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[n vizită la prieteni
Delegația guvernamentală și de partid bulgară 

a sosit în țara noastră —
>RADEA 11 (de la trimișii spe-
i „Agerpres"). — Marți după- 
ază a sosit în Republica Popu-

Romînă, delegația guvema- 
îtală și de partid bulgară care 
icut o vizită în R.P. Ungară. In 
m spre patrie, delegația va face 
izită prietenească de cîteva zile 
țara noastră, Ia invitația gu- 
îului Republicii Populare Ro- 
ie și a Comitetului Central al 
tidului Muncitoresc Romîn. 
îelegația este alcătuită din to- 
ișii Anton Iugov, președintele 
isiliului de Miniștri al R. P. 
garia, membru al Biroului Po- 
: al C.C. al P.C.B., conducă-
ii delegației guvernamentale, 
lor Jivkov, prim secretar al 
!. al P.C.B. și membru al Bi- 
lui Politic al C.C. al P.C.B., 
ducătorul delegației de partid, 
ko Damianov, vicepreședinte al 
isiliului de Miniștri, ministrul 
nerțului, membru al Biroului 
itic al C.C. al P.C.B., Karlo 
tanov, ministrul Afacerilor Ex- 
ie, membru al C.C. al P.C.B., 
an Toncev, ministrul Gospodă-

Comunale, Urbanisticii și 
imurilor, membru al conducerii 
nanente a Uniunii Populare 
are Bulgare.
a sosirea pe teritoriul romî- 
?, la punctul de frontieră Epi- 
)ia Bihorului, solii Bulgariei 
ești au fost întîmpinați de to- 
ișii : Alexandru Moghioroș, 
nbru al Biroului Politic al C.C. 
P.M.R., vicepreședinte al Con- 
ilui de Miniștri, Gheorghe A- 
tof, membru al Biroului Politic 
XC. al P.M.R., Aurel Mălnășan, 
met al ministrului Afacerilor 
sme, Caius Franțescu, șeful 
Jocolului Ministerului Afaceri- 
Exteme, colonel M. Antonie, 
jum și de ambasadorul R. P. 
zaria la București, Stoian 
Iov.
u fost de față tovarășii Ferencz 
nnich, prim-vicepreședinte al 
emului revoluționar muncito- 

țărănesc al R. P. Ungare și 
? Horvath, ministrul Afacerilor 
;me al R.P. Ungare, membri ai 
litetului Executiv al Partidului 
icitoresc Socialist Ungar, care 
Însoțit pe oaspeții bulgari pînă 
rontieră.
e peron se aflau de asemenea 
trașii Iosif Bane, prim secretar 
Comitetului regional de partid 
dea, Nistor Bolojan, președin- 

Comitetului Executiv al sfa- 
i popular al regiunii Oradea, 
riști ai organelor locale de 
id și de stat, oameni ai muncii, 
iști.
ara era pavoazată cu drapelele 
țar și romîn cu pancarte pe 
! era scris „Bine-ați venit", 
îiască prietenia veșnică dintre 
orul romîn și poporul bulgar", 
a coborîrea din tren a delega- 

fanfara militară a intonat 
urile de stat ale R.P. Bulgaria 
Republicii Populare Romîne. 
arășii A. Iugov și T. Jivkov, 
țiți de tovarășul Alexandru 
[hioroș au trecut în revistă 
pania de onoare aliniată pe 
•n. Un grup de locuitori îm- 
ați în costume naționale au 
npinat pe oaspeți după datină 
jîine și sare. Un grup de pio- 
i au oferit oaspeților buchete 
flori, prinzîndu-le la gît cra- 

roșii.
jvarășul Anton Iugov a rostit 
ătoarea cuvîntare :

ragi tovarăși, prieteni și frați 
Ini,

ișind pe pămintul rominesc, 
sintem profund emoționat! de 
lirea caldă, frățească pe care 
ați făcut-o solilor poporului 
ar, solilor Partidului Comu- 
Bulgar.

etutindenl, in orice țară so-

cialistă, frățească, Intîlnim unul 
șl același tablou. Pretutindeni, 
reprezentanții popoarelor noastre 
sînt întîmpinați cu prietenie, ca 
frații, ca fii ai unor popoare ho- 
tărîte să meargă umăr la umăr, 
în orice împrejurări, spre binele 
și fericirea popoarelor noastre.

Cum se explică scumpi prieteni 
aceste primiri, această atitudine 
prietenească, frățească ? Se ex
plică prin aceea că popoarele 
noastre, atît poporul romîn, cel 
ungar, cît și cel bulgar au unul 
și același țel — construirea so
cietății socialiste. Atît bulgarii cît 
și romînii ca și toate popoarele 
din țările socialiste, au aceeași 
ideologie, același crez, învățătura 
atotbiruitoare marxist-leninistă. Și 
noi și dv. scumpi frați romîni, 
sintem ferm hotărîți de a păstra 
ca pe bunul nostru cel mai de 
preț prietenia noastră, unitatea 
țărilor socialiste în frunte cu 
Uniunea Sovietică, pentru că a- 
ceasta este garanția independenței 
noastre, a dezvoltării noastre li
bere și în viitor.

Nici un fel de putere nu va fi 
în stare să distrugă această mare 
prietenie dintre popoarele noa
stre. Ea se va întări și se va 
dezvolta mereu spre binele po
poarelor noastre.

Trăiască în veci prietenia ro- 
mino-bulgară !

Trăiască unitatea indestructi
bilă a popoarelor socialiste în 
frunte cu Uniunea Sovietică 1

Trăiască popoarele frățești ro
mîn și bulgar ! (Aplauze puter
nice).

In uralele celor veniți în întîm- 
pinare, trenul oficial s-a îndreptat 
apoi spre Oradea. La sosire, mii 
de locuitori ai orașului au făcut 
oaspeților o caldă primire, mani- 
festînd îndelung pentru prietenia 
romîno-bulgară, pentru unitatea de 
nezdruncinat a lagărului socialist. 
La gară au fost de față tovarășii 
Ludovic Fazekaș, prim secretar al 
comitetului orășenesc al P.M.R. și 
Andrei Vigh, președintele sfatului 
popular al orașului Oradea, acti
viști ai organelor locale de partid 
și de stat. Au fost intonate imnu
rile de stat ale R.P. Bulgaria și 
R.P. Romînă.

Tov Vigh Andrei a adresat oaspe
ților urări de bun sosit, spunînd 
printre altele : Prin dv. soli ai po
porului frate bulgar, salutăm po
porul bulgar prieten și aliat sincer 
al poporului romîn, care prin mun
ca lui sîrguincioasă și cu talentul 
său admirabil repurtează sub con
ducerea Partidului Comunist Bul
gar, noi și noi succese în construi
rea patriei socialiste.

Oamenii muncii din orașul no
stru a subliniat vorbitorul, ca și 
cei din întreaga țară au fost en
tuziasmați de felul cum a fost pri
mită delegația noastră guverna
mentală și de partid în Republica 
Populară Bulgaria și de rezultatele 
vizitei făcute de delegația noastră. 
Și dv. soli ai gloriosului popor 
bulgar, sînteți primiți cu aceeași 
dragoste de poporul nostru, iar 
vizita dv. în patria noastră va 
aduce o nouă contribuție la adîn- 
cirea prieteniei ce s-a legat pe 
veci între popoarele noastre, la 
întărirea unității țărilor lagărului 
socialist în frunte cu Uniunea So
vietică și marea Chină populară.

A răspuns tov. Karlo Lukanov, 
ministrul Afacerilor Externe al 
R.P. Bulgaria, membru al C.C. al 
P.C.B., care a spus :

„Delegația noastră sosește în 
țara dv. după o vizită de priete
nie în R.P. Ungară.

Vă este cunoscut că acum 7 
luni R.P. Ungară a trecut printr-un 
grav pericol. După vizita făcută, 
vă putem încredința că astăzi pre
tutindeni în aceasta țară socialis
mul crește și se întărește.

Popoarele noastre, sub condu
cerea partidelor noastre marxist- 
leniniste și-au luat sarcina nobilă 
de a crea un viitor fericit pentru 
toți cei ce muncesc, de a crea o 
viată însorită copiilor noștri.

îndeplinirea acestei sarcini va 
necesita eforturi de ani și zeci de 
ani, dar ea va fi dusă Ia bun sfir- 
șit. De aceea prietenia noastră

(Continuare tn pag. 4-a)
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Un neobișnuit
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De curînd s-a deschis na
vigația de vară a vaselor 
sovietice care fac curse in 
Orientul îndepărtat. Primul 
raid pe linia expresă Kam- 
ciatka !-a întreprins trans
atlanticul „Uniunea Sovieti
că". j

In fotografie : Transatlan- ) 
ticul „Uniunea Sovietică" j 
pornind in prima sa cursă j 
din anul acesta de la Via- J 
divostok la Petropavlovsk ) 
Kamchatka.

colocviu internațional

Pag. 2-a:
— Reflecții la închiderea 

anului de tnvățămtni poli-

Caracteristicile „zes- 
tn noul sat rominesc 

și reflexele lor tn viața ti
neretului.

Pag. 4:
— Glorioasa epopee a ge

nerației Amurului.

CIND PROCESELE SUFLETEȘTI
merg cu un pas înaintea celor chimice

Atențiune!
Potrivit unei Hotărîri a Consi

liului de Miniștri, nu numai ab
solvenții școlilor tehnice de mai
ștri, care s-au clasificat printre 
primii atît în școală cît și la 
examenul de absolvire, vor pu
tea intra în învățqmîntul tehnic 
superior, ci și alte categorii de 
maiștri și muncitori.

Astfel, la propunerea întreprin
derilor ministerele vor putea re
comanda pentru învățămintul 
tehnic superior pe cei mai buni 
maiștri din producție, absolvenți 
ai unor școli organizate în ma
rile întreprinderi și care au fost 
echivalate cu școala tehnică de 
maiștri ; pe cei mai buni maiștri 
și muncitori calificați absolvenți 
ai unei școli de învățămînt me
diu, cu cel puțin doi ani de ve
chime în producție.

Pentru a asigura o cît mai 
bun^ reușită la examene a maiș
trilor și muncitorilor. Ministerul 
Invățămîntului și Culturii. îm
preună cu ministerele interesate 
și cu comitetele executive ale 
sfaturilor populare regionale și 
ale orașelor de subordonare re
publicană, vor organiza cursuri 
de pregătire pentru examenul de 
diferență față de școala medie și 
pentru examenul de admitere în 
învățămîntul superior.

Este desigur oarecum neobișnuit 
să vezi circultnd prin curtea unei 
uzine, printre halele înalte din 
care răzbate zgomot de ciocane și 
de motoare, tineri imbrăcați in ele
gante costume negre, fete gă
tite cu bluze alte de mătase, 
transparente și ușoare ca niște 
petale. Ciudat, dar acesta era as
pectul curții uzinelor „Mao Țze- 
dun“ într-o recentă după amiază. 
Toți acești tineri eleganți se În
dreptau spre „Coltul Festivalului" 
unde avea să aibă loc -o tntiln-ire 
cu un grup de tineri din alte țări.

Curînd au venit și oaspeții, 
vreo 30 de tineri cu chipuri dife
rite, dar luminate de același zim- 
bet. Tovarășul Nicolae Olteanu, 
secretarul organizatei U.T.M. din 
uzină, le-a urat bun sosit. Dintre 
oaspeți a luat cuvîntul Mihail Se- 
rafimovici Desiatov, care a vor
bit despre pregătirile ce se fac la 
Moscova și în întreaga Uniune 
Sovietică, in vederea găzduirii 
Festivalului.

In ultimele săptăminl a plouat 
mult și tinerii moscoviți se gin- 
desc ce se va intimpla dacă ln- 
tr-una din zilele Festivalului va 
ploua. Vor lăsa baltă toate acțiu
nile? Asta nu. Dar atunci le va 
fi indiferent dacă oaspeții vor fi 
udați pină la piele ? Nu, nici asta. 
Soluția a fost găsită in cele din 
urmă. Fiecare tinăr moscovit tn 
zilele cu nori va purta cu ei o um-

Să dă:„Ficiorii noștri

brelă, sub care, tn caz de ploaie, 
va adăposti și un ospețe.

In zilele Festivalului la Mos
cova vor fi multe flori. împletite 
în cununi, aranjate în buchete, în 
chip și fel, ele vor împodobi ora
șul. Și apoi oaspeții vor trebui în- 
tîmpinati cu multe, multe flori. 
S-a calculat că vor fi necesare a- 
proximativ 500.000 de buchete, 
sau circa 8.000.000 de flori. Unii 
spun că această cantitate de fiori 
ar .putea acoperi de 55 de ori Pia
ța Roșie.

Unele probleme nu se rezolvă 
chiar așa de ușor ca plantarea flo
rilor. Pe rîul Moscova se va or
ganiza o serbare la care vor par
ticipa 500 de vase grele și 1.500 
de vase ușoare. Pentru aceasta in 
momentul de față se lucrează la 
adincirea și lărgirea riului Mos

cova.
Griji... Nenumărate griji de 

gazdă ale bătrinei Moscove.
După schimbul de păreri silu

eta zveltă a lui Dăn Ceao.țundin 
Can-Si, un orășel din sudul Chi
nei, figura zimbitoare a bulgaru
lui Anghel Gheorghiev Ignatov 
de pe malul Dunării, din Nicopo- 
le, capul blond și cirlionfat a! 
Margaretei Eschinazi din Mosco
va. s-au pierdut printre tinerii 
muncitori din uzină, printre cei
lalți musafiri, prinși in discuții, 
sau In vtrtejul dansului.

RODICA ȘERBAN

Combinatul chimic V. 
Stalin" din orașul Victoria a 
primit Steagul roșu de produc
ție al C.C.S... Organizația 
U.T.M. a combinatului a ' 
mit Diploma de onoare a 
al U.T.M.

In reportajul trecut se 
bea despre tehnică. Dar 
numai tehnica există pentru 
eroii noștri ? Fără brigăzile 
artistice de agitație, fără spar- 
tachiada tineretului, fără ex
cursiile duminicale, fără echi
pa de teatru a clubului mun
citoresc, combinatul n-ar fi a- 
juns fruntaș. Tinerii ar fi pă
rut mai tomnatici, iar vîrst- 
nicii s-ar fi simțit obosiți.

Poate că în altă parte lu
crurile stau altfel, dar aici la 
combinat, există o adevărată 
simbioză între chimie și cul
tură.

Salariațil combinaiului chi
mic locuiesc tn orașul Victo
ria. Oraș nou, străzi asfalta
te, locuințe a căror arhitectu
ră îmbină stilul modern cu cel 
popular.

în timpul zilei circulația re
dusă a vehiculelor cu motor 
e fericit complectată cu cea 
a trotinetelor și tricicletelor.

în timpul zilei deci, orașul 
pare într-o dulce amorțire. 
Mușcatele aftrnă leneș in bal
coane, la căminul de copii se 
învață un cintec de leagăn.

Seara, Victoria — ca orice 
oraș modern — se transfigu
rează. Se aprind luminile, 
străzile devin punți de pro-

pri- 
C.C.

uor- 
oare

menadă. Dinspre restaurante 
se aude chemarea muzicii, tn- 
cep spectacolele de cinemato
graf și de teatru.

Teatrul e în oraș, dar despre 
el se vorbește nu numai la 
cofetărie sau la o plimbare pe 
bulevard. Că laborantul cuta
re, sau operatorul chimist cu
tare, a fost sau nu la .,înăl
țime" cu o seară înainte, sini 
comentarii ce se fac chiar și 
intre două reacții de analiză.

De ce au primit 
tinerii de la 

Combinatul Chimic 
din Orașul Victoria 
Diploma de Onoare
Actorii teatrului stnt tineri, 

tn maioritate utemiști. Aproa
pe nici o profesie nu lipsește 
din componența echipei, afară 
de una: actor. Intilnești chiar 
actrițe recomandate astfel: 
gospodina cutare sau soția 
doctorului X.

La conducerea combinatu
lui, în pauza unei discuții des
pre sporirea capacității insta
lației de acid azotic, se aud 
cuvintele: decor, peruci, cos
tume. La organizația de bază 
U.T.M. cuvinte despre teatru 
se aud nu numai în „pauze" 
ci chiar la „ordinea de zi". 
Responsabil cu probleme cul
turale în comitetul U.T.M. este 
chiar unul dintre actori.

Dacă ești nou în Victoria, 
primul care te vede te ia de 
mină și te întreabă cam așa: 
„ai văzut orașul ? Teatrul știi 
unde este ?“ Și apoi: „păi noi 
am jucat... păi cu piesa asta 
am fost premiați... 
astalaltă am fost t 
Spune „am‘ 
personal n-ar 
emoție — să rostească pe sce
nă nici un „v-am adus scri
soarea I" Cind crezi că a ter
minat, te întreabă de afiș. 
„Afișele le-ai văzut ?"

Afișele! Plnă de curînd tea
trul își anunța spectacolele cu 
afișe scrise de mină. Un pe
rete al încăperii unde se fac 
repetițiile, este ornat cu afișe 
ale spectacolelor jucate în anii 
trecuți. Vreo 10—15. „Nu sini 
toate afișele spectacolelor 
noastre. Dar n-am mai avut 
spațiu!“.

Acum, cînd sînt scrise aces
te rlnduri, are loc premiera 
piesei ,,O chestiune personală". 
Afișe tipărite au anunțat din 
timp noutatea In oraș și în 
combinat.

Actorii echipei — ca toți ac
torii — sint uneori „tn for
mă", alteori nu, „Dan, azi ai 
ceva. Nu merge așa". , Da, în- 
tradevăr, am. Ne lipsesc cîfiva

, . păi cu 
fost tn turneu", 
cu toate că el 

putea — de

V. CONSTANTINESCUREZULTATELE
concursului nostru

în urma trierii deslegărilor primite la 
redacție pentru concursul nostru „Veri- 
ficați-vă cunoștințele de cultură gene
rală" au fost declarați cîștigători urmă
torii participanți. Răspunsurile lor au în
trunit cel mai mare număr de puncte, 
conținînd și numeroase date suplimen
tare, dovedind o deosebită sîrguință pen
tru lărgirea orizontului lor de cultură 
generală. Au fost atribuite următoarele 
premii:

Premiul I.
PAȘTINA VIRGIL — student la Facul

tatea de filozofie — București: o bici
cletă.

Premiul II,

eședintele colectivei din Hăl- 
g a fost primul dintre pre- 
iții din raionul Făgăraș care 
nit la S.M.T. cu următoarea 
un ere:
Tovarășe Benga, ascultă-mă 

! minei Avem la gospodărie 
igadă. A lui Șerban Petre, 
grasu care și-a cumpărat bi- 
tă. Lasă-ni-i nouă. Le dăm 
gratuită, om să le gătească, 
spele, le dăm alimente, tot ce 
Să nu-i mai schimbați.. Să 
acolo. Le dăm șl o remiză 

'u tractoare și mașini agri
șă le repare acolo să nu mai 
drumul la S.M.T. pentru 

■ fleac... să-i trecem în in- 
arul nostru.
leorghe Benga, directorul 
T.-ului Făgăraș, simțea cum 
ește inima de bucurie, lată 
ractoriștii săi au început să 
ipreciați. Dar se lăsă oare* 
greu, mai mult de formă: 
De, știu eu... Să nu vă 
vreo boroboață și pe urmă 

eniți să vă pltngeți la sta- 

tre Țica, președintele colec* 
din Hălmeag, îl privi cu 
micșorați, parcă dorind să-i 

scă tn suflet.
Așa-ți cunoști dumneata 

oriștii ? Eu cred că-i cunosc 
il de bine ca să am tncre- 
tn ei. De altfel, ei lucrează 

îțiva ani la noi și colecti- 
spun că-s ficiorii noștri și 

i voștri, așa că...
n această primăvară Petre 
m, împreună cu tinerii trac* 
ti- Anton Zaibăr, Gheorghe 
a, Nicolae Buda și Ion Ri- 
s-au mutat cu locuința la 

leag, pe malul Oltului, la 
ca Popp care în afară de 
•ietăreasă e și bucătăreasa 
Doar Ion Moldovan nu doar- 
:u ei. El e de aici, din gos- 
rie, și doarme acasă.
'id am vizitat brigada, înso- 
'.e Petre Șerban. tractoriștii 
in stațiune, la reparat ulti- 

batoze — unii — alții in 
?diu. într-o remiză, tractoa- 
reparate, spălate și cu șeni- 
strălucitoare (le-au vopsit ei

posibilitate
tinerilor tractoriști

sâ se bucure de condițiile 
create de regimul nostru

un amestec de smoală șl ben-cu_________ __ _____ , ,____
zină) stau așezate Ja sfoară", 
tet așa cum celelalte unelte — 
grape stelate, discuitoare, plu
guri — stau unse și așteaptă 
dezmiriștitul șl lucrările de toam
nă. Tn locuința tractoriștilor, tn
tr-un antreu spațios, masa cura
tă cu scaunele împrejur tși aș
teaptă oaspeții, iar in camera- 
dormitor, frumos amenajată, plu
tește un miros ușor de levănțică 
șl o atmosferă deosebit de fami
liară.

La plecare, președintele colec
tivei din Hălmeag mă trase de 
o parte, să nu-l audă Șerban, 
și-mi șopti:

— Știi ce vreau să fac, să fiu 
sigur că nu mal pleacă de aici? 
Ii însor cu fete din colectivă. Și 
primul care se va însura e Șer- 
ban. Ai să vezi.

Trai prost.. în casă nouă
S.M.T. Proștea Mare. Așezate 

la mijlocul distanței dintre două 
orașe industriale. Mediaș și Cop- 
șa Mică, pe malul Ttrnavei Mari, 
tntr-un minunat cadru al naturii, 
clădirile noi ale SM.T.-ului Proș
tea Mare iți apar ca o imagine 
a viitorului nostru sat: case cu 
etaj, cu gaz metan și instalații

ca ranch.

„Măr frumos dar găunos'1 — cam așa s-ar putea reprezenta 
efectele nepăsării la S.M.T. Proștea-Mare

de apă. Ce e drept Insă, e drept: 
aceasta de departe. Dar ctnd vii 
pe drumul desfundat șl plin de 
noroaie, ctnd mergi prin curtea 
nepavată (deși zeci de vagoane 
cu piatră se află depozitată aici 
de clfiva ani) sau vezi blocul fa
miliștilor încă neterminat, imagi
nea pălește. Greu au dus-o meca
nizatorii de aici plnă nu de mult. 
Stăteau In ctteva case mici din 
sat, tnghesuiți, fără un atelier mai 
acătării, dormind tn paturi supra
puse. Ctnd sau mutat „tn casa 
nouă" au răsuflat ușurați. De a- 
cum — gindeau ei — va fi altfel.

Aici au găsit, ce e dreot, ate
liere mai spațioase, dar fără foc; 
au găsit blocul familiștilor, dar 
neterminat nici azi; au găsit 
dormitoare insă fără căldură, 
băl și spălătorie, dar fără apă-

Pe cine să tragă la răspunde
re? T.I.F. (Trustul de îmbună
tățiri Funciare) din Sibiu di vina 
pe celelalte întreprinderi care 
trebuiau să înfăptuiască devizul 
acestui S.M.T. și nu l-au îndepli
nit: cooperativa „Constructorul"- 
Blaj, grupul de șantiere Mediaș 
și alți constructori care au ter
giversat lucrările timp de aproa
pe șase ani.

La S.M.T. Proștea Mare mai 
stnt multe de făcut. Dormitorul 
pe care l-am vizitat, o cameră 
frumoasă dar neîngrijită, cu pă
turi rupte, cearșafuri murdare, 
trebuie avut în vedere tndeosebi. 
E adevărat ce spune tovarășul 
Olimpiu Popa, secretarul comite
tului U.T.M., că tractoriștii n-au

apă si se spele, că rezervorul de 
apă terminat de aproape doi ani 
n-a intrat nici acum tn func
țiune peniru că mai are nevoie 
de o reparație ce ar dura ctteva 
ore, totuși curățenia poate fi pă
strată șl cu apa de la fînttna din 
curte.

De asemenea tractoriștii de 
aici au greutăți cu alimentația. 
Pentru că o masă costa ptnă a- 
cum o lună 3,50 lei de persoană 
și era extrem de proastă (varzfi 
acri fasole, cartofi și.,, atît), 
conducerea stațiunii a găsit so
luția salvatoare: a desființat 
cantina. Acum flecare măntncă 
pe unde poate. Tovarășul Dioni- 
sie Fulop, directorul stațiunii, și 
tovarășul Gheorghe Vrlnceanu, 
cantabilul șef, n-au mai găsit 
altă soluție de îmbunătățirea 
cantinei. N-ar fi fost mai bine 
oare să vadă că administratorul, 
bucătăresele — poate și alții — 
mănlncă fără să plătească, deci 
din rația salariațllor ? Nu s-ar fi 
putut preocupa de rezolvarea 
unei mai bune aprovizionări cu 
carne și zarzavaturi ? Și, în sflr- 
fit. poate ar fi fost mai bine să 
verifice mai amănunțit activita
tea administratorului Ioan Țepe- 
luș (fost chestor al poliției din 
Mediaș) pe care nu știu de unde 
l-au găsit și l-au adus in acea
stă ■funcfiune „mănoasă".

Nici ucenicii 
nu trebuie uitafi

La S.M.T. Turnișor-Sibiu ca de 
altfel la mai toate stațiunile, 
există o școală de ucenici. Față 
de acești tractoriști de mline to
varășii din conducerea stațiuni
lor au numeroase obligații. Ei 
trebuie să crească nu numai buni 
meseriași, d și tineri educați și 
disciplinați. La S.M.T. Turnișor 
Insă tn această privință lucrurile 
nu stau prea strălucit. Se pot da 
numeroase exemple care să ilus
treze acest lucru: în dormitoa-

GH. ANGELESCU

GEORGESCU ELENA: — muncitoare 
la Fabrica „Adezgo” București: un apa
rat de radio.

Premiul III.
CIRSTEA MARIN — elev la Școala 

tehnică de exploatare C.F.R.-București și 
MIHĂILESCU ION FLORIN — elev la 

Școala medie mixtă nr. 1 Piatra Neamț: 
cite o trusă de stilou și creion mecanic.

Mențiuni:
Plosca Olimpia — studentă la Faculta

tea de științe naturale Cluj i
Popa Constantin — locotenent U.M. 

03415 s
Vatamaniuc Mlhai — elev la Școala 

tehnică de exploatare C.F.R.-București:
Diaconu Elena — elevă la Școala de 

steno-dactilografie — București;
Mirea Marin — electrician 

„Steaua Roșie"-București i
Chitucea Eugen — student 

tul tehnic — Craiova : albume 
cărți literare.

Tănăsescu Stelian — elev 
tehnică de exploatare C.F.R.-București;

Popescu Emilia — studentă la Faculta
tea de istorie-filologie Iași j

Catinca Spătaru — operatoare de ra-
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dio-amplificare la Combinatul siderurgic 
Hunedoara -,

Făinaru Marcel — elev la Școala me
die mixtă nr. 1 Dorohoi;

Tipa Radu — elev la Școala tehnică 
exploatare — București i

Dumitrescu Marian — elev la Școala 
medie mixtă „I. L. Caragiale" — Ploești:

Andronic Nimfodora — desenatoare 
tehnică la sfatul popular — Bacău :

Altarovici Silviu — student la Facul
tatea de electrotehnică Craiova : abona
mente la publicațiile pentru tineret.

Ciștigătorii din București al concursu
lui nostru, se vor prezenta în cursul săp- 
tămînil viitoare la redacție pentru a-și 
primi premiile, iar cei din provincie le 
vor pnml la domiciliu prin poștă.

CURÎND-

la uzinele

la Institu- 
de artă și

la Școala

I Marele concurs permanent î
♦ ............................................ ....

de jocuri și probleme educativ-distractive
a 1

Scintcll tinerelului



Reflecții la închiderea
anului de îiwățamînt politic ușor să ai drept prieten 

iHr. Ihtrbbați-l pe Volka

Vrăjitorul

sovietice

MICA STATISTICA
Ori cît ar părea de curios este 

totuși nevoie de această mică 
statistică. Curios ar putea să 
pară pentru că esența învăță- 
mîntului politic, cotîtititlitil kău, 
nu poate fi analizat numai cu 
ajutorul cifrelor. Necesar fiind

(In raionul Lenin) 
că cu ajutorul cifrelor putem o- 
glindi (și în cazul de față) o 
anumită stare de lucruri nin care 
se pot trage unele concluzii pre
țioase, dac^ nu pentru anul de 
învățămînt ce -se închide acum, 
în oflce căZ folositoare pentru 
viitorul an de învățămînt.

Avem deci următoarea situație:

La începutul anului de învățămînt La închidere

nr. 
cercurilor Felul cercurilor nf.

cursanților
tir. 

cercurilor
nr.

cursanților

66
^Să ne cunoaș
tem patria !“ 1027 44 810

57 Cursuri serale 1018 30 484
36 Istoria p.M.R. 615 15 217

Total 159 2.660 89 1.511

radicale nu se mai pot aplica 
pentru acest an. în seminanile 
recapitulative se mai pot organi
za discuții pe cele mai esențiale 
teme, astfel Incit — măcar aclirn 
la sfirșit — cursanții să fie aju
tați să rețină ce a fost mai esen
țial din tot programul. Ceea 
trebuie retinut insă este că 
pot pregăti premizele pentru 
aceste lipsuri să nu se mai 
pete și în anul școlar viitor.

ClTEVA PĂRERI...

ce 
se

re-

Această situație, furnizată de 
Comitetul raional U T.M. Lenin 
dovedește o scădere la aproape 
50 la sută atît a cercurilor cit și 
a cursanților.

Cum s-a putut realiza o 
menea performantă ?

ase-

PE SCURT...
Să analizăm cîteva din cauzele 

esențiale, după părerea noastră, 
care au dus la o astfel de stare 
de lucruri.

1) Formalismul și superficiali
tatea cu care s a pornit la orga
nizarea Invățămintuluf politic în 
acest raion. In multe organizații 
de bază U.T M cursanții au fost 
recrutați la întîmplare. unii din
tre ei neștiind pină tn ziua des 
ciiirlerll învățămintulul că vor 
face parte dintr-o formă de tn- 
vățămint politic. Datorită acestui 
fapt tinerii nu au fost repartizați 
in acele forme de învățămînt 
care să corespundă nivelului lor 
politic, cultural și ideologic, do
rințelor lor

2) Mulți dintre tinerii recrutați 
pentru munca de propagandist, 
nu aU putut face față acestei răs- 
Dunderi. La aceasta trebuie adău 
gată și neprezent area propagan
diștilor (tn proporții de aproa 
ne 50 la sută) la cursurile de 
pregătire organizate la comitetul 
raional în perioada anului de în 
vățămint

Acestea ar fi după părerea noa
stră cauzele principale care au 
determinat ca în momentul de 
față in raionul Lenin să existe 
o atare situație.

Aceasta nu înseamnă că 
singurele.

sînt

UN NOU TIP 
DE ȘTAFETĂ

Da. o cau«3 este și practicarea 
în condiții necorespunzătoare, a 
acestei ramuri sportive. E vorba 
de faptul că în decurs de un an, 
la comitetul raional s-au schim
bat patru secretari-șefi ai secției 
de propagandă.

Prinia de la ștart, a pornit to
varășa Mihăescu Maria. A par
curs o distanță egala cu timpul 
de recrutare a cursanților și pro
pagandiștilor pentru anul de in- 
vătămînt politic. Ștafeta a tre
cut. apoi, la tovarășul Pacoste 
Cornel care s-a avtntat vijelios 
în deschiderea invățămîntului 
politic. De la el, ștafeta a fost 
preluată, nu fără emoție, de Iov. 
Tabachiu Anton (introdus tn 
competiție la mare viteză) fără 
a fi titularul postului (șeful sec
ției de propagandă) și predată 
aproape de sfîrșitul anului de 
învățămînt politic, tovarășului 
Cocoi Mihai.

Astfel, sub arbitrajul impecabil 
al tovarășei Florica Lupaș— se
cretara Comitetului orășenesc 
U T.M.-București, s-a creat și 
experimentat o nouă ramură 
sportivă :

Ștafeta de 4 tntr-un an de in- 
vățamînt politic.

de baza. „Ce să facem dacă nu 
vin toți propagandiștii la semi
nariile de instruire ?“ spuneau ac
tiviștii raionului. Și cum nimeni 
nu le-a oferit rețete miraculoase 
care să vindece asemenea anoma
lii, nu s-a făcut nimic sau aproa
pe nimic.

Cercurile politice au desfășurat 
o activitate satisfăcătoare 1 Nici 
măcar la cercurile „Să ne cu
noaștem patria I", unde și progra
mul permitea o activitate mai in
teresantă și mai variată, nu s-au 
făcut prea multe schimbări față 
de invariabila formulă : lecție, 
seminar. A existat o încercare; 
s-a ținut !n fața propagandiști
lor o lecție despre istoricul Bucu- 
reștiului. Dar cum ? S a vorbit 
despre București, lntr-o sală ca 
oricare alta, iar orașul a fost pri
vit si cunoscut prin fereastră. A- 
ceasta cind se putea face o plim
bare prin București, în care să 
se facă popasuri in locurile cele 
mai frumoase, martore ale isto
riei zbuciumate a iubite! noastre 
capitale.

In unele locuri — cursanții și 
propagandiștii s-au dus la o ex
poziție ori la un film. Apoi iarăși 
lecții și seminarli. Dar și despre 
acestea se pot spune multe lu
cruri. Unii propagandiști citesc 
lecțiile chiar din broșură (o de
clară Balica Marla. elevă la 
cursul seral, secția mecanică II, 
schimbul I, „Electromagnetica", 
și alții) foarte mulți cursanți iși 
mărginesc „studiul" doar la me
morarea — mai mult ori mai pu
țin exactă — a celor spuse de 
propagandist. Nu citesc broșurile.__________
n-au caiete de studiu și se miră respunzător 
ctrrd tți mănifești indoiala cu pri- — 
vite la sefioziiatea .studiului lor.

In ce f , ' .
mintului politic concluziile se 
pot trage numai demonstrind că 
fiecare cerc in parte a «ontribujf 
la creșterea cor.ștfinț»i tineflidt. 
Ia educarea Iot Dar pentfu a- 
ceasta ar trebui ca in fiecare cerc 
să se desfășoare o activitate mul
tilaterală, vie și atrăgătoare, ast
fel incit tînărul să-l frecventeze 
cu plăcere, avid să acumuleze 
noi și noi cunoștințe.

Puține zile ne mai despart de 
închiderea invățămîntului politic 
de organizație. De aceea, soluți’

seriozitatea studiului lor. prooagandișt 
privește eficiente învăță- seim, rtwfț

Fiindcă articolul de iață nu a 
epuizat cauzele și nici concluziile 
ce se pot trage din situația anu
lui de invățamint politic'diti ralo- 
ndl Lemn... să ascultăm șl paft- 
tea cftorva tovarăși câre au mun
cit în acest an de învățămînt.

Tovarășul I. Popescu, responsa
bil al seminarului pentru instrui
rea propagandiștilor cercurilor 
„Să ne cunoaștem patria !“

„Cred că ar trebui să se reali
zeze o gradație mai precisă in tre
cerea tinărului de la o formă la 
alta a invățămîntului. Aceasta 
pentru a putea încadra tinerii in 
conformitate cu pregătirea lor. in 
acest sens eu aș vedea introduce
rea neapărată in învățămint a u- 
nui cerc de studiere a limbii și li
teraturii romine. Aceasta să fie 
prima formă in care să intre tî
nărul. De aici să treacă la cercul 
de cunoaștere a frumuseților și 
bogățiilor patriei, iar apoi la 
cursul seral. Procedlnd astfel con
sider că atit frecvența curianților 
cît și eficiența cercurilor va fi 
mai mare".

Tovarășul Cocoi, vorbind despre 
greutățile care au existat în acest 
an de învățămint, a spus; 
„Broșurile cu lecțiile editate de 
Editura Tineretului, prin stilul viu, 
mai accesibil, au fost intr-adevăr 
cu mult mal interesante, atractive 
și plăcute Ia citit Aceste calități 
au fost insă mult anulate de apa
riția tirzie a broșurilor. Cind noi 
eram la lecția a 3-a a cercului „Să 
ne cunoaștem Patria" a apărut 
prima lecție. Cind eram la lecția a 
6-a am primit lecția a ll-a șl așa 
mai departe. Cred că ar trebui mai 
multă grijă în această privință".

Mai mulți tovarăși din comite
tele U.T.M. au emis următoarea 
părere:

..S-au desființat unele cercuri 
datorită incapacității propagan
diștilor de a Ie asigura o activi, 
tate interesantă și la un nivel cu- 
,__ 2__. Considerăm câ pe

viitor in munca de recrutare a 
liter trebuie să
mit fliuft 6e llivdiul 

de cunoștințe generate, culturale, 
politice și ideologice, a! tovarăși
lor respectivi. Experiența ne-a do
vedit că 4lumai cu bune intenții, 
nu se poate duce muncă de pro
pagandă".

Noi am înserat fn co.oani 
tului părerile tovarășilor < 
sus pentru că ni s-au păru 
resante. Dar ca orice p 
pot fi discutate.

APROAPE NIMIC NOU I
După expresia secretarului unei 

organizații de bază, fnvățămfntul 
politic la ei meri 
Ni s-a i "

.1 ,..:rge „satisfăcător", 
părut potrivită această ex

presie și pentru felul in care au 
funcționat cercurile politice la 
„Electromagnetica",.Electromagnetica", „Fraga", 
,Mao Țze-dun" și în alte locuri- 

Ce înseamnă satisfăcător ? La 
ora actuală majoritatea cercuri
lor care au mai rămas sînt cu 
lecțiile la zi. Ele s-au desfășurat 
ritmic, seminariile la fel. Frecven
ța la cercuri a fost în medie de 
50 la sută. Frecvența propagan
diștilor la seminariile de pregă
tire, la fel. A existat vreun mo
tiv de îngrijorare ? Chiar dacă a 
existat s-a adoptat o atitudine 
fatalistă: „ce să facem dacă nu 
vin oamenii la cercuri ?“ spuneau 
cei răspunzători din organizațiile

utf^răjA_____________ ■
Kosttlkov din Moscova și vă va 
pbvestt elhcitt a -pătimit din 
cauza lui Hotiabici. Volka l-a 
eliberat pe vrăjitor clmtr-un vas 
vkchi găsii tn rîuSji acesta i-a 
rămas recunoscător băiatului care 
l-a salvat de ba caznele la cate 
futdse' subus priri farmed. Dar
i-a salvat ae La caznele 
fuiese supus prtri farmed, 
în recunoștința lui, Hottabîci face 
numai pozne. îi suflă niște năz- 
biții învechite, de pe vremea 
lui, din urmă cu mii de ani des
pre forma pămintului și, in a- 
cest fel, Volka rămine corijent 
la geografie. îl trimite pe lenea 
care-l certase pe Volka drept in 
India, oprește avionul cu reac
ție findcă-l supără zgomotul 
motorului, face ca echipa ,,Sai- 
ba" să nu primească nici un gol 
trimițînd în schimb 24 de mingi 
la poarta echipei adverse, ma
niacă o sută de porții de înghe
țată -
i-ar fi venit 
idee să-și trimeată vrăjitorul ia 
circ nu știu, zău, unde ar fi a- 
juns.

Dar circul este locul nimerit 
pentru Hattabîci. Toate năzdră
văniile lui sînt gustate cu place 
re de către public și în primul 
rind de către Volka și prietenii 
lui, mîndri de descoperirea lor, 
de folosirea minunată pe care 
au găsit-o talentelor vrăjitorului.

Iată un foarte interesant film 
sovietic care va fi gustat cu deo
sebită plăcere de către copii și 
tineret, deoootrivă cu cei virst- 
nici.

și răcește grav. Dacă nu 
lui Volka teribila

„Floarea de piatră** 
ți o doleanță...

Scent din filmul ^VrtfRnT

După ,,Balada Siberiei", iată o 
nouă reluare pe ecranele bucu- 
reștene: ..Floarea de piatră", O 
copie nouă a acelui film care 
ne-a îneîntat ochii și sufletele 
prin feeria lui de culori, prin 
simfonia frumuseților de tot fe
lul strînse în ecranizarea unui 
basm al înțeleptului Bajov. O 
poveste pilduitoare despre dra
gostea de muncă, despre iubirea 
pasionată, despre adevăratele 
nestemate «le vieții omenești tn- 
trecîna tn strălucire cele mai 
frumoase pietre prețioase Marea 

bucurie de a-i revedea 
pe ecran pe îndrăgiți! 
actori Drujnikov și Ma
karova.

Nu putem dectt 
salutăm inițiativa 
cestor reluări. In
celași timp trebuie să 
ne exprimăm regĂtul 
pentru că ele se fac 
atît de râr, -pentru că 
nu ni se dau, așa cum 
km cerut de attteă ori, 
capodoperele cinemato
grafiei sovietice.1 „Cru- 
dțătvul Pofclnkim" și 
pMeuMr v fUvski*. 

„Urmașul lui Ginghis 
Han", Trilogia Maxim, 
Trilogia Gorki, minu
natele filme despre Ma
rea Revoluție din Oc
tombrie „Tractoriștii", 
„Circul", „Aventurile 
lui Guliver*, „învăță
toarea din Șatrfi" și 
altele

să 
a- 
a-

O îndîrjită dispută

Scenă din filmul „Floarea de piatră"

Așteptăm de asemenea reluări sie filmelor valoroase din occf- 
ale filmelor celor mai bune pro- denf aIe coț)ii le avem la
duse ale democrațiilor populare: ... . a x ,„Ultima etapă44, „Bîrlogul lupi- dlsPozit»e (un început valoros a 
lor44, „Furtuna44 etc, precum și seria Chaplin]).

Noutăți de la studioul
„Alexandru Sahia

Studioul „Alexandru Sahia" 
din București a început de eu- 
rînd să lucreze materialul cine
matografic care se v8 integra in 
filmul documentar consacrat îm
plinirii a patru decenii de la 
Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie.

Filmul se realizează tn comun 
de către cineaștii din R.P. Bulga
ria, R.P Chineză, R. Cehoslova
că. R.P.D. Coreeană, R.D. Ger
mană, R.P. Mongolă, R.P. Polo
nă, R.P. Romînă, R.P. Ungară, și 
U.R.S.S. El va oglindi marile 
cuceriri ale popoarelor tn lupta 
lor pentru construirea socialis
mului, pentru pace și democrație, 
exprimind cu mijloacele specifi
ce filmului documentar Influența 
Mafii Revoluții Socialiste din Oc-

tombrie asupra dezvoltării 
riei popoarelor.

Secvențele din film revenind 
cinematografiei rominești sînt 
lucrate de către un grup de ci
neaști din care fac parte scriito
rul Mlhu Dragotnif. regizorul 
Virgil Calotescu și bperatorul B. 
Bradu. Ele Vor exprima, pe baza 
unor materiale originale, speci
ficul țării noastre, fnfățișînd lup
ta poporului romîn, a clasei mun
citoare și a Partidului pentru tri
umful Marelui Octombrie în pa
tria noastră, efortul oamenilor 
munci! pentru construirea socia
lismului. Vor fi de asemenea re
date Imagini ale frumuseților ță
rii șl ale bogățiilor ei.

Nofă bibliografică

fsto-

(AgerpresJ

| „Ferește-mă, 
«doamne, de critică, 
s că de autocritică 

mă feresc singur!“ 
? în luna măi, ziarul nostru 
: a criticat o serie de lipsuri con- 

statate în legătura cu calitatea 
și sortimentul încălțămintei 
produse de unele întreprinderi, 

j De asemenea, o notiță s-a ocupat 
J de denumirea unbt țesături de 
(J mătase.

Organele Departamentului 
industriei ușoare din Ministerul 

| Industriei Bunurilor de Consum 
J au răspuns criticilor ziarului. 
m Cfe cupHhde răspunsul cu 
xj privire la primul articol ? 
m Intîi, un lucru cunoscut de 
S toți: că unele întreprinderi, ca 

„Flacăra Roșie", „Carmen44, 
m „Stefan Gheorghiu44, „Ștefan 

Plavăț44 și uneori chiar „Kirov", 
produc încălțăminte cu defecte 
de finisaj. Dealtfel, unele din 
întreprinderile citate mai sus 
âu mai fost criticate. Atunci, 
s-au luat măsuri „drastice44, 
dar... nu s-a schimbat mai ni- 
mic. tn magazine continuă să 

g se găsească — alături de unele 
realizări pozitive — aceiași pan- 

g tofi produși de întreprinderile 
în cauzăj care nu îndeamnă Ia 

n cumpărat." WTrit 8- -X_.____ 1
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Ion Grigorescu; Cinema Madagascar

Maî departe, în răspunsul 
semnat de tovarășul director) 
M. Barbu ca și în cel semnat 
de tovarășul director general 
Ene Ion și de tovarășul Ne- 
greanu Gheorghe, șef de servi
ciu, se fac afirmații cu totul 
surprinzătoare. Cităm: „Crea
torii de modele noi din secto
rul încălțăminte s-au achitat de 
sarcina lor"... „Numai pentru 
contractările anului 1957 s-au 
produs peste 1.000 de modele 
noi..." „Aceste modele se exe
cută pentru fiecare sezon în 
parte și țin pas cu moda, cu 
gusturile marii mase de cumpă
rători...44 Noi am afirmat că 
unii pantofi sînt urîți din ne
glijență, din lipsă de interes. 
Cei ce răspund ne combat ho- 
țărît: nu, special se fac așa — 
în vederea combaterii „excen
tricității" și a „cosmopolitis
mului...44

O veche istorioară poves
tește că de mult s-a prezentat 
la judecată un sat întreg. 
Toți spuneau că cerul estei 
albastru, numai unuh mai cu 
moț, o ținea morțiș că este 
galben. în magazine se găsesc 
unele articole executate cu ne
glijență, care nu plac oameni
lor muncii cumpărători, iar 
unii tovarăși cu munci de 
răspundere în Departamen
tul industriei ușoare afirmă că 
cei care au creat respectivele 
articole, „și-au făcut datoria44.

în general răspunsurile pri
mite sînt improvizate, lipsite 
de o analiză temeinică. La un 
moment dat în răspunsul la 
materialul „Traviata4* la... 
„metru41 se spune: „Pe viitor 
vom căuta să evităm astfel de 
nume. Am socotit de un real 
folos o listă cu nume de flori..." 
Ne întrebăm: oare tovarășii 
respectivi, care trebuie să aibă 

de 
fie 
cu

Editura Tineretului 1957
Danco, scripcarui țigan ce în
veselea mahalaua cu melodiile 
viorii sale, de pe acoperișul 
cârciumii lui Gogu din Barieră, 

'tfi recrutează eroi 
din peisajul lumii 
Povestirile „Ochii 

„Puțul lui Vodă-, 
.. spre casă-, ne a-
duc înainte chipul unor auten
tici eroi căliți in prezent în 
focul muncii constructive. Pro
cedeul des folosit de autor 
tn prezentarea personagiilor 
sale, este antiteza trecut-pre- 
cent, care de cele mai multe 
ori lasă să se ințeleagă mai 
bine resorturile acțiunilor de 
eroism in muncă, abnegația 
eroilor tn construirea vieții 
noi de azi.

Ceea ce caracterizează proza 
lui Ioan Grigorescu este spi
ritul fin de observație, pro
funda cunoaștere a vieții pe 
care 6 descrie.

Volumul intitulat „Cinema- 
Madagascar- constituie o cu
legere a povestirilor lui fon 
Grigorescu, răspindite pină 
azi tn presa noastră literari 
fi cotidiană. Povestirile ne 
descoperi un talen: cu predi
lecție pentru evocare.

tn general, fiecare piesă a 
oolumului scoate la iveală 
portretul unui erou, realizat 
prin povestirea vieții acestuia 
sau prin relatarea unul fapt 
reprezentativ pentru caracte
rul său. Imagini din copilărie 
îi aduc înainte autorului pe 
Florea cocoțatul „căpetenia 
indienilor din cartierul Pan- 
telimon-, care, năpăstuit de 
soartă pentru că s-a născut 
tn cocioaba unei spălătorese, 
nu șl-a putut niciodată în
făptui vreun vis din atîtea 
dte se nășteau tn mintea sa 
ageră. Aceleași timpuri ale 
copilăriei ti evoca figura lui

Autorul 
mai ales 
petrolului, 
lupului-, 
,Jn drum

15 leipentru.
deci ou p!i-

seanțele nu au
Debitorul

.a OlSMmxM 87 ic

P. ISPAS 
M. VIDRAȘCU

FLORI,
FRUNZE

SI CINTECE

Infiți- 
verbate 
rin. i- 

sfir(it la 
a.c se 

sentința : 
blirat si

Mă plimbam deunăzi pe una din cele mai pit' 
Cimpulungului. Mă tnântau mireasma dimineții, 
răfenia rar intilnite in orașe de asemenea pto: 
diversitatea elementelor arhitectonice, impunălcrul 
Negru Vodă ce dăinuie de secole. CentempHnd. căutam oraș.u. 
o comparație. Pe neașteptate, melodia unui clntec îmi s-x;* le 
ureche. Stau locului și ascult, lin clntec popular, f fred-nai 
ritmic Voci feminine. Un cor oare? Nu. Cintau iacrtnd mar.ri 
toacele cooperativei de artă populară.

Am intrat înăuntru. Fetele continuau si cinte împletind U 
gherghefuri covoare. Conducătorul tehnic al cooperativei. Mă
ria Mușătoiu, îmi lămurește:

— E un obicei. Majoritatea sînt de la (ară..
Un obicei I Și arta (mote'iturii de covoare est» iot un obicr.
Priveam covoarele pe care le împleteau fir cu fir. Și parcă 

florile șl frunzele lor erau împletite cu frintur, din -.ntecul pe 
care-l fredonau.

Am aflat de prestigiul acestei cooperative a cărei producție 
este cerută tn toată (ara, luind fi drumul estfortului. Și nu nu
mai covoarele sint căutate. Costumele populare de Muscel uns 
de neîntrecut, fularele de borangic, fețele Oe mese, ferveti.i 
pentru ornament...

Spre satisfacția mea au fost aduse cite, a mostre. De '.a »r- 
lista brodată la ie. toate tfi incintă privirile.

— Poate vrefi să vedeți și darurile noastre pentru Festivalul 
de la Moscova — zise una dintre tinerele cooperatoare. Și iota, 
pe nume Adela Gherghelaș, imi arătă intr-unui din gherghe
furi o carpetă. Carpeta se aseamănă cu covoarele oltenești, e 
lungă de 120 cm șt lată de 60 cm. fn mijloc a-e un goblen ce 
reprezintă porumbelul păcii. Am aflat apoi că organizația 
U.T.M. a cooperativei, tn afară de această carpetă, mai trimite 
în dar Festivalului și trei fulare de borangic. Organizația a 
încredințat execuția lor celor mai bune dintre tim-rie -oopera- 
toare: Maria Gonț, Elisabeta Huihup și ParaSchiva Schedncu.

Și cine credeți că sint aceste fete harnice? Fiice de tirani. 
Fiecare a adus în cooperativă ceea ce are mai caracteristic sa
tul său tn arta țesăturilor și cusăturilor populare. Aici Ui de- 
săvtrșesc măestria artistică. MARIN OPREA

plus 15 iei 
de jude-

inte de data pronun
țării. Cauza fiind 
exclusă, efectele se 
sting".

Sărmanii dalto- 
nîști, iarăși au con
fundat cifrele! Ar
gumentul lor final 
se bazează de fapt 
pe o ..mică" eroare 
Achitarea datoriei nu 
s-a efectuat la 14 ia
nuarie, ci la 16 mar
tie ac în mod fi
resc se naște nedu
merirea : dacă s-a a- 
chitat cei 788 lei de 
tt I 
curs U.R.C.C. 
lati ? 
plăti.

mai fieut re- 
' Ga

Pentru a nu
15 lei chel-

■nare
cure

•W so 
ai de bri

că s-a
și povestea

A declarat în
zi directorul reieii ce judecată.

Din nou dezbateri, 
termene.

Să dăm

ft sensibilitate și să fie plini 
ft dragoste de frumos, să nu 
ft cu adevărat familiarizați 
ft florile ?
ft Ziarul nostru a abordat - 
ft ceste probleme pentru ca lipsu-’ 
ft rile sezisate să se îndrepte, 
ft Răspunsurile nu par însă dlc- 
ft tale de bunăvoința ci mal de
ft grabă de concepția: „ferește- 
ft mă doamne de critică, că de 
ft autocritică mă feresc singur 1“

posibilitate
tinerilor tractoriștifabricii din Bucu

rești- Dar s-a înșe
lat. Gălățenii muj-ad 
lăsat bătuți c» are 
cu două și tac fwure 
la Tribunalul Capi
talei Procedura șe 
repetă. Doar raiurfla 
«e inversează. ZP'IB 
tul devine reclamant, __  __

iar reclamantul plus litigiului,., ambiția •
instanța de lord, a- tottb. Ațe ds-, eo

.r. ;e ~=d';
pirîți. Consecvenți La 12 iunie Tribu-. 
opticii lor deformați ’pahll C^italel va
daltoniștii ‘ fneeărW rejtfdeca (froeds#!.
să demonstreze că 
marea nu este alba
stră ci albă, că doi 
ori trai fac zero, că 
nerespectarea terme
nelor de plată nu 
constituie o încălca
re a legii, și că... 
sentința Tribunalului 
raional nu este 
gală

Incheindu-și 
vanta pledoarie 
trei fac uz de 
argument extrem de 
convingător: „Suma 
datorată a fost achi
tată cu trei zile ina-

.«linări,
-Șt dî

ir?1 bucure de c 
de regimul

sa secege si :oar;«c: C.n 
București marfă is 
valoare 
Fabric* 
manda, U-R-d-C re

zonează. cosiir- 
; mă câ fr.arU este 
[ corâspuiuâl 
l aici Intervenind 
I za de daltonism 
1 materie de cifre

președintelu: 
nilului $ei 
consultului 
UR.C.C ____
*e complică. Siidind 
cea mai elementară 
logică și toate a- 
xiomele și teoremele 
aritmetice, ei susțin 
cu ardoare Cș intre 
788 și cifra zero nu 
există nici o dife
rență și ca atare nu 
au nici o datorie de 
plătit. Tergiversări, 
adrese. polemici. 
Daltoniștii gălățeni 
se mențin consec
venți : 788 este egal

exe

cep

.a
a 

i. conta
și iuftel- 

de la
aiacerca

le-

ia
cei
■jn

rești. La urma ur- 
tndter, chiar

beci de ori valoarea

create
(tirmare din pag. l-a)

Sintem convinși câ 
instanța va sancțio
na cu asprimea cu 
venită pe cei ce în
calcă legalitatea 
populară. Un cuvfnt 
hotărltor tl va avea 
și consiliul de con
ducere al Uniunii 
Cooperativelor de 
consum din R.P.R 
Sperăm că se va 
găsi tratamentul cel 
mai eficace de lecui
re a daltoniștilor 
gălățeni.

D. PAUL

c o N F E R IN T A
★ Societatea pentru* Societatea pentru răspindi- 

rea științei și culturii anunță că 
miercuri la ora 19, va avea Ioc 
în sala Bibliotecii centrale uni
versitare din Calea Victoriei 88

un simpozion pe tema: „Copiii și 
gustul frumosului44. Vor lua cu- 
vîntul scriitorii Octav PanCu-Iași 
și Mioara Cremene, prof. Edith 
Roman.

în conformitate cu instrucțiunile Ministerului Minelor, pentru 
a veni in ajutorul absolvenților fostelor școli medii tehnice care 
au promovat toate examenele de an, se organizează in mod ex
cepțional o sesiune de lichidare pentru examenul de diplomă 
intre 1 — 15 sept. 1957.

Examenul va avea loc la Școala tehnică de maiștri Lupeni, 
str. I. V. Stalin nr 2 pentru absolvenții Școlii medii tehnice 
de cărbune Lupeni.

înscrierea la examene se va face pină la data de 15 iunie 
1957 la Școala de maiștri Lupeni.

Informații detailate se pot primi la secretariatul Școlii teh
nice de maiștri Lupeni, tn fiecare zi intre orele 7—15,

r* St ft ți s» ttrionesc tiri- 
m'.nt paturile, rupînd pernele

■ su saltelele Nicplae Ciorba» — 
ui băiat bun la munca practică 
— e tel mai itUfisciplirtin. fit 
dormitor aruncă chibrituri aprin-

■ se ce se prind de tavan și trd, 
lnnegrindu-l. loan Dumitru a 
scos un robinet de la spălător și 
s-a inundat clubul. Minai Stefa- 
nuț a luat fără să ceară voie un 
tractor de la brigada din Ocna- 
Sibiului șl s-a plimbat cu el Orln 
sat, pină l-a băgat intr-un șanț. 
Toți ucenicii joacă fotbal In dor
mitor. murdărind pereții, fug prin 
oraș, vorbesc urii cu mecanizato
rii mai In vlrstă etc. etc.

Nlcolae Izdrăilă, secretarul 
U.T.M., și Teodor Țopa. directo
rul S.M.T.-ului. sint singurii care 
ti mat trag la răspundere pe u- 
certlci. Aceasta Insă nu e Sufi
cient E necesară o preocupare 
permanentă, o exigență sporită 
pentru educarea lor, mai multă 
grijă pentru condițiile lor de trai, 
pentru munca și distrauția lor, U- 
cenicii de la Turnișor au primit 
ttrziu hainele de protecție, pri
mesc cu mare neregularităte să
punul și crema la care au drep
tul. nu sint duși la einemato- 
graf, iar baie fac doar odcttă pe 
lună. De ce toate acestea ? Di
rectorul răspunde I ,,Nu avem 
fonduri-, Reatitatea e Insă că pre
ocuparea lipsește, nu fondurile.

Școala de ucenici tractoriști de 
la S.M.T. Turnișor. cum știu 
mulți, are o frumoasă tradiție. 
De aici au ieșit tractoriști despre 
care s-a dus vestea tn tntreaga 
țară: Constantin Grăjdan. deco
rat pentru munca sa rodnică. Ni- 
colae Fulea, loan Frpnius, Otto 
Guneschi și alții. Atunci de ce 
in seria aceasta sint tineri slab 
pregătiți și indisciplinați ? Direc
torul vorbește despre lipsa unui 
pedagog — lucru adevărat și de

care ar 
niiterul 
iurli — 
nent de

trebui să țină cont Mi- 
Agriculturii și Silvicul- 
care să se ocupe oerma- 
educarea lor. Dar și în

asemenea candifii conducerea sti 
(lunii putea face mult mai mult 
Și pentru acest lucru nu era n 
voie de fonduri ci de voință.

In loc de concluzii
Poate mulți dintre cititorii acestor rinduri se vor fi întreba 

de ce a fost făcut un raid în S.M.T.-urile din regiunea Stal 
acum, tntre campanii ? Să vă răspundem 1 Problema condiții! 
de trai se pune cu deosebire tocmai in această perioadă. Acu 
tractoriștii întorși de pe teren au mai mult timp la dispoziț 
stau acasă, se odihnesc, și de această odihnă conducer 
S.M.T.-urilor trebuie să aibă toată grija. Pe teren in timp 
muncilor agricole, această problemă a fost rezolvată aproa 
in întregime de S.M T -urile din regiunea Stalin. Brigăzile r 
laborează intens cu gospodăriile agricole colective care ia rî 
dul lor le pun la dispoziție locuințe, hrang caldă etc. Dat 
centrele stațiunilor mat sînt multe deficiente ca cele arăta 
și multe altele 1a S.M.T.-urile Agnita, Tîrhăveni și chiar 
S.M.T. Sighișoara.

Din raidul făcut, pe lingă aspectele redate mai sus a m 
reieșit și o altă latură: contribuția comitetelor organizațiil 
de bază U.T.M. șl a comitetelor orășenești, raionale sau a c 
mitetului regional U.T.M la Îmbunătățirea condițiilor de tl 
și la munca educativă In rindurile tinerilor mecanizatori <j 
regiunea Stalin. Or, despre acest lucru nu se prea poate v( 
bi fără a critica. La Mediaș tovarășul Isopescu a mers 
S.M.T.-ui Proștea Mare, a văzut situația nesatisfăcătoare d 
nu a luat nici o măsură. Tovarășii de la Comitetul raior 
U.T.M. Făgăraș au mers prin S.M.T. doar cind au auzit 
acesta a cucerit steagul de „Evidențiat II pe țară", au Iu 
numele fruntașilor și i-au felicitat Dar Ia dormitoarele ce 
află chiar în centrul orașului, Ia cițiva pași de comitetul U.T.i 
rt-au fost niciodată De asemenea membrii birourilor raioni 
sau ai biroului regional U.T.M. Stalin, nu sînt văzuți luni 
șir in S.M.T.-uri.

De cîteva luni, comitetele raionale și orășenești U.T.M. 
mai cu seamă comitetul regional U.T.M. nu se ocupă decit 
festivalurile raionale și regionale (Că se ocupă e lăudabil 
Dar în această perioadă mai trebuie văzute și multe alte asp< 
te legate de munca și viața tineretului din regiunea Stalin. Pi 
blema condițiilor de trai ale tinerilor tractoriști și mal cu se 
mă ale ucenicilor din S.M.T.-uri nu este o chestiune de ulti 
rang șl ea trebuie să preocupe tn mod serios organele U.T.I

Să se ocupe de viața de munca și de traiul tinerilor noști 
să nu se precupețească nici un efort pentru ca aceștia să 
poată bucura din plin de con dlțiile pe care le asigură regim 
nostru — aceasta este o sarcină de căpetenie șl a oreanizaț 
lor U.T.M. din regiunea Sta'î"



Ședința Academiei R. P. R.|
consacrată comemorării lui Vacile Conta '

In sala Academiei R.P.R. a a- 
Vut loc friarțl după-atfiiază o șe
dință comemorativă consacrată 
lui Vasile Conta, cu prilejul îm
plinirii a 75 de ani de la moar 
tea sa.

Au asistat: acad ptof. dr. C. 1 
Parhon președinte de onoare al 
Academiei R.P.R.. acad V. Ma- 
linschi. membru ai Prezidiului A- 
cademiei R.P.R., M. Maca vei, pre
ședinte de onoare^l Ițtitgtvhgi 
romîn pentru relațiile Multora 
cu străinătatea. Al Curcan și O- 
Livezeanu, vicepreședinți ai In
stitutului Romîn pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, acade
micieni, membri corespomienți ai 
Acâdemiei R.P.R. cercetători 
științifici, profesori, studenți.

Au fost de față prof. A. F. D- 
kulov4 și prof. V. I. Ermurațki, 
membri ai delegației de filozofi

sovietici care se găsește in tara 
noastră.

Ședința a lost prezidată de 
acad. Mfha.l Rele». președintele! 
secție; de științe economice, filo- I 
zoiice juridice a Academiei j 
R.P.R. In cuvîntul introductiv. I 
acad. M. Ralea a făcut o scurtă | 
prezentare a biografiei și opetei I 
tul Vasite Conta, subliniind că I 
filozofia acestuia cu toate lipsu
rile

▼I_____ M _____w__ ______
bil talent de construcție ideolo
giei. Vasile Conta — a spus vor
bitorul — poate fi eonsxkrat ca 
primul filozof mxeriai-s. din cu
getarea noastră din a doua jumă
tate a secohiiui trecut, un pre
cursor al fiioEofiei Biaieriaiiste 
rominești.

Au fost prezentate apoi dv 
comunicări umănte cw vi« 
res de asistentă-

-a 
inte-

teatrelor de păpuși

Cînd procaaele 
sufletești merg 

cu un pas înaintea 
celor chimice

Colectivul Teatrului de păpuși 
„Țăndărică** din Capitala va 
monta în regia Margaretei Nieu- 
lescui spectacolul de pantom.mă 
pentru adulfi ..Mina cu cinci de 
gete**, o parodie a genului poli
țist de Al. Andy și Mircea Cri- 
șan, iar pentru cei mici .jdicuJ 
Muck** dramatizare de Tudora 
Petcuț. după povestea lui Hauf; 
Teatrul de păpuși din Botoșani 
pune in scenă piesele „Capra cu 
trei i&ii* de Eugenia Dumitriu. 
după povestirea lui /. Creangă, 
și „Lucruri de nimic** de Gra- 
rfiov, iar in cadrul manifestări
lor prilejuite de împlinirea a 
250 de ani de nașterea lui Caria

din 
•sa ,JEr 
imaturg

G old orii _ Teatrul de păpuși 
Craiovâ va prezenta vie: 
văntaiuP* de marele ara? 
italian.

Copiilor din Constanța 3 se 
pregătește piesa ».Motanul în
călțat** dramatizare de Bra.iso- 
vici, celor din Orașul Stalin 
Punguță cu doi bani** dramati

zare de I. Ghetiuc. tdf celor din 
Brăila „Lampa lui Aladin** dra
matizare de H. G her net.

(Agerpres)

(CIMEMATOttHAfE)
Patria: R1CHĂRD ÂL III-LtA /am^ 

bile Setij)* Nava școală pleacă în larg; 
Rgptiblica. București; 1 Mai: ROMEO 
ȘI JULIETTA; Magheru, Elena Pavel, 
înfrățirea între popoare, Al. Sahia. 
VOCAȚIE; V. Alecsandri, I. G. Frimu: 
FLOAREA DE PIATRA; Lumina. Gh. 
Dpja. Aloșilor, Volga. DACA TOȚ! TI
NERII DIN LUME: Central; Flacăra: 
DISPĂRUT FARA URMA; Doina, Li
bertății DRAGOSTE PE MAMA; Ma
xim Gbrki, Timpuri Noi; VRĂJITO
RUL. Compactare: Activitatea Crucii 
Roșii; . Tineretului; MUNTELE BĂTUT 
DE VINT; Olga Bancic. Al. Popov: 
INl.MA CÎNtA: Vasile Roaită. Donea 
Simo: AVENTURILE LUI ARTIOM 
KA; Cultural: PRIMUL PUNCT: Uni
rea : VAGABONDUL (ambele serii) ; C. 
David: ULTIMA TNTILN1RE: T. Via* 
dimlrescu: TAINA NOPȚII ETERNE; 
Arta: AL 41-LEA; Munca: JAN ZIZKA; 
Miorița, Aurel Vlaicu : ORA H. Com- 
plectare: Muntele Retezat; 23 August: 
FIICA MEA TRĂIEȘTE LA VTENA; 
Iile Pinfilie. Alianța: OAMENI FARA 
IMPORTANȚA: Popular: CĂSNICIA 
DR. DANWITZ; M. Eminescu. Qri- 
vița: DON JUAN: N. Bălcescu. TRAN
DAFIRII LUI ALLAH; G. Coșbuc: 
uraganul.

MIERCURI 11 ILSIE 1197

PROGRAMUL I: 8.30 Muici: BOC 
Muzică de estradă; 19.00 CJntă Imn 
Bartos și Konya Ladislau. Tn program- 
muzică populară maghiară; 10.15 Con
cert simfonic; 11.03 Teatfu la micro- 
fcp: Anâello - liranp: Paă^t: de 
Victor Hugo; 13.W Bu’ern de știr!: 
13.05 .Mic concert de muzici populară 
rotnînească; 13.35 „Studenți uxterpre- 
ți'? 14.10 Muzici ușoarl rouUnrncă; 
15.05 Concert de muz ei din opere; 
16.00 Mar! orchest-e de muzici popu
lară romineascl: 16-13 Maz d de es
tradă; 
Muzică 
verii”; 
neăscl 
Muzică __ __
rea orchestrei 
zică instrumentală de 
21.34 Muzică ușeeri: 
pere ale polilor ei vocale 
23.52—23.55 Buletin de șui

PROGRAMUL II: I4Kj Baietin de 
știri; 14.03 Lwrlri simfonice închinare 
tineretului; 15.00 Progra» de nuzică 
populară; 15.40 Maz că ușoară rom! 
neâscă; 16.20 dntl Corzi Universității 
„C. I. Parhon* dirijat de Mco'.ae C> 
banu și Corul I.S.E.P. dinjat de Toa 
Bernea: 17.30 Muzică popu’.erâ hre- 
Îisirată pe discuri „E-ecirecord

9 00 Cîntl orchestra Dinu Șerblnescu: 
30.03 Concert de mazică popalară ra- 
minea>că- 30.45 Muzrd ușoară; 21.v«* 
„Compozitorul slpUmtuu*? Modes: 
Musorgski; 23.15—24.00 Concert de 
noapte.

18.00 Vorbește Moscova ! 18.30 
din opereta ..C’-.T-eciq prtmâ- 
19.10 Mutici populari romî- 
interpretat* de amator?. 29.00 
de Rudolf Friml In interpretz- 

MantanaaU 21.15 Mu- 
trumentală de George Enescu: 
_23U8 ..Capodo- 

italiene ?

(TIMIUL l»llOBA»ii)
PENTRU REGIUNEA BUCUREȘn: 

Vremea se menține frumoasă și dldu- 
roasâ cu cerul mâi mult senin noaptea 
și dimineața și parțial noros dupl 
amiaza. Temperatura în crtștere 
ușoară, noaptea va fî cuprinsă Intre 
13-17 grade, iar ziua Intre 31-34 grade. 
Vtnt din sectorul suiestic și sud vi 
sufla de la slab pînă Ia potrivit.

PENTRU URMĂTOARELE TREI 
ZILE ÎN ȚARA Vremea se menține 
caldă și uscată In jumătatea de sud-

Practica „înzestrării** unei fete 
care se căsătorește își are puter
nice rădăcini în tradițiile țărăni
mii. Ea s^a ivit din necesitatea de 
a asigtirâ o bază materială fami
liei nou înjghebate.

Dat, pe măsură ce relațiile de 
producție capitaliste și-au făcut loc 
și în agricultură, ea a dobîndit 
caracteristicele acestor relații. Ine
galitatea dfconOmică și-â lăsat am
prenta — în mod inevitabil — și 
asupra căsătoriei, care a devenit 
de neeonceput fără zestre.

tn acestă condiții contractele ma
trimoniale dintre bărbat și femeie 
au căpătat din ce tn ce mai mult 
caracterul urior tranzacții comer
ciale, a unei goane după zestre.

Să ne amintim de principalii 
eroi ai romanului lui Liviu Rebrea- 
nu — „Ion", beși Ion o iubește 
pe Florica, nu se căsătorește cu a- 
ceasta pentru că nu are zestre. In 
locul unei fete sărace, cum e Flo
rica, Ion o va prefera — deși n-o 
Iubește — pe Ana Baciu care are 
pămînt, vite etc. O căsnicie clădită 
pe o asemenea temelie ca setea de 
zestre, care înăbușe în Ion senti
mentele omenești, nu putea să aibă 
decît sfîrșitul tragic zugrăvit de 
Rebreanu în romanul amintit.

Și în condițiile de azi 
mite limite — zestrea 
se mențină. Dacă ne referim la 
sectoarele nesocialiste, 
— în afară de faptul că aria ex
ploatării ca izvor al zestrei s-a în
gustat mult — alte schimbări deo
sebita.

Să vedem însă cum se prezintă 
lucrurile în condițiile relațiilor de 
producție socialiste din G.A.C. Vdm 
recurge la eîteva exemple.

Recent în G.A^Ct „Victoria** din 
comuna Dragoș-Vodă — raionul 
Călărași, colectivistele Ioana Miha- 
lache și Aurica Gâne s-ati Căsăto
rit, avînd dtept zestre fiecare, în 
afară de produsele realizate de pe 
urma zilelor muncă prestate, cite 
o vacă, mobilă, haine ș.a. Care 
este proveniența ăteâtei zestre ? 
Are ea cifeVă cdnilih Cu Zfestieâ de 
altădată ? Ge roi joacă ea în con
dițiile gospodăriilor colective ? La 
aceste întrebări ne propunem să 
dăm unele răspunsuri.

Lupă cum sc știe, veniturile și 
bunurile colectiviștilor provin atît 
din gospodăria obștească a G.A.C., 
cît și din gospodăria personală au
xiliară. In cazul nostru veniturile 
îh natură ale colectiviștilor, îmbră
cămintea ca și alte obiecte de uz 
personal, reprezintă o proprietate 
care își are izvorul în munca per
sonală desfășurată în cadrul gos
podăriei obștești, o proprietate per
sonală care reprezintă dreptul asu
pra acelei părți din produsul so
cial pe care colectivistele noastre

în anu- 
continuă să

nu intîillim

Foto: D. F. DUMITRU

are Aa

surprizele n-au lipsit

din provincie, își dispută

ia.

*. Imax

,ena-
t franceza
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sf > Roa 
minunai

mai evidentă. Să avem cel 
noi răbdare...

R. LUCIAN

funcția- 
pentru 

ape Bu-

Dan e laborant. Sau: 
rtă o- 
r.i mic.

Fotbaliști islandezi în turneu...
In aceste zile toride, cînd valul de căldură căzut atît de 

brusc asupra Bucure  ̂ti ului, topește asfaltul străzilor, cît de 
plăcute sifrt orele libere petrecute la ștrand. ■

în fotografie: O afluență deosebită cunoaște ,x>aza' 
str. Dr. Staicovid.

Pe litoral au sosit primii oaspeți 
ai acestui sezon

Pe litoralul Mării 
sorit lum primele s 
meni ai muncii pentru 
ce concediul de odihnă.

La Vasăe Roaită ca șl la Te- 
c hi r ghiol. Eforie și Mc mc ia ma
joritatea vilelor au fost n 
jate. reufilcte ca mobiliei 
cordate la conductele cu 
tabiii.

In toate stațiunile vor 
na numeroase chioșcuri 
vinzarea de răcoritoare, i 
nerale etc.

Stațiunde de pe 
noaște o variată

I

In concursul internațional de tenis

Din nou,
Ieri dimineață, concursul a 

inceput cu probele de simplu băr
bați. Aici am vrea să facem o re 
marcă. Considerăm că organiza
torii ar fi trebuit să programeze 
mai întîi probele pentru femei. 

Acestora le-a venit rîndul pentru 
joc abia in timpul prinzului, cînd 
căldura este mai mare, fapt pen
tru care intilnirile au avut oare
cum de suferit.

Intilnirile de simplu bărbați n-au 
fost lipsite de surprize. Astfel, am 
avut bucuria să înregistrăm victo
riile tinerilor Bosch și Bardan a- 
supra lui Palinkaș (Ungaria) jii 
rf'pecitc Ciuparov (Bulgaria), ju
cători care înainte cu o zi au eli
minat pe consacrații noștri Caralu- 
lis și Zacopceanu. Iată care au 
jast rezultatele: Bosch-Palinkaș
5— î, 4—6, 6—0, iar Bardan l-a 
■■trecut pe Ciuparov cu 6—3,
6— 3. Victoriile repurtate de acești 
nneri dovedesc in mod categoric 
câ progresul tenisului romînesc de
pinde in mare măsură de noua ge
nerație de jucători. In sprijinul a- 
estei afirmații ne cine p cunoscu- 
ui tenisman romîn Cobzuc care

pierdut la ftnărul jucător socie- 
c Potanin cu scorul de 6—8 p... 
—6. (!).
Ghcerghe Vrziru a ciștigat în
tărea cu sovieticul Lihaciov cu 

6—0. 6—3, insd el a fost nevoit ca 
b focuhn să ne declare
,rmplu: »A fost greu". Aceasta, 
datorai faptului că in cursul ce
ai de el doilea set, tînărul fucă- 

sovietic l-« obligat pe Viziru 
trebtrmțcze serios pentru 
tdeca victoria. S-au mai 

u turul următor, din- 
romLni Cristea, care 

rul Zentay, 
din. De a- 
au mai ră- 
ici, Piatoic-

Jucătoarea poloneză Jedrzejowska 
văzută de NEAGU

sovietică Kuzmenko și tînăra ju
cătoare romînă Julieta Namian. 
„Speranța" feminină a tenisului 
nostru însă a deziluzionat. Foarte 
nesigură în atacul la fileu și tri- 
mițînd foarte multe mingi „afa
ră", Namian a fost nevoită să pă-

răsească terenul învinsă la un scor 
categoric 1—6, 2—6. Jucătoarea 
sovietică Kuzmenko, care se anun
ță a fi printre favoritele turneului, 
a impresionat prin calm și sigu
ranță în lovituri. La simplu femei 
au rămas pentru turul următor ro- 
tnîncele Eva Stăncescu care a în
trecut-o pe Lindner (R.D.G.) cu 
5—4, 6—4, Doboșiu care în mod 
surprinzător a învins-o pe maghia
ra Lopojne cu 4—6, 6—3, 15—1 
și Irina Ponova a cărei adversară 
— austriaca BroZ — nu a sosit 
încă. S-att mai calificat Bucaille, 
Filipova și Jedrzejowska.

După cum vedeți, probele de 
simplu se apropie de faza finală 
și în zilele următoare vom fi mar
torii altor „bătălii". Cine vor fi 
câștigătorii care-și vor înscrie nu
mele pe coloana următoare a pa
nourilor ? Nu putem ști, deoarece 
surprizele abundă. In orice caz, 
emoția jucătorilor devine din ce 
în ce 
puțin

Membrii delegației 
din R S.S. Ucraineană 
Moldovenească in frunte 
T. Kuropater.ko, prim-locțiitor al 
ministrului Cuitnrfi al ILS.S 
Lcrainwu. aa sosit dxnuskă ia 
refionea Baca*. Oaspeți* aa vu>- 

j Ut G A.C ^Dramul lai Letoa* 
din ȚîbBcaaL apoi atelierele to 

I covoare, crmtorîe. broderie și mu 
zeal de obiecte bisericești de la 

’ A raps a. mazes! arteeototk

De Islanda imaginația noastră 
asociază tabloul unui petec de 
pămînt pierdut în nesfîrșita îm
părăție a apelor, prizonier al ier
nilor nesfîrșite și al capriciilor 
naturii. Poate de aceea ni se pă
rea stranie ideia unei mișcări 
fotbalistice printre puținii locui
tori ai insulei de pescari și mari
nari. O asemenea mișcare există 
însă, și reprezentanții ei au evo
luat acum cîteva zile pe continent 
in preliminariile campionatului 
mondial. Cînd fotbaliștii islandezi 
se pregăteau să călătorească spre 
Nantes, ziariștii parizieni vorbeau 
de o necunoscută ale cărei taine 
armau a fi dezlegate. Galculefe 
hîrtiei erau evitate. Despre fotba
lul islandez se știau puține lucruri 
și ele erau puse in legătură mai 
ales cu Gudmundsson, un islandez 
care in urmă cu cîțiva ani jucase 
la Nice și fusese vestit atît prin 
ținuta sa elegantă cît și prin difi
cultățile iu ceea ce privește acomo
darea la cerințele fotbalului profe 
sionist. Gudmundsson s-a întors 
însă in țara sa și în loc de fotbal 
se ocupă de afaceri cu import și 
export.

Odată ispră>*it capitolul Gud
mundsson, ziarele franceze se ocu
pau de date statistice. Remarcau 
existența a 1500 de fotbaliști în 
Islanda, ceea ce nu este puțin în 
raport cu populația : 170.000 lo
cuitori. Fotbaliștii islandezi nu sînt 
scutiți de emoțiile campionatelor 
și ale jocurilor pentru cupă. Cele 
mai bune echipe, dintre care 5 
sint din capitala insulei Reykjavik,

iar 3 ( x _ __
șansele în categoria A. Un coti
dian parizian nota că cel mai pu
ternic detașament de jucători îl dă 
naționalei islandeze un mic orășel 
Akranes, aflat la două ore de 
drum cu automobilul de Reykjavik. 
Se mai cuvine de înregistrat faptul 
că întrecerile de fotbal în Islanda 
încep în luna mai, cortina fiind 
trasă peste stagiunea fotbalistică 
în luna octombrie și că meciul cu 
Franța a fost pregătit cu ajutorul 
unui antrenor englez Weir.

Cele cîteva amănunte, aparținînd 
mai ales domeniului curiozității, nu 
împiedicau presa franceză să pre
vadă o victorie a „unsprezecelui**va< __ _ i___
francez, însă în titlurile reportaje
lor ce precedau meciul de la Nan
tes dintre reprezentativele Fran
ței și Islandei îirtîfaeam mereu 
cuvîntul necunoscut.

Acum, cînd tainele au fost dez
legate uuii amatori ai sportului cu 
balonul rotund din Franța zîmbesc 
la gîndul emoțiilor gratuite pe care 
le-au încercat. Islandezii au jucat 
de o manieră modestă și au pă
răsit terenul învinși cu scorul de 
8—0. „Combat** recomanda să nu 
se glorifice această victorie, de
oarece scorul putea fi cu mult mai 
sever. Iar „I’Humanitâ** scrie că 
francezii au jucat singuri 90 de 
minute.

învinși în Franța, jucătorii islan
dezi s-au îndreptat către Bruxelles 
unde au întîlnit reprezentativa 
Belgiei. Ei au reușit să realizeze 
ceea ce atacanții romîni 
tut: au băgat trei goluri 
belgiană. In schimb, au 
opt goluri.

Tumeal islandez pe 
și-a consumat ultimul act. ____ ,
jucătorii de pe micuța insulă n-au 
impresionat. Se întîmplă. Poate, 
însă, că viitorul ne va rezerva o 
surpriză..,

Primirea minrstrthri 
Israelului de către 

nrejedmWe Gonatlmltri
Mi. iștri al R.P. Romîae, 
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l-au obținut pentru munca lor in 
gospodăria obștească a G-A.C.

O parte a zestrei provine însă 
din gospodăria auxiliară. Proprie
tatea personală, ca și folosința per
sonală asupra obiectelor din gosțto- 
dăria auxinară nu aparține fiecărui 
colectis-ist in parte, ci familiei !n 
ansamblu care duce această gospo
dărie. Ea are caracterul unei aso
ciații pentru că toți membri! fa
miliei muncesc în comun, partici
pă în comun la cheltuielile gospo
dărești etc. Se formează aici un 
fel de avere comună. De obicei, 
dacă întT-o împre’urare cum e 
căsătoria, an membra vrea să 
iasă din această gospodărie, 
el are dreptul. In afara bunu
rilor de folosință personală, te

4

Caracteristicile „zestrei
în noul sat

A in
o parte din averea comună a fa- 
ihiliei (păsările, vacile de lapte, 
Oile, stupii etc.).

Carâcterul evident nou al zestrei 
în G.A.C. poate fi reliefat și fără 
să recurgem la comparații cu viața 
satului ain trecut. O bază de com
parație tot atît de concludentă ne-o 
oferă situația și mentalitatea mici
lor producători de azi. Dacă în ca
zul acestora zestrea nu constituie 
altceva deCît o moștenire, o canti
tate de bunuri pe care tînărul o 
primește de la părinți, indiferent 
de gradul participării sale perso
nale la producerea lor, care nu stau 
în raport difect cu hărnicia sa, în 
cazul tinerilor colectiviști care se 
căsătoresc, zestrea provine sau poa
te proveni nu numai de pe urma 
„înzestrării** adică a primirii unor 
numiri din partea părinților (ca 
mobila diti exemplul nostru) dar 
âpare și ca uri reztiltat al hărni
ciei lor, al muncii efectuate. Căci 
cu cît participarea ia muncă în 
gospodăria obștească va fi mai pu
ternică, cu atît vor fi mai mari 
cantitățile de bunuri și sumele de 
bani primite și deci va crește vir
tual și zestrea.

cele înfățișate pînă aici, 
probletna pare a avea un cadru 
mai mult economico-juridic. Dar 
importanța problemei depășește a- 
cest cadru, ea fiind strîns legată de 
însăși viața tineretului, de relațiile 
dintre tineri, de viitorul lor.

Problema are un aspect moral,

n-au pu- 
în poarta 

primit...

Actualități clujene
Nu-I pot înving» I

Aș vrea să mă opresc asupra 
intilftirilor de tenis de masa din
tre Energia**-București și „Pro
gresul “-Cluj disputate In cidrul 
categoriei A.

La fete, reprezentantele echi
pei clujene au invins cu 3—2. La 
băieți, bucureștenu au fost mai 
buni Victoria le-a revenit cu sco
rul de •—3.

Maestrul sportului Paul Pesch 
a fost tor ins fără drept ae apel 
de talentatul juator clujean Gh. 
Cobim*.

Care să fie cama acestei surpri
se ? Sportiva! fruntaș Pesch a 
ăspuns in*renoratoi său:

— NihI pot învinge ! Joacă cu 
hereto I

$tifî care-i reafîtafea ? Maestrul 
sp<mulm Paul Pesch n-a învățat 
nimic din criticii* ce Lan fost a-

- In ciuda experienței acumu- 
in decursul

meci international în compania 
echipei poloneze C.W.K.S.-Poznan. 
Scorul final este 3—0 (3—0) în fa
voarea oaspeților, care cu această 
ocazie și-au început turneul In 
țara noastră.

Știți co

in
ia care a

romînesc și reflexehs lor
3 aa este nu

viafa tineretului
picior de ecalitate Uranca coiecti- c;_, 
vistă cu țăranul colectivist. Ziua agrari 
muncă este aceea care face ca fe
meia să fie egală ca bărbatul in 
cadrai gospodăriei colective, căci, 

__ 7- - «r cine lucrează mai multe zile-mun- 
spriiină gospodă- ( că, acela câștigă mai mxit in a- 
iporturile recipro- ceste condiții de egalitate femeia 

dacă muncește și realizează zile- 
muncă devine de sine stătătoare.
nemai putîndu-i-se imputa că este 
hrănită și întreținută de tată sau 
de bărbat. Nicicînd femeia — ță
rancă nu a putut rivni la o aseme
nea independență economică ca a- 
ceea care îi este asigurată 
G.A.C.

Căsătoria s-a eliberat astfel 
sub influența relațiilor bazate pe 
proprietatea privată, desrobindu-se, 
căpătînd o bază nouă. Tocmai de 
aceea, căsătoriile în mediul colec
tiviștilor sînt bazate în cea mai 
mare măsură nu pe interese mate
riale ci pe dragoste și sînt conso
lidate prin interesele comune de 
viață și de muncă ale bărbatului 
și femeii.

Cine nu-și amintește de îngrijo
rarea părinților cînd eră vorba de 
căsătoria tinerelor, de greutățile 
materiale și eforturile pe care erau 
nevoiți să le facă ? Colectivistul 
Vasile Vlădeanu din G.A.C. „Vasi- 
lescu Vâsea‘\ comtina Roseti, ra
ionul Călărași și-a căsătorit două 
fete de cînd este membru îii 
G.A.C. Cei doi miri sînt din satul 
vecin Dichiseni —unul colectivist

se căsătoresc cu colectiviste sau in
vers fără ca lipsa de pămînt sau 
alt fel de avere să mai poată fi o 
piedică în calea sentimentelor no
bile de dragoste.

In virtutea caracterului proprie
tății pe care se 
riile colective, rapoi 
ce dintre colectiviști în procesul 
de producție au caracterul unor 
relații de colaborare tovărășească 
și de ajutor reciproc socialist. Fap
tul acesta imprimă relațiilor perso
nale — și mai ales relațiilor de 
căsătorie — un nou conținut, un 
caracter cu adevărat uman.

Dacă în unele cazuri ponderea 
mai mare în zestre este dată de 
acea parte care provine din „înzes
trare", în alte cazuri zestrea este 
constituită mai ales dintr-o canti
tate mai mare sau mai mică de 
bunuri care provin de pe urma 
muncii personale desfășurată de 
tînăra respectivă în cadrul gospo
dăriei obștești. De aceea, vom în- 
tîlni deosebiri cantitative a căror 
explicație trebuie căutată în doi 
factori : a) inegalitatea care există 
între diversele gospodării personale 
auxiliare ale colectiviștilor (care 
provin din situația economică a a- 
cestora dinainte de a intră în 
G.A.C.) ; b) gradul diferit de par
ticipare la munca obștească a co
lectiviștilor. Cu cît zestrea se va 
întemeia mai mult pe rrturică și cu 
cît tinerii colectiviști vor fi în mai 
mică măsură beneficiari ai înzes-

Conf. unrv.
OCTAV BOIANGIU

Asist BBTV.
CONSTANTIN COJOCARU

continent
Acum,

E. O.

ira- 
prima un joc complect ofensiv, 
dar și bazat pe o apărare sigură. 
Aflat in fața unui jucător mai pu
țin experimentat și talentat, dar 
care are in Joc variat, care se a- 
pări Mne șf ctfrfra ataCl, Paul 
Pesch pierde. Mai este ceva. Paul 
Pesete joacă (fără exagerare) ca 
un începător in fața unui buret ist 
De ce acest ^miraj al bufetului'. 
Paul Pesch?

Este inexplicabil pentru talen
tat și experiența tal

Debut internațional
Echipa de hochei pe iarbă Di

namo Cluj a susținut primul său

-.din inițiativa comisiei regio
nale de atletism Cluj se desfășoa
ră un campionat regional de atle
tism pe echipe la care participă 
8 echipe (peste 200 de tineri at- 
Ieti) ? în prima etapă junioara 
Maneioc Maria din Turda in asis
tă de 14 ani relevată cu ocazia 
Spariachiadei de anul trecut, a 
parcurs 80 m. garduri în 13j8 se
cunde.

—duminici 16 iunie pe arena 
sportivă „Gh. Gheorghiu-Dej“ va 
«vea foc o mare demonstrație de 
gimnastică cu ocazia festivității 
închiderii anului de invățămint ? 
Vor lua parte peste 1000 de elevi.

-la prima fază a Spartachia- 
dei de vară au participat în re
giunea Cluj 136.000 tineri ?

^Jn cinstea Festivalului de la 
Moscova, tinerii din regiunea Cluj 
au amenajat 207 terenuri de 
sport ? Cele mai multe baze spor
tive au fost amenajate in raionul 
Turda: 3-3.

—conducerea Universității „Vic
tor Babeș“ tergiversează de un 
an și mai bine repararea comple
xului „Parcul sportiv V. Babeș" 
care datorită proastei gospodăriri 
a ajuns într-o stare intolerabilă ?

Campionat de fotbal 
pentru... copii

Tn Timișoara se organizează în 
lunile iunie-iulie un campionat de 
fotbal pentru copii.

In campionat participă 40 de e- 
chipe de fotbal, cuprinzînd forma
țiile de pitici ale asociațiilor spor
tive, formațiile de fotbal ale uni
tăților pionierești și ale școlilor.

Inițiativa are menirea de a îm
bina asigurarea unei cît mai plă
cute vacanțe de vară pentru șco
lari, cu creșterea noilor cadre în 
fotbal.

începe 
„Cupa Europei 

Centrale"

MIRCEA MUNTEANU

■

• >*' 
HA*

Fază din meciul internațional de hochei pe Iarbă C.W.K S. Poznan — Dinamo Cluj scor 3—0. Czajka 
(C.W.K.S.) și Oyorgy (Dinamo) în luptă pentru puc.

Dup;, cum s-a mai anunțat, fa 
sfîrșitul lunii iunie va începe cea 
de-a 16-a ediție a „Cupei Euro
pei Centrale** la fotbal. Anul a- 
cesta, la această competiție vor 
participa primele două echipe 
clasate în campionatele națlonaîe 
ale R. Cehoslovace, R.P.F. Iugo
slavia, R.P. Ungare și Austriei.

Comitetul de organizare a „Cu
pei Europei Centrale" a anunțat 
că R. Cehoslovacă va fi reprezen
tată de echipele Dukla Praga și 
Slovan Bratislava, R. P. Ungară 
de Vasas Budapesta și M.T.K. 
Iugoslavia de Crvena Zvezda și 
probabil Vojvodina Novisad, iar 
Austria, unde campionatul încă 
nu s-a terminat, de Rapid Viena 
și o echipă ce urmează să fie 
desemnată ulterior.

Trăgătorii romîni 
„Cupa fărilor latine'*

Marți dimineața a părăsit Ca
pitala plecind in Italia lotul tră
gătorilor romîni care in zilele de 
13 și 14 iunie va participa la 
Torino la marea competiție inter
națională de tir. „Cupa țărilor 
latine".

Din lotul echipei fac parte cam
pionul olimpic Șt. Petrescu (pis
tol viteză) Gh. Likiărdopp.. Io
sif Sîrbu, I. Văcaru. C. Antones
cu și P. Mocuță. Antrenorul echi
pei este P. Cișmigiu.

Turneul echipei 
de fotbal Dinamo 

în U.R.S.S.
In continuarea turneului pe 

care-1 întreprinde în U.R S.S. e- 
chi'pa combinată de fotbal a aso
ciației Dinamo din R.P.R. a jucat 
marți c'u Dîriâmo Tbilisi. Meciul 
s-a terminat cu scorul de 4-0 în 
favoarea echipei sovietice



La COLOMBO 
solii popoarelor lumii 
se pronunță PENTRU PACE, împotriva 
pericolului

COLOMBO 11 (Agerpres). — 
Tn ședința din dimineața zilei 
de 11 iunie a Consiliului Mondial 
al Păcii delegații au aprobat în 
unanimitate ordinea lucrărilor 
propusă de Prezidiu.

Monica Felton (Anglia), mem
bru al Consiliului Mondial al 
Păcii, a dat citire mesajului lui 
Radjagopalacharia, fost guverna
tor general, cunoscut activist pe 
tărîm obștesc din India. „Noi, 
scrie el, vrem încetarea războaie
lor, vrem renunțarea la înarmare, 
vrem manifestarea bunăvoinței 
între toate țările, vrem ca arma 
nucleară să fie cu desăvîrșire 
interzisă și ca nici o țară să nu 
continue fabricarea ei. Nu vrem 
explozii experimentale**.

Apoi sesiunea a trecut la exa
minarea problemelor luptei pentru 
pace. Spre deosebire de sesiunile 
anterioare, actuala sesiune nu a 
stabilit o ordine de zi. Delegații 
au posibilitatea să ia cuvîntul în 
orice probleme care îi interesează.

Van Dobhen (Olanda) a vorbit 
despre mișcarea partizanilor păcii 
din țara sa.

Delegatul Pakistanului, D. H. 
Muhammed, a chemat pe partici- 
panții la sesiune să acționeze 
vederea stabilirii între țări 
unor relații bazate pe respect 
încredere reciprocă.

Senatorul brazilian D. Velasco, 
care este președintele Comitetului 
de luptă împotriva bazelor ame
ricane pentru lansarea proiectile
lor teleghidate americane, proiec
tile care, în conformitate cu a-

atomic

în 
a 

Ș‘

Orientul Mijlociu continuă să fie
teatrul urzelilor imperialiste

Alegerile de la Beirut 
au decurs într-o atmosferă 

de teroare și fraudă
CAIRO 11 (Agerpres). — După 

cum se anunță din Beirut, auto
ritățile libaneze au confiscat nu
mărul ziarului „Ad Diar" consa
crat rezultatelor alegerilor parla
mentare din Beirut. Ziarul afirmă 
că la Beirut alegerile au fost fal
sificate de guvernul libanez. Po
trivit ziarului, opinia publică din 
Beirut a așteptat cu nerăbdare 
toată noaptea rezultatele alegeri
lor, însă pînă în dimineața zilei 
de 10 iunie nu s-a anunțat nimic. 
De ce ? S-a constatat că în timpul 
nopții guvernul a primit date care 
c ratau înfrîngerea candidaților gu
vernamentali în prima circum
scripție electorală din Beirut unde 
a candidat însuși primul ministru 
Sami Solh; iar liderul opoziției, 
Abdallah Iafi a întrunit în 
centrele de vot ale primei circum
scripții electorale 13.429 de voturi. 
Saib Saliam 13.195. Sami Solh a 
întrunit în aceste centre în total 
9.607 voturi. Rezultatele nefavora
bile ale alegerilor din centrele de 
vot ale circumscripției nr. 1, în
cheie ziarul, „au fost ascunse de 
guvern prin fraude".

In cercurile ziaristice din Beirut 
se declară că în timpul alegerilor, 
candidații proguvernamentali au 
recurs din plin la cumpărarea ale
gătorilor. Acești candidați au fost 
finanțați din belșug de ambasada 
S.U.A. din Beirut, de administrația 
punctului 4, de societatea petroli
feră „Tapline".

Potrivit informațiilor provenite 
din Amman, numărul celor ares
tați in Iordania se cifrează in 
prezent la 3.000 de persoane. 
Multe școli șl cazărmi au fost 
transformate in adevărate lagăre 
de concentrare, unde deținufii 
politici arestafi sint torturați fără 
a fi judecați și anchetați.

★
(Agerpres).— După 
săptămînalul egip- 

cercurile reac- 
să

CAIRO 11 
cum anunță 
tean ,,At-Tahrir' 
ționare iordaniene încearcă 
readucă în Iordania pe agentul 
englez generalul Glubb, izgonit 
din țară de poporul iordanian în 
martie 1956. Revista arată că 
acest lucru este cerut de un grup 
de ofițeri, precum și de unitățile 
de beduini asupra cărora reac- 
tiunea exercită o puternică in
fluență.

cordul dintre guvernele Braziliei 
și S.U.A., sint stocate pe terito
riul țării, a calificat acest acord 
ca fiind în contradicție cu inte
resele Braziliei.

Poporul brazilian, a subliniat 
el, dorește promovarea unei po
litici de coexistență pașnică.

Delegații au întîmpinat cu căl
dură cuvîntarea reprezentantului 
Ciprului, D. Potamitis care a 
vorbit despre lupta poporului său 
pentru independentă, împotriva 
colonialismului.

Scriitorul spaniol D. L. Barselo 
a spus în cuvîntarea sa: Deși 
în țara mea nu există o mișcare 
organizată a partizanilor păcii, 
poporul spaniol se pronunță pen
tru încetarea cursei înarmărilor, 
împotriva construirii de baze ato
mice, împotriva blocurilor mili
tare și a armelor de exterminare 
în masă. Apelurile Consiliului 
Mondial al Păcii găsesc un viu 
ecou în inimile spaniolilor.

Reprezentantul partizanilor pă
cii din R.P.D. Coreeană Han 
Ia, a demascat caracterul agre
siv al pregătirilor militare ame
ricane din Coreea de sud.

Profesorul japonez Hirano a 
condamnat politica agresivă a 
Statelor Unite in Extremul O- 
rient. El a subliniat că construi
rea de baze atomice americane pe 
teritoriul tării sale provoacă ne
mulțumirea puternică a poporului 
japonez. Cei 800.000 de japonezi 
de pe insula Okinava ocupată de 
baze americane, a spus Hirano, 
sint lipsiți de drepturi și libertăți 
elementare. Prof. Hirano a făcut 
un apel pentru încheierea imedia
tă de către marile puteri a unui 
acord cu privire la interzicerea 
experiențelor cu armele nucleare.

Savantul englez D. G. Arnott 
a spus că in prezent mișcarea 
pentru interzicerea armei atomice 
și cu hidrogen a cuprins 
toate păturile populației tării 
sale. El a condamnat guver
nul englez care a renunțat să 
asculte glasul opiniei publice și 
intenționează să continue expe
riențele cu arma nucleară.

Arnott a spus că intrucît gu
vernul englez nu vrea să renun
țe de bunăvoie la continuarea 
exploziilor nucleare, forțele iubi
toare de pace trebuie să-l sileas
că să facă acest lucru și a pro
pus să fie înființat un comitet de 
luptă pentru interzicerea imedia
tă a experiențelor termonucleare.

Profesorul american Scott Ni- 
ring a vorbit despre Încordarea 
internațională existentă care e 
generată de factori ca cursa înar
mărilor. încercarea de a reprima 
mișcarea popoarelor coloniale 
pentru independentă, refuzul de 
a admite R. P. Chineză în Con
siliul de Securitate, existenta

Ser

N.A.T.O., pactului de la Bagdad, 
S.E.A.T.O., și a altor alianțe mi
litare etc.

După o pauză în timpul că
reia delegații din diferite țări au 
continuat să discute problemele 
de menținere a păcii sesiunea 
s-a Întrunit in ședința sa de 
seară.

Delegații au întîmpinat cu a- 
plauze furtunoase cuvîntarea șe
fului delegației R. P. Chineze. 
Go Mo-jo. El a arătat că actuala 
stfciune a Consiliului Mondial al 
Păcii este o sesiune istorică în- 
trucit ea se desfășoară ne teri
toriul Asiei unde s-a născut spi
ritul Bandungului și cele cinci 
principii Pancea șila.

Arătînd că una din problemele 
fundamentale care stau în centrul 
atenției actualei sesiuni este pro
blema interzicerii armei cu hidro
gen. Go Mo-jo a subliniat că oa
menii de știință din multe țări, 
inclusiv Statele Unite, au averti
zat împotriva pericolului pe care 
îl implică arma termonucleară. 
Arătînd în continuare că în pre
zent arma nucleară o defin Sta
tele Unite, Anglia și Uniunea 
Sovietică, Go Mo-jo a subliniat 
că din toate acesțe țări numai 
Uniunea Sovietică a propus în 
repetate rinduri interzicerea ar
mei cu hidrogen și a exploziilor 
experimentale cu această armă. 
Go Mo-jo a subliniat că poporul 
chinez sprijină aceste propuneri 
sovietice.

Participanții la sesiune au în
tîmpinat cu ova(ii prelungite cu- 
vintarea șefului delegației sovie
tice, A. E. Korneiciuk. Korneiciuk 
a vorbit participantilor la sesiune 
despre politica de pace a Uniunii 
Sovietice, care urmărește întări
rea păcii între popoare și inter
zicerea armelor atomice și cu hi
drogen.

Yemenul a respins 
doctrina Eisenhower 

și „ajutorul" american

O provocare împotriva 
atașatului militar egiptean 

tn Amman
CAIRO 11 (Agerpres), — 

TASS transmite: Ziarele publică 
o știre a agenției MEN în care 
se anunță că autoritățile iorda 
niene au recurs la provocări îm
potriva atașatului militar egip
tean la Amman, locotenent-colo- 
nel Fuad Hilal, cu scopul de a-l 
compromite învinuindu-1 în mod 
fals de „complot împotriva rege
lui Hussein".

CAIRO 11 (Agerpres). — După 
cum anunjă corespondentul din 
Taiz al Agenției M.E.N., Yemenul 
a fost vizitat de o misiune ame
ricană compusă din 16 funcțio
nari guvernamentali în frunte cu 
ambasadorul S.U.A. in Arabia 
Saudită. Delegația a venit 
scopul de a încerca incăodată 
convingă guvernul yemeniț 
accepte „doctrina Eisenhower", 
schimbul unui „ajutor44 american. 
După cum subliniază corespon
dentul, această misiune a suferit 
un eșec total. Yemenul a respins 
doctrina Eisenhower și a refuzat 
să accepte „ajutorul44 american.

Autoritățile au comunicat am
basadorului american că Yemenul 
refuză să-și piardă suveranitatea 
în schimbul „ajutorului44 ame
rican.

Se anunfă că misiunea ameri
cană a părăsit Yemenul, plectnd 
în Arabia Saudită.

-------------------------------
(Expoziție la Odesa
ff
| Iul I. L. Caragiale
r

in cinstea

ODESA 11 (Agerpres). —J 
J FASS transmite: La Odesa j 
f s-a deschis o expoziție în cin- ] 
[s/ea lui Ion Luca Caragiale) 
j- la care se pot vedea lucrări | 
f ale unor critici literari sovie- { 
j tici și romîni despre marele j 
} scriitor și dramaturg romîn ] 
(La expoziție este expus volu-) 
j mul cuprinzind prima comedie j 
a lui Caragiale ,,O noapte fur- j 

f tunoasă", montată pentru pri- J 
î ma dată' la Teatrul Naționali 
î din București tn anul 1879. j 
j precum și comedia satirică „O j 
\ scrisoare pierdută". Această j 
(operă a literaturii clasice ro- j 
[ mine este cunoscută de nu- J 
î meroși locuitori ai Odesei. Ea j 
la fost montată pe scena Tea-} 
ț irului de dramă rus

ROMA 11 (Agerpres). — La 
Palermo (Sicilia) a avut loc pri
ma conferință a reprezentanților 
tineretului din țările mediteranie- 
ne la care au participat delegații 
organizațiilor de tineret din Italia, 
Franța, Iugoslavia, Siria, Liban și 
Tunisia. Conferința s-a desfășurat 
sub semnul întăririi prieteniei 
dintre tinerii din țările meditera- 
niene. sub semnul intensificării 
continue a luptei lor comune îm
potriva provocărilor colonialiștilor.

Conferința s-a încheiat printr-un 
mare miting ai cărui participant! 
au aprobat rezultatele primei in- 
tilniri a reprezentanților tineretu
lui țărilor din bazinul meditera- 
nian și au arătat că sint ferm ho
tăriti să continue cu și mai mare 
energie lupta pentru pace.

*
BOGOTA 11 (Agerpres). — Du

minică a avut loc la Bogota, ca
pitala Columbiei, o demonstrație 
studențească la care au luat parte 
54)00 de studenti pentru a come
mora pe 12 colegi de ai lor uciși 
in cursul unei răscoale împotriva 
guvernului Rojas Pinilla Ia 9 iu
nie 1954.

Bourgtis-Maunoury va obține votul 
de încredere al Adunării Naționale franceze ?

a-

PARIS 11 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția France Presse. 
Bourges-Maunoury a format luni 
seara noul guvern francez. Din 
noul guvern fac parte miniștri
parținînd partidelor socialist fi 
radical-socialist. Partidele M.R.P-. 
republican-social și U.D.S.R. 
(foștii gauliști) au refuzat să par
ticipe la noul guvern.

Miercuri după amiază Bourg6s- 
Maunoury urmează să se prezza'.e 
în fața Adunării Naționale pentru 
a cere votul de încredere.

Observatorii subliniază
că noul guvern de Bourges-
Maunoury se deosebește foarte

In vizită la prieteni
(Urmare din pag. l-a) 

trebuie să fie o prietenie de secole, 
o prietenie în numele socialismu
lui și comunismului.

Drumul nou pe care merg cu 
hotărîre popoarele noastre este 
drumul deschis de marea noastră 
prietenă Uniunea Sovietică, de

Marea Revoluție Socialistă din Oc
tombrie.

încredințăm pe oamenii muncii 
romîni că oamenii muncii bulgari 
le sînt prieteni credincioși".

★
Tn cursul călătoriei de la punc

tul de frontieră Episcopia Bihor 
și pînă la Cluj, în toate stațiile pe

unde a trecut trenul oficial, m8 
si mii de locuitori au ținut să sag
lute cu entuziasm pe solii poporu
lui frate bulgar.

Ziarele locale „Crișana- șî 
„Faklya" din Oradea și „Făclia" 
și „Igazsag" din Cluj au închinat 
editoriale și numeroase articole, 
vizitei solilor poporului bulgar.

SOSIREA LA CLUJ
CLUJ (de la trimișii speciali

Agerpres). —
La sosirea in Cluj, la orele

18,45, o mare mulțime de oameni
a salutat pe solii poporului
bulgar.

Pe peronul gării erau prezenți 
tovarășii Vasile Vaida, membru 
supleant al C.C. al P.M.R., pritn- 
secretar al comitetului regional 
de partid Cluj, Kulcsar Francisc, 
președintele Comitetului Execu
tiv al sfatului popular regio
nal, Eugen Baratosi, prim secre
tar al comitetului orășenesc de 
partid Cluj, Petru Jurcă, preșe
dintele Comitetului Executiv al 
sfatului popular orășenesc, acad. 
Constantin Daicoviciu, rectorul 
Universității „Victor Babeș", 
prof. Ludovic Takacs, rectorul U- 
niversității „Bolyai", acad. Aurel 
Moga, rectorul Institutului medi- 
co-farmaceutic, scriitorul Nagy 
Istvan, membru al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, condu
cători ai organelor locale de stat 
și de partid, oameni ai științei, 
artei și culturii, oameni al mun
cii.

După intonarea imnurilor de 
stat ale R. P. Bulgaria și Repu
blicii Populare Romîne, o com
panie de onoare a dat onorul. In 
piața gării, mii de locuitori ro
mîni și maghiari din Cluj, s-au 
intîlnit într-un miting In cinstea

vizitei conducătorilor de stat și 
de partid bulgari.

A luat cuvîntul tov. Vasile Vai
da.

Primit cu aplauze puternice, a 
luat apoi cuvîntul tovarășul An
ton lugov.

Participanta la miting au ova
ționat îndelung pentru prietenia 
romîno-bulgară, pentru unitatea 
lagărului socialist, în frunte cu 
Uniunea Sovietică.

După miting oaspeții bulgari 
au vizitat cîteva instituții ale 
Clujului.

Ca pe o mare cinste au primit 
studenjii celor două universități 
clujene vizita inaRilor oaspeți 
bulgari pe care i-au Întîmpinat cu 
entuziasm și bucurie.

La Universitatea „Victor Ba- 
beș‘‘, rectorul academician Con
stantin Daicoviciu a evocat tre
cutul Clujului ca centru de învă- 
țămînt superior. El a subliniat 
bucuria cu care profesorii mai bă- 
trîni, care au cunoscut politica 
de oprimare națională dusă de 
burghezia romînă și burghezia 
maghiară, salută dezvoltarea tn- 
vătămîntului superior în anii re
gimului democrat-popular, crea
rea alături de Universitatea 
„Victor Babeș", a unei universi
tăți cu limba de predare maghia
ră, Universitatea „Bolyai",

Tovarășul A. lugov, a expri
mat bucuria pe care i-a produs-o 
întîlnirea cu entuziastul nostru 
tineret și a vorbit despre misi
unea de onoare ce revine profe
sorului în educarea comunistă * 
tinerei generații.

Oaspeții au cercetat apoi cu in
teres una dintre cele mai valo. 
roase colecții rominești, colecția 
de mineralogie apartinind ambe
lor universități clujene. Printre 
exponatele prezentate oaspeților 
au fost bogățiile aurifere și pe
trolifere ale tării noastre, mine- 
reurile radioactive rominești, bo
gata colecție dț pietre prețioase 
din diferite colturi ale lumii.

La Universitatea „Bolyai14, 
rectorul prof. L. Takacs a înfă
țișat oaspeților dezvoltarea aces
tei instituții de tnvătămint supe
rior, grija pe care o poartă sta
tul democr.at-popul.ar pentru a a- 
sigura condiții bune de tnvătS- 
mînt studenților.

Oaspeții au vizitat apoi grădi
na botanică, unde prof. E. Țopa 
le-a dat lămuriri despre această 
importantă institute științifică.

Pretutindeni pe străzile Cluju
lui și tn locurile vizitate mii de 
locuitori ai orașului au aclamat 
îndelung pe solii poporului frste 
bulgar.

Cuvîntarea rostită de tovarășul V. Vaida

de fostul guvern Mollet. 
in funcția de ministru de 

externe a fost numit tot Christian 
Pineau, iar Robert Lacoste, unul 
din principalii promotori ai războ
iului din Algeria, deține și in noul 
govern funcția de miniștru rezident 
*1 Algeriei. Lista noului guvern nu 
este încă completa, ea urmînd a fi 
definitivă dacă Bourges-Maunoury 
va cbține votul de încredere al A-va obține votul de încredere al 
dunării Naționale.

Ziarele franceze își exprimă 
majoritatea lor scepticismul In 
gâturi cu stabilitatea guvernului 
format de Bourgăs-Maunoury.

tn 
le-

25 DE ANI DE LA ÎNTEMEIEREA ORAȘULUI KOMSOMOLSK

a-Intrarea principală a parcului de cultură si 
dihnă.

Cinematograful „Komsomol ef*

Fărădelegile imperialiștilor 
englezi Împotriva 

sultanatului Oman
Glorioasa epopee

Mari demonstrații populare 
la Amman Împotriva 

complotiștilor imperialiști
BEIRUT 11 (Agerpres). - Po- 

trivit relatărilor ziarului „Tele
graph", la 10 iunie au avut loc 
la Amman — capitala Iordaniei 
mari demonstrații populare, ai 
căror participanți au scandat 
„Jos complotiștii", .Jos doctrina 
Eisenhower!" și au cerut pune
rea In libertate a tuturor deținu- 
ților politici, între demonstranți 
și poliție au avut loc ciocniri.

CAIRO 11 (Agerpres). — China 
Nouă transmite: Autoritățile en
gleze au instituit blocada militară 
și economică a sultanatului Oman 
împiedicînd intrarea sau ieșirea 
oricărei persoane din țară și inter- 
zicînd operațiile de import fi ex
port pe acest teritoriu. Potrivit 
știrilor primite la Cairo, pe teri
toriul sultanatului continuă lupte
le între englezi și trupele naționa
le. Spitalele din Muscat sint pli
ne de răniți. Avioane britanice 
continuă să mitralieze și să bom
bardeze teritoriul Oman pentru a 
teroriza pe locuitori.

a generației Amurului

VA SlMEORMAIMpa

BUDAPESTA. La 10 iunie, la 
încheierea tratativelor dintre de
legațiile guvernamentale și de 
partid ale Republicii Populare 
Ungare șl Republicii Populare 
Bulgaria, au fost semnate la 
Budapesta declarații comune gu
vernamentală și de partid.

ROMA. Primul ministru Italian 
Adone Zoii a prezentat luni sea
ra președintelui republicii demi
sia guvernului său.

MOSCOVA. La Invitația So
vietului Suprem al U.R.S.S. in 
seara zilei de 10 iunie a sosit la 
Moscova o delegație parlamen
tară bir mană tn frunte cu Takin 
Tein Maung, vicepreședinte al 
Camerei Naționalităților,

WASHINGTON. Casa Albă a 
dat publicității o declarație din 
care reiese că președintele Eisen
hower „a fost nevoit să-și în
trerupă ocupațiile oficiale" din 
cauza unei indigestii. Președinte
le se repauzează In pat sub su
pravegherea medicilor. Casa Al
bă anunță că starea sănătății 
președintelui ,,se îmbunătățește 
in mod cu totul satisfăcător".

NICOSIA. Trupele de ocupație 
britanice din insula Cipru au de
clanșat o nouă operație de mare 
amploare împotriva mișcării ci
priote de eliberare națională. A- 
ceastă operație își propune ca 
scop lichidarea organizației Eoka 
și arestarea șefului acestei or
ganizații, colonelul Grivas.

Unul dintre locuitorii tininilui ore| Komso- 
molik, fcriitorul Zadornov a dat la iveală în ul
timii ani o minunată trilogie despre primele ge
nerații din bătrina Rusie care s-au statornicit pe 
frumoasele fi bogatele meleaguri de pe malu
rile fluxului Amur. Zadornov a folosit nu nu
mai izvoarele istoriei scrise. EI a călătorit foarte 
mult timp prin așezările localnicilor, pe urmele 
celor mai vechi așezări rusești din această parte 
a Siberiei răsăritene și a descoperit o uriașă co
moară de obiceiuri, legende, povestiri ce l-au a- 
jutat să alcătuiască cele trei romane amintite, 
distinse cu cel mai înalt premia literar so
vietic.

Opera lui Zadomov, care, în treacăt fie spus, 
ar putea să inspire fericit pe mulți dintre ti
nerii noștri scriitori, este o mărturie a legăturii 
sufletești ce-i unește pe locuitorii de azi ai Kom- 
somolskului de aceste ținuturi îndepărtate a că
ror istorie le aparține în bună parte. Este vorba 
de acea parte a istoriei pe care a făurit-o gene
rația anului 1932, acea tînără generație căreia 
o altă scriitoare, pe atunci și ea tot tînără, Vera 
Ketlinscaia, i-a închinat neuitatul roman „Băr
băție**. Oare cine îi poate uita pe eroii acestei 
epopei a eroismului tineresc ? Pe comsomo- 
liștii entuziaști și modești care au defrișat pă
durile pe geruri cumplite, care au cărat fierul și 
lemnul pentru construcții, fără cale ferată și șo
sea pietruită, care au ridicat uzine și case cu 
hotărirea omului ce dintre toate căile vieții și-a 
ales-o pe cea mai grea și mai frumoasă.

Anii acestor constructori sînt astăzi îna
intați. Unii dintre „tinerii" de scama eroilor 
Verei Ketlinskaia au început să iasă Ia pensie. 
Dar în orașul ridicat de mîinile lor amintirea 
acestor vremi nu poate fi ștearsă niciodată.

„Pardl în amintirea posterității, acria M. L Ka
linin, po meleagurile îndepărtate, în mijlocul 
pădurilor de nepătruns, pe malurile mărețului 
Amur, comsomoliștii au construit un oraș cu nu
mele lor, Komsomolskul, care a devenit un în
semnat centru industrial în Orientul îndepărtat 
și a cărei însemnătate industrială crește în fie
care zi“.

Komsomolskul are astăzi uzine metalurgice, 
fabrici de prelucrarea lemnului, de produse ali
mentare, de materiale de construcții. Numai pe 
porțile uzinei Amurstali ies anual zeci de mii 
de tone de oțel și laminate. Tinerii orașului în
vață în școli medii de cultură generală, tehnice, 
de pedagogie, construcții și sanitare, în facul
tățile Institutului politehnic și pedagogic. Pe re
prezentanții generației tinere de azi a Komso- 
molskului îi poți întîlni la cluburi, in biblioteci, 
pe stadioane, în parcuri, la cinematografe, la 
teatre. Și „bătrînii lui 32“ zîmbesc : toate astea-i 
ridicate cu mîinile lor.

Mulți tineri au venit aici, la construcțiile 
Comsomolului, după cel de al XX-lea Congres al 
P.C.U.S. răspunzînd chemării de a contribui la 
dezvoltarea acestei regiuni.

Aici, în al 6-lea cincinal se vor construi noi 
locuințe, instituții de cultură, uzine de prefabri
cate de beton armat, fabrici de automobile, de 
mașini rutiere, de confecții și toate acestea cu 
forțele comsomoliștilor. Lor li s-a încredințat 
sarcina de a duce mai departe glorioasa tradiție 
de muncă și eroism a vechii generații de com- 
somoliști. Și în curînd poate, se va scrie o nouă 
carte despre această nouă tînără generație a 
Amurului din cel de al 25-lea an de existență a 
Komsomolskului..

AL. GOLIANU

Dragă tovarășe Jivkov,
Dragă tovarășe lugov.
Scumpi oaspeți.
In numele Comitetului regional 

Cluj al P.M.R., în numele oame
nilor muncii din orașul și regiu
nea Cluj, vă adresăm un căldu
ros salut de bun venit și expri
măm bucuria sinceră a tuturor 
oamenilor muncii din această 
parte a țării de a avea printre 
noi pe conducătorii poporului ve- 
cin și prieten bulgar, pe solii unei 
(ări de care ne leagă o veche și 
tradițională prietenie.

Primindu-vă in mijlocul nostru, 
noi ne amintim cu deosebită dra
goste și mîndrie că de-a lungul 
istoriei, popoarele romîn și bul
găr au dus o luptă îndelungată, 
cot la cot, împotriva tiraniei oto
mane, pentru libertate și indepen
dentă națională. Noi nu vom uita 
niciodată jertfele umane, sacrifi
ciile comune pe care popoarele 
noastre le-au adus pe cimpurile de 
bătălie de la Plevna și Grivita. 
in lupta pentru libertate. In ini
mile noastre va li veșnic vie a- 
mintirea luptelor revoluționare pe 
care clasa muncitoare din Romi- 
nia și Bulgaria le-au dus împo
triva exploatării capitaliste pentru

o viată nouă, pentru libertate și 
socialism.

Amintindu-ne toate acestea, noi 
privim cu o deosebită satisfacție 
și dragoste faptul că In anii pu
terii populare prietenia dintre ță
rile noastre a căpătat o bază 
nouă, un conținut nou și bogat 
in semnificații.

Au trecut doar două luni de 
cînd o delegație guvernamentală 
și de partid a Republicii Popu
lare Romîne, in frunte cu tova 
rășii Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
Chivu Stoica a făcut o vizită ofi
cială în R.P. Bulgaria. Mai stă
ruie încă în amintirea noastră 
primirea călduroasă și impresio
nantele manifestații de simpatic 
făcute de oamenii muncii bulgari, 
conducătorilor noștri. Cu aceeași 
dragoste și entuziasm vă tntîm- 
pinăm noi acum pe dv., pe condu
cătorii poporului frate bulgar.

Salutindu-vă cu toată dragostea 
și căldura inimii lor, oamenii 
muncii din orașul și regiunea 
Cluj sînt mîndri că popoarele 
noastre merg alături strîns unite 
in lupta pe care țările lagărului 
socialist. în frunte cu Uniunea 
Sovietică, o duc pentru o viață 
nouă, pentru pace, colaborare și 
bună înțelegere între toate po 
poarele lumii.

Prețuind ca lumina ochilor prie
tenia ce ne leagă, lupttnd și mun
cind zi de zi pentru Întărirea ei, 
oamenii muncii din regiunea Cluj 
împreună cu întregul nostru po
por muncitor sînt hotăriti să 
meargă cu toată încrederea pe 
drumul luminat de mărețele idei 
ale socialismului, sînt hotăriti 
să-și fnchine Întreaga lor putere 
de muncă creatoare întăririi uni
tății țărilor lagărului socialist, 
întăririi luptei pe care ele o duc 
pentru pace și socialism.

Dragi tovarăși și scumpi oaspeți.
Oamenii muncii din regiunea 

Cluj vă urează cu toată dragos
tea și căldura inimii lor „Bine-atl 
venit pe pămintul nostru natal".

Bine-ati venit In mijlocul unora 
dintre prietenii sinceri și devo
tați ai poporului frate bulgar .

Permiteti-mi ca împreună cu 
dv. să urez din toată inima 
„Trăiască R. P. Bulgaria 1“

„Trăiască prietenia intre po
poarele bulgar și romîn I44

„Trăiască prietenia și unitatea 
dintre țările puternicului nostru 
lagăr socialist 1“

„Trăiască prietenul nostru cre
dincios, Uniunea Sovietică!“ 
(aplauze îndelungate)

Cuvîntarea tovarășului Anton lugov
Dragi tovarăși, prieteni și frați 

romîni.
Am acceptat cu bucurie invita

ția guvernului Republicii Popu
lare Romîne și a Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Rom in ca la înapoierea din Repu- 

! btica Populară Ungară să rămt- 
nem citeva zile intr-o vizită prie- 

j tenească in Rominia frățească.
Această vizită, dragi tovarăși, 

: are loc la numai două luni după 
. vizita făcută in Bulgaria de dele
gația guvernamentală și de par- 

i tid romină in frunte cu credin- 
' cioșii noștri prieteni și tovarăși 

Gheorghe Gheorghiu-Dej și Chivu 
Stoica. Poporul bulgar a Intimpi- 
nat delegația romină In mod en
tuziast, călduros, salutind pe 
membră delegației ca soli ai po
porului muncitor romin și ai Par
tidului Muncitoresc Romin.

Șederea delegației guverna
mentale și de partid romîne in 
tara noastră s-a transformat In
tr-o manifestație măreață a prie
teniei de neclintit dintre bulgari 
și romini, care au hotărtt să 
meargă împreună, mină in mină, 
să întărească unitatea țărilor so
cialiste, să-și făurească prin efor
turi comune fericirea și prosperi
tatea lor socialistă.

Bucuria și entuziasmul pe care 
le-am văzut de ia frontieră și 
plnă aici, primirea caldă pe 
care ne-o faceți, salutul entu
ziast pe care ni-1 adresați 
nouă reprezentanților poporului 
bulgar și ai Partidului Comunist 
Bulgar, sint o mărturie a priete
niei frățești romino-bulgare, trai
nică și indestructibilă.

Nu există și nu poate exista 
forță care să distrugă această 
prietenie frățească dintre po
poarele noastre, să rupă țările 
noastre de puternica familie so
cialistă a celor 900 de milioane, 
in frunte cu marea Uniune Sovie
tică. prietenia și alianfa noastră 
comună. Nu există Și nu poate 
exista forță care să abată po
poarele noastre de pe drumul 

■ drept al socialismului.
Oamenii muncii, sub conduce

rea partidelor lor marxist-leni- 
niște, nu vor Îngădui să fie în
tinat steagul luminos și pur al 
marxism-leninismului. Ei vor ră- 

I mine credincioși pină la capăt 
principiilor internaționalismului 
proletar, prieteniei și colaborării 
între popoare, luptei pentru pace 
și progres.

Dragi tovarăși romini.
Noi am incheiat de curind vizi

ta noastră prietenească in Repu- 
blica Populară Ungară frățească

și acolo, pretutindeni, delegația 
noastră guvernamentală și de 
partid a fost primită cu căl
dură frățească. Noi am văzut 
cu cită tenacitate poporul ma
ghiar, sub conducerea guver
nului său revoluționar mun- 
citoresc-țărănesc, sub conducerea 
partidului său marxist-leninist 
lecuiește grabnic rănile provocate 
de contrarevoluție, întărește eco
nomia tării sale.

Noi am văzut cu cită tenacita
te guvernul și partidul înlătură 
zguduirea moral-politică care a 
rezultat in urma gravelor greșeli 
comise de fosta conducere de stat 
și de partid, in urma rolului jos
nic, trădător, pe care La jucat 
grupul Nagy-Losonczi in urma 
trădării care i-a dezorientat pe 
oamenii muncii și a dat posibilita
te dușmanilor de a pune in fata 
unui pericol de moarte Însăși exis
tența Ungariei socialiste.

Noi am văzut cum astăzi, tn 
urma politicii juste a guvernului 
șl a conducerii partidului, se 
Întărește credința poporului un
gar in marea și invincibila cauză 
a socialismului, a comunismului.

Noi vă aducem salutul plin de 
elan al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, al Guvernului 
revoluționar muncitoresc-tărănesc, 
al oamenilor muncii maghiari. 
Noi vă aducem credința lor că 
niciodată, nici un fel de forță nu 
va putea rupe Ungaria socialistă 
din familia unită a țărilor socia
liste, că Republica Populară Un
gară va păși dirz pe drumul so
cialismului, pe drumul prieteniei 
frățești și solidarității internațio
nale proletare.

Dacă cineva Întreabă, scumpi 
prieteni romini, care este impor
tanta acestor intilniri ale noastre, 
importanța vizitelor prietenești șl 
a schimbului de experiență, eu 
i-aș răspunde: importanta și for- 
ta lor rezidă tn aceea că po
poarele noastre se cunosc tot mai 
bine, tot mai mult se întăresc le
găturile lor, legăturile Intre ță
rile socialiste. Iar acesta este u- 
nu| din mijloacele puternice pen
tru educarea justă a muncitorilor, 
a țărănimii muncitoare, a oame
nilor muncii intelectuale in spiri
tul internaționalismului proletar.

Oare nu este dar că atunci 
cind noi ne vedem fată In fată, 
etnd se stabilește un contact viu

Intre conducătorii țărilor noastre, 
intre conducători șl oamenii mun
cii, atunci se vede cel mal bine 
in ce măsură ceea ce vorbim sint 
numai vorbe sau este expresia u- 
nui simțămint sincer pornit din 
adtncul sufletului și inimii dind 
glas dorințelor și năzuințelor ce
lor mai intense ale popoarelor 
noastre de a trăi ca frați, ca to
varăși apropiați.

Oare nu este clar că tn felul a- 
ceșta se Întărește tot mai mult 
prietenia între popoarele noastre, 
voința lor neclintită de a cimen
ta unitatea lor, de a lărgi cola
borarea lor, de a se ajuta atit in 
zile de bucurie cit și în zile de 
restriște ? Oare aceasta nu întă
rește voin(a lor de a apăra prin 
toate puterile și mijloacele cauza 
păcii și socialismului ? Oare noi 
de pildă, am putea uita căldura 
și bucuria pe care le vedem înti
părite pe fețele dv„ în zîmbetde 
dv. ? Nu, noi nu vom uita nicioda
tă această primire care pătrunde 
adine In conștiința și în sufletul 
nostru al tuturor. Vă putem lncre. 
dința, scumpi tovarăși, de năzuin
ța neclintită a popoarelor noastre 
ca bulgarii, rominll și maghiarii 
șl celelalte popoare din țările so
cialiste să trăiască ca prieteni, ca 
tovarăși și frați, in veci, ca unita
tea țărilor socialiste să se întă
rească tot mai mult fiindcă a- 
ceasta este chezășia viitorului lu
minos al popoarelor noastre, a li
bertății țărilor noastre, a dezvol
tării lor pe drumul socialismului, 
pe drumul fericirii și prosperită
ții.

Sintem deosebit de satisfăcut! 
de prilejul ce ni s-a oferit de a 
vă transmite dv. Iar prin dv. în
tregului popor frate romîn, cel 
mai călduros salut frățesc In nu
mele delegației noastre, al po
porului bulgar și al Partidului 
Comunist Bulgar.

Noi dorim de asemenea să ex
primăm recunoștința noastră 
pentru această primire călduroa
să și frățească.

Trăiască Republica Populară 
Romină!

Să trăiască șl să se întărească 
prietenia indestructibilă bulgaro- 
romlnă, prietenia noastră comu
nă cu toate țările socialiste tn 
frunte cu marea Uniune Sovie
tică !

Trăiască pacea In lumea întrea
gă 1 (Aplauze puternice).
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