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Marți dimineața membrii dele
gației partidului Muncitoresc U- 
nit Polonez și a guvernului Re
publicii Populare Polone în frun
te cu tovarășii Wiadyslaw Go
mulka și Josef Cyrankiewicz au 
vizitat uzinele „23 August“ din 
Capitală.

Inalții oaspeți au fost însoțiți 
de tovarășii Chivu Stoica, Nico
lae Ceaușescu, precum și de Aurel 
Mălnășan, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe, și Marin Flo- 
rea Ionescu, ambasadorul R. P. 
Romîne în R. P. Polonă.

Muncitorii uzinelor 
gust“, puternica unitate 
triei noastre socialiste, 
solilor poporului frate 
călduroasă primire. La 
în uzine, pe pancarte mari erau 
scrise în limbile polonă și romî
nă cuvinte de salut adresate oas
peților. In incinta uzinelor, peste 
tot, erau arborate zeci de stea
guri romînești și poloneze.

La sosire oaspeții au fost în- 
'tîmpinați de Flori an Dănălache, 
prim secretar al Comitetului 
orășenesc București al P.M.R., 
Carol Loncear, adjunct al minis
trului Industriei Grele, C. Putini- 
că, directorul general al uzinelor 
„23 August“, Emlllan Florea, se
cretarul comitetului de partjd al 
uzinelor și de un mare număr de 
muncitori.

In aplauzele puternice și urale- 
]e celor prezenți tov. C. Putinică, 
directorul general ad uzinelor, a 
adresat oaspeților un călduros 
salut și i-a rugat să transmită 
muncitorilor polonezi urări de 
noi succese în lupta pentru dez
voltarea și consolidarea socialis
mului.

Inalții demnitari polonezi și 
persoanele oficiale care îi înso
țeau au vizitat apoi diferite sec
toare de muncă ale uzinelor, 
unde au fost primiți cu multă 
bucurie de muncitori. In sectorui 
de forje ca și în sectoarele de va
goane și motoare, in sectorul de 
sculerie, mecanică ușoară sau 
mecanică grea — oaspeții au stat 
de vorbă cu muncitorii și au as
cultat cu interes explicațiile date

„23 Au- 
a indus- 
au făcut 
polon o 
intrarea

de specialiști în legătură cu isto
ricul întreprinderii, cu profilul ei, 
cu rezultatele obținute de munci
tori și ingineri în mărirea pro. 
ducției, a productivității muncii, 
a reducerii prețului de cost al 
produselor.

La plecare oaspeții au fost sa
lutați de sute de muncitori.

Adresîndu-li-se tovarășul Wla- 
dyslaw Gomulka a arătat că vi- 
zitînd uzina a .putut constata 
Tealizări mari în dezvoltarea pro
ducției și tehnicii, că sînt secții 
unde muncitorii polonezi ar avea 
multe de învățat după cum și în 
Polonia sînt sectoare industriale 
a căror experiență ar fi folositoa
re muncitorilor romîni. Tovară
șul Gomulka a vorbit ,apoi despre 
însemnătatea colaborării politice 
și economice între R. P. Polonă 
și R. P. Romînă, despre pașii în
semnați făcuți de cele două țări 
în dezvoltarea economiei în ulti
mii 13 ani, precum și
perspectivele de viitor.

Vorbitorul a subliniat
voltarea economică a țărilor noa
stre depinde în primul rî-nd de
spiritul de abnegație al clasei
muncitoare, de buna conducere 
de către partid.

Vă urăm multe succese. Suc
cesele dv- sînt și succesele noa
stre — a spus în încheiere tova
rășul Gomulka.

Cuvintele tovarășului Wiadys
law Gomulka au fost salutate cu 
căldură de muncitori. Ei au ova
ționat îndelung pentru prietenia 
dintre poporul romîn și poporul 
polonez, pentru prosperitatea ce
lor două țări surori, membre ale 
marii familii a țărilor socialiste.

★
In continuare membrii delega

ției de partid și guvernamentale 
poloneze au vizitat uzinele de 
țevi „Republica“.

Adresîndu-se oaspeților direc
torul general al uzinelor Gh. Pe- 
troiu, a exprimat sentimentele 
frățești de caldă prietenie pe 
care muncitorii acestei, mari în
treprinderi socialiste le nutresc 
pentru poporul țării socialiste

că dez-

$

Vizita oaspeți Ia uzinele „Republica“

O garanție
securității statelor

lagărului socialist
stăzi se împlinesc 3 ani 
de la semnarea Trata
tului de la Varșovia, la 

care participă 8 țări socialiste 
din Europa: R.P. Albania, R.P. 
Bulgaria, R. Cehoslovacă, 
R. D. Germană, R.P. Polonă, 
R.P. Romînă, R.P. Ungară și 
Uniunea Sovietică. Tratatul de 
la Varșovia are un rol deose
bit de însemnat în viața inter
națională, el acționînd ca o 
frînă împotriva uneltirilor a- 
gresive ale cercurilor imperia
liste. Tratatul de la Varșovia 
constituie un scut menit să 
apere viața liberă și pașnică 
a popoarelor din țările socia
liste, și, în același timp, un

sprijin de nădejde al păcii șl 
securității în întreaga Europă.

Desfășurarea situației inter
naționale din ultimii ani a 
confirmat pe deplin justețea 
hotărîrii țărilor socialiste de 
a încheia Tratatul de la Var
șovia. După cum se știe, cercu. 
rile imperialiste din Occident 
in loc să vină in întîmpinarea 
repetatelor propuneri pașnice 
ale țărilor socialiste, s-au lan
sat intr-o furibundă cursă a 
înarmărilor. In jurul țărilor 
socialiste au fost construite 
zeci de baze militare agresive. 
In ultima vreme imperialiștii 
au luat o seamă de măsuri 
care țintesc amenajarea de

prietene, Republica Populară Po
lonă.

Primiți cu multă căldură de 
muncitorii uzinelor, membrii de
legației de partid și guvernamen
tale poloneze au vizitat mai mul
te sectoare de producție ale în
treprinderii interesîndu-se îndea
proape de procesul tehnologic, de 
gradul de calificare al muncito
rilor, de colaborarea lor cu alte 
întreprinderi metalurgice din 
țară.

La plecare în semn de adîncă 
considerație, muncitorii uzinelor 
au oferit tovarășilor Wiadyslaw 
Gomulka și Josef Cyrankiewicz 
buchete de flori și albume de fo
tografii reprezentînd aspecte din 
viața și munca lor.

E T E » ■A ȘTII,
?

TINERII DIN AGRICULTURĂ
se angajează în masă să contribuie la

Convorbirile dintre delegațiile 
Partidului Muncitoresc Romîn și 

Partidului Muncitoresc Unit Polonez

înfăptuirea ho țări ri lor

CONSfĂIlIlDll DE LA CONSTANTA

rachetodroame în mai multe 
țări occidentale. Continuă în- 
tr-un ritm accelerat reînarma- 
rea Germaniei occidentale, pu- 
nîndu-se în tnîiniile revanșar
zilor chiar arma atomică. Ne- 
ținînd seama de încetarea uni
laterală de către Uniunea So
vietică, a experiențelor cu ar
ma atomică, puterile occiden
tale își continuă experiențele 
nucleare. Spre granițele Uniu
nii Sovietice și 
rilor europene 
atlantice zboară 
ricane încărcate 
tomice. Toate aceste fapte do
vedesc pregnant că cercurile 
agresive din Occident nu au 

. renunțat la planurile lor agre- 
â sive. Este evident că țările 

socialiste nu pot sta nepăsă- 
a toare în fața pericolului tot 
$ mai mare ipe care îl prezintă 
! uneltirile imperialiste.

Tratatul de la Varșovia este 
menit tocmai să opună blocu
lui militar ai puterilor occi- 

q dentale, forjele unite a 8 
A state socialiste din Europa, 
/) in interesul asigurării securi- 
Q tații lor și a păcii. Ce pre- 
Z) vede Tratatul de la Varșovia? 
Z) Dacă se va produce un atac, 
J fiecare stat semnatar al Tra- 
0 tatului, în cadrul exercitării 
Z) dreptului la autoapărare indi- 
/> viduală sau colectivă, in con- 
ă formitate cu articolul 51 al 
/) Cartei O.N.U., trebuie să 
Â acorde statului sau statelor 
z> care au fost supuse unui ase- 
A menea atac ajutor imediat, în 
Z) înțelegere cu 
Zi semnatare ale

(î „Scînfeia
A (Continuare

deasupra ță- 
ale coaliției 

avioane ame- 
cu bombe a-

celelalte state 
Tratatului. A-

tineretului"
în pag. 4-a)

La Comitetul Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn au avut loc in ziua de 13 mai convorbiri 
între delegația Partidului Muncitoresc Romîn și 
delegația Partidului Muncitoresc Unit Polonez.

Din partea romînă au participat la convorbiri 
tovarășii: Gheorgbe Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, 
Emil Bodnăraș, Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, 
Ștefan Voitec, Leonte Răutu. Au asistat la convor
biri tovarășii : Avram Bunaciu, Ghizela Vass, Au
rel Mălnășan, Marin Florea ionescu, Andrei Păcu- 
raru și Constantin Lăzărescu.

Din partea polonă au participat la convorbiri to
varășii : Wiadyslaw Gomulka, Josef Cyrankiewicz, 
Edward Ochab, Tadeusz Kropezynski, lanus Zam- 
browicz. Au asistat de asemenea tovarășii: Maria 
Wierna și losef Czesak.

Intr-un spirit de înțelegere și atmosferă tovără
șească, cele două delegații au făcut un schimb de 
păreri în legătură cu problemele actuale ale miș
cării comuniste internaționale și ale activității ce
lor două partide frățești.

Reuniunea

RECEPȚIA 
de la Consiliul de Miniștri
Președintele Consiliului de Mi

niștri al R. P. Romîne, Chivu 
Stoica, a oferit marți seara o re
cepție in saloanele Consiliului de 
Miniștri în cinstea delegației de 
partid și guvernamentale a Repu
blicii Populare Polone, a tovară
șilor Wiadyslaw Gomulka, Josef 
Cyrankiewicz, Edward Ochab, 
Feliks Pisula, Tadeusz Kropczin- 
ski, Janusz Zambrowicz.

La recepție au luat parte tova
rășii : Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Gheorghe Apostol, Emil Bodnă
raș, Pe‘re Borilă, Nicolae Ceau
șescu, Alexandru Drăghici, Ale
xandru Moghioroș, Constantin

Pîrvulescu, Dumitru Coîiu, 
Leonte Răutu, general colonel 
Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, 
Janoș Fazekaș, Vladimir Gheor- 
ghiu, Anton Moisescu, Alexandru 
Bîrlădeanu, Avram Bunaciu, Ma
rin Florea-lonescu, ambasadorul 
R.P, Romîne în R. P. Polonă, 
membri ai C.C. al P.M.R., 
membri aj guvernului, conducă
tori ai organizațiilor obștești, ai 
instituțiilor centrale șl a.1 uniu
nilor de creație, activiști de par
tid, academicieni, oameni de ști
ință și cultură, generali, cores

pondenți ai presei romîne și 
străine.

Au participat șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului 
diplomatic.

La recepție au toastat tovară
șii Chivu Stoica, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R., 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Romîne și Josef 
Cyrankiewicz, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Polone.

Recepția s-a desfășurat _într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

Utemiști, tineri care mun
ciți în sectorul socialist a! 
agriculturii ! Intrați cu toții 
în rindurila celor care au 
pornit la realizarea unor im
portante obiective econo
mice din planurile unităților 
din care fac parte !

Mobilizați de organizațiile 
U.T.M., sub îndrumarea or
ganizațiilor de partid con- 
tribuiți cu toate forțele 
voastre la traducerea în 
fapte a hotărîriicr Consfă
tuirii de la Constanța !

Nici un tînăr să nu rămînă 
în afara acestei acțiuni pa
triotice I

Depuneți toate eforturile, 
toată priceperea voastră 
pentru traducerea în fapte 
a angajamentelor luate 1

Din hotărîrea adunării generale 
a organizației de bază U. T. M.

și a tinerilor din întovărășirea 
agricolă „1 Mai“, comuna Homocea, 

raionul Adjud, regiunea Bacău
Noi, utemiștii și tinerii din întovărășirea agri. 

colă „1 Mai“ din comuna Homocea — comună 
complect cooperativizată — întruniți în adunarea 
generală deschisă a organizației de bază U.T.M., 
studiind documentele Consfătuirii de la Constanța, 
am hotărît să realizăm anul acesta următoarele:

1. Vom lua sub îngrijirea noastră întregul lot 
de 15 hectare porumb hibrid. Prin efectuarea a cel 
puțin trei prașile, prin administrarea de îngrășă
minte chimice și prin polenizarea suplimentară ar-

(Continuare în pag. 2-a)

Toastul tovarășului Chivu Stoica
Stimate tovarășe Gomulka,
Stimate tovarășe Cyrankiewicz, 
Stimați prieteni po.onezi, 
Stimați oaspeți,

De două zile țara noastră 
găzduiește delegația de partid și 
guvernamentală a Poloniei fră
țești in frunte cu tovarășii Go
mulka și Cyrankiewicz.

Cu acest prilej poporul romîn 
își exprimă sentimentele de a- 
dincă prietenie și stimă pentru 
poporul frate polonez, pentru po
lonia populară.

I Ne bucurăm din inimă că po

porul polonez, purtător al unor 
vechi tradiții revoluționare, pă
șește azi cu succes pe drumul 
împlinirii năzuințelor sale de 
pace, libertate și bunăstare, pe 
drumul luminos al socialismului 
sub conducerea Partidului Mun
citoresc Unit Polonez.

Este deosebit de plăcut pentru 
mine de a constata că prietenia 
dintre popoarele noastre se adîn- 
cește continuu, că relațiile dintre 
Rominia și Polonia se dezvoltă 
necontenit pe baza principiului 
iftternaționalismului proletar care 
unește țările lagărului socialist

într-o mare și puternică familie.
Astăzi mai mult ca oricînd se 

vădește însemnătatea istorică a 
unității și solidarității frățești a 
țărilor socialiste în frunte cu 
Uniunea Sovietică, ca factor ho- 
tărîtor pentru apărarea și conso
lidarea cuceririlor lor revoluțio
nare, pentru apărarea păcii, inde
pendenței și libertății, tuturor po
poarelor.

Rominia și Polonia sînt hotă- 
rîte să întărească și să adîncească 
prin toate mijloacele coeziunea și

(Continuare în pag. 4-a)

Toastul tovarășului losef Cyrankiewicz
Dragă tovarășe Gheorghe 

Gheorghiu-Dej,
Dragă tovarășe Chivu Stoica, 
Dragi tovarăși și prieteni, 
Cu mare bucurie am venit în 

Rominia intr-o vizită a prieteniei. 
Vă mulțumim din inimă pentru 
invitație. Sîntem mișcați de pri
mirea frățească deosebit de prie
tenească și din toată inima ce 
ni s-a făcut. Sentimente vii și 
sincere de prietenie și de con 
diaiitate ne însoțesc in patria dv. 
la fiece pas, atît în cursul con
vorbirilor oficiale cit și la întâl
nirile cu oamenii muncii.

Convorbirile și întîlniri'le noa
stre sint convorbiri și întîlniri

între prieteni. Nici nu poate fi 
altfel între popoare unite prin le
gătura cea mai puternică pe care 
o crează internaționalismul pro
letar.

In cursul șederii noastre în 
țara dv. venim in contact direct 
cu însemnatele realizări ale con
strucției socialiste în Republica 
Populară Romînă, cu ceea ce a 
construit prin propriile sale pu
teri poporul Romîniei Populare.

Am avut de asemenea posibili
tatea de a veni în contact cu rea
lizările din perioada puterii popu
lare, consacrate reînoirii unor do
menii din viața poporului vostru, 
unde practica a relevăt nevoia

unor soluții noi, și să prețuim 
realizările în această privință.

In locul Romîniei din trecut, 
țară guvernată de exploatatori 
străini și indigeni, țară bogată 
care cu toate bogățiile sale a fost 
una din țările cele mai sărace 
din Europa, s-a ridicat o Romî- 
nie nouă a marilor combinate 
industriale, o Romînie a dezvol
tării industriale raipide, o țară a 
muncii constructive în toate do
meniile.

Vechea Romînie s-a transfor
mat intr-un stat suveran al 
muncitorilor și țăranilor, intr-un 

k (Continuare in pag. 4-a) ; Virsta de aur

Hotarîrea adunării generale 
a organizației de baza Udl.M. 
și a tinerilor de la G. A. S.

Stupina, raionul Hîrșova, 
regiunea Constanța

Noi, utemiștii și tinerii mecanizatori, muncitori 
și tehnicieni din G.A.S. Stupina, întruniți în adu
nare generală deschisă a organizației de bază 
U.T.M., ne angajăm ca în anul 1958 să realizăm 
următoarele :

— Vom lua sub îngrijirea noastră 550 hectare 
grî-u și 300 hectare porumb, suprafețe care să 
poarte denumirea de „Loturi ale tineretului“.

Pe aceste suprafețe vom executa toate lucrările 
de întreținere și de recoltare in timpii optimi, con
form regulilor agrotehnice, astfel ca să putem da 
peste plan de pe aceste suprafețe cantitatea de 
145 tone griu și 110 tone porumb.

Pentru a se asigura realizarea acestor angaja
mente vom lua următoarele măsuri :

Pentru cultura de griu de toamnă:
— Vom organi za trei echipe de tineret care să 

răspundă de întreținerea acestor loturi, de asigu
rarea pazei contra incendiilor și securității in 
timpul recoltatului.

— Vom repara din timp combinele și mașinile 
de recoltat și vom folosi Întreaga lor capacitate 
de lucru pentru ca să asigurăm recoltatul culturi
lor de pe acest lot in cel mult 10 zile.

—Vom asigura transportul boabelor la baza 
de recepție, strînsui și depozitarea paielor.

Prin muncă voluntară vom strînge spice din care 
să rezulte prin treierat cantitatea de 2.500 kg. grîu.

Pentru cultura de porumb:
— Vom grăpa întreaga suprafață însămînțată 

cu porumb în scopul distrugerii crustei și menți
nerii umidității in sol.

— Vom efectua un control permanent în vede
rea preîntîmpinării și combaterii atacului de dău
nători.

— Vom administra pe întreaga suprafață îngră
șăminte azotoase care să stimuleze dezvoltarea ve
getativă a plantelor.

— Vom executa trei prașile mecanice.
—- Vom asigura recoltarea și depozitarea pro

ducției de pe această suprafață în maximum 15 
zile lucrătoare.

— In campania de întreținere și recoltare prin 
extinderea mecanizării lucrărilor și prin asigura
rea calității acestora să realizăm o creștere a 
productivității munc'i cu 10 la sută, o reducere a 
muncilor manuale și economii la cheltuieli directe 
care să ducă la reducerea prețului de cost cu 5 
la sută.

Organizația de bază U.T.M. va mobiliza întreg 
tineretul să acorde o atenț'e deosebită și restului 
suprafețelor însămințate cu griu și porumb ca ast
fel pe întreaga gospodărie să putem da peste plan 
următoarele cantități de produse: grîu — 350 tone, 
porumb — 500 tone.

In sectorul zootehnic vom realiza următoarele :
— Vom depăși planul de producție și produși 

după cum urmează : la viței cu 7 capete, la lină 
cu 2.000 kg., la lapte de vacă cu 30.000 litri, la 
lapte de oaie cu 15.000 litri.

Acestea vor fi realizate prin următoarele măsuri:
— Asigurarea unei furajări raționale a tuturor 

speciilor și categoriilor de animale.
— O bună pregătire a vacilor în vederea montei 

și tătarii pentru a asigura creșterea continuă a

internaționala 
a reporterilor

Către reporterii 
presei 

de pretutindeni
In apelul Reuniunii se a- 

rată între altele :
Dezbaterile reuniunii au de

monstrat că în secolul nostru, 
în plin avînt al presei și al 
mijloacelor de comunicație, re
portajul trebuie să devină u- 
nul dintre cele mai puternice și 
mai eficace instrumente de răs
pândire a adevărului cu privire 
la viața diferitelor popoare, un 
instrument de maximă însemnă
tate pentru promovarea cu
noașterii și apropierii între po. 
poare, deci pentru statornicirea 
unui climat propice păcii și 
colaborării internaționale.

în aceste condiții profesiu
nea reporterului contemporan 
capătă amploarea transmiterii 
unui mesaj de încredere în 
umanitate, în progres, în vir
tuțile creatoare ale vieții ome
nești, în pace și colaborare, 
ca atmosfera cea mai prielnică 
creației și îmbunătățirii vieții 
oamenilor, misiunilor de civili
zație și cultură.

Constatând profunda îngrijo
rare a omenirii amenințate de 
flagelul dezlănțuirii unui nimi
citor război atomic, Reuniunea 
Reporterilor cheamă pe confra
ții de pe toate meridianele și 
paralelele globului să pună 
prin cuvîntul lor scris sau vor
bit o stavilă oricărei propa
gande războinice, să reflecte în 
mori obiectiv și realist marea 
neliniște a popoarelor pentru 
viitorul lor. Cînd vor cădea 
bombele morții atomice va fi 
prea târziu și însuși cuvîntul 
nostru nu va mai avea nici o 
putere.

Să-i dăm deci acum cuvin» 
tului nostru, profesiunii noa
stre, întreaga forță a cugetelor 
și inimilor noastre, visînd in
tens la frămîntările și năzuin
țele umanității. E ceea ce aș
teaptă de la noi oamenii de 
pretutindeni, e misiunea și 
răspunderea noastră.

In numele Reuniunii Inter
naționale a Reporterilor au 
semnat membrii prezidiului:

Abdul Rahman Abukos 
(Republica Araba Unită), Jo- 
celyn Luiz Dos Santos (Bra
zilia), Helene Gragnon (Ca. 
nada), Cin Ciun-hua (China), 
George Ivașcu (R.P.Romîn^), 
Dre,^v' IJearson (S.U.A.), Ilia 
Mjhaiîovici Ketenko (U.R.S.S.),Foto: D, F, DUMITRU ( Continuare în pag. 2-a)
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Manuale pentru școlile
proîesionale de construcții
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J șa se deschise larg și 
II in cabinetul felcerului 

Constantin Ciobotaru 
din comuna Rachiți, raionul 
Botoșani, pătrunse1 o femeie 
care ținea de mină o fetiță 
de cîțiva anișori.

— Știți...
— Nu știu nimic...
— Se poate ! Dar vedeți, 

fetița mea are aproape 3 a- 
nișori ți nu vorbește încă.

— M.. da... Ia vino mai 
aproape fetițo ! Scoate lim
ba ! Deci e in regulă.

— Are limbă ! confirmă 
și femeia.

— O s-o fac eu bine ! Am 
niște medicamente... străine ! 
Facem o injecție și... gata. 
Fetița va vorbi.

Zis și făcut. Adică felcerul 
i-a făcut „renumita*6 injecție 
și apoi i-a încasat suma de

X** . «x£ä

Văzui că vi s-a stricat robinetul șl venii cu Injecjile mele!

GHEORGHE NEGRU 
tehnician

60 lei. („O nimica toată“ — 
cum spunea felcerul).

Au trecut zile de-a rândul 
dar fetița tot n-a vorbit. Și 
nici nu se putea produce „mi
nunea“ căci renumita injecție 
nu era altceva decît... apă 
distilată.

De altfel, Constantin Cio- 
botaru nu odată a vîndut cu 
suprapref medicamente pro
duse în țara noastră sub pre
textul că sînt... străine. Ace- 
sta-i felcerul, acestea-s meto
dele folosite. Medicamentele 
nu sînt străine, felcerul se 
pare că e străin. Străin de 
meseria ce-o practică. Străin 
mai ales de conduita morală 
a celor care prin munca lor 
vegheată la sănătatea poporu.

La fabrica de mase plastice din cadrul Combinatului chimic 
nr. 1, se lucrează la presarea coșulefelor pentru pline.

Pînă nu de mult, elevii școlilor 
profesionale și ai școlilor tehnice 
de maiștri din ramura construcții 
erau nevoiți să-și însușească ma
teriile predate la curs doar după 
notițe, deoarece în acest domeniu 
nu existau cursuri. A învăța după 
notițe este un lucru foarte greu, 
mai ales dacă ținem seama că nu 
toți elevii pot nota complect ex
plicațiile date în timpul unei 
ore.

Pentru a veni în ajutorul elevi
lor din școlile profesionale de 
construcții, Ministerul Construc
țiilor și Materialelor de Construc
ții a trecut, în colaborare cu Mi
nisterul Invățămîntului și Culturii, 
la editarea unor manuale de spe
cialitate. Pînă acum au apărut opt 
manuale la materiile de speciali
tate, urmînd ca în viitorii doi-trei 
ani să apară manuale pentru toate 
materiile. Printre cărțile apărute 
se află „Tehnologia executării lu
crărilor de zidărie“ (3 volume), 
„Materiale de instalații electrice“,

„Instalații tehnico-sanitare și de 
gaze“ etc.

Am cerut mai multor cadre din 
învățămîntul de specialitate păre
rea în legătură cu aceste manuale. 
Din părerile expuse evidențiem ur
mătoarele :

Apariția unor manuale de spe
cialitate pentru școlile profesio
nale a fost salutată cu bucurie atît 
de elevi cît și de profesori. Aceas
ta da posibilitate elevilor să par
curgă în mod metodic și sistema
tic întreaga materie printr-o asi
milare ritmică a cunoștințelor. A- 
vînd manuale, studiul invidiual al 
elevilor se va putea face în mod 
organizat, bazat pe o literatură la 
curent cu ultimele realizări ale 
tehnicii. în plus se dă posibilita
tea elevilor școlilor de maiștri prin

U t e m i ș t i i,
TINERII DIN AGRICULTURĂ

Sport de...
Urag 11 Conducerea că

minului cultural din 
comuna Roșiori, raio

nul Călmățui, a cumpărat în 
fine o masă de ping-pong, 
palete, mingi etc. într-un cu- 
vînt, tot ce-i necesar practi
cării acestui sport. Așa dar 
tenisul de masă va deveni al 
tuturor tinerilor din comună. 
Cum nu s-a găsit un loc mai 
potrivit, masa a fost instalată 
într-o sală a școlii elemen
tare. Și cum uneori nu-i 
pentru cine se pregătește, ci 
pentru cine se nimerește, ea 
a devenit proprietatea învă
țătorilor. Atît ziua cît și sea
ra, ' în timpul liber sau în o- - 
rele de curs, învățătorii Ion 
Vlăsceanu, Elena Mardare și

masă
alții ...se antrenează. Ei joa
că și noi, ceilalți, ne uităm. 
Uneori, rolurile se schimbă. 
Noi ne uităm, ei... joacă.

Pentru extinderea acestui 
sport tovarășul Gheorghe Io- 
sefide, directorul căminului 
cultural, care nu prea era de 
găsit în ultima vreme, a re
ușit să se apropie foarte 
mult de... masă : el nu pier
de nici un prilej pentru a 
arbitra... jocurile învățători, 
lor.

DAM1AN SOCEANU 
colectivist

MARE 
descoperire
In apropierea școlii medii 

nr. 1 din Caracal au fost 
descoperite sub brazdele 

de pătrunjel și răsadnițele de 
roșii niște urme suspecte. 
„Cercetătorii“ susțin că aceste 
urme sînt ale fostului teren 
sportiv al școlii, care a func
ționat în acest loc în urmă cu 
mai bine de un an de zile. Pînă 
acum a fost reconstituit careul 
de 16 metri în care este cuprin. 
să și poarta respectivă. In pre
zent studiile continuă. In cu
rînd, vă vom da. probabil, noi 
amănunte în legătură cu cel 
care au acoperit cu zarzava
turi terenul de sport.

se angajează în masă să contribuie la 
înfăptuirea hotărîrilor 
Consfătuirii de la Constanța

O
GIGI DONEANU 

activist

Născut mut
La uzinele „23 August“ din București. 

In jurul unei gazete „Postul utemist 
de control“, cîțiva tineri supărați de 

inactivitatea postului discută zgomotos:
— Iar o să se bucure leneșii — spuse 

unul. O să-i vedeți cum o să întîrzie. Mo
tive ? Găsesc ei destule. Ba vine mătușa la 
Ciulnița, ba...

Privesc cu atenție gazeta. Remarc doar o 
hirtie pe care erau notați membrii postului 
utemist de control. Citesc: Mihai Poenaru, 
Dan Mihăilă, Virgll Popescu și alții.

întreb un tînăr de lîngă mine:
— Ce, 

trol?
— Aș !
Și tace
— Da I

vorbește Postul utemist de con-

Tace ! 
de mult ?
S-a născut... mut.

TRAIAN BADULESCU 
tehnician

auxiliare ale proiectelor construc
țiilor și sistematizărilor, lucru care 
lipsea în vechile manuale.

Pentru școlile profesionale pre
cum și pentru cei care vor să se 
inițieze în problemele desenului a 
apărut, sub îngrijirea Ministerului 
Jc Construcții și Materialelor de 
“onstfucții, prima parte a manua
lului „Desenul Tehnic“. Cartea 
C3te bine sistematizată și adaptată 
la programul și nivelul învățămîn
tului profesional.

Manualele de tehnologia lucru
lui cit și cele de tehnologia mate
rialelor trebuie să cuprindă pen
tru explicarea cunoștințelor desene 
și schițe lămuritoare. Unele din 
ele cuprind acestea. La altele lip
sesc însă desenele și clișeele me
nite să explice poziția greșită 
cea corectă în executarea unei 
perațiuni, precum și modul 
care trebuie mînuite anumite 
nclte. Lipsa planșelor colorate se 
simte îndeosebi la tehnologia ma
terialelor ; ele ar folosi elevilor la 
înțelegerea și fixarea noțiunilor, 
în unele manuale desenele ig
noră noțiunile de reprezentare în 
spațiu, de umbră, de relief.

în manualul „Tehnologia Mate
rialelor“ nu există o mai strînsă 
legătură între materialele de cons
trucție prezentate și aplicarea a. 
cestora în practică în funcție de 
proprietățile lor fizice, chimice și 
tehnologice. E drept că se arată 
modul de fabricație și compoziția 
chimică a materialelor dar nu se 
trece la aplicarea practică a cu
noștințelor căpătate, la indicarea 
cauzelor care determină folosirea 
unui material la produsul respec
tiv.

Un manual tehnic de specialita
te trebuie să țină seama de nivelul 
actual al tehnicii, să cuprindă tot 
ceea ce este nou în domeniul res
pectiv. în mare parte manualul 
„Tehnologia executării lucrărilor 
de zidărie“ ține seama de acest 
principiu. Manualul cuprinde în 
afară de sinteza materialului de 
specialitate multe desene care lă
muresc elevilor înțelesul practic al 
problemei respective. Cu toate a- 
cestea manualul cuprinde prea 
multe noțiuni de construcție în de
trimentul celor de tehnologie pu
ră, deși pentru construcții mai 
există un manual special.

Este evident faptul că s-au făcut 
pași însemnați atît în ceea ce pri
vește editarea manualelor pentru 
școlile profesionale de construcții 
cît și in privința prezentării lor. 
Aceste cărți apar însă într-un ti
raj prea mic. Din această cauză 
unele cursuri de strictă specialita
te lipsesc din biblioteca personală 
a elevilor. Or este știut că în școa
la elevii învață sub supravegherea 
profesorilor și se descurcă mai n- 
șor, dar în viață simt uneori ne
voia unui ghid pe care să-l con
sulte.

Profesorii de specialitate solici
tă de asemenea reducerea greșeli
lor de tipar la aceste manuale, 
fapt care ar contribui la ridicarea 
calității volumelor.

C. BANCILA

fi 
o- 
în 
u-

cursuri fără frecvență să utilizeze 
material teoretic legat direct de 
practica de toate zilele.

în fine, existînd manuale profe
sori; au putința să insiste asupra 
practicii executării lucrărilor și 
sublinieze aspectul economic 
problemei respective.

O caracteristică principală a 
cestor manuale este legarea lor 
practică, în sensul că ele cuprind 
o serie de indicații cu privire la 
executarea lucrului, extrase direct 
din experiența șantierelor și fabri
cilor. Spre exemplu, în manualul 
„Instalații tehnico-sanitare și de 
gaze“, elevul găsește toate detaliile 
executării instalațiilor tehnico-sa
nitare, asemănătoare cu cele pe 
care le-a întîlnit pe șantier.

Deosebit de important este și 
faptul că manualele conțin și o 
seamă de considerații economice, 
subliniind — de pildă — impor
tanța economiilor de materiale și 
manoperă ca factori necesari pen
tru asigurarea unei producții co
respunzătoare cantitativ și calita
tiv necesităților și exigențelor 
cînde ale oamenilor muncii.

Printre greutățile mari pe 
le întîmpină un muncitor în 
cesul muncii și de care depinde în 
mare măsură calitatea producției 
pe care o realizează, este și citi
rea desenelor. însușirea desenului 
tehnic în școlile profesionale și de 
maiștri constituie una din condi
țiile de bază ale însușirii mese
riei. în sprijinul maiștrilor și in
ginerilor a fost editat, de curînd, 
manualul „Desen tehnic arhitectu
ral și topografic“, manual care a 
sistematizat materia de desen mai 
bine ca cele dinainte. Manualul 
conține numeroase planșe colorate, 
bine executate, care ridică nivelul 
cărții și te atrag să-l studiezi. în 
paginile acestui manual găsești de
sen liniar, tehnic, arhitectural, 
complectînd totodată clasificarea 
desenului de proiecție. Cartea este 
împărțită pe capitole cuprinzînd 
desene pentru proiectele de insta
lații, încălzire, pentru rezistențe, 
ca și desene pentru problemele

să 
al

cres-

care 
pro-(Urmare din pag. l-a)

tificială, ne angajăm să obținem cu 800 kilograme 
boabe la hectar peste prevederile planului de pro
ducție al întovărășirii.

2. Vom efectua toate lucrările necesare pe o su
prafață de 50 hectare grîu de toamnă din cele 189 
ale întovărășirii, pentru a obține de pe această su
prafața cu 600 kilograme grîu ia hectar mai mult 
decît prevede planul întovărășirii noastre.

3. Vom lucra cu forțele noastre trei hectare 
sfeclă de zahăr din cele 40 ale întovărășirii. Efec- 
tuînd trei prașile și administrind îngrășăminte chi
mice, vom obține cu 1.000 kilograme sfeclă zahăr 
la hectar peste plan.

4. Vom executa toate lucrările de întreținere pe

400o suprafață de 200 hectare pășune din cele 
pe care le are întovărășirea.

5, Pentru a preîntîmpina inundarea unei supra
fețe de aproximativ 300 hectare teren arabil din 
lunca rîului Polccin, vom construi cu forțele tine
retului un canal cu o lungime de un kilometru.

în scopul îndeplinirii tuturor obiectivelor acestei 
hotărîri adunarea generală a stabilit un plan de 
măsuri care prevede repartizarea pe fiecare mem
bru al biroului a unui sector de activitate, consti
tuirea a zece echipe de tineri care vor efectua lu
crările necesare, precum și analizarea periodică a 
felului în care se îndeplinesc angajamentele luate. 
Pentru stimularea echipelor fruntașe vom decerna 
acestora în fiecare perioadă de muncă fanionul de 
„echipă fruntașă".

PITICI

Hotârîrea adunării generale a organizației de bază U.T.M. 
și a tinerilor de la G.A.S. Stupina, raionul Hîrșova, 

regiunea Constanța

vi-

fu- 
ro-

șl realitate
u Mihai R. Popa, de la 
G.A.C. „16 Februarie 
1933“, din comuna Go

lești, raionul Focșani, s-a pe
trecut într-o noapte un lucru 
ciudat. Se făcea că in gospo
dăria colectivă se împărțeau 
avansurile în bani. La trei 
luni, majoritatea colectiviști
lor aveau cîte 90—100 zile- 
muncă- în sfîrșit este strigat 
și el. Deodată, o fanfară in
vizibilă a început să cînte un 
marș. Președintele gospodăriei 
i-a strîns mina, apoi adresîn- 
du-se celor prezenți le-a 
spus: „Tovarăși ! Tînărul co
lectivist Mihai R. Popa a 
realizat în primul trimestru 
al anului 1958, 151 zile-mun
că. Cinste lui ! Apoi i-a 
strîns din nou mina și i-a în
tins un plic care conținea a-

s

PROPUNERE
oi, pionierii și copiii de 
pe strada I. Vlădule- 
scu-Cristea din Bucu

rești. cu speranța că vom 
scăpa atunci cînd plouă de 
noroiul străzii noastre, f— 
cern propunerea 
drept ca să se 
monteze deasu
pra străzii o 
uriașă prelată 
impermeabilă 
spre a opri 
ploaia (poate fi 
ți o umbrelă).

Dacă prbpu- 
nerea va părea
...prea 
rească 
atunci 
curgă 
procedeu m a i 
realist: pavarea 
străzii, atît de 
mult promisă de

copilă- 
rugăm 

să se re
ia un

Pentru conformitate 
LIANA D1NULESCU

atîtea ori de către secția 
gospodărie a Sfatului popu- 

raional Lenin.

fa-

vansul în bani. Un grup de 
pionieri i-a adus un buchet 
de flori primăvăratice.

— Mulțumesc copii ! —
le-a tis el emoționat și a 
pornit spre poartă în aplau
zele celor prezenți.

A doua zi s-a prezentat 
țanțoș în fața președintelui 
G.A.C.

— Tovarășe președinte, 
vreau să văd cîte zile-muncă 
am eu realizat» pînă acum.

— Să vedem, îi spuse bi
nevoitor președintele și în
cepu să scotocească prin niște 
hîrti. Vasăzică... în luna ia
nuarie... nimic, în februarie... 
nimic. In martie... una. in a- 
prilie, pînă acum... nimic.

în total... una zi muncă 
Stai prost tinere !

Mihai R. Popa îl privea 
buimac. își amintea de visul 
său frumos... aplauze... flori... 
plicul cu bani. Și realitatea! 
Apoi să mai crezi în vise ?

Acordeoane 
tip cimpoi

Tovarășii care lucrează a- 
cordeoane „Armonia“ 
produc în ultima vreme șl 

unele acordeoane tip... cimpoi. 
De fapt, acestora II se spline 
acordeoane, însă în clipa cînd 
apeși pe clape, acestea rămîn 
blocate, iar „acordeonul“ scoa
te niște sunete de veritabil 
cimpoi. Un astfel de acordeon 
a avut ghinionul să ajungă în 
posesia căminului cultural din 
satul Păltinoasa din raionul 
Gura Humorului. In sat există 
tineri care știu să cînte și din 
acordeon și din cimpoi, dar la 
Instrumentul cumpărat de că
min, denumit Impropriu acor
deon, n-a știut să cînte nimeni.

Credem că ar fl bine oa în
treprinderea ce produce astfel 
de acordeoane să studieze mal 
bine condițiunlle de fabricare.

(Urmare din pag. l-a)

producției de lapte și dezvoltarea normală a 
teilor născuți.

— Asigurarea și folosirea rațională a bazei 
rajere în vederea organizării pășunatului prin 
tație.

— Din cele 5.940 tone siloz prevăzute în plan, 
vom însiloza cantitatea de 4.000 tone, din care 
500 tone prin muncă voluntară.

In sectorul mecanic tinerii mecanizatori se an
gajează ca prin buna întreținere a mașinilor, prin 
folosirea lor rațională, cu întreaga capacitate de 
lucru, să se poată realiza pe fiecare tractor con
vențional cîte 440 hantri.

Vom obține o economie la motorină de 30 tone 
prin reducerea consumului specific și economii la 
piese de schimb in valoare de 80.000 lei.

Vom preda statului cantitatea de 2.000 litri ulei 
ars recuperat.

Prin toate aceste măsuri luate vom reduce pre
țul de cost al fiecărui hantru cu 2 ia sută.

O problemă ce va sta permanent în fața orga
nizației U.T.M. va fi ridicarea nivelului politic și 
profesional al tinerilor muncitori din toate sec
toarele.

în cursul acestui an vor fi pregătiți un număr 
de 20 tractoriști care să devină mecanici agricoli.

Organizația de bază U.T.M., sub conducerea or
ganizației de partid din gospodărie, va duce în 
rîndul tineretului o intensă muncă politică și orga
nizatorică pentru ca toți tinerii să fie antrenați în 
această acțiune.

Periodic, organizația de bază U.T.M. va ține 
adunări deschise în care se va analiza modul în 
care se realizează aceste angajamente.

Irigarea bazinului inferior 
al It ului

GHEORGHE IANCA 
elev

Cu elevii cercurilor politice
pe drumurile patriei

Ridicarea nivelului ideologic șî 
cultural al tinerilor a constituit 
și constituie o preocupare perma
nentă a comitetului nostru U.T.M. 
In analizele făcute asupra desfă
șurării învățămîntului am con
statat că avem tineri — în afara 
celor care învață cu conștiincio
zitate — care deși vin la cercuri 
nu-și iau notițe, nu conspectează 
materialul studiat sau... nu-1 
studiază deloc. Pentru a remedia 
aceste lipsuri am luat irtițiativa 
organizării unui concurs pentru 
cel mai bun cerc politic.

Inițiativa organizării acestui 
concurs de tip „Drumeții veseli" 
a fost primită cu un deosebit en
tuziasm de tineri.

Anunțat din timp acest concurs 
a dat naștere unei activități fe
brile în cadrul celor două cercuri. 
Ultimele lecții au fost mai in te 
resante ca oricînd, 
vederea concursului_ .___  ...
lecții recapitulative, insistîndu-se 
asupra problemelor esențiale. In 
felul acesta, tot ceea ce un an în 
treg fusese însușit mai puțin te
meinic sau chiar trecut cu vede 
rea, a fost cu acest prilej studiat 
cu seriozitate. Se realiza astfel 
nu numai reala aprofundare a di' 
feritelor chestiuni, dar și antre
narea întregului cerc la discuții. 
Fiecare cursant se străduia să 
împlinească eventualele goluri 
de... memorie, parcurgînd odată 
și încă odată lucrurile mai difi
cile. O altă problemă care i-a 
preocupat pe cursanți a fost a- 
ceea a punarii l-a punct a caiete
lor de studiu individual.

deoarece în 
au avut loc

în general putem spune că o 
biectivul nr. 1 al acestei perioa
de de pregătire a concursului a 
fost însușirea materiei, punerea 
la punct a conspectelor, antrena
rea tinerilor care erau deobicei 
mai pasivi.

Poate niciodată propagandiștii 
nu-și simțiseră cursanții atît 
aproape. împreună încercau 
ceeași bucurie, împreună se 
meau de eventualul eșec. Și tot 
împreună — propagandist și 
cursanți — unii la masa juriu
lui, alții în sală, iată-i pe „dru
meții veseli“ în ziua concursului.

Prin fața microfonului se pe
rindă concurenții care se stră
duiesc să nu piardă nici un punct. 
Lupta este strînsă, cercurile men- 
ținîndu-se multă vreme la egali
tate. Mai apoi cercul propagan
distului Mihăilă Aurel' se deta’- 
șează cu numai 10 puncte dife
rență.

Bucuria oîștigătorului a îndîr- 
jit amărăciunea celor învinși fă- 
cînduri pe aceștia să aștepte cu 
nerăbdare concursul „revanșă“ ce 
se va ține cu ocazia închiderii a- 
nului de învățămînt politic.

Fără îndoială că acest concurs, 
departe de a constitui doar o dis
tracție d'e cîteva ore, a însemnat 
o experiență prețioasă în activi
tatea învățămîntuilul politic.

fng. VIRGILIU POPESCU 
responsabil cu învățămîntul 
politic în comitetul U.T.M. 

uzinele „Grigore Preoteasa“ 
București

Tț

Sala de lectură a secției de 
copii de la Biblioteca centrală 
regională Stalin este foarte 
aglomerată. Cititorii au la dis
poziție peste 16.000 de volume 
în limbile romînă, germană, 
maghiară etc. De două ori pe 
săptămînă sînt manifestări de 
masă: se prezintă o povestire 
sau un basm, urmate de film.

Sîntem informați că în bazinul 
inferior al Oltului, in zona cu
prinsă întTe Caracal, Stoenești și 
Corabia, urmează să fie realizat 
un sistem de irigație, menit să ri
dice această regiune la o înaltă 
productivitate agricolă. S-a calcu
lat că pentru irigarea terenurilor 
cultivabile, însumînd 50.000 hec
tare, este necesar un debit de apă 
de 25—30 metri cubi pe secundă, 
care poate fi obținut din Olt.

In vederea întocmirii proiectu- 
lui necesar acestei lucrări, 
tutui de Cercetări, Studii și 
pecțiuni pentru Construcții 
cadrul Departamentului de

Insti- 
Pros- 

din
Arhi-

tectură și Urbanism a întocmit 
ample studii geologice-tehnice, fi
nind scama de cele două variante 
care sînt actualmente în discuție. 
Zona de irigat tind situată la o 
înălțime oare depășește cu cițiva 
metri nivelul rîului, pentru ridi
carea cotei apei s-a preconizat fio 
executarea unui mare baraj de 
pămînt care să ducă la formarea 
unui lac de aoumulare, fie oapta- 
rea apei printr-o priză situată în 
a monte de regiunea de irigat și 
conducerea ei, în curgere liberă, 
printr-un canal.

și

< t WH



ale pionierilor și școlarilor
Emoție

și farmec
să noteze

Trei dintre scenele orașului Pi
tești au fost ocupate duminică 
de spectacolele unor artiști neo- 
bișnuiți.

înșiși artiștii Teatrului de Stat 
au devenit pentru ziua aceea 
spectatori. Era sărbătoarea cînte- 
cuiui fi dansului pentru cei mai 
tineri cetățeni ai regiunii : pio
nierii și școlarii.

Emoția se revarsă caldă in ini
mile tuturor. împărăția ei se sta
bilește totuși, definitiv, dincolo 
de cortină. In culise respirația își 
pierde ritmul :

— Cine deschide ? Cine ur
mează ?

Copiii se îngrămădesc în jurul 
instructorului și așteaptă dintre 
toate clipele, clipa cea mare.

— Vităneștii I Școala din Pi- 
tănești... Priboienii ! Pregătiți-vă.

Un copil, Nibolescu Ion din 
Dragomirești-Olt, tuns la zero și 
îmbrăcat cu cămașă de bumbac 
și ițari albi, flutură încolo și 
încoace traista înflorată, îi ră
sucește baiera între dinți. Acum, 
acum o să-l cheme și pe el să 
joace „Țiitura“. Să joace „Ții
tura“ pe scena Teatrului de 
Stat ! Și în sală e atîta lume I 
Se uită printr-o crăpătură și 
vede pe cei din comisie. Toți au 
în fața lor carnete deschise, pri
vesc țintă spre scenă și notează;

notează într-una. Ce-o 
despre „Țiitura.“ lui ?

Buru Maria, 
Școala nr. 4 din Pitești 
„Înfloresc 
înainte de a începe pleoapele 
îi tremură îndelung, nu-și 
găsește poziția, vocea îi tremură. 
Cei din sală o încurajează : 
„Curaj Marioaro, cîntă !“ 
Marioara cîntă, iar cîntecul 
de copil e dulce ca un ris 
clopoțel.

Pe scenă a năvălit un grup 
de copii, costumați în călușari. 
Cel mai înalt dintre ei și con
ducătorul formației, llie Guți 
din clasa VII-a, înaintează doi 
pași și rostește aproape strigînd: 
„Sîntem din Pădureți, din satul 
cu păduri. Aici la noi s-a năs
cut într-o primăvară jocul „că
lușarilor“. Bătrîni din bătrîni 
l-au jucat iar noi îi dăm o viață 
tînără și nouă". Era în jocul 
acestor copii nu atîta măiestrie, 
cit o formidabilă izbucnire a 
bucuriei. In culise, profesorul 
repeta mereu : „la dreapta, la 
stingă, săltat, rotunda“, dar ei nu 
auzeau. „Ca la Breaza“, „Sîrba 
în două părți“, „Bătuta“, „Brîul“, 
mai mult de șase jocuri au ur
mat unele după altele, într-o 
înlănțuire și într-un ritm de cas
cadă, fără ca acești copii să 
simtă oboseala, ci numai emo
ția, incandescenta și pura emoție

Cuprinși de emoție, plini de o 
impresionantă energie copiii pă-

o fetiță de la 
cîntă 

pe cîmpuri macii“.

re-

Și 
ei 

da

reau să facă parte dintr-un mare 
ansamblu artistic.

Și totuși e vorba de un 
concurs al pionierilor și școlari
lor din regiune. Mlembrii comi
siei notează mereu în carnetele 
lor deschise. „Cine vor fi primii 
la jocuri ? Dar la brigăzi, la 
recitatori, la coruri ?“ Am ple
cat din Pitești cînd această în
trebare intensifica încă în sufle
tul copiilor din culise aceea e- 
moție unică și aducătoare de 
farmec.

V. BARAN

Tradițiile 
s a t u 1 u

CONCURSUL NOSTRU

Ca un reflector uriaș dintr-o 
lume de basm, soarele și-a trimis 
razele să lumineze fețele, să dea 
strălucire costumelor multicolore 
ale micilor artiști amatori: pionie
rii și școlarii — participanți la cel 
de al V-lea concurs cultural-arti- 
stic al pionierilor și școlarilor din 
R.A.M. — defilau în Piața Stalin 
din Tg. Mureș.

Tg. Mureșul a devenit, în acea
stă duminică de mai, un oraș al 
copiilor : la palatul cultural se în
treceau echipele de dansuri, în 
sala de festivități „Ciocanul"—co
riștii iar instrumentiștii și soliștii 
vocali în întrecere erau găzduiți 
în sala de festivități a școlii me
dii „Papiu Ilarian; interpreții bas
melor dramatizate își desfășurau 
concursul la școala medie „Bolyai 
Farkaș"; Teatrul de păpuși a găz
duit pe micii artiști ai genului. 
Era imposibil să fii pretutindeni 
și să vezi totul. Spectatorii mari 
și mici, părinți, colegi de școală, 
prieteni — au populat însă toate 
cele 5 săli de spectacole.

Micii dansatori au adus pe scenă 
cîte un crîmpei din tradițiile sa
telor și raioanelor din care au ve
nit. Spectatorii au fost îndeosebi 
impresionați de cei 48 băieți și 
fete din Corund, care au prezen
tat un ceardaș și de tradiționalul 
dans ou sticle, interpretat de pio
nierii din Gălăței.

Copiii din Ocna de jos, raionul 
Sîngeorgiu de Pădure, în minuna
tele lor costume, au .prezentat o 
suită de dansuri secuiești — 
„Excursie cu jocuri“; ei au cîști
gat premiul I al concursului de 
dans. Tot cu premiul I au fost 
răsplătiți dansatorii din Sîntu, ra
ionul Reghin. In acest sat s-au 
păstrat, din generație în generație, 
frumoasele dansuri romînești, tra
diționale, dintre care micii artiști 
au interpretat Călușelul și Sîrba 
din Sîntu.

Intre timp, pe alte scene au evo
luat coriștii, artiștii, instrumentiș
tii, interpreții unor basme drama
tizate ca „Prințesa plictisită“, „Ce
nușăreasa", „Ciobanul ce grăiește 
adevărul“ ș.a. Cu premiul I au 
fost distinși coriștii de la școala 
din Sovata, fluierașii din Hodac, 
echipa dramatică a școlii elemen
tare din Praid, interpreții basmu
lui „Prințesa plictisită“ (păpușarii 
de la școala elementară nr. 5 din 
Tg. Mureș). Ei au primit aparate 
de radio, instrumente muzicale, 
aparate de fotografiat etc.

Peste 3.000 de copii au parti
cipat la această serbare pionierea
scă — cei mai buni din cei 45.000 
de mici artiști amatori din R.A.M.

ST. NECANIȚK1

„Tot pe loc, pe loc, pe loc Să răsară busuioc»
Foto: N. STELORIAN

Lacul lebedelor — Patria, 
București; Dani — Republica, 
Elena Pavel, înfrățirea între po
poare; Școala părinților — Ma- 
gheru, Lumina; Marty 
Alecsandri, I. C. Frimu, 
ia, Vasile Roaită, Arta ; 
Negru (ambele serii) — 
Bijuterii de familie — 
Aiex. Sahia, 23 Auguș 
pace sub măslini — Doi 
meo și Julietta — Maxim Gorki; 
Pomișoruî fermecat — Timpuri 
Noi; Dreptul la dragoste — Ti
neretului ; Ei iubeau viața — Al. 
Popov; Familia Ulianov — 8 
Martie, Donca Simo; Rindunica
—_Grivița, llie Pintilie; Luna de 
miere — Cultural, Munca ; Asa
sinatul din strada Dante — 
8 Mai; Surprize pe stradă — 
1 Mai, Libertății; Oaia cu cinci 
picioare — Volga, 16 Februarie; 
Articolul 420 — Unirea; Scara 
în spirală — C. David ; Mazurca 
dragostei — Flacăra; Giuseppe 
Verdi — Miorița , Micul acrobat 
_  Popular, Contele de Monte 
Cristo (ambele serii) — M. Emi- 
nescu ; Căpitanul bătrinei cara
pace — N. Bălcescu; Aleco și 
Șofer de mare viteză — Coșbuc 
(grădină) ; Casa în care locuiesc
— Olga Bancic, Aurel Vlaicu; 
Cinematograful de altădată — A- 
lianța; Noapte de carnaval — 
Drumul Serii; Salariul groazei — 
30 Decembrie; Ultima vrăjitoare
- cluburi BolesAaw Bierut.

— V. 
Gh. Do- 
Roșu și 
Central; 
Victoria, 

;ust ; Nu-i 
'oitia ; Ro-

i

De la Ministerul Afacerilor Externe
La 9 mal 1958 Departamentul 

de Stat al S.U.A. a dat publici
tății un comunicat de presă în 
care prezintă țn mod tendențios 
și denaturat aniversarea indepen
denței de stat a Rcminiei.

In legătură cu aceasta, la 13 
mai a.c. ministrul Afacerilor Ex
terne al R.P.R. Avram Bunaciu 
l-a invitat la Ministerul Afaceri
lor Externe pe Cllfton R. Whar- 
ton, ministrul S.U.A. la Bucu
rești si i-a făcut următoarea de
clamație :

In legătură cu comunicatul de 
presă din 9 mai a.c. al Departa
mentului de Stat al S.U.A. pri
vind cea de-a 81-a aniversare a 
independenței Romîniei, minis
trul Afacerilor Externe al Repu
blicii Populare Romine declară 
următoarele:

Stabilirea datei și conținutului 
sărbătorilor naționale ale statu
lui romîn este o chestiune care 
privește exclusiv poporul romîn și 
guvernul său.

Comunicatul sus-menționat, 
falsificînd adevărul istoric cu 
privire la momentele și conți
nutul luptelor prin care poporul 
romîn și-a cucerit independența 
națională, reînoind incitațiile îm
potriva ordinei de stat din Repu
blica Populară Romînă și insi
nuările că poporul romin nu s.ar 
bucura de o „existență națională 
cu adevărat independentă", în
calcă cele mai elementare uzan
țe ale relațiilor normale dintre 
state și constituie un amestec în 
treburile interne ale poporului și 
statului romîn, pe care guvernul

Republicii Popularp Romine 11 
respinge cu hotărire.

Totodată guvernul Republicii 
Populare Romine nu poate trece 
peste faptul că acest comunicat 
al Departamentului de Stat se 
situează pe linia declarațiilor 
anterioare ale unor persoane cu 
funcții de răspundere din S.U.A. 
care caiomniau în mod grosolan 
orînduirea de stat a R, P. Romî- 
ne și- pledau pentru așa-zisă „e-

liberare" a Romîniei, adică pen
tru reîntoarcerea la vechea stare 
de exploatare și subjugare a po
porului romîn.

Guvernul Republicii Populare 
Romine protestează împotriva a- 
cestor acțiuni de neadmis in 
lațiile dintre state suverane 
cere guvernului S.U.A. să 
pună capăt.

re-
Și 
le

București, 13 mai 1958.

Cursa acu
TABOR 13 (Agerpres). — Prin 

telefon.
între orașele Karlovy Vary și 

Tabor (207 km.) pe un traseu de- 
luros, s-a desfășurat marți cea de-a 
10-a etapă a marii competiții cic
liste „Cursa Păcii“ Varșovia—Ber. 
lin-—Praga. încă de Ia plecare au 
evadat din pluton cinci alergători :

—..a ( R.P.R.), Glowaty

Plecarea delegației parlamentare 
a Republicii Cehoslovace

Iar al Capitalei, Ion Rab, direc- basadei R. Cehoslovace la Bucu-

Moiceanu (R.P.R.), 
(R.P.P.), Vostriakov și Bebenin 
(U.R.S.S.), Mastrotto (Franța). 
Ducînd o trenă susținută, micul 
pluton își creează pînă la kilome
trul 90 un avans de aproape 6 mi
nute. Văzînd că este în pericol să 
piardă tricoul galben, olandezul 
Damen organizează un contraatac 
puternic la care se asociază Koțev 
(R.P.B.), Zoppas (Italia), Blo- 
wer (Anglia) și romînul Zanoni. 
între timp Moiceanu, care se com
portase excelent, este obligat să 
se oprească deoarece i s-a rupt 
cablul de la schimbător. Mecani
cul echipei sovietice, aflat cu ma
șina atelier în apropiere, îi oferă 
imediat o bicicletă și ciclistul ro
mîn continuă cursa cu plutonul al 
doilea. Pînă la Tabor grupul frun
taș pierde din avans astfel că nici

această etapă nu a adus mult aș
teptatele schimbări în clasament. 
Sprintul final este cîștigat de po
lonezul Glowaty care l-a întrecut 
cu o lungime de bicicletă pe so
vieticul Vostriakov.

Clasamentul etapei : 1. Glowaty 
(R.P.P.) a parcurs 207 km. în 
5h30’20”; 2. Vostriakov (U.R.S.S.) 
același timp; 3. Mastrotto (Fran- 

Kapitonov 
în același 

sosire

ta) ,<h30’24” ; 4.
(U.R.S.S.) 5h31’45” ;
timp au trecut linia de 
Adler (R.D.G.), Krolak (R.P.P.), 
Damen (Olanda), Zoppas (Italia), 
Moiceanu (R.P.R.). După aproxi
mativ 2 minute a sosit un pluton 
în care se aflau și ceilalți repre
zentanți ai noștri : C. Dumitrescu, 
L. Zanoni, G. Șerban și A. Șelaru.

în clasamentul individual con
tinuă să conducă Damen (Olanda), 
urmat de Hermans (Belgia) la 
2’20”, Schur (R.D.G.), Bebenin 
(U.R.S.S.).

Pe țări primul loc este ocupat 
de U.R.S.S., urmată de R.D.G., 
R.P. Polonă, Belgia, Olanda, Fran
ța, Romînia, Anglia, Bulgaria etc.

Astăzi se desfășoară penultima 
etapă, Tabor—Brno (177 km.).

Marți dimineață a părăsit Ca- ] . _ . . . - , _ . .
pitala înapoindu-se în patrie de- tor în Ministerul Afacerilor Ex- rești în frunte cu ambasadorul 
legația Adunării Naționale a R. 
Cehoslovace care timp de două 
săptămîrți ne-a vizitat țara la in
vitația Marii Adunări Naționale 
a R. P. Romîne.

La plecare, la aeroportul Bă- 
neasa, membrii delegației parla
mentare din R. Cehoslovacă au 
fost salutați de deputății Petre 
Drăgoescu și Tiță Florea, vice
președinți ai Marii Adunări Na
ționale a R. P. Romîne, de depu
tății Gabriela Bernachi, Iacob 
Coțoveanu, Martin Covaci, Ion 
Dobre, general locotenent Arhip 
Floca, Gh. Ionescu, general maior 
Stan Marcu. Mihai Mujic, D. Si- 
mulescu și N. Vasu, precum și de 
Dionisie Ionescu, ministrul Cere 
marțialului de Stat, . D. Diaco- 
nescu, președintele Sfatului Popu-

terne și alții. dr. Ivan Roh-all Ulkiv.
Au fost de față membri ai am- (Agerpres)

Acte de eroism
Intr-una din nopțile trecute 

Ion Cîrpălabu. paznicul digu
lui, situat în punctul Ruptura, 
a constatat că furia apelor 
Dunării rupe din dig porțiuni 
mari. Erau în pericol de a fi 
inundate 700 hectare semănă
turi și o parte din comuna 
Rast. In puterea nopții pazni
cul a dat alarma. Nu a trecut 
decît puțin timp și sute* de 
colectiviști, întovărășiți și Ja- 
răni muncitori cu gospodării 
individuale, 
vingă furia 
care loveau

au sărit să în- 
apelor Dunării 

puternic în dig. 
La stăvilirea furiei apelor Du
nării locuitorii satului Ghidici 
au muncit o noapte întreagă; 
prin munca lor au salvat de 
inundație sute de hectare în- 
sămînțate cu culturi și a fost 
evitat pericolul inundării co
munei Rast.

Reușii unea Internațională 
a reporterilor

Marți au luat sfîrșit lucrările 
Reuniunii Internaționale a Re
porterilor organizată de Uniunea 
Ziariștilor din R.P.R.

Prima parte a ședinței de dimi
neață a fost prezidată de Geor
ge Ivașcu, vicepreședinte al Uni
unii Ziariștilor din R.P.R. care a 
anunțat că la lucrările Reuniunii 
Internaționale a Reporterilor au 
mai sosit ziariștii Drew Pearson 
de la ziarul „Washington Post“ 
din S.U.A., Laurila din Finlanda, 
Daniel Kariyakarawana, secretar 
general al Asociației Presei din 
Ceylon, Kobayashi Yuichi, vice
președinte al Congresului ziariști
lor japonezi și Shimizu Hideo, di
rector al Congresului ziariștilor 
japonezi.

Au continuat apoi discuțiile. A 
luat cuvîntul Virgil Dănciulescu, 
redactor șef adjunct al ziarului 
„Romînia liberă“ care a vorbit 
despre problema omului și a pei
sajului în reportaj. Iuan Sui-pe 
șeful secției de literatură și artă a 
ziarului „Jenminjibao“ din Pekin 
a subliniat în cuvîntul său înalta 
responsabilitate a reporterilor. Du
pă aceasta a luat cuvîntul Wies- 
law Gornicki, redactor de politică 
externă la revista poloneză „Swiat“ 
care a înfățișat unele aspecte ale 
reportajului iiterar, precum și u- 
nele probleme legate de folosirea 
senzaționalului în reportaj.

în continuarea discuțiilor a luat 
cuvîntul Ian Kapsis, redactor șef 
adjunct al Agenției ateniene de 
presă, care a subliniat necesitatea 
obiectivității în informația gazetă
rească. Hamsarian Sharevihe din 
R. P. Mongolă a vorbit despre 
dezvoltarea reportajului ca gen

a luat siîrșlt 
gazetăresc, despre interesul eres- 
cînd al cititorilor din țara sa 
pentru reportaj. Ultimul vorbitor 
care a luat cuvîntul în ședința de 
dimineață, a fost Luis Suarez, re
dactor la cotidianul „Manana“ din 
Mexic.

Ședința de după-amiază a fost 
prezidată de Ilia Kotenko, redac
tor șef al revistei sovietice „Ma- 
ladaia Guardia“. în continuarea 
discuțiilor a luat cuvîntul ziaris
tul, american Drew Pearson care a 
apreciat inițiativa Uniunii Ziariș
tilor din R.P.R. de a organiza a- 
ceastă reuniune internațională. 
Vorbind în continuare despre cău
tarea și găsirea faptelor în repor
taj, Drew Pearso-n a subliniat că 
reporterii pot contribui prin acti
vitatea lor la cunoașterea și înțe
legerea dintre popoarele lumii.

Adresîndu-se ziariștilor din R.P. 
Romînă Drew Pearson a spus : 
„Vă felicit pentru inițiativa dv. și 
cred că trebuie să ajungem cu 
toții să colaborăm împreună pen
tru a spune lumii acele fapte pe 
care le putem aduce cu toții pen
tru marele scop al înțelegerii și 
al păcii mondiale“, A luat apoi 
cuvîntul Abdul Rahman Abukos 
(Republica Arabă Unită) cate a 
înfățișat o serie de aspecte din ac
tivitatea lui de reporter, precum 
și felul în care își desfășoară acti
vitatea reporterii din țara sa. A 
luat în continuare cuvîntul Nico- 
lae Moraru, redactor șef al revis
tei „Romînia de azi“

George Ivașcu, vicepreședinte al 
Uniunii Ziariștilor din R.P.R., a 
rostit apoi cuvîntul de închidere.

Cu aceasta Reuniunea Interna
țională a Reporterilor a luat sfîr- 
șit.

• Marți dimineața 
în Capitală echipele 
nate de volei (băieți 
ale clubului Dinamo Moscova. 
La sosire pe aeroportul Bă-. 
neasa oaspeții au fost întîm- 
pinați cu multă căldură de re
prezentanți aj clubului Dinamo 
București, de numeroși spor
tivi și ziariști.

în cadrul manifestărilor 
sportive prilejuite de cea de-a 
10-a aniversare a clubului 
bucureștean Dinamo, voleiba
liștii sovietici vor susține o 
serie de intîlmiri în București 
și provincie. Astfel echipele 
Dinamo Moscova vor întîlni 
joi de la ora 19 în sala Dina
mo echipele clubului Dinamo 
București. Vineri formația 
masculină sovietică va evolua 
la Orașul Stalin în compania 
echipei Tractorul iar dumini
că dimineața în Capitală, sala 
Dinamo va găzdui ultimele 
jocuri ale echipelor sovietice 
care vor întîlni probabil echi
pele de tineret ale R.P.R.

au sosit 
selecțio- 
și fete)

din 
mai 
me-

Unde sînt noile modele ?
în aceste zile, la fabrica de 

confecții „Gh. Gheorghiu-Dej“ 
din Capitală, reprezentanții in
dustriei ușoare, ai comerțului și 
cooperației stabilesc sortimen
tul, coloritul, modelul, mări
mea, cantitatea produselor care 
urmează să fie puse la înde- 
mîna cumpărătorilor în ultime
le două trimestre.

Multe produse s-au bucurat 
de apreciere unanimă. Printre 
acestea sînt produsele pentru 
copii lucrate la întreprinderea 
„Varga Katalin“-Cluj, cele de 
la „Textila ~ ’ 
lip, lingeria 
Brainer“ și 
din Capitală

Cercetînd
țiile nu poți spune însă că 
produsele in ansamblul lor 
excelează prin frumos, finele, 
armonizare a culorilor. Ca notă 
generală, majoritatea produse
lor expuse sînt lipsite de fan
tezie. Chiar atunci cînd se pre
zintă lucruri mai atrăgătoare, 
din păcate în unele cazuri re 
prezentanții comerțului nu op
tează pentru ce e mai deosebit, 
ci se declară de acord cu pro
dusele pe care le-au mai văzut 
de multe ori. O asemenea ten 
dință a existat și la baza Bucu
rești. S-a mers pe linia contrac
tării modelelor „clasice“. Su
premul argument, că aceste 
produse au „prins“ și că ele se 
cer, are prea puțină valabili
tate în fața gustului care evolu
ează al publicului cumpărător.

Contractarea trebuie să dea 
posibilitatea de a prezenta mo
delele cele mai frumoase, con
texturile cele mai noi. Din pă-

cate nu așa stau lucrurile la 
tricotaje. Unele întreprinderi, 
printre care și „Tricotajul 
Roșu“-București, au venit cu 
produse nevandabile, care nu 
mai plac, așa cum sînt jache
tele sacouri. în colecția fabri
cii „Drapelul Roșu“-Sibiu cu
lorile sînt așa îmbinate incit 
produsul nu te atrage (e vorba 
de vestele de bărbați și pro
duse pentru copii).

Unele întreprinderi socot o-

Îi « a

Roșie“-Orașul Sta- 
fabricilor „Bela 

„Tricotajul Roșu” 
etc.
amănunțit colec- 

însă 
ansamblul

perația de contractare drept o 
simplă formalitate. Numai așa 
se explică faptul că fabrica 
„Tricoul Roșu“ din Arad a pre
zentat bluze de damă (articol 
1516) urîte în toată accepțiu
nea cuvîntului. Ba, mai mult, 
tot reprezentanții acestei fa
brici au prezentat costumașe 
tiroleze, le-au arătat dar... u-au 
știut prețul și deci... n-au pu
tut face contractarea.

Există încă un fenomen. Cînd 
se face omologarea produselor, 
întreprinderile vin cu modele 
deosebite, cu produse lucrate 
la un nivel calitativ superior. 
Cînd se face contractarea, ele 
nu mai vin cu aceleași produse.

Să dăm un exemplu. între
prinderea „Tricoul Roșu“ din 
Arad a prezentat la omologare 
îmbrăcăminte pentru copii cu 
patent „feinrip“ (elastic rezis
tent, foarte strîns care se mu
lează pe corp). Acum, la con
tractare, fabrica a prezentat

produse cu patent „strik“ (e- 
lastic care se lărgește).

Reamintim cu această ocazie 
cîteva probleme.

Se contractează, se livrează, 
dar de cele mai multe ori, mai 
cu seamă cînd e vorba de pro
duse pentru copii, nu se gă
sesc mărimi mici : 30—32. în
treprinderile industriale trebuie 
să-și respecte contractele pentru 
a nu îngreuna apariția pe pia
ță a produselor necesare. Or, 
au fost cazuri cînd 
sortiment întreprinderea 
ga Katalin“ 
mărime.

în cadrul 
tractare s-a 
problemă serioasă, confecționa
rea cu precădere a jachetelor 
de damă portabile din bumbac, 
la prețuri convenabile. în acest 
fel se va crea posibilitatea fo
losirii linii pentru produsele 
strict necesare, de mare circu
lație : mănuși, ciorapi etc. A- 
ceastă problemă a stîrnit 
nemulțumiri din partea repre
zentanților unor fabrici. De ce ? 
Producînd jachete de lînă, fa
bricile au mai ușor posibilita
tea să îndeplinească planul 
producției din punct de vedere 
valoric. Dar interesul economiei 
naționale, și al publicului, nu 
e precumpănitor ?

Lucrările de contractare con
tinuă. Să sperăm că în zilele 
următoare fabricile își vor re
vizui colecțiile și vor prezenta 
produse care să aducă o notă 
nouă în moda acestui an.

dintr-un 
”Var; 

a livrat o singură

lucrărilor de con- 
pus în discuție o

LIDIA POPESCU

Adunări cetățenești consacrate 
problemelor menținerii păcii con
tinuă în întreaga țară, prefațind 
printr-o vastă campanie de mase 
viitoarea Conferință națională a 
mișcării pentru pace ce va avea 
loc între 21—22 iunie.

Intr-o atmosferă de profundă 
indignare împotriva cercurilor 
imperialiste care prin continua
rea experiențelor cu arme atomi
ce flutură primejdia războiului 
înaintea întregii omeniri, s-a des
fășurat adunarea cetățenească ți
nută în sala Institutului „Maxim 
Gorki“ din Capitală. In cuvîntul 
lor gospodina Emilia Urseanu, 
proi. univ. E. Sanielevici, preo
tul Celus Grigoriu, muncitorul 
Alexandru Petrescu și alții au a- 
răta-t recunoștința tuturor oarne- 
nilor cinstiți . față de gestul pil
duitor al Uniunii Sovietice de a 
înceta experiențele cu arme ato
mice. cefind ca și celelalte pu
teri deținătoare de astfel de ar
me să procedeze la fel.

Astfel de adunări cetățenești 
și sfaturi ale păcii au avut loc în 
numeroase săli din Capitală, cu 
care prilej au fost alese noi co
mitete de luptă pentru pace ale 
cartierelor precum și delegați, la 
conferințele raionale ale mișcării 
pentru pace.

Slujitorii tuturor cultelor din 
Capitală s-au întrunit într-o 
mare adunare interconfensională, 
în aula Bibliotecii centrale uni
versitare.

La Deva, 
avut loc la 
participarea 
alți lucrători sanitari, ca și în 
adunarea juriștilor din localitate, 
participanții au vorbit cu entu
ziasm despre viitoarea conferință 
națională a mișcării pentru pace 
din țara noastră și despre con
gresul popoarelor pentru dezar
mare și coexistență pașnică ce 
va avea loc la Stockholm.

(Agerpres)

• La 12 mai s-a disputat 
la Karlovy Vary întîlnirea in
ternațională de fotbal dintre 
echipa reprezentativă a ace
stui oraș și formația Ujpest 
Budapesta. Fotbaliștii ma
ghiari au obținut victoria cu 
scorul de 3—1 (0—1).

• In sala de concerte 
Moscova a avut loc la 12 
festivitatea de închidere a
ciulul de șah pentru titlul mon
dial dintre M. Botvinik și V. 
Smîslov. In sală se aflau cei' 
mai renumiți maeștri de șah ai 
U.R.S.S., reprezentanți ai pre
sei sovietice și străine, oaspeți 
de peste hotare.

Vicepreședintele Federației 
internaționale de șah (F.l.D.Ej, 
Helge Hinderstroem (Finlanda) 
l-a declarat pe M. Botvinik nou 
campion mondial de șah și i-a 
pus pe cap cununa de lauri. 
Medalia de aur de campion al 
lumii, oferită de F.I.D.E., i-a 
fost înmînată lui Botvinik de 
către marele maestru A. Kotov.

In numele colectivului Insti
tutului unional de cercetări în 
domeniul energiei electrice, 
unde lucrează doctorul în știin
țe tehnice Botvinik. a vorbit 
prof. Vsevolod Lomonosov, care 
a felicitai călduros pe noul 
campion. Tuturor le-a mulțu
mit M. Botvinik.

dial de la Stockholm, va pleca 
în Italia și va susține două 
jocuri de antrenament cu In- 
ternazionale și F.C, Milan.

• Ultima etapă a campio
natului 
slovace 
celenta 
echipa 
din formațiile ce 
ta fotbalul cehoslovac în „Cupa 
Dunării“. Fotbaliștii dinamo- 
vișți au intilnit echipa Ruda 
Hvezda Bratislava obținind 
victoria cu scorul de 3—0. 
După cum se știe echipa Di
namo Praga va susține primul 
joc al „Cupei Dunării“ la 25 mai 
la Praga cu Știința Timișoara,

înaintea meciurilor din ca
drul „Cupei Dunării“, Dinamo 
Praga va întreprinde un tur
neu de 3 meciuri in R.F. Ger
mană. Echipa pragheză va ju
ca la 14 mai cu F.C. Augs- 
burg, la 17 mai cu Miinich 
186fl și Ia 22 mai cu F. C. 
FrankfuTt.

• Zilele trecute s-a disputat 
la Glasgow întîlnirea interna
țională de box dintre echipele 
selecționate de amatori ale 
Scoției și Franței. Pugiliștii 
francezi au dovedit o formă re
marcabilă repurtînd victoria cu 
scorul de 7—3. Cel mai bun 
boxer francez a fost Claude Sa- 
luden care în limitele catego
riei ușoară a dispus prin k.o. 
în prima repriză de Hepbura. 

Dintre ceilalți pugiliști fran- 
cezi o impresie deosebită au lă
sat Younsi (muscă) și Vinot 
(mijlocie).

Viitorul theci al echipei fran. 
ceze va avea loc la- 31 mai în 
orașul Le Maus cu echipa Ro
mîniei.

de fotbal 
a scos in 
formă în 
Dinamo

al R. Ceho- 
evidență ex- 
care se află 
Praga, una 
va reprezen-

® Cu prilejul unui concurs 
de atletism desfășurat la Pisa, 
atleții italieni au obținut o se
rie de performanțe valoroase. 
Astfel, Lievore a aruncat suli
ța la 79,11 m., Bravi a sărit în 
lungime 7,40 m„ iar Cavalli a 
stabilit un nou record în pro
ba de triplu salt cu un rezul
tat de 15,29 m.

• Intr-un meci internațio
nal de fotbal echipa Karlmarx 
stadt a învins cu 2-1 forma
ția iugoslavă Vardar Skop'je.

(Agerpres)

în adunarea care a 
spitalul unificat cu 

a peste 200 medici și

• Echipa selecționată de 
fotbal a R. P. Bulgaria a so
sit în Brazilia. Fotbaliștii bul
gari vor susține primul meci 
al turneului la 14 mai cînd 
vor întîlni la Rio de Janeiro 
naționala Braziliei. Revanșa 
acestui meci se va disputa la 
21 mai la Sao Paolo.

După aceste meciuri echipa 
Braziliei, care se pregătește în 
vederea campionatului mon.

I n f o r
dr. 
al 

a mark)- 
membru

m ații
citorilor din lucrările publice din 
Sudanul francez care au partici
pat la sărbătorirea zilei de 1 
Mai în tara noastră.

★

Marți au părăsit Capitala pic
torul Mario Penfiiope, secretar 
general al Federației naționale a 
artiștilor, pictorilor sculptorilor 
și scenografilor din Italia și Re- 
nata Usiglio, directoarea galeriei 
de artă „La Colonna“ din Mila
no, care au participat la deschi
derea expoziției „Pictori și sculp
tori contemporani italieni“. In

Luni a sosit în Capitală 
Jan Malik, secretar general 
Uniunii internaționale 
netiștilor (U.N.I.M.A.), 
în juriul Festivalului internațio
nal a-1 teatrelor de păpuși și ma
rionete care'se deschide la Bucu
rești în ziua de 15 mai. Oaspeiele 
cehoslovac va lua parte și la lu
crările Congresului U.N.I.M.A. 
care va avea loc în Capitală în
tre 26—31 mai.

★
în cursul dimineții de marți 

au părăsit Capitala delegațiile 
sindicale din R.D. Germană, R.P. timpul vizitei, oaspeții s-au întîl- 
Polonă, R.P. Ungară, teprezșn- nit cu artiști și critici de artă ro- 
tantul Confederației internaționa- mîni și au vizitat diverse muzee 
le a sindicatelor arabe și secreta- .......................... .. “
rul general al Sindicatului mun-

și colecții de artă din București. 
(Agerpres)

Morii

In curînd 
pe ecranele 
Capitalei I

O PRODUCȚIE 
A STUDIOULUI „MOSF1LM- 

cu
TATIANA SAMOILOVA, 

ALEXEI BATALOV, 
VASILI MERKURIEV 

A. ȘVOR1N - 
S. HARITONOVA, 

K. NIKITIN - 
V. V. ZUBKOV, 

și A. BOGDANOVA 
Scenariul :

V. ROZOV, după piesa sa 
„MEREU VII“

Regia : 
MIHAIL KALATOZOV

Imaginea : 
S. URUȘEVSKI

Muzica : 
M. VAINBERG
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Un pas spre slăbirea 

încordării internaționale
a părăsit Parisul îndreptîndu-se spre patrie

PARIS 13 (Corespondentul 
Agerpres transmite) : !n dimi
neața de 13 mai au părăsit Pa
risul îndreptîndu-se pe calea aeru
lui spre patrie Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a R. P. 
Roinine, conducătorul delegației 
R. P. Romîne care a vizitat Ar
gentina unde a participat la so
lemnitatea instalării noului pre
ședinte al Republicii Argentina, 
și Vasile Dumitrescu, adjunct al 
ministrului Afacerilor Externe, 
membru al delegației.

La plecare, pe aeroport, a fost 
de față Atanase Joja, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne, ministru al Invă- 
țămîntului și Culturii, care a fă
cut parte de asemenea din dele
gație și care urmează să pără
sească Franța în cursul după a- 
miezii intoreîndu-se în țară cu 
trenul.

Intr-o scurtă declarație făcută 
corespondenților de presă înain
tea plecării, I. Gh. Maurer a 
mulțumit pentru primirea căldu
roasă făcută membrilor delega
ției R. P. Romine în cursul vizitei 
lor în Franța.

< „Am avut marea plăcere de a-î 
fntîlni pe președintele Republicii 
Franceze Coty — a spus 1. Gh.

Maurer — căruia i-am mulțumit 
pentru primirea cordială ce ne-a 
fost făcută. Întîlnirea noastră a 
constituit doar o vizită protoco
lară, însă m-am bucurat de o pri
mire prietenească și președintele 
Republicii Franceze a ,avut pentru 
noi cuvinte din cele mai frumoa
se. Cunosc bine prietenia care 
leagă cele două popoare ale noa
stre. Sper, ca toți compatrioții 
mei, că relațiile franco-romîne, 
în special relațiile culturale și 
comerciale, se vor dezvolta și în 
viitor...“.

Răspunzînd întrebărilor ce i-au 
fost adresate de ziariști cu pri
vire la vizita delegației R. P. Ro
mîne în Argentina, 1. Gh. Maurer 
a subliniat că și în această țară 
membrii delegației au fost pri
miți cu o cordialitate care oglin
dește sentimentele de prietenie 
ale poporului argentinian pentru 
poporul romîn, și că în cursul 
contactelor stabilite în Argentina 
s-a putut constata că există con
diții pentru dezvoltarea favora
bilă a relațiilor comerciale dintre 
Republica 
Populară

zidiului Marii Adunări Naționale 
și Vasile Dumitrescu adjunct 
ministrului Afacerilor
R. P. ~
patrie

La
piuați
rii

Romîne, care se 
din Argentina, 
aeroport ei au 

de
Naționale

ol 
Externe al 
întorc spre

fost intim 
președintele Adună- 

a R. Ceho
slovace, Zdenek Fierlinger și alte 
personalități.

de la Consiliul de Miniștri
în cinstea oaspeților polonezi
Toastul tovarășului Chivu Stoica

Argentina și Republica 
Romînă.

★
13 (Agerpres). — Marți 
(ora locală) a sosit pe 

din Praga

PRAG.4
la ora 15 
aeroportul Ruzine
1. Gh. Maurer, președintele Pre-

O grosolană încălcare 
a acordurilor <_ _  ___

■ HANOI 13 (Agerpres). — 
TASS transmite: Intr-o scrisoare 
din 8 mai a. c., adresată Comi
siei internaționale de supraveghe
re și control din Vietnam, înaltul 
comandament al armatei popu
lare vietnameze a protestat cu 
hotărire împotriva intenției auto
rităților Vietnamului de sud de 
a lua măsuri împotriva membri
lor misiunii de legătură a arma
tei populare vietnameze, dacă nu 
vor părăsi Saigonul pînă la 15 
mai a. c.

Această misiune de legătură a 
fost înființată potrivit protocolu-

de la Geneva
lui din*31 martie 1955, semnat de 
cele două părți, pentru a asigura 
colaborarea deplină a celor două 
părți cu Comisia internațională 
în vederea îndeplinirii acorduri
lor de la Gzneva.

înaltul comandament al arma
tei populare vietnameze își ex
primă speranța că Comisia inter
națională va interveni cu hotărire 
și la timp pentru a preveni noi 
dificultăți pe care autoritățile 
Vietnamului de sud intenționează 
să le creeze misiunii de legătură 
de la Saigon a armatei populare 
vietnameze.

BONN 13 (Agerpres). — TASS 
transmite: Organele celor mai 
mari partide politice din R. F. 
Germană apreciază 
zitiv mesajul lui N. 
adresat președintelui

„Domină impresia,
nul oficial al U.C.D./U.C.S. (par
tidul lui Adenauer) „Deutsch- 
land-Union-Dienst“ — că în ur
ma ultimului răspuns (este vorba 
de mesajul lui N, S. Hrușciov)

în med po- 
S. Hrușciov 
Eisenhower, 
scrie budeti-

atmosfera a devenit în mod ho
tărit mai favorabilă unor trata
tive încununate de succes în pro
blema dezarmării".

Tocmai intr-o problemă atît de 
grea ca cea a controlului inter
național asupra încetării expe
riențelor cu arm,a nucleară, scrie 
„Sozial-Demokratischer Presse
dienst“, N. S. Hrușciov a făcut 
un pas care ar putea contribui la 
slăbirea jucordării internaționale.

Governai japonez protestează 
împotriva experiențelor 
nucleare americane

PEKIN 13 (Agerpres). — Chi
na nouă transmite : După cum se 
anunță din Tokio guvernul ja
ponez a protestat din nou pe lin
gă guvernul Statelor Unite îm
potriva experiențelor nucleare pe 
care le efectuează în zona insu
lei Bikini.

Potrivit relatărilor ziarelor din 
Tokio in protestul adresat amba-

sadei S.U.A. la Tokio guvernul 
japonez cere din nou 
imediată a
vernul S.U.A. a început o nouă 
serie de experiențe cu arme nu
cleare la 28 aprilie în zona insu
lei Bikini în ciuda opoziției opi
niei publice mondiale. Prima ex
plozie din această serie a avut 
loc la 12 mai.

încetarea
experiențelor. Gu-

A fost constituit 
Consiliul Național al 

tineretului Ungar

La 12 mai a fost constituit 
la Budapesta Consiliul Național 
al Tineretului Ungar, care reu
nește mai multe asociații de 
tineret.

A fost ales prezidiul Consi
liului, care este alcătuit din cinci 
membri. Jănos Gosztony, secre
tar al C.C. al U.T.C. din Un
garia, a fost ales președinte, 
iar Laszlo Perjesi, membru 
C.C. al U.T.C. din Ungaria 
fost ales secretar general.

in
a

Adevărata față a „modului 
de viață american44

Detroit
YORK 13 (Agerpres). — 

americană „Nation“ a 
recent sub titlul „Iată-i

orașul uzinelor fantomă
NEW

Revista 
publicat 
pe șomeri“ o serie de articole cu 
privire la situația șomerilor din- 
tr-o serie de mari orașe ale 
S.U.A. In prefața acestor articole 
revista arată că „Șomajul se răs- 
frînge cel mai greu asupra mun
citorilor necalificați sau semica- 
lificați... Cel mai frecvent devin 
victime ale șomajului muncitorii 
tineri, plini de forță, care trebute 
să întrețină o famlie formată din 
copii mici...“

Intr-un articol privitor la șo-

Note de drum 
din

R. P. Polonă
I,

(Urmare din pag. l-a) 
unitatea lagărului socialist și 
încape Îndoială că întîlnirea noa
stră de acum va însemna o con
tribuție activă in împlinirea a- 
cestei nobile sarcini.

Romînia și Fo.cnia ca și cele
lalte țări socialiste duc o poliiică 
consecventă de pace și colaborare 
cu toate țările. Acestui țel îi ser
vește hotarirea istorică a Uniunii 
Sovietice de a înceta unilateral 
experiențele cu arme nucleare, 
străduințele sale pentru organi
zarea unei conferințe la cel mai 
înalt nivel in vederea rezolvării 
celor mai arzătoare probleme ale 
situației internaționale.

nu
Acestui țel îi servește propune

rea guvernului polonez cu privire 
la crearea unei zone denucleari
zate în Europa, ca și mesajul 
guvernului romin pentru înfăp
tuirea colaborării multilaterale 
inter-balcanice.

Dragi tovarăși,

Vă rog să-mi permiteți să ex
prim profunda noastră convinge
re că vizita dv. va reprezenta o 
contribuție de seamă la dezvol
tarea colaborării dintre țările 
noastre, spre binele și progresul 
popoarelor romin și polonez, la 
cauza socialismului și păcii.

paharul pentru înflorirea 
populare, pentru Parti-

Ridic
Pclonîei r_r------ „
dul Muncitoresc Unit Polonez și 
Comitetul său Central in frunte 
cu tovarășul Gomulka, pentru 
guvernul Republicii Populare Po
lone și președintele lui, tovarășul 
Cyrankiewicz, pentru toți mem
brii delegației Poloniei prietene 
și aliate.

Să ridicăm paharul pentru în
tărirea și dezvoltarea continuă a 
prieteniei dintre poporul romin și 
poporul polonez, pentru unitatea 
de nezdruncinat a lagărului pă
cii și socialismului, pentru pace 
în lumea întreagă.

Toastul tovarășului Iosef Cyrankiewicz
(Urmare din pag. l-a)

majul din Detroit, președintele 
Uniunii grupurilor de ateliere ale 
secției a 7-a a sindicatului unit 
al muncitorilor din industria de 
automobile și avioane scrie că 
încă din mai 1957, înainte de în
ceperea actualului declin, la De
troit existau 104.000 șomeri. „25 
la sută dintre ei erau bărbați și 
femei în vîrstă de peste 45 de ani 
care găsesc foarte greu de lucru“.

Orașul nostru și statul nostru 
au suferit poate mai puternic de- 
cît orice altă regiune a țării. Șo
majul cuprinde aproape 15 la su
tă din totalul brațelor de muncă.

Detroit nu este numai un centru 
al industriei de automobile care 
lucrează cu mai puțin de 50 la 
sută din capacitatea sa (întrucît

Lovituri peste gură ■
WASHINGTON 13 (Agerpres).
Luînd cuvîntul la un dejun o- 

ferit cu prilejul unei sesiuni de 
două zile a fruntașilor de culoa
re din S.U.A., președintele Eisen
hower a cerut fruntașilor negri 
din S.U.A. să dea dovadă de 
„răbdare și îngăduință“ în lupta 
lor pentru obținerea egalității în 
drepturi între albi și negri. Pre
ședintele Eisenhower a încercat 
să minimalizeze importanța a- 
doptării unor legi care ar asigu
ra în mod efectiv egalitatea în

„un ananul 1958 va fi inevitabil 
prost“ pentru industria de auto
mobile), el este în același timp 
orașul uzinelor fantomă. Uzinele 
„Packard“, „Motor Products“ și 
peste 10 alte întreprinderi indu
striale și-au închis definitiv por
țile.

Autorul subliniază agravarea 
dificultăților economice ale șome
rilor în condițiile declinului, da
torită creșterii continue a costu
lui vieții și pierderii automate a 
avantajelor pe care le-au dobîndit 
sindicatele și îndeosebi a dreptu
lui de asigurare și tratament spi
talicesc în caz de boală, la asi
gurarea vieții, 
sie.

precum și la pen-

populația albă și 
„numai 

niciodată

drepturi între 
cea de culoare, arătînd că 
legile nu vor rezolva 
aceste probleme“.

Roy Widkins, secretar executiv 
al Asociației naționale pentru 
propășirea populației de culoare, 
a declarat la rîndul său că negrii 
din S.U.A. ................. ......
dare timp 
ceea ce au 
Iul acesta 
gură“.

au dat dovadă de rab
de 90 de ani „și tot 
reușit să obțină în fe- 
au fost lovituri peste

stat avînd prieteni credincioși, 
într-un stat, al cărui prestigiu 
pe arena internațională crește 
mereu.

Aceste transformări importante 
sînt opera mîinilor și cugetului 
talentatului popor romîn, a cla
sei sale muncitoare, a țărănimii și 
intelectualității muncitoare con
centrate în jurul puterii popu
lare și în jurul forței sale con
ducătoare — Partidul Muncito
resc Romîn. Republica Populară 
Romină aduce o contribuție în
semnată în întărirea colaborării 
și ajutorului reciproc între țările 
socialiste.

Dragi tovarăși!
Poporul nostru se poate de a- 

semenea mîndri cu ceea ce a con
struit prin munca sa in decurs de 
13 ani cu prețul unor eforturi și 
sacrificii destul de mari. Am în
vins moștenirea tragică a anilor 
războiului și ocupației. Am creat 
un mare potențial industrial, care 
ajută mersul nostru înainte cu 
pași repezi. Avem importante 
realizări în toate domeniile vieții.

Dragi tovarăși !
Popoarele noastre tind în mod 

consecvent spre slăbirea încor
dării internaționale, spre coexis
tența pașnică a statelor cu orîn- 
duiri diferite, spre asigurarea u- 
nei păci traintee în Europa. Am 
dat și dăm străduințelor noastre 
adeseori o expresie practică. Ele 
și-au găsit o puternică expresie 
în Declarația de la Moscova a 
celor 12 partide comuniste și

muncitorești. Ele sînt exprimate 
în propunerile Uniunii Sovietice 
în chestiunea convocării confe
rinței la nivelul ce! mai înalt, 
precum și prin recenta hotărire a 
Uniunii Sovietice privitoare la 
încetarea unilaterală a experien
țelor cu arma atomică și cu hi
drogen. Ele sînt exprimate de 
activitatea intensă a guvernului 
nostru al cărui proiect in ches
tiunea creării unei zone denu
clearizate în Europa centrală s-a 
bucurat de sprijinul tuturor țări
lor socialiste printre care și R.P. 
Romînă a trezit un viu interes, se 

bucură de o largă considerație in 
rîndurile opiniei publice mondiale 
și a găsit sprijin din paYtca mul
tor oameni politici clarvăzători 
din Apus.

Primejdia pentru pace
Europa decurge mai ales din fap
tul că în Germania occidentală 
renasc — dornice de revanșă — 
forțele militarismului german, 
forțe care proclamă fățiș reven
dicări teritoriale, care nu vor să 
recunoască frontiera noastră a- 
puseană pe Oder-Neisse — hota
rul păcii in Europa. Recent a- 
ceste forțe au impus în Bundes- 
tag hotarirea privitoare la înzes
trarea Bundeswehrului cu arma 
atomică.

Poporul nostru nu cruță și 
nu-și va cruța eforturile împreu
nă cu toate forțele păcii în lupta 
pentru înlăturarea primejdiei 
războiului, pentru un trai liniștit 
al popoarelor din Europa intr-o 
atmosferă de încredere și de co
laborare pașnică.

din

Acestor țeluri înalte slujește de 
asemenea și vizita noastră în 
țara dv. Sîntem convinși că în 
convorbirile noastre vom ajunge 
la concluzii utile, corespunză
toare intereselor popoarelor noa
stre, intereselor socialismului și 
păcii. De asemenea susținem fier
binte inițiativa pașnică a R. P. 
Romine referitoare la întărirea 
securității și menținerea păcii în 
Balcani. Convorbirile noastre vor 
duce des’gur la înviorarea și lăr
girea și pe mai departe a relații
lor noastre politice, culturale și 
economice, vor contribui la strîn- 
gerea colaborării frățești dintre 
partidele și guvernele noastre in 
construirea socialismului.

Ne dăm cu toții seama că lăr
girea și întărirea colaborării noa
stre sînt în interesul vital al po
poarelor noastre, al celor două 
partide ale noastre. In modul a- 
cesta întărim și unitatea tuturor 
țărilor socialiste, temeiul princi
pal al securității și dezvoltării 
noastre.

Ridic paharul pentru prosperi
tatea bravului popor romin, pen
tru prosperitatea forței conducă
toare a poporului dv., Partidul 
Muncitoresc Romîn, pentru prie
tenia și colaborarea cordială, ne
clintită dintre partidele și gu
vernele noastre, in sănătatea tov. 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim- 
secretar a! C.C .a! P.M.R., tov. 
Chivu Stoica, președintele Consi
liului de Miniștri, in sănătatea 
membrilor C.C. al P.M.R., a 
membrilor guvernului R. P. Ro
mine, în sănătatea dv. a tuturor, 
dragi prieteni.

O garanție
a securității statelor
lagărului socialist

Polonia e mama unor perso
nalități de valoare mondială. 
Sint larg cunoscuți Copernic 
in astronomie, Mărie Sklodow- 
ska-Curie în fizică, Mickie- 
wiez în poezie. Dar nimeni din
tre polonezi nu a pătruns mai 
mult în sufletele oamenilor ca 
Frederic Cliopin,

De pe portativul creației 
sale s-a răspîndit pretutindeni 
melodia dulce a polcilor și ma
zurcilor, „polonezelor“ și era- 
koviakurilor, cîntecul și dansul 
acestei țări devenind vestite in 
lume.

Era o după amiază de august 
cînd am vizitat casa-muzeu 
Chopin, într-un parc umbros 
în apropiere de Varșovia. In
teriorul tihnit, in plușuri de 
epocă, arpegiile delicate ale u- 
nui tînăr pianist pe clavirul 
compozitorului, estompate de 
frunzișul abundent al grădinii, 
invitau la melancolie.

A doua zi am participat, in 
fața Palatului Științei și Cultu
rii, la o mare sărbătoare a ti
neretului polonez, tete frumoa
se, bălaie, deschideau serbarea, 
rotindu-se in jurul unui tradi
țional carusel, un catarg încon
jurat de panglici și fiori, in 
ritmul uprig ul unei muzuiit 
de Chopin.

Melancolia dispăruse...
Pe bună dreptate. în unii 

democrației populare, cadrilul 
și polca, mazurca și „poloneza" 
uu ieșit dintre pereții castele
lor, întinerind in mijlocul po
porului. Singura ocazie cind 
le-am mai inlilnit intr-un castel 
al panilor a fost cu prilejul 
vizitei făcute la sediul Ansam
blului popular „Mazowsze“: era 
un asemenea palat.

Parcă pentru a compensa 
peisajul localnic, in tonuri pa
le, a cărui frumusețe stă in 
frunze tomnatice și in copuci 
bătrini, castanii, aplecați peste 
riulețe calme, costumele popu
lare poloneze țipă de culori și 
podoabe. Nu numai fiecare voi
vodat, dar și multe profesii au 
portul lor anume, intr-o zi am 
întilnit pe stradă un băiat îm
brăcat în haine negre, cu fire
turi și epoleți aurii. Pe cap a- 
vea o pălărie înaltă, cilindrică, 
din care se revărsa un pampon 
de toată frumusețea. Nu era 
un general de odinioară, ci un 
miner de azi, în tradiționala

ce privește 
chiar daca 
ele pot fi 

cu

uniformă. In ceea 
costumele populare, 
sînt ale bărbaților, 
alcătuite din pantaloni i 
dungi verzi și roșii peste c; 
mele strălucitoare, din haine 
negre, scurte, cu bumbi roșii 
dar mineci verzi, și din pălării 
muntenești de care sînt aninate 
panglici multicolore.

Faptul că aceste costume și 
aceste melodii aparțin unui ti
neret optimist, trezit la o nouă 
viață, u permis ca din inițiati
va P.M.U.P. și a guvernului po
lonez să se organizeze 
frumoase 
oglindă 
populare.

Primul 
fermecat a fost „Mazowsze“, de 
care aminteam mai sus. L-om 
văzut și auzit atît la Varșovia, 
cit și mai tirziu, cînd a dat con
certe la București. Creat acum 
10 ani din tineri, cei mai mulți 
muncitori și țărani, băieți și 
fete care atunci n-aveuu nici 
școală medie, nici nu știau să 
slăpinească teoria muzicii, sau 
coregrafia, dar care iubeau ti a- 
dițiile regiunii natale din cen
trul Poloniei al cărei nume il 
poartă azi ansamblul, el a de
venit o echipă cure acum e eu- 
născută pe scenele Chinei ca 
și ale Franței, și care a ajuns 
să fie decorată de mai multe 
ori cu „Steagul Muncii“. Pină 
in prezent — am aflat — la 
spectacolele sale uu asistat 
mai in Polonia 2.000.000 
meni.

Poate unii tineri de la 
n-au reținut prea multe despre 
„Mazowsze“. Dur și-l va aminti 
fiecare cind va afla că acesta 
e ansamblul care a lansat la 
noi renumitul cintec „Kuku- 
leczka“ („Cucul“).

Nu mai puțin atrăgător este 
celălalt mare ansamblu polo
nez, „Slask“ („Silezia“). Pri
ma oară, cind l-am auzit îm
preună cu „Mazowsze“, mi s-a 
părut estfmpat de gloria cole
gilor săi. Revăzîndu-l însă la 
Festivalul Mondial de la Mos
cova, în cadrul spectacolului de 
gală polonez din sala „Ceai- 
kovski“, am avut revelația unui 
mare progres. Stanislav Hadina, 
compozitor și om de cultură, 
directorul artistic al ansamblu
lui și Elvira Kaminska, maestră

cu el 
ansambluri artistice, 
a comorilor artei

din cele care m-au

nu-
o a-

noi

de balet, au explicat ziariștilor 
caracterul deosebit al acestui 
mănunchi de tineri artiști. An
samblul „Slask" iși bazează ac
tivitatea în principal pe folclo
rul Sileziei, regiunea poloneză 
cu industria cea mai dezvol
tată, regiunea minelor și oțetii- 
riilor, patria cărbunelui și tot
odată a frumoșilor munți — 
Beskizii apuseni. De aceea el 
cultivă în primul rind cintece 
ale muntenilor, minerilor, mun
citorilor.

Nu voi putea uita „Dansul 
năframelor“ interpretat de a- 
cest ansamblu la Karșovia, și, 
mai puțin, cîntecele sale, aprin
sul „Karlik“ și sentimentalul 
„O fată mergea in pădure“, in
terpretate la Moscova. Aceste 
cintece și dansuri există „de 
cind Lumea“. Lor, tinerii artiști 
le-au adăugat însă și melodii 
izvorite din viața nouă, socia
listă, cintece pline de realism 
pentru că reflectă munca eroică 
a reconstrucției. Sala întreagă 
s-a cutremurat de. aplauze au
zind romanticul „la stingă pod, 
la dreapta pod“,tn care Varșo
via distrusă de război se bucură 
de primele poduri peste Vistu
la, care o reinviază.

S-ar mai putea aminti multe 
aspecte ale artei populare po
loneze, reînviate — ca 
dantelelor din Zakopane, 
acum in prima tinerețe — 
cea a panlomimei, care i 
impresionat în spectacolele l 
trului satiric studențesc 
Gdansk.

intr-o asemenea bogăție 
valori apare îndreptățit dispre
țul tineretului față de propa
gatorii artei decadente.

Un tovarăș imi povestea că a 
văzut nu de mult, la Sopot, in 
cadrul unui concurs de muzică 
ușoară, pe adepții stilurilor e- 
pileptice incercind să atragă 
publicul plictisit, dacă nu 
prin melodie, atunci prin... îm
părțirea in sală, devenită obiș
nuită, a unor tartine cu marme
ladă, după nu știu ce exemplu 
californian.

Marmeladei strivite, tinerii 
polonezi, strănepoții lui Cho- 
pin, e firesc să-i prefere însă 
fructele roșii și proaspete — 
krakoviakul și „Kukuleczka“, 
mazurka și polca.
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Tulburările din Liban iau proporții
BEIRUT 13 (Agerpres). — 

Manifestațiile de protest împotri
va politicii actuale proamericane 
a guvernului Sami Solh din Li
ban iau proporții. In relatările 
din Beirut și din alte orașe ale 
Libanului, corespondenții agen
țiilor de presă occidentale recu
nosc că manifestațiile ostile gu
vernului 
sebit de grav dînd naștere 
unele orașe la adevărate lupte 
de stradă.

In cursul celor patru zile de 
demonstrații și ciocniri de stra
dă, la Tripoli au fost ucise 30 
persoane și rănite peste 100.

au luat un caracter deo- 
în

Greva generală, organizată de 
sindicatele muncitorilor și de 
partidele de opoziție In semn de 
protest Împotriva politicii guver
namentale și a măsurilor de re
presiune folosite împotriva mani- 
festanților, este urmată in întrea
ga țară în proporție de aproape 
100 la sută, (n special în sudul 
țării.

Luni seara agențiile de presă 
occidentale semnalau că marea 
conductă petroliferă care trece 
pe teritoriul Libanului a fost tă
iată îrttr-o regiune care nu a fost 
încă precis stabilită.

(Urmare din pag. l-a)

Un program falimentar
Discursul de învestitură al premierului francez Pflimlin

PARIS 13 (Agerpres). — La 
13 mai Adunarea Națională 
Franceză a fost convocată pentru 
a se pronunța duipă patru săp- 
tămîni de criză de guvern în le
gătură cu formula • propusă de 
Pierre Pflimiin, lider al M.R.P.— 
p>artid catolic cu tendințe de 
dreapta.

Departe de a propune o soluție 
realistă și echitabilă pentru pro
blema algeriană, Pflimlin a ple
dat în discursul "său de investi
tură în favoarea intensificării 
războiului din Algeria. Potrivit 
agenției France Presse, Pflimlin a 
declarat că guvernul pe care îl 
supune spre aprobare va consi
dera „ca primă sarcină a sa să 
ceară națiunii noi sacrificii“.

In ce privește situația finan
ciară a Franței, profund dezechi
librată de cheltuielile necesitate 
de războiul nefast din Algeria, 
Pflimlin a declarat că guvernul 
intenționează să introducă mă
suri de „limitare și raționare“ a 
consumului. Guvernul, a spus 
Pflimlin, va propune adunării să 
sporească imediat creditele aloca
te Apărării Naționale pentru a 
face posibilă intensificarea efor
tului militar în Algeria.

El a susținut necesitatea ca 
Franța să intre în piața comună 
ceea ce, duipă cum consideră 
mulți, va pune această țară în
tr-o gravă situație de inferioritai

te față de alți parteneri mai pu
ternici.

Pierre Pflimlin, prezentînd pro
gramul guvernului a declarat că 
guvernul său își propune reforma 
urgentă a actualei constituții 
franceze pentru a asigura „slabi 
litaiea“ guvernului și „a întări“ 
puterea executivă.

„Dacă pină la 1 decembrie — 
a spus Pilimlin — parlamentul 
nu va aproba reforma constitu
ției, guvernul va demisiona“.

Discursul de investitură al lui 
Pflimlin a fost primit cu deose
bită răceală de deputați.

□ LI
MOSCOVA. - La 13 mai Ca

rnal Abdel Nasser, președintele 
Republicii Arabe Unite, a vizitat 
Institutul unificat de cercetări nu
cleare de la Dubna.

PEKIN. — La 12 mai a ieșit Pe 
poarta uzinei de automobile d n 
Cianciun. primul autoturism chi
nez cu șase locuri marca „Dun- 
fin“ („Vtnt de răsărit").

MOSCOVA. - In zilele de 10 și 
11 mai au avut loc întrecerile in
ternaționale ale radioamatorilor 
pe unde scurte, organizate de Ra- 
dioclubul central al U.R.S.S. în 
cinstea Zilei radiofoniei,

ROMA. — La Academia de Mu
zică ,,Sania Cecilia’’ din Roma a 
avut loc solemnitatea luminării 
diplomei de membru de onoare al 
acestei academii compozitorului 
sovietic D. Șostakovici.
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pare deci în mod evident că 
unica rațiune a existenței Tra
tatului de la Varșovia o con
stituie dorința de apărare îm
potriva unei agresiuni, ceea ce 
arată pe deplin caracterul de
fensiv al Tratatului.

Țările socialiste participan
te la Tratatul de la Varșovia 
au declarat în repetate rin- 
duri că cea mai bună cale pen
tru asigurarea păcii și pentru 
preîntîmpinarea unei agresiuni 
în Europa o constituie 
nizarea unui sistem 
securitate colectivă cu 
ticiparea tuturor statelor
pene. Din păcate puterile oc
cidentale au respins aceste 
propuneri și, în contradicție 
cu cerințele opiniei publice 
mondiale, ele își continuă po
litica agresivă, bazată pe cre
area de grupări agresive în
chise și pe remilitarizarea 
Germaniei occidentale.

Comentînd măsurile de auto
apărare elaborate de țările iu
bitoare de pace din Europa, 
unele voci încearcă să com
pare acest Tratat cu... blocul 
agresiv Atlantic. Orice compa
rație în acest sens este, evi
dent, nepotrivită și răuvoitoa
re. Intre Tratatul de la Var
șovia și tratatele blocului A- 
tlantic există o deosebire ca 
de la zi la noapte. Blocul
N. A.T.O. a fost creat in sco
puri agresive și n-are nimic 
comun cu principiul regional, 
în timp ce Tratatul celor 8 
țări europene corespunde pe 
deplin prevederilor Cartei
O. N.U. cu privire la alianțele 
regionale și este 
clusiv în scopuri 
rare. Apoi, spre 
blocul agresiv al
Tratatul de Ia Varșovia, ră-

incheiat ex- 
de autoapă- 

deoscbire de 
Atlanticului,

f

e
mine deschis tuturor celorlalte 
țări care ar dori să adere Ia 
el. Aceasta este cea mai evi
dentă dovadă că țările parti
cipante la Tratatul de la Var
șovia nu nutresc niciun fel 
de planuri agresive împotriva 
oricăror state europene, sau 
altor state.

Țările semnatare ale Trata
tului de la Varșovia, în frunte 
cu Uniunea Sovietică desfă
șoară o susținută luptă pentru 
destinderea internațională, 
pentru încetarea cursei înar
mărilor, pentru asigurarea pă
cii și coexistenței pașnice. Is
torica hotărire de încetare uni
laterală a experiențelor nucle
are de către Uniunea Sovietică 
a fost viu apreciată și spriji
nită de către opinia publică 
mondială. Recentul mesaj a- 
dresat la 10 mai a.c. dc către 
N. S. Hrușciov lui D, Eisenho
wer reprezintă un nou pas fă
cut de Uniunea Sovietică pe 
linia obținerii destinderii. .Du
pă cum se știe, din dorința de 
a veni în intimpinarea celeilal
te părți U.R.S.S. a acceptat pro
punerea americană cu privire 
la începerea consultărilor între 
experți în problema controlu
lui încetării experiențelor nu
cleare, cu toate îndoielile 
serioase pe care guvernul so
vietic le are .asupra utilității 
acestei măsuri. Și celelalte 
propuneri deosebit de însem
nate prezentate de către ță
rile Tratatului de la Varșovia, 
servesc cauzei destinderii re
lațiilor in situația internațio
nală. Realizarea planului R.P. 
Polone de creare a unej zone 
denuclearizate in centrul Eu
ropei, ca și a propunerii guver
nului R.P.R. cu privire la con
vocarea unei conferințe a șe
filor de guverne ale țărilor
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colaborării între 
indiferent de o-

eforturile pașni-

balcanice ar scădea primejdia 
războiului, ar contribui la cre
area unei atmosfere de destin
dere, propice 
toate statele, 
rinduirea lor.

Din păcate
ce, constructive, ale țărilor iu
bitoare de pace nu sînt urma
te și de cercurile conducătoare 
ale puterilor occidentale, care 
fac totul pentru a menține și 
a spori încordarea în relațiile 
internaționale.

Comunicatul final af recentei 
sesiuni a miniștrilor de Ex
terne ai țărilor Pactului Atlan
tic constituie o nouă piedică 
pe care o pun puterile occiden
tale in calea organizării cit 
mai grabnice a unei conferințe 
la nivel înalt, care să ducă la 
slăbirea încordării.

Concomitent cu măsurile de 
autoapărare, pe deplin justifi
cate, pe care le iau țările par
ticipante la Tratatul de la 
Varșovia, ele continuă cu per
severență po.itica lor de pace, 
care corespunde nu numai in 
tereselor lor, ci aspirațiilor în
tregii omeniri iubitoare de pa
ce. acțicnind în mod concret, 
constructiv pe linia slăbirii 
încordării internaționale.

Tineretul, alături de între
gul nostru popor, este hotărit 
să contribuie in permanență la 
întărirea Tratatului de priete
nie, colaborare și asistență mu
tuală de la Varșovia. Atît 
timp cit există N.A.T.O.. gru
pare agresivă care urmărește 
pregătirea unui război atomic. 
Tratatul de la Varșovia, care 
are un caracter pur defensiv, 
este o garanție necesară a 
securității statelor lagărului 
socialist, a păcii în Europa și 
in lume.
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