile de depășire de 
plan, pe care le-a realizat bri
gada de tineret „Kâthe Kollwitz** 
de la uzinele Deutzen, în cadrul 
întrecerii în producție inițiată în 
cinstea Festivalului, ca și reali
zările obținute de schimbul ti
neretului „Al 6-lea Festival Mon
dial** din mina Schleenhain, care 
a expediat în acest an 85.000 de 
tone cărbune brun peste plan, 
îndeplinindu-și astfel cu cinste 
angajamentul luat.

Însuflețit de ideile Festivalu
lui, peste tot, tineretul muncitor 
a pornit plin de avînt la muncă. 
Membrii brigăzii de tineret 
„John Scheer de la uzinele de 
construcții de utilaj greu „Karl 
Liebknecht** din Magdeburg, de 
pildă, și-au luat angajamentul ca 
pînă la Festivalul de la Mosco
va să depășească planul cu 15 
zile, reducînd in cinstea acestui 
eveniment prețul de cost cu 10*fo. 
Cine va merge la uzinele side
rurgice Brandenburg, va auzi 
desigur de brigada de tineret de 
la cuptorul electric nr. 1, care 
în cinstea celui de al 6-lea Fes
tival Mondial a chemat la între
cere pe tinerii de la celelalte 
cuptoare. Obiectivul principal al 
întrecerii a fost acela de a ridica 
productivitatea orară a unui 
cuptor la 11,47 tone oțel de cali
tate superioară. Grupa Tineretu
lui Liber German de la uzinele 
de automobile EMW din Eise
nach, — unde se fabrică cunos
cutul autoturism „Wartburg**, — 
și-a propus ca toate piesele 
produse 
să poarte 
să indice 
mașinilor.

Tineretul sătesc nu se lasă 
nici el mai prejos. El și-a pro
pus să dea mai mult „aur alb** 
— sfeclă de zahăr — precum și 
cantități mai mari de porumb. 
Mai mult zahăr, înseamnă export 
mărit și mai multe materii prime 
străine; mai mult porumb, în-

in această uzină 
marca distinctivă care 
calitatea superioară a

seamnâ mai mult furaj, deci mai 
multă carne. Pionierii din satele 
Ziesar, Beizig ți Leknin »-«■ 
gîndit la ceva cu totul deosebit .- 
fiecare pionier va semăna 150 
boabe de porumb fi toți se cor 
întrece ca porumbul să crească 
fi să te dezvolte cel mai bine.

Un cuvînt intilnit azi in toate 
grupele Tineretului Liber Ger
man este „Sudan". E f> fir etc, 
deoarece Tineretul Liber Ger
man s-a oferit «â ajute delega
ți tineretului sudanez să plece 
la Festivalul de la Moscova.

In toate secțiile uzinelor de 
utilaj greu din Magdeburg se 
țin conferințe despre Sudan; 
școlile superioare din Berlin or
ganizează expoziții despre Su
dan ; mii de tineri și tinere fac 
cunoștință cu istoria luptei eroi
ce a tineretului sudanez împotri
va dominației coloniale. Se fac 
cadouri și se string bani. La fila, 
tura de bumbac Zschopau, 2-3 
de tineri muncitori au hotărit să 
doneze în fiecare luna salariul 
lor pe o oră pentru prietenii su
danezi; membrii Tineretului Li
ber German din magazinul uni
versal din Leipzig au colectat 
ca dar un echipament complect 
de volei; în districtul Bad 
Freienwalde tineretul a strins 
pînă acum 2000 de mărci, iar în 
minele de plumb Hettstedt, bri
găzile de tineret au luat hotări
rea de a stringe în zilele de du
minică, prin muncă voluntară, 
1.000 de mărci, pentru a face 
posibilă plecarea delegației suda
neze la Festivalul de la Moscova.

Adeseori, pe străzile orașelor 
noastre pot fi întîlnite grupe de 
tineri cu insigne de hîrtie dese
nate, confecționate anume în în- 
tîmpinarea Festivalului. Suma 
realizată din vir^ări este desti
nată fondurilor pentru Festival. 
Pînă acum au fost făcute peste 
30 de astfel de insigne, repre
zentând desene pe motive națio
nale — un scoțian cu fusta în 
carouri, un păstor romin, un 
crescător de reni din Finlanda 
etc. Deosebit de activi în acțiu
nea de distribuire a acestor in
signe au fost elevii de liceu din

i Ar»
C«xc nu» uc —

al RrowWxii Austria- ncntulni Mijlociu prin excluderea 
Ja. a oferit fa palatal Hofburg acestei părți a lumii din cadrul 

ntrecerii dintre blocuri. „Influ- Jvieba. La de-=n cane» arul fede- . ..
JraL J Raab, a resrit o ar.fnrare en'a L R^ S lB parte a
Jde salut la care * răspuns A L hnnii. a spus Bevan a devenit un 
.M-koiaa î :apt care nu poate fi ignorat și
0 —•— trebuie să ss ajungă la o ințele-
t gere cu U-R.S.S. in interesul po-
jR educerea prețurilor de x>aretor din această parte a lu- 

ț 
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f 
ț 
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întrecerii dintre blocuri.

—•—
stat la unele mărfuri ““J 5* păcfi In întreaga lume.-- 
de consum popular

în U. R S S.

----v- -- ----- UWV...
Tn încheierea declarației sale 

Bevan s-a pronunțat împotriva 
experiențelor cu arma atomică și

.MOSCOVA 24 <Agr-prea). — , cu hidrogen.
T trans-tite • Ministerul Co f

>wer(“I«i l'JtSS. o. tnunțat 
^’tducerra pnșurgor de siat cu 
ia.-nânuntu! la u-teir mârfuri dr 
deo-jun popular. RHacerta ea fi 
trfectuatd cu inerptre de la 25 
ȘțfrUie. PrifuriU n aaiMMWl ____ _____ ___ . __
Jiu ceasurile^eftepiâtpr se reduc POhe a avut loc la Moscova con- 
ț-. 20—32 la sutd. la ceasurilt dr ull‘or^A .5“ I* PCQ-

|mind pentru femei In carcasd de 
iuar — cu 10 pind la 15 la sută, la 
tdijerite oarietdfi de aspiratoare 
țde praf — pini la 20 la sută, la 
^■ ck-upuri — pînă la 30 la sută, 
ăla unele conserve de pește și 
^vegetale — cu 10 la sută și mai

Tinere fete dintr-o grupă a Tineretului Liber German din 
Berlin, pregătesc daruri pentru cel de-al Vl-lea Festival.
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Cuvîntarea președintelui Sukarno 
în fața reprezentanților presei

DJAKARTA 24 (Agerpres). — $'J>taă acum din patrioți adevă. 
Luînd cuvîntul In fața reprezen
tanților presei indoneziene și 
străine la Denpasar (insula Băii), 
președintele Indoneziei Sukarno 
și-a exprimat convingerea că Co
respondenții au constatat perso. 
nai „năzuința sinceră a tuturor 
păturilor poporului spre pacea na
țională și liniște". Sukarno a sub
liniat devotamentul său sincer 
față de consiituție și a remarcat 
că actualul guvern a fost format 
în conformitate cu constituția.

Sukarno a arătat că el „crede 
ferm in democrație", dar că in
tenționează „să pună capăt opo
ziției care există numai de dra
gul opoziției".

Referindu-se Ia problema aju
torului reciproc dintre guvernul 
central și autoritățile locale, pre
ședintele a subliniat că odată cu 
formarea noului cabinet, fricțiu
nile dintre guvernul central și au. 
toritățile locale s.au micșorat.

Vorbind despre situația din ar
mata indoneziana, Sukarno a de
clarat că „majoritatea covîrși- 
toare a armatei este alcătuită ca

rați“.
Vorbind despre problemele poli, 

ticii externe, Sukarno a arătat că 
la baza politicii externe a Indo
neziei „va sta lupta Împotriva 
colonialismului, lupta pentru res
tituirea Irianului de vest Indo
neziei și pentru menținerea unei 
orientări absolut independente..."

Sukarno a arătat că Indonezia 
vă stărui asupra dezvoltării unor 
largi legături economice cu toate 
țările, indiferent de sistemul lor 
social

*
DJAKARTA 24 (Agerpres). — 

China Nouă transmite : Primul 
ministru indonezian, Djuanda. 
însoțit de ministrul de Interne, 
ministrul pentru Problemele In
doneziei și ofițeri ai statului ma
jor al armatei, a plecat pe calea 
aerului spre Sumatra.

La Djakarta se consideră că 
această călătorie marcheză hotă
rirea noului guvern de a găsi noi 
căi și mijloace pentru normaliza
rea situației din țară.

Populația din Iordania cere un guvern 
națională
tuație extrem de încordată. Re
gele Hussein a refuzat însă să 
accepte demisia guvernului Kha
lidi. Situația în Iordania conti
nuă să rămină critică.

★
AMMAN 24 (Agerpres). — în 

cursul zilei de 24 aprilie pe tot 
cuprinsul Iordaniei au avut loc 
mari manifestații antiimperia-

de uniune
24 (Agerpres). — 
Iordania continuă să 
După cum relatează

AMMAN 
Situația din 
fie confuză, 
presa libaneză, ia 23 aprilie, con
ducătorii partidelor politice din 
Iordania, care fac parte din Con
gresul National, l-au vizitat pe 
primul ministru Khalidi și i-au 
cerut demisia, formarea unui gu
vern și uniune națională, respin
gerea doctrinei Eisenhower și 
expulzarea din Iordania a lui liste. 
Leaster Mellory, ambasadorul 
S.U.A. în Iordania, precum și a 
atașatului militar american.

Guvernul iordanian a exami
nat timp de 6 ore aceste cereri 
și apoi premierul Khalidi, mi
nistrul de externe Nabulsi și 
ministrul Invățămîntului Mulki 
l-au vizitat pe regele Hussein a- 
nunțindu-1 că intenționează să-și 
dea demisia. După cum relatează 
ziarul libanez „Telegraph" Kha
lidi a declarat regelui că nu pot 
fi nesocotite cererile poporului, 
Intrucît in țară s-a creeat o si-

Guvernul englez uneltește în Iordania
Iordania a elementelor naționale 
care urmăresc o apropiere a Ior
daniei cu Egiptul și Siria.

Participanții la conferință au 
hotărit de asemenea să stabileas
că o strînsâ colaborare cu S.U.A. 
in politica Angliei față de Iorda
nia.

La demonstrația populară din 
Amman s-au alăturat numeroși 
funcționari și membri ai politiți 
care înfierează complotul pus la 
cale de puterile imperialiste. In 
aceeași zi in fața clădirii Consi
liului de Miniștri a avut loc o 
altă manifestație la care au parti
cipat mii de persoane. Manifes- 
tanții au cerut îndepărtarea agen- 
ților imperialiștilor americani cui
băriți la ambasada americană 
din Amman, demisia guvernului 
Khalidi și Înlocuirea lui cu un 
guvern de uniune națională.

DAMASC 24 (Agerpres). — 
Referindu-se la știri din Londra 
ziarul „Al-Djumhur“ relatează 
că la începutul lunii aprilie a 
avut loc o ședință spec ală a gu
vernului englez la care au parti
cipat funcționari superiori din 
Ministerul Apărării, Ministerul 
Afacerilor Externe și Ministerul 
Coloniilor.

Participanții la conferință au 
discutat situația din Iordania și 
au ajuns la concluzia că este ne
cesar să se pună capăt evacuării 
trupelor engleze din bazele care 
se află in Iordania și să se ob
țină înlăturarea de la putere in

Attlee cere admiterea 
R.P. Chineza in O.N.U.
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MOSCOVA. Intre 1» șl 23 a-

blemele activității școlilor-inter- 
nate organizata In conformitate 
ca hotărirea Congresului al XX- 
lea al P.GU.S. Conferința > fost 
convocată de GC. at P.C.U.S.

La lucrările conferinței au par- 
ticipat D. T. Șepilov și P. N. 
Pospelov, secretari ai C.C al 
P.C U S

BERLIN. La 23 aprilie s-a 
deschis la Leipzig conferința lu
crătorilor din industria cărbune
lui și energetică a R. D. Germa
ne. In fa(a minerilor și ene'ge- 
ticieniior care au sosit din toate 
regiunile republicii a luat cuvin- 
tul primul ministru Otto Grote- 

: reoM
i PRAGA. La 23 aprilie, Sardar 
I Muhammed Daud, primul minis- 
I tru al Afganistanului și persoa- 
| nele care îl insoțesc au vizitat 
j pe V. Siroky, președintele guver
nului cehoslovac.

' LONDRA în seara zilei de 22 
I aprilie in marea sală de concer- 
I te din Londra—Royal Festival
Hall a avut loc concertul lui 
Emil Ghilels, artist al poporului 
din U.R.S.S.

NEW YORK- Ministerul Mun
cii al S.UA. s anunțat că in 
luna martie castul vieții a cres
cut di a nou și reprezintă 118.9 
la suLi față de nivelul mediu din 
anii 1947-1949, adică este cu 3.7 
la suta mai ridicat față de ni
velul din martie 1956. Funcționa
rii Ministerului Muncii consideră 
că în aprilie costul vieții va con
tinua să crească. «

MADRID Generalul Nathan 
Twinning, șeful statului major al 
forțelor aeriene aie S.U.A.. care 
urmează să devină în curind șe
ful statului major mixt al forje- 
lor armate ale S.U.A., a sosit 
marți in Spania pentru a discu
ta cu autoritățile franchiste pro
gramul de construire de baze 
militare americane în «ceasta 
țară

ȘANHAI. In seara zilei de 23 
aprilie Țao Di-țiu, vicepreședin
tele Comitetului Popular din 
Șanhai. a oferit în Palatul pen
tru prietenia chino-sovietică o 
mare recepție în cinstea lui 
K. E. Voroșilov, președintele 
Prezidiului Sovietului Sunrem al 
U.R.S.S.

La recepție au participat LIu 
Șao-ți, președintele Comitetului 
permanent al Adunării reprezen
tanților populari din intreaga 
Chină.

ANKARA. La Ankara a sosit 
cunoscutul violonist David Ois- 
trah. artist al poporului al 
U.RS.S. In zilele de 24 și 26 a- 
prilie el va da la Ankara două 
concerte.

SUEZ. După cum anunță agen
ția United Press, în dimineața 
zilei de 24 aprilie a intrat în 
Canalul de Suez primul vas a- 
merican „President Jackson" cu 
un tonaj de 9.277 tone, care a 
plătit taxele de tranzit admini
strației egiptene a Canalului

LONDRA. La Londra s-a anun
țat că la cererea delegației so
vietice, ședința Subcomitetului Co
misiei O.N.U. pentru dezarmare 
care a fost fixată pentru 24 apri-

LONDRA 24 (Agerpres). — 
Agenția Reuter transmite o de
clarație a fostului prim-ministru 
laburist, Attlee, în care acesta a 
cerut admiterea R.P. Chineze în 
O.N.U.

„Indiferent dacă ne place sau 
nu, trebuie să recunoaștem că 
China populară există, a declarat 
Attlee, care a calificat atitudinea 
Statelor Unite față de regimul 
din R.P. Chineză drept „nerea
li stău.

Știri sportive
Bălănel — cîștigătorul 

turneului internațional de șah 
de la Ploești

Turneul internațional de șah 
de la Ploești s-a încheiat miercuri 
cu o remarcabilă victorie a mae. 
strului romîn Ion Bălănel care 
a totalizat 10'/, puncte din 13 
posibile fără a pierde nici o par. 
tidă. Un succes deosebit a obți
nut și tînărul șahist romin 0. 
Drimer clasat pe locul doi la o 
jumătate de punct în urma învin
gătorului. Maestrul sovietic N. 
Krogius a ocupat locul trei cu 9 
puncte.

Echipe romine de fotbal invitate 
In U.R.S.S.

lie, a fost amînată pe a doua r» I ?1 Harkov-

Răspunzind invitației organiza
țiilor sportive sovietice în vara 
acestui an două echipe romine de 
fotbal vor întreprinde turnee in 
Uniunea Sovietică între 2 și II 
iunie echipa Dinamo Orașul Sta
lin care activează in campionatul 
categoria A va susține întilniri 
in orașele Chișinău. Kiev și Tbi
lisi iar între 18 și 29 iulie echi
pa Progresul Sibiu, din campio
natul categoriei B va juca la 0- 
desa, Dniepropetrovsk, Zaporoj'e
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