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Care este profesiunea tînă- 
rului L. Oteleanu (centrul 
fotografiei)? Acordeon ist, de
sigur I Da, dar asta numai 
seara, la căminul cultural, 
pentru că în restul timpului 
el este îngrijitor de animale 
fruntaș, la gospodăria agri
colă colectivă din Comana, 

raionul Negru Vodă,

Foto : AGERPRES

Prin creșterea 
indicelui 

de utilizare 
a agregatelor

în întrecerea socialistă pen
tru îmbunătățirea calității 
produselor, laminoriștii reși- 
țeni au înregistrat noi reali
zări. Indicele de utilizare a 
agregatelor a crescut de la 
începutul anului și pină în 
prezent cu 3,5 la sută față de 
plan. Ca urmare, colectivul 
secției laminoare a realizat in 
această perioadă mai mult de 
10.500 tone laminate finite 
peste plan. Fruntașe în între
cere sînt echipele de lamina
tori de la linia reversibilă 
care au realizat în primele 
25 de zile ale acestei luni 
1.000 tone de șine, precum și 
alte cantități de laminate fi
nite. în cursul acestui an pro. 
ducția de șine de calitatea I-a 
a fost sporită cu peste 7 la 
sută față de prevederi. Cele 
mai mari cantități de șine au 
fost laminate de echipele con.- 
duse de laminoriștii Mihai 
Ponoran și Nîcolae Lefter.

METODE AVANSATE 
DE TURNARE

Metalurgiștii de Ia Uzinele 
,J. C. Frimu“-Sinaia au reali
zat în primele 25 de zile din 
luna mal, peste plan, 169 de 
pompe de injecție. Cu acestea, 
numărul pompelor de injecție 
fabricate anul acesta peste 
plan se ridică la 2.010. Ani. 
mâți de dorința de a ridica 
calitatea acestor produse, mc- 
talurgiștii de aici au extins 
noul procedeu de turnare a 
pieselor, cunoscut sub denu
mirea de carbonitrurarea pie
selor. Drept urmare, rezisten
ța pieselor la uzură a crescut 
cu 55 Ia sută, iar prin utiliza, 
rea unor aliaje mai ușoare 
și adoptarea unei tehnologii 
perfecționate greutatea pro
prie a pompei de injecție a 
fost redusă cu circa 22 Ia 
sută.O importantă contribuție Ia 
îmbunătățirea calității pompe
lor o aduc muncitorii din tur
nătoria de precizie, unde se 
aplică pe scară largă turna
rea pieselor de oțel în cochile 
ți în forme întărite cu bioxid 
de carbon. Rebuturile au fost 
Teduse astfel cu 10 la sută 
față de procentul admis, iar 
productivitatea a crescut cu 
30 la sută.

(Agerpres)

FRUNTAȘUL (Prim topitorul 
Simion Francisk de la Uzi
nele ..Ernst Thălmann"-Bra- 

șov)

Foto : A. FOCȘA

Toate forțele
la îngrijirea culturilor

în zilele prielnice lucrului 
în cîmp unitățile agricole so
cialiste au folosit mai bine 
mijloacele mecanizate și for
țele proprii pentru grăbirea 
lucrărilor de îngrijire a cui- 
turilor. La floarea-soarelui, 
prima prașilă a fost termina
tă în regiunile București, Do- 
brogea și Oltenia, iar Ia sfe
cla de zahăr și în regiunile 
Banat, Crișana și Maramureș.

La porumb, lucrările de în
grijire au fost efectuate pe 
70—80 Ia sută din terenurile 
cultivate în regiunile Bucu
rești și Dobrogca.

Potrivit datelor primite de 
Ministerul Agriculturii, pînă 
Ia 25 mai prima prașilă s-a 
făcut în proporție de 90 la 
sută la sfecla de zahăr, de 85 
la sută Ia floarea-soarelui, 55 
la sută la cartofi și de aproa
pe 40 Ia sută la porumb. Pra. 
șila a doua s-a efectuat pe 
40 la sută din terenurile cul
tivate cu sfeclă de zahăr, 25 
la sută din cele însămînțate 
cu floarea-soarelui și de 20 la 
sută din suprafețele cultivate 
cu cartofi. Această lucrare a 
început și la porumb.

Ministerul Agriculturii re
comandă să se folosească ori.

1 ce oră bună de lucru și toate 
mijloacele pentru executarea 
prașilelor în perioade cit mai 

I scurte și ori de cîte ori este

nevoie. Lucrările de îngrijire 
trebuie mult grăbite îndeosebi 
în regiunile Iași, Mureș-Au- 
tonomă Maghiară, Cluj, Ga
lați, Argeș, Suceava și Bacău 
în care sînt întîrziate. Gospo
dăriile colective și întovărăși
rile agricole să folosească din 
plin forțele proprii și mijloa
cele mecanizate ale S.M.T. 
pentru intensificarea prăși- 
tului. (Agerpres)

Noua clădire a Circului

de Stat din Capitală

Foto : AGERPRES

Spectacol de gala aia noua 
clădire a Circului de Stat

Sîmbătă seara a avut loc în 
noua clădire a Circului de 
Stat, un spectacol de gală cu 
programul intitulat „Fantezii 
de circ".

Au asistat tovarășii Gheor- 
ghe Gheorghiu-De), Gheorghe 
Apostol, Petre Borilă, Chivu 
Stoica, Alexandru Drăghici, 
Dumitru Coliu, Leonte Răutu, 
Leontin Sălăjan, Ștefan Voi-

★

tec, Mihai Dalea, membri ai 
C.C. al P.M.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, con
ducători ai instituțiilor cen
trale și ai organizațiilor ob
ștești, oameni de artă și cul
tură, un «numeros public.

La sfîrșitul spectacolului, 
care s-a bucurat de un fru
mos succes, artiștilor le-au 
fost oferite flori.

RĂSPUNSURI FIREȘTI

S
tă la masă, ușor 
aplecată peste foa
ia de hîrtie, iar 
înspre ea se în
tind zeci de mîini.

— Nu, nu, de
geaba insistați. Ni s-au cerut 
doar douăzeci și șapte. Nici 
unul mai mult sau mai puțin. 
Numai pentru atîția ocolul 
silvic poate asigura cazarea.

— Nu-i nimic. Ne mai în
ghesuim cite doi intr-un pat... 
o rezolvăm noi.

— Am spus că nu se poate. 
Timpul e rece, ploios, treaba 
grea. Trebuie să aveți condi
ții bune de odihnă. Gata, am 
închis lista.

Mîinile s-au coborît, iar pe 
multe fețe puteai citi părerea 
de rău. Spre rîndurile din 
față, puțin grăbiți, și-au făcut 
loc cîțiva tineri.

— Și noi ? Noi nu putem 
merge ? E drept, încă nu sîn- 
tem utemiști, dar poate fi 
asta o piedică ?

— Nu băieți. Puteți merge. 
Dar lista s-a încheiat. Și, în- 
torcîndu-se spre tinerii din 
șalăi secretara comitetului 
U.T.M. din comuna Dumitrești 
îi întreabă: Voi ce spuneți, 
cum să facem ?

— Eu zic să-i luăm. Să re

nunțe cîțiva dintre utemiști și 
să-i luăm și pe ei.

Și a doua zi dimineață, un 
grup de 27 de băieți, cu ruc
sacurile în spate, au pornit-o 
spre inima munților, spre lo
cul indicat de ocolul silvic. Și 
după trei zile, cînd au coborît 
în spre sat, au lăsat în urma 
lor, în locul unei creste ple
șuve, o pădure tînără, proas
păt plantată.

*
O seară obișnuită la cămi

nul cultural din comuna Dumi
trești. în sala mare, reuniune. 
Mai bine de o sută de tineri 
ascultă acum povestea vieții 
luminoase a eroului utecist 
Constantin Godeanu. în pri
mele rînduri, tineri care nu 
sînt membri ai organizației. 
Alături, părinții multora din 
ei. Se ascultă cu atenție. Cu
vintele activistului de partid 
care povestește sînt calde și 
merg la inimă. Prin față li se 
perindă momente importante 
din lupta partidului. Se ascul
tă aș putea spune cu evlavie. 
Vorbitorul a tăcut. S-a aplau
dat. Dar, curios, nimeni nu 
s-a ridicat de pe bancă.

— Mai vorbiți-ne — s-a au
zit o voce din sală.

Peste 150.000 vizitatori
Expoziția „ARHITECTURA IN 

R.P. ROMiNĂ", deschisă în Ca
pitală în cinstea celei de-a 40-a 
aniversări a Înființării Partidu
lui Comunist din Romînia a 
fost vizitată în timp de două 
săptămîni de peste 150.000 per
soane.

Vizitatorii bucureșteni, cei ve- 
niți din aite orașe ale țării, 
precum și oaspeți de peste ho
tare dau o înaltă apreciere rea
lizărilor oglindite în această 
expoziție.

(Agerpres)

Și oamenii, tineri și virst- 
nici. au ascultat mai departe 
cuvintele activistului de partid, 
despre marile înfăptuiri ale 
poporului nostru muncitor 
condus de partid, despre pla
nul de dezvoltare a economiei 
naționale elaborat de cel de 
al III-lea Congres al partidu
lui.

Cit să fi trecut, nimeni nu 
și-a dat seama cu precizie, 
pînă cînd scamele au fost 
trase de-o parte, iar cei în vîr- 
stă, majoritatea părinții tine
rilor din sat invitați la reu
niunea organizată de utemiști, 
păstrînd obiceiul, s-au așezat 
pe margini, lăsînd loc celor ti
neri să danseze.

— Cum v-a plăcut ? între
barea a fost adresată oameni
lor în vîrstă de secretarul or
ganizației de partid.

— Ne-a plăcut. E altfel de
cît pe vremea cînd eram noi 
flăcăi. Mai învață omul cîte 
ceva, mai ascultă o vorbă 
bună..l

— Da, da, la U.T.M. copiii 
noștri au de învățat numai 
lucruri bune. Ascultați-mă pe 
mine că-s om bătrîn.

Și tatăl lui Victor Roșea își 
priui feciorul aflat acum în 
frunțtea unei echipe de dansa
tori.

★ •
Satul Modnău. Adunare ge

nerală U.T.M. In primele rîn
duri, cinstiți după cuviință, 
mai mulți oameni în vîrstă. 
bărbați și femei. Amestecați 
printre utemiști, copiii lor. 
Ordinea de zi: „Să păs
trezi cu demnitate titlul de 
membru al organizației".

Vorbea secretarul organiza
ției U.T.M. Simplu, curgător. 
Vorbea despre tinerii din sală, 
despre trăsăturile lor morale, 
despre ce cere organizația 
U.T.M. de la membrii săi, cum 
trebuie să se comporte aceștia 
în toate împrejurările vieții. 
Ajuns aici, vocea secretarului

Impunătoarea clă
dire a Circului de 
Sfat, construcjie rea
lizată după ultimele 
cerinje ale tehnicii, 
este situată în ca
drul unui ansamblu 
arhitectonic modern 
în mijlocul frumosu
lui parc „Tonola" în
conjurat de blocuri 
cu sute de aparta
mente, construite re
cent.

Cupola clădirii, în
altă de aproape 22 
m și cu o deschide
re de 60 metri, re
prezintă o solufie ar
hitectonică originală. 
Ea este formată din 
16 unde (bolti) spriji
nite Intr-un inel de 
beton precomprimat, 
așezat pe 16 stilpi 

de reazim exteriori. 
In interior, datorită

★
nusoluțiilor adoptate, 

este nici un stîlp de 
sprijin, astfU că vi
zibilitatea este per
fectă din orice punct 
al sălii care are 2.100 
locuri dispuse în am
fiteatru.

Arena, avînd o su
prafață de 160 ni p, 
este înzestrată cu 
cele mai perfecționa
te instalații și apara
te specifice circului. 
Pot fi montate și 
spectacole pe apă 
sau pe gheată, spec
tacole în care plouă 
sau ninge. Schimbări
le de decor și înlo
cuirea unor aparate 
din arenă se fac au
tomat. Sînt folosite 
proiectoare speciale 
pentru radiații ultra
violete, invizibile o- 
chiului, în. scopul rea

lizării de efecte de 
lumină. Instalații e- 
lectro-acustice mo
derne permit o audi
ție bună di* oricare 
loc al sălii. O cabină 
specială este desti
nată televizării spec
tacolelor.

Instalații de aer 
condijionat asigură 
reglarea temperaturii 
potrivit anotimpului și 
o ventilare perfectă.

De jur-împrejurul 
sălii este un mare 
foaier cu pereți de 
sticlă. Pardoselile sînt 
de marmură de Rus- 
chija. Alte clădiri a- 
dăpostesc cabinele 
artiștilor, clubul, o 
sală modernă de re
petiție și menajeria.

UN „FILM"
ORIGINAL

Nu, de data aceasta în sală 
nu s-au stins luminile așa 
cum se întîmplă la orice ci
nematograf cînd începe spec
tacolul. Ba, dimpotrivă: to
varășul Ion Moldoveanu, șeful 
controlului tehnic al calității 
a dat dispoziție să se aprindă 
toate becurile. Numai așa pu
teau spectatorii să vadă cit 
mai bine.

Deodată în sală se făcu li
niște. Surprinzător: tocmai 
unii dintre acei spectatori 
care în timpul zilei de muncă 
sînt cei mai vorbăreți, de 
data aceasta tăceau chitic. 
Lîngă ecran — care nu era 
decît o planșetă mare așezată 
puțin oblic — au apărut ^ope
ratorii" adică vreo cîteva ti
nere pe care spectatorii le cu
noșteau bine de la serviciul 
C.T.C. Iată că una dintre ele, 
pe nume Silvia Crăciun, a în
ceput să vorbească:

— Ecranul pe care-l vedeți 
se numește ,,ecranul negli
jenței" iar filmul la care veți 
asista este un film pe această 
temă. Dar. să începem...

...Pe ecran și-a făcut apa
riția un film de aproape un 
metru lățime. Pe generic spec
tatorii au citit de-a dreptul

P. ISPAS

(Continuare în pag. a 2-a)

(Agerpres)

surprinși următoarele cuvinte: 
„Corijenți la calitate". Film 
realizat de tinerii Ion Tofei, 
Virginia Dascălu, Dumitru 
Petcu, Ion Căluș, Nicolae 
Ciociu, Ion Anghel și Dumitru 
Frîncu, de la întreprinderea 
Industria Bumbacului A, — 
București.

în sală s-a făcut imediat 
auzit un cor de glasuri supă
rate.

— Noi ?... Cînd am realizat 
noi acest film ?.., Nu-i adevă
rat !...

— Vă rugăm, liniște, a in
tervenit tînăra Silvia Crăciun. 
O să vă convingeți îndată 
cînd și cum. De aceea vom 
rula „filmul" nostru nu cu 16 
imagini pe secundă ca la cine
matograf, ci cu... încetinitorul. 
Deși filmul este tehnicolor el 
este un film mut. De aceea eu 
și colegele mele de la servi
ciul Controlul tehnic de ca
litate vom face pe parcurs 
comentariul necesar.

...Și filmul a început să se 
depene mai departe. Pe ecran 
a apărut ftn adevărat cîmp de 
flori. O îmbinare armonioasă 
de culori incinta ochiul.

— Bine, dar acesta nu este 
un film, a exclamat din sală 
cineva. Este pur și simplu un 
vig de imprimeu realizat la 
noi în întreprindere. Pe afiș 
scria că aici va rula un film...

— Exact, un film. Urmăriți 
numai cu atenție, au spus ti
nerele controloare. Veți vedea 
lucruri foarte interesante...

Pe ecran parcă se perinda 
o alee înflorită. Cînd, deodată, 
în peisajul multicolor apăru
ră ici, colo goluri, flori întregi 
distruse.

Tinerele de lîngă ecran au 
oprit imaginea pentru a fi 
studiată.

— Priviți! Privește și dum
neata tovârășe Tofei. Cînd a 
început să ruleze acest film 
te întrebai cînd și cum ai con
tribuit dumneata la realizarea 
lui. Gîndește-te și aminteș- 
te-ți: nu mai departe azi, ieri, 
la mașina de imprimat unde 
lucrezi. Ce trebuia să faci 
dumneata acolo ?

— Să supraveghez avant- 
piesa, adică pînza care poartă 
țesătura care intră între ru
louri la imprimat — a răs
puns din sală cu un glas mo
noton tînărul Tofei. Dar nu 
înțeleg... cum am creat eu., 
filmul acesta ?

— Vrei să-ți amintim ? In 
loc să-ți îndeplinești sarcina 
de supraveghere a avantpiesei, 
te ocupai de cu totul alte pro
bleme, erai cu ochii în altă

EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

...Și astfel în această clipă 
s-a întemeiat o nouă fami

lie sovietică.

— Leningrad: ^Palatul fericirii" —i
IA. ntr-unul din cele 

mai frumoase orașe 
ale lumii, pe țăr
mul golfului Finic, 
pe cheiurile maies
tuoasei Neve, la

paralela 60, în luna mai este 
început de primăvară. Liliacul 
din întinsele parcuri încă n-a 
înflorit.

Dar amurgul alburiu, care se 
lasă încă așteptat la orele 22, 
prevestește lungul șir al Nopților 
Albe, al zilelor și nopților de 
vară din Leningrad. La ora c- 
ceasta tîrzie de ’nserare aibă, 
pe cheiul Nevei am întilnit o 
primăvară mult mai fermecătoa
re decît aceea pe care o aștep
tăm în natură. Pășind încet și 
solemn prin fața Călărețului de 
Aramă, de-a lungul Nevei, pe 
albele trotuare, trecea la ora a- 
ceea un vesel cortegiu de nuntă. 
Oamenii purtau în brațe flori 
Inconjurînd o pereche de tineri 
Îmbujorați și timizi. Totul avea 
aerul unui eveniment de o rară 
Importanță șl solemnitate. Am 
urmărit fermecațl această sim
plă și firească manifestare a fe
ricirii tineretuluj sovietic. Rochia 
albă de mireasă din care se

păr 
ex

presie de candoare și optimism 
dădea istoricului oraș simbolul 
noii și îneîntătoarei sale vieți.

Aceasta a fost prima întîlnire 
cu cea mal nouă și 
surprinzătoare instituție 
din Leningrad.

Citeva zile mai tîr- 
ziu, n© aflam pe ma
lul Nevei, în apropie
rea podului Schmidt 
(de unde „Aurora" a 
tras 
tun 
de iarnă) într-o super
bă clădire care poartă 
d© „Palatul fericirii".

Pășim cu un sentiment de viu 
interes pe treptele acestei Insti
tuții în care tinerii locuitori ai 
Leningradului trăiesc unul din 
cele imai frumoase și mai însem
nate momente ale vieții : căsă
toria.

ivea chipul unei fete cu 
auriu și ochi albaștri, cu

istoricul foc de 
asupra Palatului

cea mai 
sovietică

numele

De ce „Palaful fericirii

La Intrare un portar cu chipiu 
șl ținută de gală te introduce cu 
un zfcnbet blajin șl binevoitor tn

atmosfera solemnă a palatului. 
In holul strălucitor, băieți și fete, 
zîmbitori și emoționați, stau de 
vorbă în șoaptă, parcă să nu 
tulbure clipele unice din viața 
celor care în aceste momente iși 
unesc pentru totdeauna pașii în 
viață. In stingă și în dreapta, uși 
monumentale se deschid spre in-

se găsesc flori. Săli de primire, 
săli de pregătire, săli cu podoa
be strălucitoare — iată ce se 
mai află aici.

_ Dar sălile cel© mai frumoase 
sînt cele în care tînăra pereche 
se pregătește și sărbătorește 
marele eveniment. Există o „sa- 

miresei", o altă sală e a 
mirelui. O clipă îna
inte de căsătorie cei 
doi se retrag aici îm
preună cu prietenele 
și prietenii - un obi
dei frumos și roman
tic păstrat în tradiția 
nunților ruse. Dar 

solemnă s© apropie, 
două „alaiuri d© nuntă"

lă a

Ut Urutn^
că perl avînd flecare altă desti
nație. Intr-una din aceste săli 
intră pentru prima dată tînăra 
pereche, în ziua în care au 
hotărît importantul act, Aci se 
scrie cererea de oficier© a căsă
toriei. Și într-adevăr iată-i a- 
șezați la biroul pe care se gă
sește din abundență hîrtie 
cerneală. Nu-I ușor totuși 
scrii o asemenea cerere.., 
aceea lingă birou există ți 
coș de hîrtii...

O altă Încăpere prezintă dori
torilor darurj de nuntă, dintre 
cele mal frumoase. In e|tă parte

Și 
să 
De 
un

clipa 
Cele 
se întîlnesc într-o sală mare și 
tînăra pereche, emoționată, se 
ia de braț și pășește grav spre 
o ușă care li se deschide. Sala 
în care intră este impunătoare, 
spațioasă și gravă. In mijlocul 
sălii un covor. Acolo vor sta sin
guri, ținindu-se de mină, în fața 
biroului la care îi întîmpină o- 
fițeruj stării civile și un deputat 
In sovietul orășenesc. Reprezen
tanții legii oficiază căsătoria, le 
adresează celor doi tineri urări

calde și un îndemn la o viață 
frumoasă, demnă de faptele și 
puritatea morală a omului sovie
tic - și iată cum, in această cli
pă, s-a întemeiat o nouă familie 
sovietică. Soțul - inginer la un 
institut de cercetări, soția — la
borantă Ia același institut. Mo
mentul capătă, aci în palatul 
fericirii, în sala aceasta somp
tuoasă, o importanță copleșitoa
re. Familia și prietenii care au 
luat loc pe scaunele din jurul 
sălii privesc cu zîmbete duioase 
desfășurarea acestor clipe și 
cînd totul a fost înfăptuit, tinerii 
căsătoriți sînt Îmbrățișați și li se 
spun mii de cuvinte duioase, mii 
de urări.

Și pentru că așa cere tradl- 
ția,. pentru că așa e frumos să 
se întîmple trebui© ciocnit in 
momentele acestea sacrul pa
har de șampanie. Dar asta se 
face într-o sală cu această spe
cială destinație : Sala primului 
pahar de șampanie.

Și astfel s-a scurs o jumătate 
de oră. De aici, trecînd pe

MIHAI CARANFIL

(Continuare în pag. a 2-a)



în deplasareLenuțo„Vino duminică acasă, 
face nuntă".

Vestea aceasta mi-a 
inima de bucurie. Se 
unica mea soră. Imediat

Gazde...băieți, 
pe cei 
parcul 

decît 
lor ? 

tinerii

INDISCREȚIE

Un cadou 
inutil

Am intîlnit de curînd un
deva, în regiunea Bucu
rești, niște tineri indis- 

creți din cale afară. Domici
liul acestor curioși este comu
na Dorobanțu. De la ei pină 
în Ulmu sînt doar patru kilo
metri, distanță care se stră
bate cu piciorul în trei sfer
turi de oră.

Drum scurt ce le-a permis 
tinerilor goșpodari din 
na Dorobanțu să tragă 
chiul la vecinii lor din

Pasămite aceștia 
se apucaseră să-și 
amenajeze prin 
muncă patriotică 
un parc de vreo 
mie de metri pă- 
trați, cu 
ring, de dans 
alte cele, 
loc pină 
plin de bălării. 
Qînd au 
așa, cei din Doro- 

. bantu și-au spus 
unul altuia :

— Ia te uită ce 
tac ăia...

Păi fac un 
parc pe ulița 
principală.

v Da’ ce, noi 
n.avem uliță prin
cipală aici in Dorobanții ?

— Și dacă avem, ce-i 
asta ?

— Păi să avem și noi 
parc Ia fel ea ei. Adică de ce 
ei să fie mai cu... parc, asta, 
mai cu moț ca noi ?

Și în clipa aceea, cei din 
Dorobanțu n-au mai fost in- 
discreți. Doar nu poți trage cu , 
ochiul, cînd lucrezi. Că ori te 
uiți Ia lucrul tău, ori aiurea. 
Dar atunci cînd au pornit Ia 
treabă, tinerii din Dorobanțu 
și-au spus:

— Măi, fraților ce-ar fi să-i 
pedepsim pe vecinii noștri că 
au avut ei întii ideea cu par- 
cill?

— Nii-i prea rea ideea.
— Care ? Aia cu parcul ?
— Și cu parcul, și asta care 

o spuseși. Dar cum să-i pe
depsim ?

— Foarte ușor ! Făcînd un 
parc de două ori mai mare ca 
al lor.

Și ideea — cu ajutorul co
mitetului U.T.M. — a fost pu
să in aplicare in comuna Do
robanțu. Mai tirziu însă, cine
va le-a adus o veste.

bănci, 
«I 

pe un 
atunci

văzut

comu- 
cu o- 
Ulmu.

— Măi, 
voi știți că 
din Ulmu 
nu-i costă 
strădania 
Pentru că
au adus și ma
terialul lemnos, și 
puieții dc pomi 
irnamentali, șiră- 
■adurile de flori... 
Atunci cei din 
Dorobanțu s-au 
scărpinat încurcați 
după ceafă gin- 
dindu-se.

— Aici ne-au 
Înfundat. Că dacă 
noi facem un parc 
de două ori mai 
mare ca al lor, nu 
putem să-I scoa

tem de două ori mai ieftin. 
Povestea s-ar fi putut sfîrși 

aici, odată cu terminarea ce
lor două parcuri din comune
le Ulmu și Dorobanfu. Dar în
tre timp s-a întîmplat un lu
cru curios. Deși indiscreția nu 
este o boală, dc ea s-au mo
lipsit și tinerii din Ciocănești, 
vecini cu cei din Dorobanțu. 
Doar pină la ei erau numai

un

șapte kilometri, distanță sufi
cientă să poată trage cu ochiul. 
Și văzind ce se întimplă ală
turi, s-au molipsit totodată 
și de... elanul celorlați, por
nind să-și amenajeze un parc. 
Bineînțeles al lor va fi și 
mai marc. Vorba celor din 
Dorobanții, tot ca... pedeapsă.

Iată, așadar, cum indiscreții 
au imitatori, lucru care 
nu supără pe nimeni. Și 
pină acum se spunea că 
tația nu are valoare, de 
asta proverbul a fost 
mințit.

Acum, dacă vreun străin, 
privind mindrețea de parc din 
comuna Ciocănești, ar întreba 
pe președintele sfatului popu
lar cit a costat lucrarea, i s-ar 
răspunde :

— Ne-a costat doar... faptul că 
n-am avut noi primii ideea 
asta 1

umplut 
mărita

_ ______ „. . .. am în
ceput să mă gîndesc ce cadou 
să-i duc. Printre obiecte am in
clus ți o lampă de petrol cu pi
cior, cu abajur mare, viu colorat. 
Știam că o asifel de lampă o va 
bucura mult pe sora mea. in anii 
copilăriei noastre adeseori seara 
ne opream in fața casei cu prid
vor a notarului. Ore la rînd pri
veam uimiți lampa aceea mare, 
cu abajur, din casa notarului. 
Cînd ne întorceam în cămăruța 
din chirpici a părinților, lumi
nată slab de gazornița noastră 
ce pilpiia, ne culcam cu gîn- 
dul la lampa cu abajur...

lată așa dar de ce spre uimi
rea vinzătorilor am refuzat nenu
mărate lămpi pină ce în sfîr- 
șit am ales una. Era cu mult 
mai frumoasă decît lampa fostu
lui notar.

Datorită unor treburi profe
sionale nu am putut însă să 
plec in sat la noi la Căscioarele, 
raionul Negru Vodă, 
ziua nunții. Am ajuns 
miază. Am sărutat cu 
sora mea ce strălucea 
de mirească și i-am dat pache
tul cu cadouri. S-a bucurat de 
toate. Lampa însă a luat-o, a 
cercetat-o pe toate părțile, și a 
pus-o pe masă. Rîzind s-a dus 
spre ușă și a răsucit un... comu
tator.

O lumină puternică inundă 
întreaga cameră. De abia a- 
tunci am remarcat becurile din 
tavan. Cumnatul meu mi-a spus 
cu mindrie.

- De o săptămină intregul 
sat e electrificat. Negru Vodă 
este al doilea raion din regiu
nea Dobrogea, complet electri
ficat.

Cadoul meu era complet inutil 
în casa aceea mare de colecti
vist, cu lustra cu patru brațe ce 
împodobea tavanul.

decît în 
dupo-a- 
drag pe 
în rochia

'Tpovarășul Constantin Mu-
/ șa, delegat de U.C.F.S. 

raionul Călărași să con
ducă meciul de fotbal dintre 
echipele din comunele Crucea 
și Socoala (din campionatul 
raional) își verifică incăodată 
fluierul, suflînd tare in el să 
vadă dacă îi exprimă sonor 
autoritatea — și o porni la 
drum. Dar la destinație, acolo 
unde știa el terenul, omul 
prinse să fluiere... a mirare. Pe 
locul cu pricina, nici urmă de 
fotbaliști. De fapt nici n-aveau 
ce să caute, pentru că tot te
renul era ocupat. Nu de o altă 
echipă, ci de 
cerealiere- Ce 
se desfășurau 
la fotbal. 
Adică un 
de fasole, 
dovleci.

Întii arbitrul
nimerit în altă parte. De aceea 
așteptă să apară vreun local
nic. Cînd acesta se ivi, tovară- 
rul Mușa se grăbi să-l întrebe 
unde e terenul de fotbal.

— Poate vreți să întrebați 
unde a fost ? Că în prezent 
s-au însămînțat pe el culturi.

— De ce ?
— De porumb, de fasole, de 

cartofi și alte cele !
- Nu, omule, de ce l-a în

sămînțat ?
— Zicea președintele colecti

vei noastre că e păcat ca un 
loc așa de mare să fie folosit 
numai duminica la meciuri. 
Și, in plus, se săturase să tot 
audă pe teren, cum strigă, lu
mea „E gol! E gol!« Așa că 
l-a umplut cu ce vezi mata...

în 
lot
2 de

niște... culturi 
e drept, ele 
întocmai ca 

sistemul 1-4-2-4- 
de porumb. 4 
cartofi și 4 de

a crezut că a

- Nu știi dumneata cum să 
ajung la poartă ?

la

Cin tec
de „leagăn**

Dedicată tînărului colec
tivist Litră Ion, de la Gos
podăria agricolă colectivă 
din Smirdan, raionul Calafat.

| Vino Ene,
Pe la gene,
Pe la ochi, pe la sprîncene 
Și-alungă din lonaș 
Toate oboselile, 
Toate plictiselile 
Fă-I să doarmă-n pat 
Prunc îmbăiat,
Zi. de .vară
Pină-n sară,
Că de prășit n-a prășit, 
De plivit n-a plivit, 
De copilit n-a copilit 
Dar de obosit a obosit 
In vîrlul patului. 
De rîsul satului.
Zît T miță nu miaună, 
Marș I cline nu lătra, 
Uș I găină nu cotcodăci 
Că din somn l-tfi trezi 
Și-i alungafi, vis înșelător 
Ce îl face bătrîior- 
Ducîndu-I pe .a șa aripă 
De- cum adoarme într-o clipă 
Purfindu-I zi șl seară 
In țara lui Pierde-Vară 
Unde singur se ară pămintul, 
Unde prășește vîntul,
Unde plinea se coace singură, 
Unde-ți pune altul în lingură 
Ieși lene iute
Și de la el du-te, 
Lasă-I pe lonaș în pace 
Căci nouă nu ne place 
Un flăcău mîndru și frumos 
Dar posac și lenevos
Azi munca ne cheamă grabnic 
Și pe lonaș îl î Vrem harnic 
Să nu fie de rîs în sat 
Că-i fruntaș la somn, în pat.

Auzit de C. SLAVIC în 
comuna Emil Racoviță, 

raionul Vaslui

Grupaj realizat după 
corespondențele trimise de 
B. ȘTEFAN — operator 
chimist;
ION IRIMIE - țăran înto
vărășit ;
J. TOM A
U C F S *
MARCU’ MIHALACHE — 
colectivist;
VICTOR TEODORESCU — 
funcționar.

Desene de: A. CALI- 
STRAT și C. MIHAI.

activist

însă 
dacă 
imi- 
data 
dez-

La o expoziție de...
Reporterul a fost invitat 

să vadă căminul cultu
ral. Nu înțelegea însă 

de ce pe buzele ghidului stă
ruia un zîmbet continuu. Au 
intrat într-o încăpere destul 
de mare. Nu era insă căminul 
cultural. Nimeriseră alături, 
în nici un caz, întimplător. 
Aici voise să-l aducă ghidul.

— Știți, v-am adus aici ca 
să vă dați seama de „activita
tea" căminului cultural. în 
mic, toată e trecută aici ! con
chide ghidul.

De la început reporterul a 
avut impresia că nimerise în
tr-o expoziție de... planuri. 
Planuri întocmite cu multă 
minuțiozitate șl acurateța gra
fică, zeci de planuri și plănu
lețe. Ele erau așezate pe pa
nouri purtînd fiecare titluri 
pompoase. Panourile erau și 
ele așezate pe pereții încă
perii. Astfel s-au umplut trei 
pereți. S-ar fi umplut desigur 
și al patrulea, dar acolo erau 
ferestrele. Și unde era această 
expoziție ? într-o sală în care 
nu pătrunde aproape nimeni 
din cei vizați.

Să vedem ce prevăd planu
rile ? Spicuim citeva titluri și 
probleme: grafic cu învăță
torii de serviciu, plan de mun
că al colectivului de conferen
țiari, planul săptămînal al

cercurilor de citit, programul 
tematic, plan de măsuri pen
tru îmbunătățirea activității 
echipelor artistice, planuri, 
planuri și iar planuri. Dar a- 
cestea au și rubrici cu : cine 
răspunde, ce funcție are etc. 
Ar mai lipsi Ia panourile cu 
planurile activității cultural- 
artistice, și un plan de măsuri 
ce se vor lua în caz cînd con
trabasului i s-a rupt o strună.

— Bine, bine - a intervenit 
reporterul, dar activitatea cul- 
tural-artistică propriu-zisă un
de este ?

Ghidul a rămas încurcat. Ce 
era să răspundă ? De luni de 
zile în comuna Senereuș, raio
nul Sighișoara, nu s a organi
zat, în cadrul căminului cul
tural nici un spectacol mai ca 
lumea. Corul, echipa de tea
tru, orchestra, fanfara, echipa 
de dansuri, brigada artistică 
de agitație — toate zac înmor- 
mîntate în... hîrtii.

— Aveți și o carte de im
presii ? Ar trebui, dacă ați or
ganizat așa o expoziție origi
nală.

Ghidul n-a răspuns.
— Atunci să improvizăm 

una. a continuat reporterul. 
Nu se poate altfel. Se impun 
păreri, impresii.

— Cine-i directorul căminu
lui cultural ?

PRE
q tifl ce este 

prestidigitația!
> Arta de a face 

să apară ori să dis
pară ceva. Mi-am dat 
seama că asia e 
tidigitația odată, 
mult, la Galați. Pres
tidigitatorul m-a

pres
ele

‘ > în
trebai ; ai bani ? Am

C ’’ o

planuri

- Dar președintele asociației 
sportive din comună n-a spus 
nimic T

- Doar nu era să se certe 
cu el însuși. Că președintele 
colectivei e totodată și pre
ședintele asociației sportive.

- Și în cazul ăsta, unde joa
că fotbaliștii ?
- Păi joacă... la nunți sau 

la chermeze ! răspunde local
nicul văzîndu-și de drum.

Rămas singur, arbitrul o 
porni mai departe, în căutarea 
locului unde fotbaliștii din co
muna Crucea urmau să-i întîl- 
nească pe cei din Socoala. Și, 
mergind așa pe uliță, dădu 
peste un alt localnic, pe care 
se grăbi să-l întrebe :
- N-ai văzut mata pe

liștii de aci ?
- Ba i-am văzut... în 

nă la un meci. Și mz-a 
cum au jucat !
- Oleu! Nu ne înțelegem ! 

se amari arbitrul. Eu vreau să 
știu dacă nu i-ai văzut adi
neauri. Că trebuie să arbitrez 
meciul lor de azi.

— De ce nu spui așa, tova
rășe ? se dumiri localnicul. 
I-am văzut acum vreo oră...

— Ce făceau ?
- Făceau... cei cinci kilome

tri pină la Floroaica, unde este 
un alt teren de fotbal.

Tovarășul Constantin Mușa, 
după ce-i mulțumi pentru lă
murirea dată, se transformă 
din arbitru în... 
perind într-un 
distanța pină la 
Dar cînd ajunse 
începuse,
două echipe ,se 
pină vine arbitrul, vine noap
tea Și porniseră să joace 
cal, rugind pe cineva de p«et cuceritor (olriel nici nu ne 
margine să le conducă mecitțhipuiom că trebuie să fi« a . 
Firește, 
U.C.F.S. 
nu cel 
echipe, 
meciul amical, 
asiste la el, în 
spectator. Iar

fotba-

toam- 
plăcut

crosist, acn- 
timp record 
locul indicat, 
acolo, meciul

Fotbaliștii celor 
temuseră că

se află „Palatul căsătoriilor", instituția cu cel mai lung program 
zilnic din oraș : 8-22

Foto: M. CARANFIL

Leningrad:
9jPalatul fericirii

fre din pag l-a)

. svei tinăra pereche va 
^drumul spre noul ei 

s minunatul oraș li se va 
c%i frumos acum, după 
postea lor și-a găsit aici 
'"le fericită încununare <

îxistenfă minunată
I e a avut această minunată 
î I Cum s-a născut aceas- 

Luă și frumoasă tradiție >n 
i tineretului sovietic ?

J~ ara Emelianova, directorul

ri lonm Jîtorul unei atit de intime și 
nenești instituții) ne vorbește 

Călărași espre istoria scurtă și frumoa- 
de ambă a Palatului. Așa aflăm că pa

să socoteaatu' I®r'cirii s-a născut din 
inițiativa comsomoliștilor din 

ramin “Leningrad după lucrările celui 
calitate de-al Xlll-iea Congres al Com- 

la sfirșit, somoiului. la 
adresă fotbaliștilor din 
muna Crucea.

- Bine, fraților, dar u«| 
arătat 
U.T.M. 
ren ?
- Ba

arbitrul 
raionul 
delegat 
trebui

la comitetul 1 
că ați rimat f

Ghidul tace mile.
— Nu-1 cunoașteți ? ! se mi

ră reporterul.
— Eu sînt, vine cu întirzie- 

re răspunsul. Să ----- 
tem : Iaeobi Ion.

Redăm mai jos 
de reporter :

„într-adevăr, e o expoziție 
originală. Păcat însă că din 
tot ceea ce se spune în zecile 
de planuri și plănulețe nu s-a 
tăcut aproape nimic. Dacă to
varășii care răs
pund de activita
tea cultural-artis- 
tică a căminului 
cultural din comu
na Senereuș, în 
frunte cu direc
torul său Iaeobi 
Ion, cu secretarul 
organizației 
ză U.T.M.,
Gheorghe, 
că cu asta 
zelvat totul, 
înșeală. Le-o spu
nem pe șleau : ce 
fac ei aici e biro
crație și nu acti
vitate culturală 
de masă“.

ne cunoaș-

cele notate

de ba- 
Cioază 

cred 
au re- 

se

TLBIROC
răspuns: am I Multi l 
Așa și așa. Unde îi 
fii ? Aici — am răs
puns arătînd spre bu
zunar. Arată-i I Caut 
eu, și caut, și caut. 
Degeabal Banii dispă
ruseră. Prestidigitato
rul făcuse să dispară 
banii din buzunarul

meu și să apară în 
buzunarul altcuiva din 
sală, care, bineînțeles 
mi i-a înapoiat.

Și iată că în urmă 
cu cîfeva săptămîni 
mi s-a întîmplat din 
nou ceva asemănător. 
Toi cu bani. Tot la 
Galați. Nu însă într-o

Atita „geografie" și nici un rezultat l,„

da, insă ni s-a 
să facem ce știm- Și na 
batem drumul 
muna asta...

— Și in cazul 
de gind ?

- Vrem să facem, 
antrenor 
drumuri pină i 
dacă la toamnă 
campioni raional 
să ieșim... 
întii!

pin4
iți 

ista

un
‘ițea

de... cros. .nea,
igem 
ni, o 
mina 

crosi

RA
sală de spectacole, el 
la secția agricolă a 
sfatului popular raio
nal. Prestidigitatorul 
nu mai era prestidigi
tator. Erau tinerii in
gineri Constantina Pir- 
vu și Dobre Spiru de 
la Secția agricolă a 
Sfatului popular raio
nal Galați. Banii nu 
mai erau ai mei ci ai 
gospodăriei colective 
„Nicolae Bălcescu" 
din satul Sclnteiești. 
Nici nu mai am căpă
tat banii înapoi, pen
tru că s-au dus pe 
apa sîmbetei. De fapt 
așa se spune, banii 
s-au dus insă pe 
drum, pe tren. 3.000 
lei. Să vedeți cum I

Ia Oradea- 
vaci. Ni uf 
fie cu ca 
la Oradeci

— Nou- 
multe fîn- 
nă. Duevă- 
să nu astru 
zufi î răs- 
de Ihpoia- 
punt să vă 
ji-v4sînfeh 
indr 
plfllați.

te deie- 
r-ați 

in-
•ă 

ada l 
intra.

I 
■mi-o I 

m. O iu pe 
la cei-

— ------ să vă ducefi
Membrii gospodărieiva — zice 
noastre colective a 
hotărît nu de mult <m dus și 
cumpărăm un nunva. 
de vaci cu lapte Intr-adevăr, 
juninci. Ne ducem reparlifie să 
la secția agricolă de la noi, 
veți bani l Avem I acum, Așa 
IMHi ^JOe, nv

fi

in-

la

I-
ludfi 

nu 
că

mergeți acasă și 
nifi le toamnă.

— Bine, bine, 
venit vom veni noi la 
toamnă. Dar cum ră- 
mine cu banii chelfu- 
iți, cum îi justificăm, 
că sînt ai colectivei?

— Secția agricolă 
a sfatului popular ra
ional care v-a trimis 
aici, ea să răspundă.

întrebăm la raion.
— Nu sintem no 

de vină, sfatul regio
nal ne-a spus să vă 
îndreptăm acolo.

întrebăm la regiune
— Nu sintem 

noi de vinăl 
știam și noi.

Nu cunoaștem 
„știau" ei, dar 
dem că aria de 
face să apară ori, 
ales, să dispară ceva 
și care se cheamă 
presti... birocrație, ar 
trebui Igată în seamă. 
Și apreciată așa cum 
se cuvine.

ve

de

nici

ce 
cre- 

â 
mii

_ care s-a vorbit 
despre crearea noilor tradiții in 
viața tinere tu Iu sovietic, despre 
păstrarea și imoogățiiee cu tm 
conținut nou a vechilor V*dK 
ale poporului, legate de ce>e 
mai însemnate evenimente din 
viața tinerilor.

Palatul fericirii din Leningrad 
a fost creat prin munca tinerilor 
din oraș. Ei și-au adus o mare 
contribuție la împodobirea aces
tei

eparține Sov-eti. J orășenesc, 
dar el este o create a co-so. 
mol iști lor.

La 1 noiembre 1959 tineri; o- 
rașului au isprăvit lucrul și cu 
un entuziasm neînchipuit ei au 
asistat la deschiderea oficială a 
prime; instituții de acest fel din 
Uniunea Sovietică.

Cinstea memorabilă de a fi 
prima pereche care și-a oficiat 
aici căsătoria, care a petrecut 
acest eveniment într-un aseme
nea important și copleșitor ca
dru, i s-a acordat unei tinere 
perechi de muncitori de la Uzi
nele Krov (fosta PueiorJ. De: 
prima fon» i« tinorâ isc--SC * 
ccrtea de a’Jr a Pc-ct-’- ’e - 
cirii din Len ngrod a fost tom.. 
lia muncitorilor Liubov si Mine . 
Nazarov, in amintirea tinerei 
perechi clipele acestea au ră
mas pentru totdeauna. Multe 
fapte vin să întipărească adine 
în memorie momentul acesta. 
Primul și cel mai important este 
acela că cei doi tineri muncitori 
sovietici nu numai că au avut 
putința să-și întemeieze fără 
:ec mc «r că gr ă o e ta

a* î x—gu <i 
s- cMwrC O

-exezentonț « 
i s-o Oui ocose 
adresat fel iertări

.egetie de tmor 
Paietului fericir 
la Nazarov, i-a___ _
și a înminat daruri pentru noul 
membru al familiei și pentru pă
rinții fericiți,

Trei perechi tinere de studenți 
din același institut de mine, și 
din aceeași grupă s-au căsătorit 
in aceeași zi, la aceeași oră, în 
ziua primirii diplomei - și au 
plecat cq ingineri mineri unde
va, tn Nordul ndepârta^ la Oes-

clădiri. Ca instituție, palatul

Răspunsuri 
firești

-<r»6. © și ' 
acesta iom* 
ceasta emoți . ___ r
tul că evenimentul acesta nu-i 
interesează numai pe ei doi, ci 
est© un prilej de bucurie și săr
bătoare și pentru tovarășii lor 
de muncă.

Familia lor va fi una din mi
lioanele de familii fericite și 
trainice, bazate pe cea mai via
bila morală, și care se bucură 
de ocrcF'ea ș: 3' JO sta*- ji sa- 
vetc.

SOV^T’C.
Sînt numai cîtevo cazuri pe 

care și le amintește tovarășa E- 
melianova. Dar fiecare din cele 
26.000 de tinere familii are u*n 
destin al ei, cu siguranță fru
mos și fericit. Nu ie este indife
rent celor care lucrează la Pa
latul fericirii ce soartă va avea 
t'-ă-c e cc-e «e 'ntemeic-
zc cc De ooMC. ars* e -oue

■t
peceene ț neon cu păaag*. Cu 
vor face după căsătorie, cum iți 
vor orîndui viața, ce proiecte au. 
pe ce se bazează hotărî rea lor 
d© a se căsători, iată ce între
bări iși pun lucrătorii de aici. 
Și nu sînt de loc întrebări con
venționale, pentru că viitorul ti
nerei familii sovietice intră în 
grijile ce căpetenie ale statului 
ser etc. c'e someăeo.

J

(Urmare din pag. îs) 
capătă parcă o nuanță mat 
pră...

— Pentru un utemist 
este permis să nu respecte 
cei mai în vîrstă ca el, să nu-și 
asculte părinții cînd aceștia îl 
învață de bine, să nu-i ajute. 
Procedează așa Ion Cioric ? 
Mamă-sa este aici, să ne spu
nă dînsa.

— Eu d-aia am venit maică... 
Nu mă ascultă. Umblă teleleu 
toată ziua în loc să facă o 
treabă. Și avem destule tre
buri de făcut pe lingă casă. Eu 
tint bătrînă, 
o putere. De 
voi. Dacă nu mă ajutați...

Și au luat i 
mai utemiștii, 
invitați la 
in vîrstă, 
greutățile 
cut copiii, 
.- piiina lor. și l-au sfătuit pe 
5i-.ct să se poarte cuviincios. 
Alțv.. cei tineri, utemiștii, au 
fost mai aprinși. Critica lor a 
■:>t -nai aspră. Cioric era doar 
utemist și ei nu puteau accep
ta ca un membru al organi
ze;.e. si se poarte în felul a- 
cesta A luat cuvîntul și Cio
ric. Avea fața aprinsă de ru- 
șt-te. Vocea îi tremura.

— Am greșit. O rog pe ma
ma sd mă ierte. Iar pe voi să 
r.i credeți... N-o să se mai în- 
timple.

S-a hotărît ca de Cioric să 
se ocupe cu mai multă aten
ție comitetul U.T.M. Să vadă 
ce citește, cum își petrece 
t.mpul liber, să-l ajute.

Adunarea s-a terminat. A 
-âma» in sală doar secretarul 
U.T.M. pentru a transcrie pro
cesa'. verbal. Ușa s-a deschis 
ș: in sală a intrat o femeie 
nn prea in vîrstă.

— Am fost și eu la adu
nare.

— Știu tușă.
— Sint mama lui Paulina 

Ursescu.
— Știu și asta. A fost doar 

și Pa i'.ma la adunare.
— Despre ea e vorba. Ce 

spui, nu puteți să o primiți 
s . pe ea in organizație ? Să știi 

fată bună. Iți spun eu 
care-i sînt mamă și o cunosc.

★
M. s-a părut inutil s-o mai 

i treb pe secretara comitetu
lui U.T.M. din comuna Du- 
mitrești. raionul Rimnicu 
Sărat cum desfășoară orga
nizația U.T.M. munca de edu
care a tuturor tinerilor din 
comună- Cele aflate mi s-au 
părut răspunsul cel mai eloc
vent la această întrebare.

as-

nu 
pe

nu mai am nici 
aia am venit la

cuvîntul nu nu
ci și oamenii 

adunare. Unii, cei 
au vorbit despre 

cu care și-au cres- 
au povestit despre

oprex matv a* *. .-setata. 
S’-au efictat e< ccsăta"c cta 
aproape 26 000 ce t_-e-e □»- 
rochi.

E o cifră impresionantă dacă 
te gindești Io tot atitea familii 
care trăiesc acum fericite, care 
n-au uitat nici o clipă momen
tele unice petrecute aici.

Firește, îi este greu tovarășei 
Emelianova să ne vorbească 
despre destinele tinerelor familii 
întemeiate aici. Cine poate ur
mări viața a 52.000 de oa
meni în parte ? Citeva lucruri 
însă, cele pe care a avut putin
ța să le cunoască, ni le poate 
mărturisi...

La un an după căsătorie, in 
familia muncitorilor Liubov și 
Mihail Nazarov s-a născut •

ar nsu <; ee* 1

v ee» •

Ne g "oec— ta eoee «renun
țe că ceva csemcnctor ©r ree-- 
creat Și la noi, că -n v-ațe tie- 
retului nostru evenimentul căsă
toriei ar trebui cinstit intr-un fel 
asemănător.

Părăsim Palatul fericirii însoțiți 
de același suris blajin și bine
voitor al portarului. Și incăodată 
citim inscripția de la intrare. Nu, 
aici nu scrie Palatul fericirii, ci 
„Dvoreț Brakosocetania" ceea ce 
înseamnă „Palatul căsătoriilor". 
Denumirea de „Palatul fericirii" 
s-a născut involuntar pe buzele 
celor care au petrecut aici unul 
din cele mai frumoase și mai 
emoționante momente din rață.

Dupâ terminarea lucrului...
Foto ; O. ARCAWi
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în toate școlile din țară se simte un ritm 
ca de fiecare zi, o intensificare a eforturilor, 
deosebită pentru pregătirea temeinică a elevilor. Se apro
pie doar sfirșitul anului școlar, iar pentru cei din ultima 
clasă și examenul de maturitate.

Pregătirea pentru examenul de maturitate este o sarcină 
de răspundere pentru elevul de la școala serală, care tre
buie să Împletească Învățătura cu munca în producție și 
țintește să fie fruntaș nu numai în clasă, dar și la strung 
sau forjă. E nevoie de o muncă susținută, serioasă, bine 
organizată pentru a îndeplini toate îndatoririle din pro. 
ducție fără a neglija învățătura.

Pentru a fi încununată 
buie să fie sprijiniră atît 
rea unde ei lucrează.

nou în mun- 
o preocupare

LA ȘCOALĂ

de 
de

succes, 
școală,

munca seraliștilor tre- 
cît și de întreprinde-

La Uzinele „1 Mai" din Plo
iești, numărul seraliștilor din 
clasa a Xl-a nu este mare, 
raportat la numărul tinerilor 
din uzină; doar 28 de elevi. 
Ei studiază la două școli: 
Școala medie nr. 1 „I. L, Ca
ragiale" și Școala medie nr. 6 
t,C. L Parhon".

Ambele școli au socotit pre
gătirea pentru maturitate ca 
o problemă importantă, care 
a stat în centrul atenției ca
drelor didactice încă de la în
ceputul anului școlar.

Secția de învățămînt a ora
șului Ploiești a organizat pen
tru elevii din ultima clasă de 
la învățămintul seral de la 
toate școlile din oraș, un curs 
de pregătire în vederea exa
menului de maturitate și a 
examenului de admitere la far 
cultate. Elevii și-au dat sea
ma de necesitatea acestui 
curs, de aceea îl frecventează 
cu regularitate.

Pe lîngă această acțiune or
ganizată Pe oraș, fiecare școa
lă s-a îngrijit de buna pregă
tire a elevilor în vederea ma
turității. Atît la Școala medie 
nr. 1, cit și la Școala medie 
nr. 6 s-au organizat, de la în
ceputul anului școlar, medita
ții și consultații pentru elevii 
claselor a Xl-a, la toate ma
teriile prevăzute în progra
ma examenului de maturita
te. S-au stabilit la fiecare ma
terie problemele asupra că- 
rOra trebuie să se insiste, su
biectele mai dificile, capito
lele la care s-a observat că e- 
levii au lipsuri. S-au făcut 
planuri și scheme pentru sis
tematizarea materiei. La Școa
la medie nr. 1 s-a planificat

astfel 
recapitularea materiilor 
anii precedenți s-a făcut 
cursul primului semestru, 
mînînd pentru al doilea 
mestru doar aprofundarea 
materiei din clasa a XI-a.

Elevii rămași în urmă au 
fost ajutați separat, organi- 
zîndu-se pentru ei ore speciale 
de meditație. Această preocu
pare a făcut ca numărul no
telor bune să crească.

O preocupare permanentă a 
conducerilor celor două școli a 
fost asigurarea unei frecvențe 
regulate la cursuri. în acest 
scop, direcția școlii și dirigin- 
ții au luat legătura cu între
prinderile care nu creiau tu
turor elevilor cele mai bune 
condiții să frecventeze regulat 
cursurile, reținîndu-i pe unii 
elevi (Uzinele „1 Mai", Uzina 
mecanică II) la diferite acti
vități în afara producției.

Pentru o cunoaștere temei
nică a preocupării elevilor 
atît la învățătură cît și în 
ceea ce privește frecvența, la 
Școala medie nr. 1 s-a format 
un comitet de elevi care să 
urmărească aceste probleme, 
în urmărirea frecvenței, mem
brii comitetului nu ș-au măr
ginit să adune motivările date 
de întreprinderi, ci au căutat 
să vadă dacă acestea au 
bază motive întemeiate.

această pregătire, incit 
din 

în 
ră- 
se-

fN UZINĂ

la

Duminică 28 mai
Teatre

Sala Palatului R. P. Romi
ne : „Ochiul albastru" (prezin
tă Teatrul Muncitoresc C.F.R.) 
— orele 19,30..

Teatrul de operetă: Lysis- 
trata (orele 19,30).

Teatrul Național „I. L. 
ragiale (sala Comedia): Oa
meni care tac (orele 10); ~ 
gele Lear (orele 14,30) ; O 
scrisoare pierdută (orele 19,30).

Teatrul Național „I. L. Ca
ragiale" (sala Studio): Siciliana 
(orele 10) ; Hangița (orele 15) ; 
Milionarii (orele 19,30).

Teatrul Constantin Nottara 
(sala Magheru): Antoniu și 
Cleopatra (orele 10) ; Pygma
lion (orele 15,30); Primăvara 
(orele 19,30).

Teatrul Constantin Nottara 
(Sala Studio) : Musafiri ne
poftiți (orele 10,30); Văduva 
isteață (orele 14); Scandaloasa 
legătură dintre d-1 Kettle și 
d-na Moon (orele 20).

Teatrul Municipal (sala Ma
tei Millo): Răzvan și Vidra 
(orele 10); Regele și clinele 
(orele 15) ; Sfînta Ioana (orele 
19,30).

Teatrul Municipal (sala Fi- 
lîmon Sîrbu): Trei generații 
(orele 10) Menajeria de sticlă 
(orele 15); Take, Ianke și Ca- 
dîr (orele 19,30).

Teatrul de comedie: Priete
na mea Pix (orele 20).

Teatrul pentru tineret și 
copii (sala C. Miile); Scrisori 
de dragoste (orele 11) ; Marele 
fluviu își 
19,30).

Teatrul 
copii (sala 
chetarii măgăriei 
ii); ~ ' '
(orele 15,30) ; Marțienii (orele 
19,30).

Teatrul Constantin Tănase 
(sala Savoy): Revista 62 (orele 
20).

Teatrul Constantin Tănase 
(sala Victoria) i Concert Ex
pres (orele 20).

Cinematografe
Cerul Balticei: Patria ;

Strada Preriilor : Republica, 
București, Flacăra, Drumul 
Serii ; Șeful de gară : Maghe- 
ru, I. C. Frimu, Miorița, Li
bertății ; Dragostea te așteap
tă : V. Alecsandri, Arta, Vol
ga ; Principiul Suprem : C-tin 
David, N. Bălcescu ; Acoperi
șul : 
Oglî: 
poare, 30 
nu ajunge 
în pragul . v-tnua. ,
Fotografia pierdută (diminea
ța : Program special pentru 
copii): Timpuri Noi ; Lili: 13 
Septembrie ; Povestea tinerilor 
căsătoriți: Tineretului; Cie- 
lito Lindo : Gh. Doja, V. Roai- 
tă, 1 Mai, Al. Sahia ; Moulin 
Rouge : 8 Martie ; Toată lu
mea ride, cîntă și dansează : 
Al. Popov. Olga Bancic, Aurel 
Vlaicu ; Viraj în noapte : Gri- 
vița ; Articolul 420 : Cultural ; 
Eroii vii : 16 Februarie ; Stra
da Seiler nr. 8; Unirea, 8 
Mai ; Drumul spre înalta so
cietate : T. Vladimirescu ; In
sula fără nume: Munca ; 
Lady Hamilton : Moșilor ; O 
dată în viață: Popular ; Se
tea : Elena Pavel, 23 August;

Ca-

Re-

adună apele (orele

pentru tineret și 
Libertatea): Muș- 

sale (orele 
Cocoșelul neascultător

Maxim Gorki ; Ker 
înfrățirea între po- 

Decembrie ; Unde 
diavolul : Lumina ; 
furtunii: Central ;

La Uzinele „1 Mai“ există 
preocupare pentru tinerii care 
urmează cursurile serale. Con
ducerea întreprinderii a ur
mărit să asigure condițiile ne
cesare ca elevii să poată frec
venta regulat cursurile. Ast
fel, seraliștii n-au fost repar
tizați în schimbul II, schim
bul care reclamă prezența în 
fabrică la orele cînd au loc 
cursurile la școala serală. în 
perioadele mai grele (teze, e- 
xamene) se acordă elevilor 
concedii de studii. De aseme
nea, după ce școala a atras 
atenția asupra unor absențe, 
elevii n-au mai fost aglome
rați cu sarcini în afara pro
ducției, lăsîndu-li-se astfel 
timp pentru studiu individual. 
Uneori inginerii au dat sprijin 
elevilor în pregătirea unor 
materii, iar bibliotecara uzi
nei i-a ajutat să se pregătea
scă la limba romînă.

Pe lîngă faptul că a 
să asigure condiții de 
elevilor, întreprinderea

ceput să le controleze pregă
tirea. La secția care se ocupă 
cu problemele de învățămînt 
există o evidență a notelor e- 
levilor, iar din cînd în cînd, 
delegați din partea comisiei 
de selecționare asistă la ore.

La o primă privire s-ar pă
rea că seraliștii dintr-a Xl-a 
se bucură de atenția cuvenită: 
li se asigură condiții de stu
dii, sprijin. Ii se controlează 
activitatea.

Dai- organizația de bază 
U.T.M. din uzină le dă în- 
tr-adevăr atenția cuvenită ?

Secretarii organizațiilor de 
bază U.T.M. din secții nu cu
nosc situația reală a seraliș- 
tilor. După ei, totul merge 
bine. Dar se poate oare igno
ra cazul elevului Nicolae Mi
hai din clasa a Xl-a B de la 
Școala medie nr. 6, care era 
aproape pe punctul de a fi 
exmatriculat din cauza absen
țelor ? Oare absențele sînt 
considerate motivate pentru 
că Nicolae Mihai face parte 
din echipa de fotbal a fabri
cii și lipsește de la școală din 
cauza antrenamentelor ?

însuși faptul că școala a tre
buit să intervină împotriva re
ținerii repetate a elevilor la 
diferite activități obștești, do
vedește insuficienta, atenție a 
organizației U.T.M. față de e- 
levii din ultima clasă de la 
seral.

Discutînd cu elevul Dobres- 
cu Dumitru din clasa a Xl-a 
B de la Școala medie nr. 6, 
el mi-a mărturisit că nu în
totdeauna se pregătește cu 
seriozitate, că se întîmpla să 
mai lipsească de la cursuri, 
uneori fără motive serioase. 
Acum s-a schimbat, l-au aju
tat profesorii să vadă că să- 
vîrșește o greșeală. Dar gre
șeala aceasta putea fi înlă
turată mai de mult dacă orga
nizația U.T.M. l-ar fi sprijinit 
la timp. Organizația U.T.M. 
din uzină se bazează prea 
mult pe faptul că școala se o- 
cupă de seraliști — și nu con
trolează serios munca elevilor, 
mai ales a celor din clasa a 
Xl-a, nu-i îndrumă spre o con
tinuă ridicare a nivelului la 
învățătură.

Munca cu elevii din clasa a 
Xl-a, care vor absolvi în curînd 
școala, trebuie să fie o preo
cupare generală a întregului 
activ U.T.M. din întreprinde
re. Ei au nevoie de ajutor să 
treacă această etapă grea din 
viața de elevi: maturitatea. 
Acest ajutor trebuie să vină 
prin organizarea de consulta
ții, grupe de învățătură, prin 
controlarea munții fiecărui e- 
lev dintr-a Xl-a, a felului 
cum își folosesc ei timpul 
pentru a se pregăti să treacă 
cu succes ultimul examen din 
școala medie. Sînt 28 de ti
neri care se pregătesc să ter
mine școala iar organizația 
U.T.M. are datoria să se ocu
pe de fiecare în parte, zi de

Rapid în semifinalele 
C. C. E. la volei

27 (Agerpres).

din Paris 
volei dintre

PARIS
Simbătă seara s-a desfășurat 
în sala Charlety 
meciul retur de
echipele Rapid București și 
Stade Francois, contînd pen
tru sferturile de finală ale 
„Cupei campionilor europeni". 
Voleibaliștii romîni au obținut 
victoria cu scorul de 3-0 (12, 
8, 11) și s-au calificat astfel 
pentru semifinale. Ei cîștiga- 
seră meciul de la București 
tot cu 3-0.

CAMPIONATELE INTERNATIO
NALE DE SCRIMĂ ALE R.P.R.

Constantin Stelian 
a ci ști gat proba 

de spadă
Proba de spadă din cadrul 

campionatelor internaționale 
de scrimă ale R. P. Romine a 
fost cîștigată de trăgătorul ro- 
min Constantin Stelian care a 
realizat 6 victorii. Pe locurile 
următoare s-au clasat E. Ga
bor (R. P. Ungară) 5 victorii; 
A. Barany (R. F. Ungară) 5 
victorii ; E. lonescu (R.P.R.) 
4 victorii și H. Nlelaba (R. P. 
Polonă) 3 victorii.

Astăzi de la orele 9 și 17 
are Ioc ultima probă a com
petiției : sabia.

Meciul de șah
R.P.R.-R.SS Gruzină

Numai trei partide din opt s-au 
terminat în primul tur ol meciu
lui de șah dintre echipele 
R. P. Romîne și R.S.S. Gruzină. 
Scorul este egal : V/2 - V/2 
puncte. O victorie prețioasă a 
adus echipei noastre Eliscbeta 
Poiihroniade care a învins în 41 
de mutări pe Nona Gaprindas- 
vili, cîștigătoarea 
neu internațional

recentului tur- 
de Io Tbilisi.

P e s
desfășura în-Astăzi se vor 

tilnirile din cadrul celei de-a 
23-a etape a campionatului 
categoriei A de fotbal. In Ca
pitală, se va desfășura un sin
gur meci: Progresul—Corvinul 
Hunedoara care va avea Ioc 
cu începere de la ora 17,15 pe 
stadionul Republicii. In țară 
sint programate următoarele 
intîlniri; Știința Cluj—Rapid 
București ; Știința Timișoara— 
Steagul Roșu Brașov ; Dinamo 
Bacău—C.S.M.S. Iași ; Minerul 
Lupeni—C.C.A.; Petrolul Plo- 
iești-U. T. Arad.

Incepind din jurul orei 18,10 
stațiile noastre de radio vor 
transmite pe programul 1 re
priza a doua a întâlnirii Știin
ța Ouj—Rapid.

★
NEW YORK 27 (Agerpres). 

Meciurile de fotbal Dinamo 
București—New York Ameri
cans și Bangu—Besiktas ce ur
mau să se dispute simbătă în 
cadrul turneului internațional 
de la New York, au fost amî.

Echipa de rugbi a R. P. R. a cîștigat 
„Cupa

Echipa de rugbi a R. P, Ro
mine a cîștigat competiția inter
națională „Cupa Păcir în»in- 
gînd sîmbătă la Praga cu sco
rul de 19-12 (6-6) echipa R. S. 
Cehoslovace. Meciul s-a desfă
șurat pe ploaie ți a fost urmă
rit de peste 20.000 de specta
tori. După o repriză egală rug- 
biștii romîni și-au impus supe
rioritatea, reușind numeroase în-

Păcii“
cercări și transformări datorită 
jocului foarte eficace prestat de 
5ava fi Penciu, autorii celor 19 
puncte.

Echipa R. S. Cehoslovace care 
a învins vineri cu 9-3 echipa 
R. P. Polone, s-a clasat pe locul 
doi. Pentru locurile 3-4 se intîl- 
nesc astăzi la Brno echipele 
R. P. Polone și R. D. Germane.

în numele oamenilor mun
cii organizați în sindicatele 
din Republica Populară Ro
mînă, Consiliul Central al 
Sindicatelor transmite celui 
de-al 33-lea Congres al Con
federației Generale a Muncii, 
clasei muncitoare franceze, 
tuturor oamenilor muncii din 
Franța un fierbinte salut fră
țesc.

Sindicatele, clasa munci
toare din țara noastră, legați 
printr-o veche prietenie de 
eroicul proletariat francez, vă 
încredințează și cu acest pri
lej de sentimentele de simpa
tie ți profundă solidaritate cu 
lupta voastră hotărîtă pentru 
o viață mai bună, dememrație, 
pace și progres social.

Confederația Generală

autodeterminare șirian la 
independență, împotriva acțiu
nilor agresive ale imperialis
mului și a pericolului pe care 
îl prezintă militarismul re
vanșard vest-german, împo
triva armelor atomice, pentru 
dezarmare generală și totali 
pentru coexistență pașnică ți 
pace în întreaga lume.

Regretăm mult că din mo
tive independente de voința 
noastră delegația Consiliului 
Central al Sindicatelor din 
R.P. Romînă nu poate parti
cipa la lucrările Congresului 
vostru. Vă asigurăm, dragi to
varăși, că aveți în sindicatele 
și oamenii muncii din țara 
noastră prieteni credincioși 
care eînt și ver fi întotdeauna 
alături de lupta voastră dreap
tă. Vă urăm din toată inima 
succes deplin în desfășurarea 
lucrărilor Congresului, în lupta 
voastră pentru făurirea unită
ții elasei muncitoare și a tu-< 
turor forțelor democraticei 
pentru o viață mai bună, pen
tru democrație și progres, 
pentru triumful cauzei păcii 
și a prieteniei între popoare.

Trăiască Confederația Ge
nerală a Muncii !

Trăiască unitatea și soli
daritatea oamenilor muncii 
din lumea întreagă în lupta 
pentru pace și progres 
cial I

de institute, 
convorbiri cu cadre 

M-au impresionat

; S'v.'C.'

w

curt
nate din cauza ploii torențiale 
care a făcut impracticabil te
renul de joc al stadionului 
Polo Grounds. Cele două în- 
tilniri vor avea loe astăzi.

★
I olanda Balaș a realizat 

sîmbătă pe stadionul Tinere
tului o excelentă performan
ță sărind la înălțime 1,866 m. 
(Recordul mondial al probei 
deținut de ea este de 1,87 m). 
Campioana olimpică a sărit 
din prima încercare 1,70 m, 
1,75 m, 1,80 m și din a doua 
încercare 1,85 m. Ea a trecut 
din prima 
ridicată la 
poi la 1,90

săritură
l, 866 m,
m.

★

In ziua a doua a 
lui internațional de 
de la Sofia reprezentanta R. P. 
Romîne, Ana Roth, a stabilit 
un nou record al țării la arun
carea greutății cu rezultatul 
de 15,82 m (vechiul record era 
de 15,66 m și aparținea ace
leiași sportive).

ștacheta 
ratînd a-

concur su- 
atletism

căutat 
studii 
a în. ZORELA CREȚU

Mongolic «fi oșteopta oaspeții.
Foto: AGERPRES

UN „F1LM“ ORIGINAL
(Urmare din pag. l-a)

parte, țesătura a intrat îndoi
tă la imprimat și uită-te ! A- 
ceasta este lucrarea dată de 
tine la examenul 
După cum se vede, ai 
corijent.

Dar iată că filmul a 
din nou. Și iarăși un 
frumos se deapănă pe 
timp îndelungat. Treceau pe 
„ecran" mii și zeci de mii de 
metri din milioanele de metri 
de țesături de bună calitate 
pe care muncitorii Întreprin
derii Industria Bumbacului A 
îi produc lună de lună. Spec
tatorii aproape și uitaseră in
cidentul cu Tofei și l-ar fi ui
tat fără îndoială dacă peisajul 
colorat n-ar fi devenit deoda
tă albicios.

— De ce arată astfel ? L-a 
decolorat soarele ? — 
o voce din sală.

—• Aș I au răspuns 
loarele de calitate. Ia 
trebăm pe tovarășii Dumitru 
Petcu și Virginia Dascălu, de 

:. Fiindcă 
. „opere", 

capetele

calității, 
rămas

pornit 
peisaj 
ecran

se auzi

contro- 
să-i în-

la atelierul de plușat, 
ei sînt autorii acestei

Cei doi au plecat 
de rușine.

E adevărat, a 
Petcu. Eu obișnuiesc să

răspuns
nu

controlez permanent lucrul tn 
secția mea, iar Virginia Das- 
călu este una dintre tinerele 
care lucrează în mod negli
jent... Așa se face că deseori, 
în loc să plușăm materialul 
pe dos, cum trebuie, îl plușăm 
pe față... De aceea iese deco
lorat, cum se vede. .

Intr-un colț al sălii cîțiva 
tineri se agitau, voiau să pună 
întrebări. Erau tinerii Ion 
Căuș, Nicolae Ciocia. Dumitru 
Frîncu.

— Nu înțelegem de ce am 
fost invitați noi aici — spuneau 
ei. Ce avem noi comun cu a- 
cest film ?

— O clipă, vine și „pelicula" 
creată de voi. Iată I

Porțiunea plușată invers s-e 
terminat și pe ,,ecran" a apă
rut din nou un imprimeu nor
mal. Adică tocmai normal nu 
era el fiindcă din loc în loc 
avea niște adevărate cocoloașe 
de culoare,

— Iată și „creația" voastră, 
tovarăși de la „bucătăria de 
vopsele". Deseori voi nu ames
tecați bine 
ții rămîn 
aceea, în 
se depun
pe material. E „opera" tova'

vopselele, coloran- 
nedizolvați și de 
timpul imprimării 
ca niște pete mari

roșului Căuș și a dumitale to
varășe Ciocia. Să depanăm 
puțin acest film pentru a da 
și de neglijența tovarășului 
Frîncu. de la secția apret.

Din loc în loc tăieturi ca 
făcute cu lama spintecau țesă
tura.

— Din cauză că nu ești a- 
tent și lași cute în țesătură 
la calandrate, aceasta se taie 
cînd ajunge între valțuri, la 
imprimat...

De la locul lui, Frîncu a pri
vit cu... superioritate propria-i 
„operă".

— Eh I Fleacuri I a răspuns 
el. Cîteva tăieturi... ce mare 
lucru ! ?

— Fleacuri ? Priviți:
Zeci de metri de țesătură 

pătată au apărut pe „ecran".
— Aceasta se întimplă din 

cauza acestor „fleacuri" și al
tora de felul acesta, și anume 
din cauza unor scame rămase 
pe pînză, sau a unor fire de 
ață nerepansate. Sute de me
tri de țesătură se pierd astfel. 
Țesături care sînt așteptate de 
cumpărători. Știm cu toții că 
în magazinele noastre nu pot 
ajunge decît mărfuri de bună 
calitate...

— Asta înseamnă că țesătu-

rile — ori cît de mici ar fi de
fecțiunile lor — sînt de fapt, 
irosite. Cine-i de vină ? au în
trebat cei din sală. Cine-s co- 
rijenții ?

— Repansatoarele de la uni
tatea B a întreprinderii noas
tre. Neglijența lor — in apa
rență foarte mică — apare în 
pete mari pe material atunci 
cînd acesta intră la imprimat...

Mulți spun așa cum spunea 
Frîncu: o mică neglijență, ei 
și ? Iată însă că toate aceste 
„mici" neglijențe au făcut să 
se piardă, sau să fie date la 
cupoane în luna aprilie, de 
pildă, la întreprinderea Indus
tria Bumbacului A cantități 
însemnate de țesături.

P.S. Filmul ,,Corijenți la ca
litate" n-a fost prezentat în- 
tr-o ședință specială cu toți 
autorii lui, așa cum ne-am 
imaginat noi aici. N-ar fi rău 
însă dacă organizația U.T.M. 
ar organiza prezentarea unui 
astfel de... film. Sutele de 
muncitori harnici ai întreprin
derii, cei care produc milioa
ne de metri de țesături bune, 
frumoase, apreciate i-ar putea 
ajuta pe neglijenți și „cori- 
jenți" să treacă și ei exame
nul sever al calității.

Eleva Viviana loan din close 
a X-a a Complexului școlar 
de la Bîrlad este și o bună 
gimnastă. Ajutată de profe- 
soara de educație fizică o 
școlii, Marcela Călin, ea face 
un nou exercițiu la paralele 

inega le

Foto : S. NICULESCU

a 
Muncii, cea mai puternică or
ganizație sindicală din Fran
ța, desfășoară o activitate ne
obosită în vederea realizării 
unității de acțiune a oameni
lor muzicii, pentru satisface
rea revendicărilor lor econo
mice și sociale, pentru apăra
rea drepturilor democratice.

Credincioasă internaționalis
mului proletar, Confederația 
Generală a Muncii aduce o 
importantă contribuție la în
tărirea continuă a unității 
mișcării sindicale mondiale, 
luptă hotărît pentru înfăptui
rea dreptului poporului alge-

M-a impresionat pregătirea 
temeinică a studenților*4

Declarațiile președintelui Asociației 
de prietenie Indorvezia-Romînia —

Sîmbătă a părăsit Capitala 
Bintang Dharmasetia. preșe
dinte al Asociației de priete
nie Indonezia-Romînia, care 
ne-a vizitat țara.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, el a fost condus de 
Al. Buican, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S.

înaintea plecării oaspetele a
făcut declarații presei.

Despre impresiile mele în 
legătură eu vizita în Rominia 
aș dori să spun pe seurt că, 
cu cit am vizitat mai mult 
aici, cu atît aș dori să mai 
văd. tn cursul vizitei am stat 
de vorbă cu oameni diferiți : 
din fabrici, din institute, din 
școli. Impresiile mele se referă 
în primul rînd la învățămînt,

„Am putut vedea
în poporul dv. un prieten

Declarațiile conducătorului delegației 
culturalo

Sîmbătâ a părăsit Capitala de
legația culturală cubană condusă 
de scriitorul Alejo Carpentier, 
membru în Consiliul Suprem 
pentru Cultură din Republica Cu
ba, care a semnat programul de 
colaborare în domeniul educației, 
științei și culturii între R. P. Ro- 
mînă și Republica Cuba pe anii 
1961—1962.

înainte de plecare, conducăto
rul delegației culturale cubane, 
Alejo, Carpentier, a făcut o de
clarație unor reprezentanți ai pre
sei.

Referindu-se la programul de 
colaborare în domeniul educației, 
științei și 
Romînă și Republica Cuba, Alejo 
Carpentier 
gram are o importanță deosebită. 
Prin vasla tematică pe care o 
abordează el constituie o bază 
pentru stabilirea unor schimburi 
In sectoarele educației, tehnicii, 
pedagogiei, artelor plastice, dan
sului, muzicii, al publicațiilor și 
cărților, și, în general, în dome
niul manifestărilor artistico-cultu- 
rale care pot duce la o cunoaș
tere mai deplină intre popoarele 
noastre, legate prin comunitatea 
de idealuri pe plan politic și 
prin afinitate de limbă. Am dis
cutat cu cîțiva din studenții cu
bani venifi în țara dv. și i-am gă
sit nespus de safisfăcuți pentru 
că au ajuns atît de rapid să-și în
sușească limba romînă care, din 
nefericire, pînă acum nu a fost 

în mod sistematic în 
cei 20 de bursieri, 

menționa alte grupuri 
urma, se vor înapoia 
vor deveni factori 
a limbii și culturii

culturii dintre R. P.

a spus : Acest pro-

predată
Cuba. Cînd 
fără a mai 
care le vor 
în Cuba ei 
de difuzare 
mine.

In intervalul relativ scurt

vii
ro-

pe

Turneul Teatrului 
„V. Maiakovski*

vizitei pe care o 
noastră, membri 
„V. Maiakovski" 
s-au întâlnit cu

ta cadrul 
fac în țara 
ai Teatrului 
din Moscova 
actori și regizori ai Teatrului
Național „I. L. Caragiale".

într-o atmosferă cordială a 
avut loc un schimb de expe
riență privind pregătirea spec
tacolelor în spiritul contempo
raneității.

Oaspeții au fost salutați de 
Zaharia Stancu, directorul 
Teatrului Național „î. L. Ca
ragiale" și de primul regizor 
Sică Alexandrescu, artist al 
poporului al R.P.R,

A răspuns N. P. Ohlopkov, 
artist al poporului al U.R.S.S. 
care a oferit regizorului Sică 
Alexandrescu titlul 
bru de onoare al 
„V. Maiakovski".

★
In continuarea

Teatrul „V. Maiakovski- din 
Moscova a prezentat sîmbătă 
seara pe scena Teatrului de 
Operă și Balet piesa „Poveste 
din Irkutsk" de A. Arbuzov, 
pusă tn scenă de regizorul 
principal al Teatrului N. P. 
Ohlopkov. artist al poporului 
al U.R.S.S.

de mem- 
Teatrului

turneului,

(Agerpres)

Să

cubane
care l-am petrecut în frumoasa 
dv. țară, am putut intra în relații 
nu numai cu personalități ofici
ale, care ne-au făcut o caldă pri
mire, dar am avut Infilniri foarte 
rodnice și cu membri ai uniuni
lor de creație și cu alte persona
lități din viața culturală. Am sta
bilit schimburi imediate de par
tituri, de colective teatrale, de 
cărți. In lunile următoare în Cuba 
va începe editarea unor, opere de 
scriitori romîni clasici,și contem
porani, lucrări de literatură poli, 
tică și științifică, în, timp ce in 
Rominia vor apare, lucrările celor 
mai reprezentativi scriitori și gln- 
ditori cubani.

In calitate de colaborator al 
unuia dintre cele mai importante 
ziare cubane — a spus oas
petele — intenționez să public cî
teva articole despre impresiile 
mele, despre contactele pe care 
le-am avut aici. Am făcut și o 
excursie la Brașov și Sinaia și am 
rămas impresionat de frumusețea 
peisajului, de amploarea con
strucțiilor, caracterul foarte origi
nal șî autentic al arhitecturii dv. 
Dar in mod deosebit m-a impre
sionat vizita la Uzinele de trac
toare din Brașov, munca desfă
șurată aici, viața pe care o duc 
muncitorii acestei uzine, dispu- 
nînd de club, bibliotecă, sală de 
teatru, acele elemente care con
tribuie ca socialismul să facă din 
om o ființă plină de entuziasm și 
dragoste pentru munca sa.

Voi încheia spunînd că am sim
țit o emoție foarte personală și 
foarte cubană tntîlnind pe una 
din aleile înflorite ale uzinei un 
șir de tractoare gata montate cu 
destinația Cuba. Știam de marele 
ajutor pe care Rominia ni-l dă în 
domeniul tehnicii petroliere ; vă
zusem tractoarele trimise recent 
iar aceste noi tractoare, care ple
cau spre insula noastră arătau încă 
o dală importantul ajutor tehnic 
oferit de țara dv. Am văzut cu 
emofie în magazinele bucurește- 
ne produse cubane. Așadar ne-am 
simțit ca acasă și am putut ve
dea în poporul dv. un prieten, un 
frate mai mare.

deoarece am avut prilejul să 
vizitez școli profesionale, de 
maiștri, o serie 
am avut 
didactice- 
pregătirea temeinică a studen
ților și simțul de răspundere 
al profesorilor. Mi-am dat sea
ma de asemenea că sistemul 
adoptat în școlile dv.. strînsa 
legătură dintre școală și mun
ca în producție este foarte 
eficace. Am vizitat și cîteva 
institute de cercetări din do
meniul industriei și nu mă 
mir că astăzi uzinele dv. pro
duc mașini atît de bune. Ro
minia, care in trecut importa 
mașini, acum le construiește 
și Ie îmbunătățește înconti
nuu și datorită faptului că are 
asemenea institute.

Un alt lucru pe care l-am 
reținut este grija pentru mun
citori. Aceștia au la dispoziție 
locuințe frumoase, policlinici, 
biblioteci, săli de sporturi pe 
care am avut ocazia să le 
vizitez și să le admir. Guver
nul dv. a creat condițiile ne
cesare 
nilor; există 
opere, teatre, stadioane, 
de odihnă deschise muncitori
lor a căror dragoste pentru 
culturi am întîlnit-o pretutin
deni.

în continuare, Bintang 
Dharmasetia a vorbit despre 
activitatea Asociației de 
tenie Indonezia-Romînia. 
arătat că în Indonezia 
auspiciile asociației au 
ținute conferințe despre Ro
minia, a fost organizată o ex
poziție de artizanat, au fost 
prezentate filme.

pentru recrearea oame- 
în acest scop 

case

prie- 
E1 a 
sub 
fost

(Agerpres)
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oferă in tot cursul anului 
condiții plăcute de odihnă, 
cazare șî masă substanția
lă la vilele din Predeal, 
Pinul Rece și Timiș.

De asemenea cabanele 
„Dîmbul Morii", „Cioplea", 
Piriul Rece". „Trei Brazi" 
și altele, care oferă con
diții de confort și o bună 
deservire prin bufete.

Primirea în stațiune se 
tace prin Agențiile O.N.T. 
Carpați" din localitatea
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d-iji. viața, și lupta tineretnluilumii

MANEVRELE JALNICE

FORUMULUI
în legătură cu faptul că 

în ziarul social-democrat 
norvegian „Arbeiderbladet" 
a apărut un articol îndrep
tat împotriva Forumului 
Mondial al Tineretului, re- ; 
prezentantul sovietic în se
cretariatul permanent al 
Forumului, V. G. Șevcen- 
ko, a făcut unui corespon
dent al Agenției TASS ur
mătoarea declarație :

zv

In ultimele săptămini, 
văzind uriașa amploa
re a pregătirilor tine

retului din lumea întreagă în 
vederea Forumului Mondial 
al Tineretului, dușmanii co
laborării internaționale în
treprind încercări jalnice de 
a zădărnici 
intîlnire a 
mișcării de tineret pentru 
discutarea problemelor 
mai arzătoare ale lumi; con
temporane, probleme care 
preocupă pe tinerii 
rele de pe întregul 

Foarte recent s-a 
prin Africa colindă 
de provocatori, care 
mandă drept reprezentanți 
ai secretariatului permanent 
și care denaturează țelurile 
și sarcinile Forumului. Acum 
a devenit cunoscut că firele 
acestui grup duc la așazisa 
„Adunare Mondială a Tine
retului".

In campania de calomnii 
îndreptate împotriva Foru
mului s-a antrenat activ și 
„Uniunea Internațională a 
tinerilor socialiști", cunoscu
tă prin politica ei reacțio
nară. Această uniune a con
diționat participarea ei la 
Forum prin - nici mai mult, 
nici mai puțin - crearea 
unui partid social-democrat 
ucrainean.

Urmînd calea provocărilor 
și străduindu-se să împiedi
ce stabilirea unei colaborări 
mai strinse între tinerii de 
diferite tendințe politice, în 
prezent trăgătorii de sfori din 
această uniune cer în mod 
deschis includerea in progra
mul Forumului a unei așa- 
numite probleme a „inexis
tenței de libertăți în lumea 
comunistă", a „problemei 
ungare" și Tibetului.

Este limpede că toate ace
stea se fac în scopul de a 
otrăvi atmosfera în jurul Fo
rumului, de a înviora politi
ca falimentară a „războiului 
rece", al cărei rezultat este 
și „Adunarea Mondială a 
Tineretului" șî „Uniunea ln-

această mare 
reprezentanților

celor

tine- 
pămint. 

aflat că 
un grup 
se reco-

o- 
au

ternațională a tinerilor so
cialiști", care se agață de 
această politică, ca înriecatul 
de un pai.

Simțind că nu se pot rezu
ma numai la propriile lor 
forțe, aceste organizații au 
chemat in ajutor pe toți cei 
ce sint cunoscuti prin atitu
dinea lor dușmănoasă față 
de coexistența pașnică și 
față de înțelegerea recipro
că între tineri. Printre aceștia 
se numără și ziarul social
democrat norvegian „Arbei
derbladet". Acest ziar a pu
blicat un articol calomnios 
împotriva marelui eveniment 
din viața tineretului lumii. 
Neavind de partea sa nici 
un argument, ziarul încear
că să folosească „sperietoa
rea comunistă", creată de 
propaganda reacționară, și 
să îndepărteze de Forum pe 
oamenii nehotăriți. După cit 
se vede treburile social-de- 
mocraților de dreapta merg 
prost, dacă ei recurg la 
semenea metode, care 
dat de mult faliment.

„Uniunea Internațională □ 
tinerilor socialiști" a îndem
nat pe toți social-democrații 
să boicoteze Forumul. Acest 
îndemn însă a rămas în aer. 
Tinerii socialiști din numeroa
se țări printre care din Ar
gentina, Japonia, Franța, 
Chile, Italia, Bolivia, Finlan
da, Nigeria, Belgia vor par
ticipa la Forum. Acum cîteva 
zile Secretariatul permanent 
al Forumului a primit cereri 
de participare din partea 
Uniunii Studenților din Nor
vegia, care nu pot fi in nici 
un caz considerați comuniști.

După cît se pare acest 
ecou puternic al Forumului 
a stîrnit dezorientare în rîn- 
durile dușmanilor colaboră
rii tineretului și, desigur, în 
rindurile redactorilor ziarului 
„Arbeiderbladet". Ei nu vor 
să vadă că în sprijinul Fo
rumului se pronunță peste o 
sută dintre cele mai mari 
organizații de tineret din A- 
merica Latină, de la comu
niști și socialiști pînă la 
catolici.

Ce le pasă scribilor de la 
acest ziar că peste 60 de 
Uniuni Naționale ale Stu
denților își pregătesc repre
zentanții pentru Forum I

„Arbeiderfjladet" nu ține 
seama că toate organizațiile 
de tineret importante din 
Asia, printre care Uniunea 
tineretului din Japonia, Ti
neretul democrat din Indo
nezia, Tineretul musulman 
din Ceylon, secția de tineret 
a Partidului Congresul Na
țional din India, Consiliul ti
neretului din Pakistan -----
pronunțat In sprijinul 
mului. Forumul este 
jinit de U.N.E.S.C.O. 
multe organizații internațio
nale.

„Arbeiderbladet" amestecă 
pe toți aceștia intr-o singură 
oală iar Forumul îl denu
mește... „o nouă metodă de 
activitate comunistă". Și nici 
nu i-a trecut prin cap zia
rului „Arbeiderbladet" că 
s-a acoperit de ridicol el în
suși, pențru că n-a făcut 
nici un efort, nici măcar să 
cunoască caracterul și sar
cinile Forumului,

Vrem să amintim numai că 
in cadrul Forumului vor fi 
prezentate 60 de rapoarte și 
corapoarte. Autorii lor sînt 
reprezentanții diferitelor or
ganizații de tineret și stu
dențești din peste 40 de țări. 
Este natural că raportorii 
vor exprima diferite puncte 
de vedere față de eveni
mentele care au Ioc în lume. 
Forumul va constitui un loc 
de discuții multilaterale 
conducătorilor mișcării 
tineret.

Lideri; reacționari ai 
organizații de tineret 
refuză să participe la 
rum, s-au izolat astfel 
mișcarea de tineret din ță
rile socialiste, din țările 
Asiei, Africii, Americii Latine, 
de mișcarea democratică 
din țările Europei occiden
tale și Americii de Nord, care 
se pregătesc cu insuflețir» 
în vederea Forumului și-i do
resc succes.

s-au 
Foru- 
spri- 

ți de
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care
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de la Na Mon
27 (Ager- 
transmite 
Laos al

In-

XIENG KUANG 
preș). — După cum 
corespondentul din 
Agenției Vietnameze de 
formații, la 26 mai la confe
rința de Ia Na Mon delega
țiile guvernului regal și parti
dului Neo Lao Haksat au în
treprins o nouă încercare de 
a scoate tratativele 
pasul creat 
Savannaket.

Pentru a 
din impasul 
poziției grupului de la Savan
naket, delegațiile guvernului 
regal și partidului Neo Lao 
Haksat au acceptat constitui
rea unei subcomisii militare, 
alcătuită din reprezentanți ai 
celor trei părți așa cum a 
propus grupul de la Savan
naket.

din im- 
de grupul de la

scoate conferința 
creat datorită

Studenții
în grevă

Agenția Prensa 
Latina anun
ță că la Bo

gota a avut loc o 
demonstrație la ca
re au luat parte 
8.000 de studenți. 
Demonstranții au 
protestat împotriva 
reducerii alocațiilor 
guvernului pentru

columbieni

învățămînt. După 
demonstrație a a- 
vut loc un miting 
în piața Bolivar, 
una din principale
le piețe din capita
la Columbiei.

De cîteva zile, 
studenții de la u- 
niversitățile și in
stituțiile de învăță-

mint superior din 
Columbia se află în 
grevă.. Cei care au 
luat cuvîntul la 
miting au declarat 
că greva va conti
nua pînă la satis
facerea revendică
rilor studenților.

(Agerpres)

definitivă
GENEVA 27 (Agerpres). - 

Vineri seara, delegația guver
nului provizoriu al Republicii 
Algeria la tratativele franco- 
algeriene de la Evian-les-Bains 
a primit un grup de reprezen
tanți ai presei din țările so
cialiste. Krim Bellkassem, șe
ful delegației algeriene, Ahmed 
Francisc, ministrul Finanțelor, 
Ahmed Boumendjel și alți 
membri ai delegației algeriene 
au stat de vorbă cu ziariștii.

Intilnlrca delegației 
algeriene la Evian 

cu reprezentanți ai presei
din țările socialiste

Din țările frățești

Succesele culturii 
bulgare

Oamenii muncii din R- P- 
Bulgaria au sărbătorit 
intr-un cadru festiv Ziua 

învățământului, culturii și 
scrierii slave, precum și Ziua 
presei. Această zi în oare 
au avut loc mari manifestații 
— a fost un prilej de trecere 
în revistă a realizărilor po
porului bulgar în anii regi
mului democrat-popular in 
toate domeniile culturii națio
nale : artă, literatură, știință, 
învățământ-

Poporul bulgar a obținut in 
ultimii 16 ani succese remar
cabile în dezvoltarea culturii 
sale. Scriitorii, compozitorii, 
artiștii plastici, oamenii de 
știință participă cu însuflețire 
la făurirea și îmbogățirea con
tinuă a culturii noi, socialiste 
strîns legată de activitatea 
creatoare a maselor. Astfel, 
literatura nouă, literatura rea- 
lismului-socialist a dat la ivea
lă valoroase opere ale scriito
rilor Gheor ghi Karaslavov, 
Dimiter Tolev, Ștefan Dicev. 
S. T. Tascalov, L. Stoianov și 
alții.

Arta interpretativă bulgara 
a obținut de asemenea succese. 
Cintăreții și instrumentiștii 
bulgari sînt bine cunoscuți și 
aprecîați nu numai m țară dar 
și peste hotare. Același lucru 
se poate spune și despre cinej 
matografie, pictură, sculptura.

Știința bulgară își aduce 
contribuția sa la tezaurul 
științei mondiale în mai multe 
domenii printre care și acela 
al fizicii nucleare. Profesorul 
Djakov și alți oameni de știin
ță bulgari lucrează în cadrul 
Institutului unificat de cerce
tări nucleare de la Dubna. 
Cercetările prof esorului Obreș- 
cov în domeniul matematicii,

înale profesorului Adreicin 
domeniul semiconductorilor 
atrag atenția oamenilor de 
știință din întreaga lume. Ar- 
hitecții bulgari au creat mi
nunate ansambluri arhitecto
nice printre care „Țărmul în
sorit" și „Nisipurile de aur" 
de pe litoralul Mării Negre. 
Succese însemnate au fost ob
ținute de asemenea în domeniul 
medicines, agrobiologiei, teh
nicii construcțiilor.

Toate aceste realizări sînt 
puse la dispoziția maselor de 
oameni ai muncii, pentru 
educarea lor în spirit socialist, 
pentru continua ridicare a ni
velului lor cultural. Edificator 
în această privință este urmă
torul bilanț: în comparație cu 
perioada dinainte de război, 
numărul teatrelor a crescut de 
la 13 la 37, numărul teatrelor 
de operă a crescut de 5 ori, al 
orchestrelor simfonice de 12 
ori; în comparație cu aceeași 
perioadă, numărul cinemato
grafelor a crescut de la 155 la 
1.400, a crescut de cîteva ori 
numărul sălilor de lectură, 
bibliotecilor, muzeelor etc., 
iar ziarele, revistele și cărțile 
sînt editate într-un tiraj de 4 
ori mai mare. în comparație 
cu 1944 numărul spectatorilor 
de filme a crescut de la 15 
milioane la 112 milioane, al 
spectatorilor de teatru de la 
1.520.000 la circa 5.300.000.

Poporul bulgar, care condus 
de Partidul Comunist pășește 
cu fermitate pe drumul con
struirii socialismului, în cadrul 
marii familii a țărilor lagăru
lui socialist, va obține cu si
guranță și pe viitor succese 
remarcabile în dezvoltarea 
culturii sale ca,(și în toate sec
toarele construcției socialiste.

Delegația noastră, a declarat 
Krim Bellkassem, a venit aici 
pentru a obține o rezolvare 
definitivă a problemei alge
riene. Sîntem împuterniciți în 
acest sens de către poporul al- 
gerian, a cărui luptă pentru 
independență a intrat în al 
șaptelea an. Delegația alge
riană trebuie să ajungă la un 
acord asupra autodeterminării 
care urmează să se extindă 
asupra întregului teritoriu al- 
gerian și asuipra întregului 
popor algerian. Urmărim obți
nerea independenței depline a 
Algeriei și lichidarea domina
ției coloniale. Este încă pre
matur să se vorbească despre 
cele ce se petrec la masa tra
tativelor. Nu am făcut aecît 
să începem tratativele și să fa
cem un schimb de păreri asu
pra unor probleme. Delegația

Pe scurt
NEW YORK. Agenția United 

Press Intrenational anunță că 
grupul țărilor afro-asiatice de 
la O.N.U. a hotărît să ceară 
convocarea unei sesiuni extra
ordinare a Consiliului de 
Securitate care să examineze 
evenimentele din Angola.

PRAGA. — La 26 mai, pre
ședintele Indoneziei, Sukarno, 
a făcut o vizită la Hradul din 
Praga președintelui Republi
cii Socialiste Cehoslovace, A. 
Novotny.

După cum anunță agenția 
Ceteka, oamenii de stat ai ce
lor două țări au discutat pro
bleme privind legăturile re
ciproce dintre cele două țări, 
precum și probleme interna
ționale actuale.

SOFIA. La 27 mai, după o 
vizită de cinci zile în Bulgaria, 
cosmonautul Iuri Gagarin, 
Erou al Uniunii Sovietice, a 
părăsit Sofia plecînd spre pa
trie.

MONROVIA. — După cum 
anunță Associated Press, pre
ședintele Liberiei, William 
Tubman, a declarat la 25 mai 
în cadrul unei conferințe de 
presă că țara sa a hotărît să 
aplice sancțiuni politice și e- 
conomice împotriva Uniunii
Sud-Ăfricane pentru faptul că 
aceasta continuă să promove
ze politica de apartheid.

Conferinței științifice 
internaționale 
da la Praga

PRAG A 27 (Agerpres). — 
La 27 mai a avut loc la Praga 
ședința de închidere a Confe
rinței științifice internaționale 
consacrate problemelor secu
rității europene și primejdiei 
militarismului german.

în cadrul acestei ședințe au 
luat cuvîntul delegați ai Fran
ței, U.R.S.S., R.D. Germane.

Participanții au dat publici
tății un comunicat.

După ce se subliniază in
tensificarea primejdiei pe care 
militarismul vest-german o 
prezintă pentru cauza pății și 
securității popoarelor din Eu
ropa și răspunderea care revi
ne cercurilor imperialiste din 
S-U.A. pentru această evoluție 
a situației; în comunicat se 
spune:

în noile condiții care carac
terizează creșterea raportului 
de forțe în favoarea socialis
mului și a păcii s-au ivit posi
bilități favorabile pentru asi
gurarea securității europene, 
în conformitate cu aceasta, 
conferința a dezbătut pro
blemele coexistenței pașnice 
aplicabile la condițiile con
crete europene și a inter
dependenței programului 
dezarmării generale și totale 
prezentat de Uniunea So
vietică și perspectivele secu
rității europene. Conferința a 
scos în evidență necesitatea 
urgentă a încheierii tratatului 
de pace cu celle două state ger
mane ca o condiție importantă 
pentru lichidarea urmărilor 
celui de-al doilea război mon
dial și prin aceasta a focaru
lui de război din Europa, pre
cum și pentru rezolvarea pro
blemei Berlinului occidental.

Lucrările conferinței au a- 
rătat în mod convingător că 
năzuința de a asigura pacea în 
Europa constituie una din 
principalele manifestări ale 
politicii consecvente de pace 
a tuturor țărilor socialiste.

Hammarskjoeld
marionetelor

NEW YORK 27 (Agerpres). 
- Secretarul general al O.N.U. 
Hammarskjoeld a anunțat la 
25 mai că Rajeshwar Day al a 
fost eliberat din funcția de 
reprezentant special al O.N.V. 
în Congo.

Aproape chiar din momen
tul numirii sale în funcția de 
șef al misiunii O.N.U. în Con
go, între Dayal și liderii regi
mului din Leopoldville s-au 
creat relații extrem de încor
date. Bizuindu-se pe sprijinul 
cercurilor colonialiste occi
dentale și nefiind satisfăcuți 
de poziția și așa pasivă pe 
care misiunea O.N.U. în Con
go o adoptase în conformi
tate cu instrucțiunile lui 
Hammarskjoeld, marionetele 
congoleze formulau mereu noi
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algeriană a început tratativele 
cu hotărîre și speranță în ceea 
ce ne privește, a subliniat șeful 
delegației algeriene, sîntem 
dispuși să facem totul pentru 
ca tratativele să fie încunu
nate de succes. Acest lucru 
este cu atît mai important cu 
cit considerăm tratativele ca 
un mijloc de a pune capăt răz
boiului din Algeria în intere
sul atît al poporului algerian, 
cit și al celui francez.

Trebuie să spunem însă că 
primele măsuri ale guvernului 
francez, pe care le considerăm 
drept manevre, nu pot contri
bui la succesul tratativelor. 
Printr-un act unilateral guver
nul francez a dat ordinul de 
încetare 
fensive" 
adresat
luptătorilor Frontului 
berare națională.

Totuși, în pofida 
manevre, a declarat
Bellkassem, vom continua tra
tativele și vom depune toate 
eforturile pentru a se obține 
rezultate pozitive.

a „operațiunilor o- 
în Algeria. El 
peste capul

s-a 
nostru 
de eli-

acestor
Krim

Primirea la C. C. 
al P. C. U. S.

a delegației P.C. 
din Indonezia

N. S. HRUȘCIOV
VIENAA PLECATA PLECAT

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 27 mai 
Nikita HrușcioV a plecat la 
Viena, unde se va întîlni cu 
John Kennedy la 3 și 4 iunie.

In drum spre Viena, N. S. 
Hrușciov intenționează să se 
oprească în Ucraina, precum 
și în Cehoslovacia, unde a fost 
invitat de guvernul acestei 
țări.

La gara Kiev, conducători 
ai Partidului Comunist și ai 
guvernului sovietic au venit 
să-l conducă pe N. S. Hruș- 
ciov și pe soția sa.

Mii de moscoviți s-au adu
nat în piața din fața gării. Ei 
au salutat cu căldură pe N. S. 
Hrușciov, urîndu-i drum bun.

Pe peronul gării se aflau

Declarațiile unor reprezentanți 
ai vieții publice din U.R.S.S. 

și S. U. A.
IALTA 27 (Agerpres). - 

TASS transmite : La Nijneaia 
Oreanda continuă schimbul 
de păreri între reprezentanții 
vieții publice din S.U.A. și 
Uniunea Sovietică. întrucît el 
are loc cu ușile închise, deo
camdată s-a aflat doar că 
cele două părți sînt pe deplin 
satisfăcute de desfășurarea 
discuției.

Norman Cousins, unul din 
conducătorii grupului ameri
can, a declarat coresponden
tului agenției TASS :

Sper că președintele Ken
nedy va duce cu sine la Viena 
speranțele poporului ameri
can în posibilitatea realizării 
unei anumite înțelegeri în 
problemele de importanță vi
tală pentru pacea generală și,

dă satisfacție 
congoleze

fn-pretenții din ce în ce mai 
solente.

în tabăra trădătorilor de 
Leopoldville au provocat 
reacție furibundă dările 
seamă pe care Dayal le pre
zenta O.N.V. asupra situației 
din Congo și din care reieșea 
că de fapt adevărații vinovați 
pentru haosul care continuă 
în Congo sînt belgienii și cli
ca Kasavubu-Mobutu.

Este absolut clar că demisia 
lui Dayal reprezintă un nou act 
de îngăduință fățișă față de 
cercurile colonialiste și ma
rionetele lor congoleze. Mai 
mult, acum cînd complotul 
din Coquilhatville se apropie 
de punctul culminant, această 
acțiune a lui Hammarskjoeld 
și a celor care îl sprijină do
vedește că sub steagul alba
stru al O.N.U. se pune la 
cale o nouă aventură primej
dioasă împotriva independen
ței și libertății poporului 
congolez.

la 
o 

de

re-în special, în problemele 
lațiilor sovieto-ămericane.

Ne dăm seama de comple
xitatea uriașă a problemelor 
ce trebuie 
te acestea 
ședințele 
vor putea, 
crearea unui mecanism cu a- 
jutorul căruia să poată fi ob
ținute rezultate substanțiale.

Scriitorul Alexandr Kornei- 
ciuk, șeful grupului sovietic 
de reprezentanți ai vieții pu
blice, a spus :

Urez din toată inima ca 
prima întrevedere între șeful 
guvernului nostru și pre
ședintele S.U.A. să inițieze o 
schimbare a climatului din 
relațiile între S.U.A. și

U.R.S.S., așa cum o doresc 
toți cei cărora le sînt scumpe 
pacea și prietenia veșnică în
tre popoarele globului pămîn- 
tesc.

în lume s-au strîns astăzi 
numeroase probleme litigioase 
nerezolvate, a căror soluțio
nare depinde în mai mare ori 
mai mică măsură de relațiile 
dintre U.R.S.S. și S.U.A. Po
poarele așteaptă ca marile 
puteri să ia loc în jurul me
sei și să îndreptățească spe
ranțele întregii omeniri.

examinate. Cu toa- 
nădăjduim că pre- 
și primul ministru 
cel puțin, aborda

membri ai corpului diploma
tic.

La ora 20 (ora Moscovei) 
trenul special a părăsit pero
nul gării Kiev. împreună cu 
Nikita Hrușciov au plecat la 
Viena Andrei Gromîko, minis
trul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S.,- Mihail Menșikov, am
basadorul U.R.S.S. în S.U.A.,- 
Anatoli Dobrînin, membru al 
Colegiului Ministerului Aface
rilor Externe, și alte persoane 
oficiale.

Programul întîlnirilor 
dintre N. S. Hrușciov 

și J. Kennedy
MOSCOVA 27 (Agerpres). 

— TASS transmite: La Mos
cova a fost dat publicității 
programul oficial al intîlnirilor 
de la Viena dintre Nikita 
Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
și John Kennedy, președintele 
S.U.A.

Prima întîlnire dintre Niki
ta Hrușciov și John Kennedy 
va avea loc sîmbătă 3 iunie, 
ora 12,45, în clădirea amba
sadei S.U.A..

La ora 13,30 John Kennedy 
va oferi un dejun în cinstea 
lui Nikita Hrușciov la amba
sada S.U.A. La ora 15 întîl- 
nirea dintre Hrușciov și Ken
nedy va continua la amba
sada americană. Ea va lua 
sfirșit la ora 18.

în aceeași zi Adolf Schaerf, 
președintele Austriei, va oferi 
un dineu în cinstea 
ciov și Kennedy.

Duminică 1 iunie, 
Nikita Hrușciov se 
cu John Kennedy la ambasada 
U.R.S.S.

La ora 13 Hrușciov va oferi 
un dejun în cinstea Iui Kenne
dy la ambasada sovietică, după 
care va urma întâlnirea finală.

La ora 15,15 este prevăzută 
plecarea Iui Kennedy de la 
ambasada U.R.S.S.

MOSCOVA 27 (Agerpres). - 
TASS transmite : La 27 mai 
la C.C. al P.C.U.S. a fost pri
mită delegația Partidului Co
munist din Indonezia. La con
vorbirea reprezentanților ce
lor două partide frățești au 
participat: din partea P.C.U.S., 
Nikita Hrușciov, prim-secretar 
al C.C. al P.C.U.S.; Mihail 
Suslov, Otto Kuusinen, Nurit- 
din Muhitdinov, membri al 
Prezidiului și secretari ai 
C.C. al P.C.U.S., Boris Pono- 
mariov, membru al C.C. al 
P.C.U.S. Din partea Partidu
lui Comunist din Indonezia, la 
convorbire au participat D. N. 
Aidit, președintele C.0. al 
P.C. din Indonezia, Sakirman, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. din Indonezia, și 
Vikana, membru al C.C. al 
P.C. din Indonezia.

In cursul convorbirii cara 
s-a desfășurat într-o atmosfe
ră cordială, în spiritul priete
niei sincere și al încrederii 
reciproce, conducătorii celor 
două partide frățești au șvut 
un schimb de păreri în 
unele probleme ale situa
ției internaționale actuale și 
ale mișcării muncitorești și 
au discutat de asemenea alt» 
probleme actuale care îi inte
resează. In toate problemele 
discutate s-a constatat o depli
nă unitate de vederi.

I» A. Gagarin — 
membru de onoare 

al U. T. C 
din R« P« Ungară

lui Hruș-

ora 10,15, 
va întîlni

BUDAPESTA 27 (Agerpres). 
— Primul cosmonaut sovietic 
I. A. Gagarin a fost ales mem
bru de onoare al Uniunii Ti
neretului Comunist din R. P. 
Ungară.

Carnetul de membru al U- 
niunii Tineretului Comunist 
din R. P. Ungară a fost elibe
rat lui Iuri Gagarin sub numă
rul 762696. La rubrica „ocu
pația- este trecut — cosmo
naut.

Realități americane

Singura lor

In fața centrului de recoltare a

Italie a 
de luptă 
reforma 

categorie

1.500.009 de dijmașî 
italieni au manifestat 
pentru reforma agrară

ROMA 27 (Agerpres). — La 
26 mai în întreaga 
fost organizată ziua 
a dijmașilor pentru 
agrară. Dijmașii, o 
numeroasă de oameni ai mun
cii din satul italian, cer lichi
darea proprietății .funciare 
moșierești și împroprietărirea 
celor ce lucrează pămîntul.

Secretariatul Confederației 
Generale a Muncii din Italia 
și secretariatul Federației na
ționale a dijmașilor au adre
sat lui Amintore Fanfani, 
președintele Consiliului de 
Miniștri, o scrisoare prin care 
cer să se ia măsuri urgente 
în scopul lichidării muncii în 
dijmă — această rămășiță a 
feudalismului în agricultură.

La manifestațiile care 
avut loc în cursul zilei 
participat aproape UN 
LION ȘI JUMĂTATE de dij- 
mași și de membri ai fami
liilor lor.

au 
au 

MI-

Priviți fotografia. Ea a fost 
făcută într-o dimineață ră
coroasă, acum cîteva zile, 

la Detroit pe Vernor Highway la 
Grand River. Zecile de oameni pe 
care îi vedeți așteptîndu-și rîn
dul la coadă își vînd sîngele. Pri- 
vindu-i, ne punem în mod firesc 
întrebarea : cine sînt acești oa
meni și datorită cărei împrejurări 
s-au apucat să facă coadă tocmai 
la... donat sînge î Oare 
termină să se trezească 
tea în cap și să-și fină 
îndîrjire în fața acestei 
Vreun cataclism, un apel radiofo
nic deznădăjduit prin care se 
cere de urgență ajutor într-un caz 
disoerat l-a adunat l

ce îi de- 
cu noap- 
rîndul cu 
instituții ?

Șl iată un alt aspect din Detroit Șomerii stau ,1a coadă în fața unei societăți filantropice pen
tru -o strcch'ină de ciorbă caldă

singeluj din Detroit, șomeri americani așteaptă să-și vîndă... 
sîngele

Nu, In situația de față nici una 
din ipoteze nu este cea adevă
rată. „Donatorii" sînt șomeri și în 
fața centrului de recoltare își 
așteaptă rîndul pentru a-și vinde 
în schimbul cîforva dolari sîngele 
— singura lor „marfă" de care 
societatea din care fac parte se 
mai interesează. Faptul are o 
semnificație deosebită căci el se 
petrece în cel mai bogat stat ca
pitalist, în S.U.A. Acești oameni 
nenorociți sînt muncitori dintre 
care unii șomează de ani de zile. 
Ei sînt cei pentru care orînduirea 
capitalistă s-a dovedit a nu fi în 
măsură să le asigure mijlocul de 
a-și cîșfiga prin muncă existența, 
ei sînt cei cărora li s-a asigurat 
doar „libertatea" de a flămînzi 
nestingheriți..;

Reporterul american William 
Allan de la ziarul „The Worker" 
a publicat un reportaj emoționant 
despre șomerii ce își vînd sîn
gele. Pentru a se documenta el 
s-a așezat la coadă cot la cot cu 
ei și a început o discuție. Din cele 
spuse a aflat că în S.U.A. înflo
rește un odios comerț, comerțul 
cu sînge conservat pentru spitale. 
La centrele de recoltare, de te
lul aceluia a cărui firmă „Mid- 
West-Blood Service" poate fi 
văzută în fotografie, donatorii pri
mesc 5 dolari și jumătate pentru 
cantitatea de sînge pe care o 
vind odată.

Discuțiile pe care ziaristul Allan 
le-a avut cu acești sărmani oa
meni sînt de-a dreptul zguduitoa
re. lată ce ne relatează el : «în 
fața mea își așfepfa rîndul un șo
mer înalt și slab. Ne-a spus că el 
n-a mai primit de lucru de cîfiva 
ani I De meserie sînt șofer — 
firma Chrysler m-a daf afară. A- 
ceasta a însemnat sfirșiful meu, 
acum „muncesc" vînzîndu-mi sîn
gele.,.».

Era unul dintre „obișnuiții" co
zilor... Și ca el sînt atîfia oameni 
a căror tragedie n-o cunoaște 
nimeni, de care nimeni nu se in
teresează, care își duc zilele din 
expediente, amăgindu-și foamea 
de azi pe mîine".

„In rînd cu mine, continuă 
Allan, se afla și o femeie. Am în
cercat să leg o vorbă și cu ea 
dar n-am reușit. Cineva care o 
cunoștea a remarcaf i «Este nora»

ea va primi azi zece do- 
Desigur c-o așteaptă o 
de copii acasă...".

coasă, 
lari», 
droaie

Intre timp un muncitor mai 
vîrstnic s-a așezat și el la coadă. 
Unul din donatori care-l cunoștea 
i-a spus : „Tu ai avut malarie, nu 
faci nici o brînză aici. Ăștia n-or 
să vrea să-fi ia sînge, du-te mai 
bine la «misiune» (oficiu de aju
tor patronat de călugări N.R.) că 
mai ai destul timp pentru ca să 
primești o cafea. Tu aj noroc, a- 
răfi bătrîn și ăia mai dau uneori 
cîte ceva de mîncare ălora care 
li se par a fi de 60 de ani".

Aceste vorbe 
mizeria pe care 
oameni. Ele sînt 
tru „ajutorul" 
mese șomerii în 
în propaganda 
face adeseori

In această 
se găsesc un 
de mare de 
mai recente 
Detroit, 
gan, 
triei de automobile din S.U.A. 
există peste 207.000 șomeri ceea 
ce reprezintă 14,4 la sută din to
talul brațelor de muncă. Situația 
muncitorilor de culoare este și 
mai grea, viața lor și mai amară. 
Este suficient să amintim că pro
centul muncitorilor negri șomeri 
din Detroit 
numărul lor 
rectorul de 
din Detroit 
rii negri se 
lent, dar sigur, 
cială"...

Nu odată, sieiți de mizeria în
durată atîfa vreme, organismele 
slăbite ale celor ce își vînd sîn
gele n-au mai rezistat pierderii 
sîngelui, astfel de donații fiind 
fatale unora dintre acești sărmani 
oameni. Lipsurile însă împing pe 
acești oameni la astfel de acte 
căci în capitalism atunci cînd po
sibilitatea de a-ți cîșfiga existen
ta este epuizată, cînd forța și 
capacitatea de muncă nu mai pre
zintă nici un interes pentru marii 
industriași, mai rămîne, așa cum 
am văzut, doar o singură marfă— 
sîngele.

exprimă toată 
o îndură acești 
grăitoare și pen- 
pe care-l pri- 
S.U.A. și de care 

occidentală se 
atîfa caz, 
situație nenorocită 
număr impresionant 

oameni. După cele 
statistici numai în 

capitala statului Michi- 
important centru al indus-

atinge 39 la sută din 
total. Ernest Brown, di- 
servici al ligii urbane 
a declarat că „șome- 
găsesc într-un proces 

de moarte so-

GH. CHIDU
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