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începerea 
întîlnirii dintre 
N. S. Hrusciov*
și J. Kennedy

întrevederea dintre tovarăș^
Gheorghe Cheorghiu-Dej și dr. Sukaru

Simbatd (itmTTCțq, la Palatul H. P. Romine, 
Gheorghe Ghecrghiu-Dej, președintele Con
siliului de Stat al R. P. Romine, și dr. 
Sukarno, președintele Republicii Indonezia, 
au avut o întrevede cu privire la lărgirea 
schimburilor comerciale și dezvoltarea co
laborării economice Intre cele două țări.

La Întrevedere au luat parte Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romine, Avram Bunaciu, vice
președinte al Consmului de Stat, Gogu P.ă- 
dulescu. mimstrul Comerțului, Aurel Mălnă-

precum și Pavel Silard, ambasadorul R. P. 
Romine la Djakarta.

Din partea indoneziana au participat 
dr. J. Leimena, prim-adjunct al ministrului 
prim, ministrul Distribuției, A. Erningpradja, 
ministrul Muncii, general de brigadă dr. Su
harto, ministrul Industriei Populare, care în
soțesc pe președintele Indoneziei în vizita 
de prietenie pe care o face în țara noastră, 
precum și Sukrisno, ambasadorul Republicii 
Indonezia la București.

întrevederea s-a desfășurat într-o atmos
feră cordială și de deplină înțelegere.

Elevii lonescu Constantin ți Dră goescu Gheorghe ăia anul 1 de kz Școala profesională a Uzi
nelor „Timpuri Noi“-Bucurețti - pregătind o piesă pentru tumd re in codrul concursuhq „Pen

tru cei mai bun in meserie".

Programul de lucru 
al brigăzii

S intern cu toții în brigadă
- tineri și virstnici — 25 
de sudori și lăcătuși și 

lucrăm intr-un sector cu lucrări 
pretențioase din punct de ve
dere al calității — sectorul car
case pentru combine. Anul a- 
cesta n-a fost lună in care să 
nu ne depășim planul cu 15-20 
la sută. In ce privește calita
tea, brigada nu a dat nici un 
rebut, iar aspectul carcaselor 
realizate este mult superior ce
lor executate anul trecut. Cum 
am ajuns să obținem asemenea 
succese ?

Principalul factor î,l consti
tuie buna organizare a muncii 
brigăzii. Noi am înțeles că nu
mai în condițiile unei judicioase 
organizări, cînd fiecare va cu
noaște dinainte ce anume are 
de executat, cum trebuie să lu
creze, munca noastră va da re
zultatele dorite. Or, în realiza
rea acestui lucru, un roii mare 
are programul de lucru con- 
ăfet, care să pornească de la 
necesitățile producției și să re
flecte posibilitățile brigăzii.

In ultimele luni, imai cu sea
mă, noi am acordat o mare a- 
tenție program ulm" de lucru al 
brigăzii. La alcătuirea sa bri
gada noastră ține seama de în
drumările primite din partea 
conducerii secției și a comitetu
lui U.T.M. în ce privește obiec
tivele pe care trebuie să le cu
prindă. Deseori, biroul U.T.M. 
ne ajută să cunoaștem mai 
bine posibilitățile pe care le 
■mal au tineri] în ce privește îm
bunătățirea muncii lor. De la în
ceput trebuie să spun însă că 
planul nu este întocmit exclusiv 
numai de brigadă, ci cu ajuto
rul maistrului, al controlorului 
de calitate, a<| inginerilor și 
tehnicienilor, și bineînțeles cu

Minereu mai mult 
și mai bun

în luna mai minerii din mi
nele de fier au continuat să 
desfășoare cu avînt întrecerea 
socialistă pentru sporirea pro
ducției de minereu și îmbună
tățirea calității acestuia. Toate 
colectivele exploatărilor din 
acest sector și-au depășit sar
cinile lunare de producție. De 
la începutul anului și pînă 
aoum ei au realizat aproape 
jumătate din angajamentul 
luat, de a livra industriei side
rurgice, peste planul anual, 
50.000 tone de minereuri de 
fier. (

Progrese însemnate s-au 
făcut în acest timp și în ceea 
ce privește ridicarea conținu
tului în metal al minereului. 
Minerii din Ghelar, de exem
plu, au livrat furnalelor mine
reuri avînd un conținut în me
tal, în medie cu 3 la sută mal 
mare decît prevăd normele de 
calitate. 

(Agerpres)

ajutorul biroului U.T.M. lată de 
p ido cum am întocmit progra
mul de lucru al brigăzi] pe luna 
mai. Așa cum obișnuim întot
deauna, la sfîrșitul lunii aprilie, 
brigada a organizat o consfă
tuire in care am analizat mun
ca desfășurată în luna respec-

Din experiența brigăzilor de producție 
ale tineretului fruntașe

tivă și am stabilit sarcinile lunii 
viitoare. La această consfătuire 
au mai luat parte maistrul Ion 
Bundă, controlorul de calitate 
Alexandru Jalbă, responsabilul 
grupei sindicale Gheorghe Năs- 
tase și un inginer care au făcut 
aprecieri asupra muncii noas
tre, ne-au arătat în ce direcție 
trebuie să ne îndreptăm mai 
mult eforturile indicindu-ne unele 
posibilități în acest sens. Sarci
nile de producție le cunoșteam 

dinainte, dar cu ajutorul aces
tor tovarăși am reușit să le de
falcăm pe ce-e trei echipe (bri
gada noastră este împărțită în 
trei echipe care se întrec intre 
ele), să ne stabilim angajamen
te mobilizatoare și măsuri teh
nico organizatorice eficace, pen

tru îndeplinirea cu succes a 
sarcinilor și angajamentelor sta
bilite. Ne-am angajat să depă
șim planul de producție cu. 20 
ia sută, să economisim, prin 
reducerea consumurilor speci
fice de electrozi, oxigen, prin 
eliminarea rebutului, 10.000 lei, 
să îmbunătățim finisajul sudu
rilor pe care le executăm. 
Ne-am propus de asemenea ca 
intreaga brigadă să participe 
cu regularitate la cursurile de

șan. adjunct al ministrului Afacerilor Externe, (Agerpres)
In lucrările de întreținere a culturilor

Timpul prielnic Vizitele președintelui Sukarno
trebuie folosit din plin - c^i

■* ții, președintele Dr. Sukarno.
In întreaga țară se desfă

șoară intens lucrările de în
grijire a culturilor, lucrări ho- 
tăritoare în această perioadă 
pentru obținerea unor pro
ducții agricole sporite. In zi
lele bune de lucru în cimp din 
ultima săptămînă, gospodări
ile agricole de stat, stațiunile 
de mașini și tractoare au fo
losit mai bine mijloacele me
canizate, iar unitățile agricole 
cooperatiste și pe cele proprii, 
executind prășitul pe mari su
prafețe. Prașiia a II-a la sfe
cla de zahăr, s-a terminat in 
regiunea Czișana. iar in regi
unile Dobrogea, București și 
Banat se apropie de sfirșit. La 
floarea-soarelui această lucra
re a fost efectuată in propor
ție de 88 la sută in regiunea 
București, 71 la sută în regiu
nea Dobrogea și 60 la sută in 
regiunile Oltenia și Crișana. 
La porumb a continuat mai 
intens prima prașilă, lucrare 
aproape terminată în regiu
nile București și Dobrogea.

Potrivit datelor Ministerului 
Agriculturii pină Ia 1 iunie, 
prima prașilă la porumb a 
fost făcută in proporție de 
65 la sută, iar prașiia a II-a 
a fost executată in proporție 
de 60 ia sută la sfecla de za
hăr. aproape de 45 la sută la 
floarea-soarelui și de 30 la 
sută Ia cartofi.

In unele regiuni a început 
prașiia a II-a Ia porumb și 
cea de-a III-a la sfecla de za
hăr, floarea-soarelui șj car
tofi.

Timpul — foarte favorabil 
executării lucrărilor de îngri
jire a culturilor — trebuie

ridicare a calificării profesio
nale, și să ajute îndeaproape .pe 
cel mai nou membru al brigă
zii — pe Lazăr Angbel, moi cu 
seamă în ce privește îmbună
tățirea aspectului pieselor exe
cutate de el.

Angajamentele luate au fost 
nu numai îndeplinite, dar și 
depășite. Planul de producție 
care revenea brigăzii pe luna 
mai a fost îndeplinit <’n propor
ție de 124,7 la sută. Economiile 
s-au cifrat la 11.000 lei. Bri
gada a participat cu regulari
tate la cursurile de ridicare a 
calificării profesionale, iar unii 
tineri și-au ridicat categoria de 
încadrare tarifară. La toate lu
crările de suduiră și lăcătușerie 
efectuate de brigadă controlul

ILIE ALEXANDRU 
responsabilul brigăzii 

de producție a tineretului, 
sectorul carcase, Uzinele 

,,Semănătoarea" — București.

(Continuare în pag. a 3-a)

PRIMA RECOLTA DE VARZA 
In foto : colectivista Tu- 
dora Mihai de la G.A.C. 
„Drumul lui Lenin" din 
comuna Lehliu-Sat, regiu

nea București

Foto : A. FOCȘA

în expoziția „Grafica mili
tantă", deschisă în prezent la 
Muzeul de Artă al R.P.R., am 
văzut nu de mult o acuarelă 
datînd din 1937. O acuarelă 
care, la prima vedere, poate 
trece neobservată, dar care 
prin subiectul ei reprezintă un 
adevărat simbol.

...Un peisaj de mahala 
bucureșteană : case dărăpăna
te, un cartier întreg de co
cioabe... A plouat mult și stră
zile (dacă se puteau numi 
așa) au fost inundate incit 
totul a devenit un imens lac 
de noroi. Un locuitor slăbit, 
cu hainele peticite a zărit pe 
un gard un afiș și, neștiind 
probabil la ce năpastă să se 
mai aștepte, s-a grăbit să-l 
citească. Și, iată-l față în față 
cu afișul pe care — culmea 
ironiei l — scria textual:

„Sala DALLES. Toți locui
torii cartierului sînt invitați 
“HBS

din plin folosit pentru grăbi
rea prășitului. Aceasta cu atit 
mai mult cu cit ploile aproape 
continui din primele două de
cade ale lunii mai. au intir- 
ziat lucrările de ingrijire a 
culturilor. Gospodăriile agri
cole de stat și stațiunile de 
mașini și tractoare trebuie să 
folosească întreaga capacitate 
de lucru a tractoarelor, iar 
gospodăriile agricole colective 
și întovărășirile agricole, toa
te forțele proprii pentru a 
termina pină la începerea re
coltării griului prașiia a III-a 
la porumbul pentru boabe și 
siloz și prașiia a IV-a la sfe
cla de zahăr, floarea-soarelui 
și cartofi. Totodată să se exe
cute la vreme recoltarea linu
rilor și lucrările de îngrijire 
în grădinile de legume, in vii 
și livezi, precum și pe pă
șuni.

De asemenea trebuie să se 
ia măsuri pentru a se termina 
în cel mai scurt timp revizui
rea și repararea tuturor mași
nilor agricole care vor fi fo
losite la recoltarea păioaselor, 
aprovizionarea lor cu lubrifi- 
anți, carburanți și piese de 
schimb precum și asigurarea 
mijloacelor de transport și a 
spațiilor necesare bunei depo
zitări a recoltei.

(Agerpres)

Suroriie Viorica ți Florica Ghi nea țesătoare ia Fabrica „Do- 
robanțul“-Rloieșt| discută cu ajutorul de maistru tov. Doina 

Trifan, despre calitatea finălor

Foto : O. ARCADIE

Elevi în vacanță
Peste 25.000 de copii din re

giunea Ploiești își vor petrece 
o parte din vacanța de vară 
în 36 tabere și colonii ce se 
organizează în cele mai fru
moase localități din regiune : 
Sinaia, Breaza, Bușteni, Tele
ga, Cheia etc. Alți copiii își 
vor petrece vacanța pe lito
ralul Mării Negre.

De asemenea, sute de elevi 
vor face excursii la Constanța, 
Bicaz, pe Valea Oltului, la 
Bran și în alte regiuni ale ță
rii, iar peste 10.500 elevi din 
alte regiuni vor fi oaspeții 
stațiunilor de odihnă din re
giunea Ploiești.

In tabere, numeroși instruc
tori și profesori vor îndruma 
activitatea elevilor și pionie
rilor. Teatrul de păpuși din 
Ploiești va prezenta pentru 
copii mai multe spectacole.

(Agerpres)

La „Da lies
parte la conferința 

primar al sectorului,
a lua 
D-lui 
care va vorbi despre URBA
NISM !“.

Am stat multă vreme în 
fața acuarelei pentru a studia 
figura omului ieșit din cocio- 
bă, a omului care se zbătea în 
noroaie.

ÎNSEMNĂRI

Un sentiment de dispreț, de 
revoltă, se citesc în ochii omu
lui invitat în 1937 la sala 
Dalles pentru a asculta o con
ferință despre...urbanism.

■fc
Prin valoarea ei documen

tară, acuarela m-a emoționat.
La cîteva zile după aceas

ta am fost să văd sala aminti
tă. După 24 de ani, la Dalles,

și a csr~
11 însoțesc au vizitat Centrul 
de producție cinematografică 
de la Buftea și Institutul de 
fizică atomică al Academiei 
R. P. Romine.

înaltul oaspete a fost înso
țit de tovarășii Hie Murgu- 
lescu. ministrul învățămintu- 
lui și Culturii. Aurel Măină- 
șan, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe, general 
maior Dumitru Constantines- 
cu, precum și Sukrisno, am
basadorul Republicii Indone
zia la București ș; Pavel Si
lard, ambasadorul R. P. Ro
mine la Djakarta.

în timpul vizitei la Centrul 
de producție cinematografică 
de Ia Burtea, președintele dr 
Sukarno s-a interesat îndea
proape de producția de filme 
artistice romineșt;. de preocu
pările actuale ale cineaștilor 
romir.i.

Președintele dr. Sukarno a 
asistat la turnarea unor sce
ne din noile filme artistice ro- 
minești aflate în lucru pe pla
tourile de la Buftea. I. Po
pescu Gopo și Paul Câlinescu 
au dat lămuriri despre fil
mele Pe care le regizează.

Artiștii și personalul tehnic 
al Centrului cinematografic 
Buftea au salutat călduros pe 
înaltul oaspete indonezian.

Sosirea în Capitală 
a unei delegații a U. T. C. 0.

din R. P.
Sîmbătă seara a sosit în 

Capitală, la invitația C.C. al 
U.T.M., o delegație a Uniunii 
Tineretului Comunist Dimi- 
trovist din R. P. Bulgaria, 
care va studia experiența or
ganizațiilor U.T.M. în diferite 
domenii de activitate.

Din delegația condusă de 
tov. Gheorghe Karamanov, 
secretar al C.C. al U.T.C.D. 
fac parte tovarășii : Dimitrița 
Calderen, membră a Biroului 
C.C. al U.T.C..D., Peter Kolev, 

urba- 
refăcu- 

adăpostește azi o impre- 
conținînd 
realizări 

noas-

este vorba tot despre 
nism. Sala — complet 
tă 
sionantă expoziție 
cele mai de seamă 
arhitecturale ale țării 
tre, din ultimii ani. Adevărate 
poeme arhitecturale sint noi
le construcții care împodobesc 

șantierele Capitalei, acelea 
care au luat sau iau locul 
maghernițelor de altădată. Cu 
simfonii de linii și de culori 
a fost împodobit litoralul mă
rii, sau cele mai depărtate o- 
rașe.

Vizitînd expoziția simți 
încă o dată grija partidu
lui pentru bunăstarea oame
nilor muncii. Vorbesc de la

‘755^

La Institutul de fizică ato
mică al Academiei R. P. Ro
mine oaspeții au fost întimpi- 
nați de acad. Șerban Țițeica, 
director științific adjunct al 
Institutului, care a informat 
despre cercetările științifice 
efectuate în țara noastră în 
domeniul folosirii pașnice a 
energiei nucleare. Dr. Sukarno 
și persoanele care îl însoțesc 
au vizitat reactorul atomic și 
laboratoarele de cercetări ale 
Ins ti tufului, interesindu-se de 
munca specialiștilor din acest 
domeniu.

Au fost vizitate apoi atelie
rele de creație ale Fondului 
plastic. înaltul oaspete a fost 
intîmpinat, în atelierele lor 
de lucru, de către Ion Jalea, 
președintele Uniunii Artiștilor 
Plastici, Ion Irimescu, Boris 
Caragea, Zoe Băicoianu, Cor
neliu Medrea, Corneliu Baba, 
Al. Ciucurencu, cu care s-a 
întreținut îndeaproape despre 
creațiile lor.

De-a lungul traseului prin 
Capitală numeroși bucureșteni 
au salutat călduros pe oaspe
ții indonezieni.

După-amiază președintele 
dr. Sukarno și persoanele 
care îl însoțesc au vizitat Ex
poziția „Arhitectura în R. P. 
Romînă". Întîmpinați de 
acad. Duiliu Marcu, președin
tele Uniunii Arhitecților din 
R. P. Romînă, G. Guști, vice-

Bulgaria
prim-secretar al Comitetului 
Regional Hașkovo al U.T.C.D. 
și Nadejda Kirilova, secretar 
al Comitetului Regional Tîr- 
novo al U.T.C.D., Iancu Diul- 
gherov, prim-secretar al Co
mitetului raional Kirkov—So
fia al U.T.C.D.

La sosirea în Gara de Nord 
delegația a fost întîmpinată 
de membri ai Biroului și Se
cretariatului C.C. al U.T.M., 
de activiști ai C.C. al U.T.M.

sine panourile, fotografiile și 
machetele, toate ale unor con
strucții pe care fiecare cetă
țean le cunoaște. In ultimii 
10—15 ani s-au ridicat sute de 
construcții industriale și social 
culturale, mii și zeci de mii 
de apartamente în care lo
cuiește el, locuitorul fostelor 
cocioabe, muncitorul exploa
tat de altădată.

In mai puțin de o lună au 
trecut pragul acestei expoziții 
aproape “““ ’ ‘ ’
tori.
din 
teres 
machetele cartierelor 
Luminoasă, ale Cuțaridei, Ver- 
gului sau Ferentarilor, îi au
zeam spunînd, întrebîndu-se:

200.000 de vizita- 
I-am văzut pe unii 
ei aplecați cu în
de gospodari peste 

Vatra

EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. a 3-a) 

președinte al Comitetului de 
Stat pentru construcții, arhi
tectură și sistematizare, de 
Vasile Lixandru, vicepreșe
dinte al Sfatului Popular al 
Capitalei, oaspeții s-au oprit 
în fața machetelor expoziției. 
Dr. Sukarno a pus numeroase 
întrebări în legătură cu pro
gramul de sistematizare al 
orașelor țării, metodele și rit
mul de construcție, precum și 
în legătură cu concepția ar
hitecturală.

La plecare președintele Re
publicii Indonezia, a semnat 
în Cartea de impresii, expri- 
mîndu-și admirația față de 
lucrările de sistematizare a 
orașelor din R. P. Romînă.

Oaspeții s-au îndreptat apoi 
spre stadionul „23 August". Și 
aici dr. Sukarno s-a interesat 
îndeaproape de felul în care 
a fost construit acest mare 
complex sportiv bucureștean, 
și și-a exprimat dorința de a 
cunoaște în amănunt planul 
stadionului.

A urmat apoi o plimbare cu 
mașinile în parcul ,,Tonola“ 
din jurul noii clădiri a Circu
lui de Stat.

Ca și în cursul dimineții un 
mare număr de cetățeni ai 
Capitalei au salutat pe preșe
dintele Indoneziei.

(Agerpres)

Spectacol la 
Circul de Stat

Sîmbătă seara, președintele 
Republicii Indonezia, dr. Su
karno și persoanele care îl în
soțesc au luat parte la un 
spectacol al Circului de Stat.

împreună cu oaspeții indo
nezieni la spectacol au luat 
parte tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, 
Chivu Stoica, Leontin Sălăjan, 
Ștefan Voitec, Avram Buna
ciu, Corneliu Mănescu și alte 
persoane oficiale.

La sosirea în sala de spec
tacol, președintele Indoneziei 
și conducătorii țării noastre 
au fost primiți cu multă căl
dură de public care i-a aplau
dat îndelung.

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

(Agerpres).

Și Io Uzinele „Independența1' 
din Sibiu, muncitorii cu o înaltă 
calificare se ocupă cu grijă de 
creșterea tinerilor muncitori, la
tă-) pe 

mări
tov. J. Poli dînd îndru- 
unui tînăr din secție
Foto : S. NICULESCU

------•------

din R.S.S. Kirghiză 
în mijlocul oamenilor 

muncii din țara noastră
Timp de cîteva zile un grup 

de artiști din R.S.S. Kirghiză 
au dat mai multe recitaluri 
de canto și balet pentru oa
menii muncii din regiunea 
Bacău. Au prezentat specta
cole la Roman, Buhușj și Pia
tra Neamț.

Sîmbătă artiștii 
Kirghiză au dat în 
trului de Stat din 
recital extraordinar 
și balet. Programul 
compoziții ale _________
kirghizi și ale altor compozi
tori ruși și sovietici.

Spectacolele s-au bucurat de 
un deosebit succes.

din R.S.S. 
sala Tea- 
Bacău un 
de canto 
a cuprins 

muzicienilor



e Calea Griviței 
am totdeauna sen
timentul că trecă
torii se cunosc in

FRUNTAȘ!
In imm pirmim i

Unde mergem azi?
Teatre

In raionul Agnita peste 4000 
de tineri sînt încadrați în cele 
120 brigăzi utemiste de mun
că patriotică care desfășoară 
o rodnică activitate. De la în
ceputul asului și pînă în pre
zent tinerii brigadieri ai mun
cii patriotice din raionul Ag
nita au curățat și întreținut 
o suprafață de 4570 ha pășu
ne, au redat circuitului agri
col; prin lucrări de hidroame
liorații; suprafața de 62 ha 
teren; au plantat și întreținut 
447 ha de pădure.

Toate aceste realizări au 
făcut ca tineretul din raionul 
Agnita să se situeze pe primul 
loc pe regiune la muncă pa
triotică, primind Diploma de 
onoare a Comitetului regional 
U.T.M.

.Cele mai bune realizări au

PE SCURT
• Zilele acestea tinerii și 

tinerele din gospodăria colec
tivă din satul Tabăra, raionul 
Iași, au participat prin mun
că voluntară la repararea u- 
nui grajd și a unei materni
tăți de scroafe. De asemenea 
ei au participat și ța alte lu
crări de înfrumusețare a se
diului gospodăriei. Prin mun
ca lor tinerii colectiviști au 
adus gospodăriei însemnate 
economii. La această acțiune 
s-au evidențiat tinerii Săra- 
met Petru, Colta I. Agripina, 
Căliman Pavel, Onofrei St. 
Marița, Nazaicu Vasile și al
ții.

LUCA MIHAI 
colectivist

• Elevii școlii de conducă
tori auto din Curtea de Ar
geș, încadrați în brigăzi ute
miste de muncă patriotică au 
săpat într-e singură zi șan
țuri pentru scurgerea apei pe 
o lungime de 750 metri. S-au 
evidențiat în mod deosebit ti
nerii Măciucă Dumitru, Crețu 
Ion, Ioana Vasile, Urzică Ni- 
colae și mulți alții.

ILIE RADU 
elev

• Pionierii ți școlarii din 
orașul Craiova au stilus în 
ultima lună 25.440 kg tier 
vechi, evidențiindu-se elevii 
școlii elementare nr. 18, care 
au strîns 2.300 kg, cei ai Șco
lii medii nr. 3 cu 3.400 kg și 
cei ai Școlii medii nr. 1 „N. 
Bălcescu" cu 2.500 kg etc.

AL. FIRU 
elev

• Idilizați de organizați
ile UtXM. tinerii din cadrul

Timpul liber 
ni-1 petrecem iu mod 

plăcut și educativ
Comitetul U.T.M. de la^ In* 

treprinderea „Vitrometan din 
Mediaș a luat o serie de ma
suri pentru a organiza cit mai 
plăcut și educativ timpul li
ber al tinerilor din întreprin
derea noastră. Pe lingă alte 
activități, comitetul U.T.M. 
organizează cu regularitate 
interesante „Joi ale tineretu
lui" în cadrul cărora sînt pre
zentate expuneri cu caracter 
educativ, după care urmează 
reuniuni tovărășești.

La organizarea acțiunilor 
cultural-educative, organiza
țiile U.T.M. din întreprindere 
antrenează un număr din ce 
în ce mai mare de tineri. Ast
fel, la corul întreprindem 
noastre participă 60 de tineri, 
ÎS fac parte din brigada artis
tică de agitație, iar alți 16 
activează în cadrul formației 
de dansuri. Trebuie si men
ționăm că brigada noastră ar
tistică de agitații s-a clasat 
prima pe oraș la ultimul con
curs. De asemenea, la con
cursul cultural-sportiv orga
nizat între secțiile întreprin
derii noastre au participat 
peste 500 de tineri.

In ultimul timp, comitetul 
U.T.M. a organizat cu tinerii 
interesante excursii la Dofta- 
na, București și în alte loca
lități ale țării.

SĂLCĂIONU EUGEN 
tehnician 

.

...La W alo iun»

fost obținute de către tinerii 
din gospodăriile agricole co
lective din comunele Nocrich, 
Retiș și Cincul. Organizația 
U.T.M. a gospodăriei agricole 
colective din Nocrich a primit 
drapelul de organizație frun
tașă pe raion. La acțiunea de 
strîngere a fierului vechi cele 
mai bune rezultate au fost ob
ținute de tinerii din G.A.C. 
Marpod.

Pentru realizările obținute 
mai multe organizații U.T.M. 
fruntașe, precum și numeroși 
tineri brigadieri au primit 
premii în obiecte ca : aparate 
de radio, ceasuri de mînă, 
garnituri complete de echipa
ment sportiv și altele.

IOAN VULCAN
funcționar

brigăzilor utemiste de muncă 
patriotică din raionul Turnu 
Măgurele au colectat și pre
dat către l.C.M. însemnate 
cantități de metale vechi. De 
la începutul anului pînă a- 
cum, ei au colectat psste 110 
tone fier vechi. Fruntașe în 
această acțiune sînt brigăzile 
utemiste de muncă patriotică 
de Ia S.M.T. Futineiu, G.A.S. 
Băneasa, S.M.T. Rîioașa și 
S-M-T. Traian.

S-au mai evidențiat în ac
țiunea de strîngerea metais- 
lor, organizațiile U.T.M. de la 
Centrul școlar agricol, G.A.S. 
Jița și Școala medie mixtă 
„Unirea'1 din localitate.

IANA MILLY
tîmplar

Expoziție
cu lucrări originale
In preajma închiderii anului de invățămint universitar, 

studenții Institutului pedagogic de 3 ani din Iași, Fa
cultatea de arte plastice, au organizat o expoziție de 

pictură, sculptură și desene, cu lucrări originale, inspirate 
din trecutul de luptă al clasei muncitoare, sub conducerea 
partidului, și din realizările regimului nostru democrat- 
popular.

Iată două din lucrările prezentate in această expoziție:
1) „Muncitori din Pașcani șțiberind pe țărani — 190*”. 

Pictură de TOMEGEA VERONICA din anul I.
2) „Muncitori minind calea ferată pentru a tăia retrage

rea fasciștilor". Pictură de POMIRLEANU ANA din anul I.

tre ei.
Zîmbetul lor 

exprimă bucurie și mîndrie, 
privirile lor se îndreaptă cu 
aceeași atenție spre siluetele 
clădirilor noi. De la gară și 
pină la Podul Constanța pri
veliștea e mereu alta. Multe 
blocuri au fost date în folo
sință. Jos la fiecare parter se 
amenajează viitoarele maga
zine. Aici o farmacie, alături o 
librărie, dincolo un magazin 
universal... Toată Calea Gri
viței este un mare șantier. Se 
lucrează intens.

La lotul cinci intră pe poar
tă un camion cu mobilă nouă.

Ceva mai departe, în fața 
complexului C.F.R. se află lo
tul 2. Pe un panou de pla
caj citim angajamentul con
structorilor de aici: „Vom da 
oamenilor muncii cu 15 zile 
înainte de sfîrșitul anului 
1961, 960 de apartamente".

Vor fi șapte blocuri, cu cite 
șapte etaje. Se lucrează cu 
panouri mari. E primul șan
tier de pe Grivița unde se 
lucrează cu panouri mari. Pri
mele panouri au fost fabri
cate în tipare experimentale 
de lucru. Experiența a dat re
zultate bune. Cu primele pre
fabricate s-a construit un bloc 
pe strada Sandu Aldea. Acum 
sînt folosite tipare de metal 
instalate pe platforme bas
culante de beton.

Nu departe se înalță hala 
de prefabricate construită, la 
rîndul ei, tot din prefabricate. 
Este acoperită cu foi străvezii 
și subțiri de polietilenă. Sub 
acest acoperiș care lasă să 
pătrundă lumina vie a zițpi, 
se muncește în ritm rapid. 
Aci se fac panourile pentru 
fațade, tavanele, parapetele 
pentru balcoane, pereții came
relor. în pereți sînt montate 

în unele luni, sectorul turnătorie de la Uzinele „Vasile Roaită" - București, nu res
pectă termenele de predare a pieselor celorlalte sectoare din uzină.

...ta 20 ale lunii ta... 28 ale lunii I

(Din gazeta postului uțemist de control de la Uzinele „Vasile Roaită" - București).

de pe acum instalațiile sani
tare, electrice și de încălzire. 
Ușile și ferestrele le montea
ză brigada de dulgheri con
dusă de Stănescu Nicolae. Pe 
panoul de onoare, sub numele 
responsabilului brigăzii sînt 
scrise cuvintele „felul în care 
se achită de sarcinile încre
dințate constituie un exemplu 
pentru toți".

Brigada aceasta a venit prin
tre primele pe șantier. Pe a- 
tunci era formată din patru 
oameni: Stănescu Nicolae, 
fiul său Stănescu Constantin, 
Nicuț Daniel și Drăgoi Ștefan.

Popas 
pe Calea Griviței

Astăzi brigada e formată din 
8 oameni. Și cu toții sînt 
fruntași în producție.

Constructorii, fierarii beto- 
niști, dulgherii, zidarii, ingi
nerii sînt în majoritate tineri. 
Preocupările lor ? O produc
tivitate cît mai mare, o cali
tate cit mai bună a lucrărilor.

Am discutat cu cîțiva dintre 
ei. Mi-au vorbit despre ei, 
despre tovarășii lor, despre 
brigada fruntașă de betoniști 
condusă de Ciotea Ion. Au 
povestit cu simplitate și căl
dură despre munca lor, des
pre succesele tovarășilor lor. 
La unul din blocurile ajunse 
la etajul cinci, te uimește o 
macara cu două aripi mari, 
montată direct pe clădire,

E o macara reversibilă, fa
bricată in R.P.R.

Apoi intrăm în bloc... Ur
căm treptele provizorii de 
lemn... în stingă e ușa liftu
lui... Pe fiecare palier se des
chid ușile a cite patru apar
tamente. Miroase a var. în ca
meră e răcoare... Mă gîndesc 
la oamenii ce vor locui aici, 
la aspectul de mîine al came
relor. în camera cea mai

O MESERIE FRUMOASĂ
Pe tînărul crescător de animale 

Ivan Nicolae l-im cunoscut la 
G.A.C. „losif Ranghef" din co
muna Ciorăști, raionul Rm. Sărat. 
Aflasem la Comitetul raional 
U.T.M. că el și-a îndrăgit nespus 
de mult meseria de crescător de 
animale. Tinărul colectivist se stră
duiește să fie mereu printre
fruntași. Pentru aceasta el în
vață necontenit. A urmat 
cursurile zootehnice din gos-
podă rie unde și-a însușit multe
lucruri folositoare, a fost apoi la 
G.A.S. Runcu, din raionul Tîrgo- 
viște, pentru a se specializa în 
meseria sa, iar acum citește cu 
multă regularitate cărți de zoo
tehnie. Se înțelege că pe măsură 
ce acumulează noi cunoștințe 
se străduiește să le aplice și în 
practică. Așa, de pildă, el hrănește

De veghe
E noapte. In

tr-unui din saloa
nele secției pedia
trie a spitalului din 
Ceacova, regiunea 
Banat, se aude res
pirația grea și ac
celerată a unei fe
tițe bolnavă de 
pneumonie. A fost 
adusă din comuna 
Ghilad. raionul De- 
ta. Sora o suprave
ghează tot timpul. 
Fetița are febră 
mare și pulsul neo
bișnuit.

Inima de-abia ti 
mai bate- Ce-i de 
făcut ? E mijlocul 
nopții. Medicul pe
diatru e plecat din 
localitate. Sora se 
hotărăște să cheme 
medicul de gardă 
de la spitalul de 
adulți- Dar pînă la 
venirea lui trebuie 
să acționeze singu
ră. Căci fiecare 
clipă este prețioasă. 
Copilul de-abia res
piră. Sora scoa
te din dulap un 
medicament pe ca- 
re-1 dă ■ fetiței. 
Apoi începe să-i 
facă respirație ar
tificială. între timp 
controlează pulsul. 

Inima bate cu mai 
multă putere. Dar 
copilul are nevoie 
de cît mai mult 
aer. Continuă res
pirația artificială.

Medicului nu-i 
rămîne decit să 
constate justețea

tratamentului de 
urgență aplicat de 
soră, și s-o felicite 
pentru intervenția 
ei curajoasă și la 
timp. După cîteva 
zile o mamă ferici-

mare va fi dormitorul. Mobi
li nouă, bibliotecă, perdele 
albe la ferestre, flori în jar
dinierele balconașelor, radio, 
televizor. în gînd, odaia se 
umple de vocile locatarilor. 
Parcă aud Simfonia a Vil-a 
revărsîndu-se în odaie pentru 
ei, pentru oamenii abia întorși 
de la strung, sau de la războ
iul de țesut, așa cum se aude 
acum, alături la vecini, în 
blocurile date în folosință.

Acum sintem sus, deasupra 
Căii Griviței... Plopii au ră
mas mai jos, cu un etaj mai 
jos.

Se vede departe. Se vede 
Bucureștiul drag. Atitea case 
noi sclipesc între plopii ți 
castanii orașului...

Conturul svelt, fumuriu al 
blocului turn, linia arcui t, 
îndrăzneață a Palatului Ra
diodifuziunii, Palatul C.F.R...

Blocurile noi de locuit se 
profilează în zare cu linii 
zvelte de adevărate palate. 
Orașul nostru e orașul palate
lor muncitorești.

Nu departe de noi se înalță 
o școală elementară nouă. O 
casă de sticlă eu verdeață.

acum vițeii cu biberonul, iar ra
ția de furaje o stabilește cu 
multă chibzuință, științific, pentru 
fiecare vițel în parte.

Unii tineri îi ziceau ia început: 
„Altă meserie n-ai putut să-ți a- 
legi, decît aceea de văcar?*. Co
munistul Sandu Tudorache, b- ga- 
dierul zootehnic, a tos* ace a 
care l-a ajutat să- cor.. -gă pe 
aceștia cit oe impor-e—j ș fru
moasă esre -ese- a oe crescăao- 
de animale. Și nu pr n vorbe, ci 
prin faote. Astfel, pină acum ci
reada gospodăriei s-a mărit cu 
aproape 100 de viței, crescuți și 
îngrijiți de hran Nicolae. în felul 
acesta el își aduce din plin con
tribuția la creșterea averii obștești, 
la înflorirea continuă a gospodă
riei colective.

De curînd, cu prilejul unei con
sfătuiri a tinerilor îngrijitori de a-

tă își lua acasă fe
tița în convalescen
ță.

Tinăra soră Irina 
Oprendek a fost fe
licitată pentru pur
tarea ei exemplară. 
Datorită prezenței 
sale de soirit, pri

ceperii și conștiin
ciozității cu care a 
acționat, ea a salvat 
viața unui copil.

ROȘU HORTENSIA 
funcționari

Prin pereții străvezii se văd 
lăzile cu flori și copăcei. în 
școala aceasta, fiecare etaj 
pare o grădină suspendată.

în fața noastră, dincolo de 
Atelierele C.F.R., se văd con
strucțiile de pe Giulești. Altă
dată orașul se sfirșea aici, 
lingă Atelierele C.F.R. Acum, 
în lumina caldă a apusului se 
profilează cu linii viguroase 
schelele, peisajul impunător al 
viitorului oraș... Păduri de
schele și pe Grivița și pe
Giulești.

Aici... pe șantier, sus, de
unde se vede tot orașul, oa
menii vorbesc despre frumu
sețea Capitalei, despre tinere
țea Bucureștiului și-a întregii 
țări renăscută prin grija 
partidului.

Privesc în zare și vorbesc 
despre viitor. Minuiesc cu a- 
gilitate mistria și se gindesc 
la culorile pastelate care vor 
împodobi noile blocuri.

Mă plimb pe platoul larg — 
tavanul etajului cinci, podeaua 
etajului 6. Se întunecă din ce 
în ce mai mult și se aprind 
luminile. Munca nu se oprește : 
a venit schimbul de noapte.

Peste cîteva ore orașul va 
adormi. Dar pe Calea Griviței, 
și pe Giulești, și pe Mihai 
Bravu, și pe alte șantiere ale 
orașului s-au aprins mii de 
becuri. Constructorii sînt zi și 
noapte la datorie.

VICTORIA PAVEL
elevă

nirtiale din raion, Ivan Nico
lae a fost evidențiat pentru bu
nele rezultate dobîndite in mun
că.

ION CHIRIȚĂ 
tehnician zootehnist

-----•-----
Scrisori din Hunedoara

Ne însușim 
metode noi

Oțelariî din brigada noastră 
s-au angajat să elaboreze nu
mai oțel de calitate superioa
ră și să reducă rebutul de la 
2,55 la sută cît este coeficien
tul admis, la 1,50 la sută. Ca 
să ne respectăm cuvîntul dat 
noi studiem și conspectăm cu 
regularitate cărți tehnice șl 
de specialitate.

Astfel ne însușim metodele 
cele mai noi, care ne ajută 
la scurtarea duratei de ela
borare a șarjelor și la îmbu
nătățirea calității oțelului. în 
mod deosebit maiștrii Arde- 
leanu Ion și Călțun Valentin 
ne ajută practic să înțelegem 
problemele teoretice expuse 
la cursurile de ridicare a ca
lificării profesionale. Un aju
tor de seamă îl primim din 
partea maistrului Ștefan Trip- 
șa, Erou al muncii socialiste, 
care ne împărtășește din vasta 
sa experiență, ca și din expe
riența oțelarilor din Uniunea 
Sovietică unde a fost la spe
cializare.

ISPAS IULIAN 
responsabilul brigăzii 

de tineret de la cuptorul
Martin nr. 1

Cartea tehnică
ne ajută

Brigada noastră lucrează la 
cuptorul electric. Pentru ca 
să elaborăm oțel special de 
bună calitate, este necesar să 
ne însușim bine cunoștințele 
tehnice, să înțelegem toate 
fenomenele care au loc în pe
rioada de elaborare, ca să 
conducem bine aceste pro
cese și să putem interveni la 
timp. Brigada noastră parti
cipă la cursurile de ridicare 
a calificării profesionale la 
care, firește, învățăm lucruri 
folositoare. Ca să stăpînim și 
mai bine meseria, metodele 
înaintate de lucru, studiem în 
colectiv diferite lucrări de 
specialitate. în ultimul timp 
am studiat în colectiv lucră
rile „Elaborarea oțelului» de 
Leikin și „Tehnologia oțelu
lui" de Al. Rău.

MAFTEI ION 
responsabilul brigăzii 

de tineret 
de la Oțelăria electrică

SALA PALATULUI R.P.R.: 
„Spectacole din spectacole11 
(prezintă Ansamblul de cîn- 
tece și dansuri al C.C.S.) orele 
20 ; TEATRUL de OPERĂ ȘI 
BALET al R.P.R.: Romeo și 
Julieta (orele 11), Rusalka (o- 
rele 19,30); TEATRUL NA
ȚIONAL „I. L. CARAGIALE” 
— Sala Comedia : Oameni care 
tac (orele 10), Cidul (orele 15), 
Ana Karenina (orele 19,30); 
Sala Studio: Milionarii (orele 
10), Siciliana (orele 15,30), As- 
cultă-ți inima (orele 19,30); 
TEATRUL CONSTANTIN 
NOTTARA — Sala Magheru : 
Cyrano de Bergerac (orele 10), 
Fîntîna Blanduzlei (orele
15.30) , Nopți în Madrid (orele
19.30) ; Sala Studio: în căuta
rea extraordinarului (orele
10.30) , Musafiri nepoftiți (ore
le 16 șj 20); TEATRUL MU
NICIPAL — Sala Matei Millo: 
Sfînta Ioana (orele 10), Regele 
și cîinele (orele 15), Passacag-

Cinematografe
Setea (cinemascop): Elena 

Pavel ; Cerul Balticii; Patria; 
Strada Preriilor : Republica, 
Înfrățirea intre popoare, 
Libertății, Grădina Giu
lești ; Cielito Lindo: Maghe
ru, Miorița, 1 Mai, Grădina 
Dinamo ; Dragostea te așteap
tă : V. Roaită, G. Coșbuc ; în 
liniștea serii : V. Alecsandri, 
Grivița; Adio copilărie: Bu
curești; E lung drumul pînă 
acasă : I. C. Frimu, 8 Martie, 
23 August ; Piticul vrăjitor : 
Lumina ; Războiul vesel: Cen
tral ; Pălăria lui Anatol: Vic
toria ; Strada Seiler nr. 8: 
Maxim Gorki, Arta, Donca 
Simo, Olga Bancic ; Lan Lan 
și Tun Tun — O poveste din- 
tr-o noapte cu lună — Micu
ța Ana : Timpuri Noi; Pro
gram special pentru copii; 
Toată lumea ride, cîntă și 
dansează : 13 Septembrie, M.

Manifestări
Aeromodelism : Azi de dimi

neață se desfășoară în Capi
tală, în organizarea comisiei 
sporturilor aviatice și radio
amatori din cadrul U.C.F.S.- 
oraș, faza orășenească a con
cursului de aeromodelism 
pentru cupa : „Aura» Vlaicu". 
Pină în prezent și-au anunțat 
participarea concurenți apar- 
ținînd următoarelor secții 
bucureștene de aeromodelism: 
C.F.R.-„Grivița Roșie", Clu
bul sindicatului învățămînt, 
„C.C.A.", „Tudor Vladimires- 
cu* „Element Gottwald*, „Au
rel Vlaicu*. Casa de culturi 
„I. V. Stalin" etc.

Atletism : Stadionul Voința 
(Pipera) va găzdui începînd 
de la ora 9 un concurs pentru 
copii și juniori categoria a 
II-a dotat cu „Cupa Voința". 
La aceeași oră pe Stadionul 
Tineretului vor începe între
cerile etapei pe Capitală a 
campionatelor republicane ale 
școlilor profesionale.

Polo : La Ștrandul Tinere
tului veți putea asista la trei 
meciuri din cadrul campiona
tului republican la ora 111

Drumuri moderne 
la un preț de cost scăzut

în ultimii doi ani, în regiu
nea Mureș-Autonomă Maghia
ră au fost construite peste 100 
km de drumuri moderne. în 
anul acesta lucrările de con
struirea drumurilor se extind. 
Pe 40 km lucrările de con
strucție au și început și se 
desfășoară intens.

Prin mecanizarea lucrărilor 
de construcție a drumurilor și 
prin folosirea unor metode 

înaintate timpul de execuție a 

lia (orele 19,30); Sala Filimon 
Sîrbu: Trei generații (orele
10) , Menajeria de sticlă (ore
le 19,30); TEATRUL PENTRU 
TINERET ȘI COPII — Sala 
Libertatea: Cocoșelul neascul
tător (orele 11), Mușchetarii 
măgăriei sale (orele 15,30); 
Marțienii (orele 19,30); TEA
TRUL ȚĂNDĂRICĂ — Sala 
Orfeu: Doctorul Aumădoare 
(orele 11), Mîna cu cinci de
gete (orele 20,30); Sala Acade- 
miei: Harap Alb (orele 11), 
Umor pe sfori (orele 19); TEA
TRUL CONSTANTIN TĂNA- 
SE — Sala Savoy: Revista 62 
(orele 20); Grădina Boema: 
Cu concertul în buzunar (ore
le 20); Sala Victoria: Concert 
Expres (orele 20); INSTITU
TUL DE ARTĂ TEATRALĂ 
ȘI CINEMATOGRAFICA ,J. 
L. CARAGIALE“: Centru îna
intaș a murit în zori (orele
11) , Școala Calomniei (orele 
20).

Eminescu ; Darclee: Tineretu
lui, Grădina Progresul; Ce» 
nușăreasa : Gh. Doja, Flacăra, 
Volga; Principiul suprem 5 
Al. Popov ; Insula fără nume: 
Cultural; Dama de pică s 
C-tin. David ; Două etaje de 
fericire : Unirea; Ker Oglî : 
Al. Sahia ; Enrico Caru
so : T. Vladimirescu; Șe
ful de gară: Muncă;
Să prețuim iubirea: Mo
șilor ; Fantezie de iarnă 1 
Popular; Viraj în noapte : 16 
Februarie ; Mîndrie : Ilie Pin- 
tilie ; Culisele varieteului: 8
Mai ; Cio Cio San : Floreasca ; 
Mexicul cîntă : N. Bălcescu ; 
Articolul 420 : G. Bacovia ; 
în pragul furtunii : 30 Decem
brie ; Aida ; Aurel Vlaicu; 
Intrigă și iubire: B. Delavran- 
cea; Drumul spre înalta so
cietate: Drumul Serii.

sportive
Dinamo — I. C. Arad ; Pro
gresul — C. S. Oradea ; Știin
ța — C.C.A.

Fotbal : Pe stadionul Repu
blicii se vor întîlni la ora 
15,45: Academia Militară — 
Știința București (categ. B) și 
la ora 17,30 : Progresul — Ra
pid (categ. A).

Sporturi nautice : Concursul 
dotat cu „Cupa Dinamo" se va 
desfășura începînd de la ora 
11 pe lacul Snagov.

Rugbi : Stadionul Progresul 
va sâzdui ’a o~a IR Oft ini • 
Progresul — Știința. întUnire 
din cadrul competiției „Cupa 
de vară", iar pe Stadionul Ti
neretului (teren IV) finala 
campionatului de juniori al 
Capitalei, ce se va disputa 
între formațiile : I.T.B. și 
C.S.Ș.

Cicloturism: La stadionul 
Dinamo va avea loc la ora 8 
plecarea în excursia organiza
tă de consiliul orășenesc 
U.C.F.S. București pe ruta 1 
București — Țigănești —< 
București (80 km.)

unui kilometru de drum 9 fost 
redus cu aproximativ 50 la 
sută, iar prețul de cost a fost 
scăzut cu peste 50.000 lei pe 
kilometru.

în construcția de drumuri 
cetățenii aduc o contribuții 
însemnată. în cele cinci lun> 
care au trecut de la începutil 
anului, ei au efectuat lucrai 
prin muncă patriotică în va
loare de peste 8.000.000 lei.

(Agerpreș



ECTIVULUI

Vizite 
ale oaspeților 

indonezieni

acestui 
din G.A.C. 

din comuna 
Valea Roșie, regiunea Bucu
rești, au hotărît să-și sporeas
că eforturile pentru a obține 
producții mai mari decît cele 
planificate. în această între
cere s-au angajat, firește, și 
cei cinci tineri îngrijitori de 
vaci. într-o consfătuire de 
producție a brigăzii zootehni
ce, ei au ajuns la concluzia că, 
printr-o mai bună îngrijire a 
vacilor pot să obțină cite 2700 
litri lapte de la fiecare vacă 
furajată, in loc de 2600 litri 
cît prevedea planul. Și tinerii 
îngrijitori s-au apucat cu sîr- 
guință de lucru. Respecta
rea cu strictețe a programului 
de grajd, furajarea rațională 
în funcție de producția fiecă
rui animal, curățenia în grajd 
au devenit preocupări zilnice 
obligatorii pentru toți îngriji
torii. S-au străduit treptat să 
aplice în practică cele mai a- 
vansate metode zootehnice pe 
care și le împrospătau și îm-

bogățeau continuu citind cărți 
de specialitate din biblioteca 
gospodăriei sau cerînd sfatul 
inginerului zootehnist. Rezul
tatele acestor străduințe n-au 
întîrziat să se arate. Produc
ția de lapte a vacilor sporea 
văzînd cu ochii. Frații Ilie și 
Vasile Năstase obțineau zilnic 
producții mai mari de la fie
care vacă îngrijită de ei.

Iată însă că, la un moment 
dat, cînd treaba se părea că 
merge cît se poate de bine, 
Ilie Nenciu, unul din tinerii 
îngrijitori, a început să se la
se pe tînjeală. • Diminea
ța venea la grajduri cînd soa
rele era sus, în felul acesta 
nu mai respecta orele fixe ale 
programului după care se ce
reau hrănite și îngrijite vaci
le. Seara, pentru a putea ple
ca mai devreme, căuta să ter
mine mai repede treburile, 
făcînd totul de mîntuială. Așa 
se face că producția de lapte 
obținută de la vacile din lo
tul lui a scăzut repede, 

cea planificată.

AGER=RES

Dalles

Ș in pe r oade exoT 
din Ccpitoio

(Urmare din pag. I-a)
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In cursul după-amiezii mi
nistrul Comerțului, Gogu Ra
dulescu, a primit pe dr. J. Lei» 
mena, primul adjunct al mi
nistrului prim, ministrul Dis
tribuției, A. Erningpradja* 
ministrul Muncii, dr-. Suharto, 
ministrul Industriei Populare* 
funcționari superiori din Di
rectoratul relațiilor economi
ce din Ministerul Afacerilor 
Externe al Indoneziei.

Au participat Ana Toma* 
adjunct al ministrului Comer
țului, Virgil Actarian, adjunct 
al ministrului Metalurgiei și 
Construcțiilor de Mașini, func
ționari superiori ai Ministeru
lui Comerțului și Ministerului 
Industriei Petrolului și Chi
miei.

Au luat parte ambasadorul 
Indoneziei la București, Su- 
krisno și ambasadorul R.P. 
Romine la Djakarta, Pavel Și- 
lard.

Convorbirile care au avut
loc în legătură cu dezvoltarea 
relațiilor comerciale și a cola
borării economice între cela 
duă țări, s-au desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

★
în cursul dimineții de sîm

bătă, d-1 J. Leimena, prim 
adjunct al ministrului prim* 
ministrul Distribuției și d-1 
A. Erningpradja, ministrul 
Muncii au vizitat Uzinele de 
utilaj petrolier „1 Mai- și Ra
finăria 3 Teleajen din Ploiești* 
unde s-au interesat îndeaproa
pe de activitatea acestor în
treprinderi.

Oaspeții au fost însoțiți de 
Nicolae Ionescu, adjunct al 
ministrului Industriei Petrolu
lui și Chimiei și de Gheorghe 
Stan, președintele Sfatului 
popular regional Ploiești.

Ceilalți îngrijitori n-au pri
vit însă cu indiferență com
portarea tovarășului lor de 
muncă și au hotărît să-l aju
te să se îndrepte. Au început 
să discute cu el, să-l facă să 
înțeleagă că atitudinea lui nu 
corespunde unui utemist, unui 
tînăr colectivist, că producții
le mici de lapte pe care le 
obține, duc la neîndeplinirea 
angajamentului întregii bri
găzi, că în felul acesta nu avea 
de pierdut numai el, ci în
treaga gospodărie colectivă. 
Ilie Nenciu însă, nu prea era 
dispus să asculte sfaturile lor.

Membrii brigăzii au a- 
dus acest fapt la cunoștința 
biroului organizației de bază 
U.T.M. și au propus discuta
rea atitudinii lui in cadrul 
unei adunări generale deschi
se a organizației. Propunerea 
lor a fost acceptată și pusă 
în practică. Lucrul aces
ta s-a întîmplat în prime
le zile ale lunii martie. Nu
meroși au fost tinerii care au 
luat cuvîntul. Constantin Chir- 
nogeanu. secretarul organiza
ției U.TJd. pe gospodărie, Ilie 
Năstase, Dumitru Prunaru, 
Constantin Baciu, au arătat că 
îngrijitorul de vite Ilie 
Nenciu nu-și face datoria 
de colectivist, că nu mun
cește cu tragere de ini
mă, ca si cind muncind pen
tru creșterea averii obștești, 
n-ar munci și pentru el, pen
tru bunăstarea lui. L-au lămu
rit, fiecare cum s-a priceput, 
ce urmări nedorite are com
portarea lui atit pentru gos
podăria colectivă, cit și pen
tru el. Și cum Ilie Nenciu este 
un tinăr cu un fond sănătos, 
a înțeles că ceilalți tineri au 
dreptate. Nu și-a luat atunci 
nici un angajament. Abia a 
îngăimat citeva cuvinte că o 
să vadă el ce-i de făcut. Chiar 
de a doua zi insă, băieții din 
brigadă și-au dat seama că to
varășul lor nu mai e cel dinain
te. A început să vină la grajd 
dis de dimineață, înaintea tu
turor. De asemenea, de unde 
pînă atunci abia de răsfoia 
cite o carte de specialitate, 
acum in fiecare zi citea ori 
discuta cu ingmenul zootehnic 
Pompiliu Gropor.’ă, cerindu-i 
sfatul in problemele mai gre
le pentru el. Tovarășii lui, 
ceilalți îngrijitor., se bucurau 
văzînd schimbarea petrecută 
cu Die Nenciu. în luna martie 
el a obținut de Ia lotul lui de 
vaci cu 130 litri lapte mai 
mult decît ei. Pe luna aprilie 
Ilie Nenciu a obținut de ase
menea rezultate bune.

■ecerea socialistă, în- 
igadă i-a dat un aju- 

ivărășesc lui Ilie Nenciu, 
iar discuția din organizația de 
bază U.T.M. l-a ajutat să în
țeleagă importanța muncii 
lui. Alături de ceilalți îngri
jitori de vaci, Ilie Nenciu 

' muncește acum conștiincios, 
cu răspundere. De aceea, bri
gada nu-și mai pune acum 
problema să obțină doar 100 
litri lapte în plus de la fie
care vacă 
zarea unor 
mari decit

1 ® x
îlf
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Laborantele Mariana Oprea și Șerban Camelia de -a RcFncria nr. 1 Ploiești, veghează ca produsele îndeplinească
toate cerințele de calitate. Foto : A. FOCȘA

De la 1.000 m. înălțime
In sala Expoziției din Bel

grad au început sîmbătă seara 
campionatele europene de box 
la care participă 148 de pugi- 
liști reprezentind 21 de țări. 
In programul primei reuniuni 
au figurat și 6 întilniri ale 
categoriei „muscă". Campionul 
țării noastre Mircea Dobrescu 
a debutat cu o clară victorie, 
întrecîndu-1 la puncte pe La- 
szio Forro (R. P. Ungară). 
După cum transmit agențiile 
de presă boxerul romin a con
trolat tot timpul lupta mai a- 
les in repriza a doua cînd și-a 
pus adversarul în dificultate. 
Campionul sovietic Stolnikov 
l-a învins Ia puncte pe engle
zul Radkin, unul din favoriții 
campionatelor. Au mai termi
nat învingători la această ca
tegorie Babiasch (R. D. Ger
mană), Olech (R. P. Polonă), 
Vacca (Italia) și Saccipovici 
(Iugoslavia).

Al doilea succes al echipei 
R.P.R. a fost adus de Constan
tin Gheorghiu care, in cadrul 
categoriei pană, l-a invins pe 
campionul francez Michel 
Haudeau.

la punctul fix zero m
Motorul aeronavei mergea 

în plin, urcind spre aripile 
zimțuite în argint ale norilor 
Cumulus. Aerodromul Strej- 
nic de lingă Ploiești a rămas 
in urmă, dar pe covorul ver
de se distinge bine indicato
rul alb, din pînză. al punctu
lui fix spre care vor fi ațin
tiți, peste dteva clipe, ochii 
parașutiștilor. In uriașul gol 
care desparte minusculul 
punct alb de avionul ce spin
tecă văzduhul se va desfă
șura pasionanta luptă a 
mai temerari sportivi. 
Țelul fiecăruia este: cît 
mai aproape de centrul 
cercului.

în avion, sportivii 
stau așezați pe băncile 
laterale, 
citește un 
șit, f 
din 
pilot.
care 
multe 
hui ui, 
noaptea, 
Pe apă, de la mii 
metri înălțime. 
luptat în concursuri in
terne ' și internaționale 
făcînd cinste drapelului 
aviatic al aeroclubului 
central al R.P.R.

Avionul face un viraj 
larg, se înclină, trece 
la verticala aerodromu
lui. Iată, punctul fix se 
distinge perfect prin 
perdeaua de ceață albăstruie. 
O sonerie țîrîie strident, iar 
din carlingă se aude vocea 
pilotului :

— Ei, băieți, sîntem la 1.000 
metri...

Ușa avionului este deschi
să, curentul de aer năvălește 
înăuntru învăluindu-i pe cei 
care, înainte de salt, mai a- 
runcă o privire parașutelor.

Motorul își reduce turația 
și primul om, desfăcînd bra
țele, dispare prin golul ușii de 
lansare. încă unul... și încă 
unul.

La punct, arbitrii sînt emo
ționați. Cine știe, poate tenta
tivele de record vor aduce 
surprize neașteptate.

- Gata ! Exclamă cineva.
Tovarășul Cristu Boșca, an

trenorul lotului, își lipește o- 
brazul de teodolitul ai cărui 
ochi sint ridicați spre slăvi.

— A sărit 
și Roșu...

Brusc, pe 
cui roșu al 
poi încă unul, multicolor.

— A sărit și Iancu I... încă 
o parașută pe cer.

Gheorghe Iancu, maestru al 
sportului, a sărit. Privirile îl

Gheorghe Iancu — 
recordman mondial 

absolut 
la parașutism

urmăresc cu atenție. Nu de 
mult l-am mai văzut sărind. 
Este sportivul care a închinat 
aniversării a 40 de ani de la 
crearea partidului nostru două 
valoroase publi-

cursurilor și campionatelor 
internaționale de parașutism 
la care au participat și spor
tivii romîni. Fostul muncitor 
de la Grivița, căruia i s-a 
încredințat sarcina de a crește 
și a-i educa pe tinerii para- 
șutiști, în 
tor, este 
recorduri 
rașutism 
viduale și în grup și campion 
absolut al R.P.R. pe anii 
1956-1957. Nu de mult a sta

bilit un record mondial 
la salturile de noapte de 
la 1.000 m, cu deschide
rea imediată a parașu
tei, realizînd o perfor
manță de 1.45 m, dis
tanță de punctul fix — 
media a două lansări, 
Ca instructor de para
șutism, Gheorghe Ian* 
cu a promovat zeci de 
serii de elevi-.. Dar gîn- 
durile sînt întrerupte. 
Avionul a decolat din 
nou, a urcat, trece iar 
la verticala aerodromu
lui și Iancu a sărit a 
doua oară. 11 urmărim 
cu emoție. Inimile ne 
bat precipitate. Gheor
ghe Iancu coboară drept 
spre punct. O clipă vo
cile s-au frînt. Se aude 
f.îșîițul curentului de 
aer care trece prin fanta 
parașutei, 'prmtr-o zvîc- 
nire Iancu a aterizai a 
oară la zero m.

Record

calitate de instruc- 
deținătorul a nouă 

republicane de pa
la salturi indi-

Sosirea în Capitală 
a delegației 

culturale franceze
Sîmbătă au sosit în Capi

tală Francois Charles-Roux* 
director general adjunct al 
Departamentului relațiilor 
culturale și tehnico-științifice 
din Ministerul Afacerilor 
Străine și A. Thabault. șef de 
serviciu în Ministerul Aface
rilor Străine, membri ai de
legației culturale franceze, 
care va discuta elaborarea 
planului de colaborare cultu
rală pe anii 1961—1962.

La • sosire, pe aeroportul 
Otopeni. membrii delegației 
culturale franceze au fost în- 
tîmpinați de Mircea Malița, 
director în Ministerul Aface
rilor Externe, și alți repre
zentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe, Ministerului 
învățămîntului și Culturii* 
Institutului romîn pentru re
lațiile culturale cu străinăta
tea.

Au fost de față Jean Du 
Boisberranger, consilier al 
Legației Franței la București, 
și ăl ți membri ai Legației.

(Agerpres)
e--- •—

celor

Pe fețe li se 
calm desăvir- 
pritinle cată 
in cînd spre 

sint tineri 
încercat de 
tăria văzdu- 

ziua și 
pămint și 

de 
Au

iar 
ci nd

Toți
au
ori 

sărind 
PeFotbal

în primul meci al turneului 
pe care-1 întreprinde in 
U.R.SS., echipa de fotbal 
, Black Stars" din Ghana a 
jucat la Moscova cu echipa 
Dinamo obținînd victoria cu 
2—1 (1—1). Scorul a fost des
chis de centrul 
chipei Dinamo, 
extrema stingă 
Salisu a înscris 
luri în poarta lui Iașin.

★
Stațiile noastre de radio 

transmite astăzi, începînd 
jurul orei 18,25, pe programul 
I repriza a doua a întilnirii de 
fotbal Farul Constanța—Dina
mo Bacău contind pentru cam
pionatul categoriei A.

atacant al e- 
Krolenko, dar 

a oaspeților, 
apoi două

de notări. Toate 
zie de bucurie, 
de recunoștință față de partid.

,,Entuziasmant și înălțător, 
notează cineva. Slavă parti
dului !". ,,Sint o bătrînă pen
sionară. Dacă n-aș trece pe 
străzi și n-aș vedea cu ochii 
mei aș zice că e o poveste. 
Dar văd tot ce se realizează. 
Să ne trăiască partidul!“

sînt o explo
de încredere,

go-

vor 
dinfurajată, ci reali- 

producții mult mai 
cele planificate.

C. DIACONU

scris

••—
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G. PREPELlțaSe înlătură o penă dificilă

„Con- 
plecat 

într-un
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I nea- 

im-

de la sala „j 
să răsfoiești 

și condica de

noastră ? 
i .' (Stra- 

g. cu 
■taje). 
nează

cheti 
const r 
este pentru fiece 
realitate certă.

Numai in ce privește locui 
țele vom construi pînă in 1965 
peste 300.000 de apartamente, 
adieă de 3 ori mai mult decît 
în cei 6 ani precedenți.

Iată ce perspective însufle- 
țitpare se deschid pentru anii 
ce urmează! Mai miră asta pe 
cineva ? Dar, ca să-ți dai 
seama de sentimentele vizita
torilor 
trebuie 
parat 
preșii a expoziției. In mai 
puțin de 30 de zile s-au 
sute de pagini, s-au făcut mii

satele re- 
participat 

celui de-al 
țară al ar-

Artiști ai Teatrului 
stantin Nottara" au 
sîmbătă dimineața 
turneu prin numeroase orașe 
din țară cu spectacolele ,,Fiul 
secolului" de I. Kuprianov și 
„Scandaloasa legătură dintre 
domnul Kettle și doamna 
M0on“ de J .B. Prietsley.

★
Peste 20.000 de artiști ama

tori din orașele și 
giunii Crișana au 
la faza regională a 
VI-lea concurs pe
tiștilor amatori, un număr a- 
proape dublu față de con
cursul anterior. In timpul des
fășurării concursului au fost 
prezentate peste 3.800 specta
cole la care au asistat aproape 
680.000 oameni ai muncii ro- 
mini, maghiari și de alte na
ționalități din această regiune.

★
Covoarele executate de coo

perativa ,.Arta populară" din 
orașul Brăila se bucură de o 
bună apreciere din 
cumpărătorilor. De la 
tul anului și pînă în 
aici au fost produși
1.200 m.p. de covoare în cu
lori și desene variate. Acum, 
se lucrează la un nou tip de 
covor oriental, calitativ supe
rior celor executate pînă în 
prezent.

partea 
începu- 
prezent, 
aproape

Negroiu... A sărit

cer a înflprit ma- 
unei parașute, a-

Consfătuire »
In. sala Cazinoului din Con

stanța s-au desfășurat sîmbătă 
lucrările unei consfătuiri cu te
ma „Noul în comerț", organi
zată de Sfatul popular al ora
șului Constanța.

In cadrul consfătuirii au fost 
propuse măsuri pentru continua 
îmbunătățire a prezentării măr
furilor și introducerea de noi 
forme rapide și economice de 
deservire, printre care vin za rea 
la domiciliu, desfacerea confec-

Programul de lucru al brigăzii
(Urmare din pag. I-a)

tehnic a apreciat că lucrările au 
fost de calitate superioară.

Așa am procedat și la stabi
lirea programului de lucru al 
brigăzii! pe luna iunie. Angaja
mentele luate au pornit de la 
nivelul realizărilor, pentru ca să 
fie cu adevărat mobilizatoare. 
Printre obiectivele stabilite in 
programul acestei luni sînt de
pășirea planului de producție 
cu 26 la sută, nici un rebut, 
11.000 lei economii, verificarea 
utilajului la sfirșitul fiecărei 
săptămîni, studierea unor cărți 
tehnice de specialitate etc. Unii 
sînt tentați poate să creadă că 
din moment ce se cunoaște di
nainte planul de producție nu 
mai este nevoie de program. 
Experiența ne-a dovedit cit este 
de greșită o asemenea concep
ție. Intr-o vreme și noi am lu
crat fără program. Nu este de 
mirare că atunci aveam tineri 
care acordau moi puțină atenție

calității, că aveam perioade 
cînd lucram în asalt. Programul 
de lucru al brigăzii cuprinde 
așa cum s a văzut, nu numai 
obiectivele planului, ci toate 
problemele legate de bunul 
mers al activității brigăzii ; el 
este mijlocul prin care brigada 
se poate orienta în fiecare mo
ment, un mijloc ca să se cu
noască în amănunțime întreaga 
sa activitate și să se determine 
succesele fiecărui om. De pildă, 
noi prevedem în program să 
discutăm în scurte consfătuiri 
felul cum execută un tînăr unele 
operații mai grele, cum între
ține și folosește aparatele și 
materialele tocmai pentru a 
dezvolta in brigadă spiritul de 
răspundere și simțul gospodă
resc al tinerilor.

Desigur, alcătuirea progra
mului înseamnă doar începu
tul. Acordăm o mare atenție 
rea Uzării sale. Un ajutor de 
seamă primim din partea birou
lui U.T.M. și a comitetului sin
dicatului in ce privește organi-

zarea întrecerii în cadrul brigă
zii și mai cu seamă în urmărirea 
realizării programului și a popu
larizării rezultatelor. Zilnic ur
mărim împreună cu maistrul și 
controlorul de calitate felul 
cum ne-am respectat 'sarcinile 
și angajamentele. Acum, avem 
în ce privește calitatea, posibi
litatea să vedem felul cum lu
crează fiecare, deoarece fiecare 
•membru al brigăzii are panso- 
nul cu inițiala sa care se aplică 
pe fiecare piesă lucrată. (Nece
sitatea acestuia a fost discuta
tă într-o consfătuire de briga
dă). îndeplinirea programului 
se urmărește și cu ajutorul gra
ficului de întrecere dintre bri
găzi.

Organizarea judicioasă a 
muncii, repartizarea sarcinilor 
de producție pe echipe, pe fie
care muncitor în parte, ne-a 
dat posibilitatea să repartizăm 
și lucrările tn.funcție de pregă
tirea profesională. Noi avem în 
brigadă tineri de categorii di
ferite. Lucrările sînt ți ele de

cane. Iată-l lucrînd. Mîinile 
încleștate pe suspante se miș
că cu febrilitate. Cupola ro
tundă se răsucește necontenit, 
aducînd fanta (tăietură prac
ticată în cupola parașutei) 
cînd in față, cînd lateral, cînd 
în spate. Curenții de aer îl 
hărțuiesc, dar el luptă, cobo- 
rind cu fermitate spre punc
tul din pînză albă. O clipă, 
două, corpul se răsucește, pi
cioarele se întind și... Gheor
ghe Iancu a aterizat exact pe 
punct - ZERO METRI.

Entuziasmul e general. Fie
care ar vrea să-l ajute la 
strînsul parașuței. Primul salt 
a fost mai mult decît excep
țional. Dar rezultatul tentati
vei este media a două salturi 
și, cine știe...

în timpul cît se fac pregă
tirile 
gîndurile 
tă spre 
prietenii 
încercăm 
te tot ce , __ ______
mele lui l-am citit deseori în 
presă. L-am întîlnit pe tabe
lele tuturor concursurilor de 
parașutism desfășurate în țara 

a- ani, pe ta-
punctaj ale con-

pentru al 
tuturor 
Iancu.

și noi, 
să ne aducem amin- 
știrn despre el. Nu-

noastră în 
belele de

,Noul în comerț

diferite categorii. Unii tineri 
printre care Vasile Gheorghe și 
Radu Constantin au executat la 
început lucrări maii simple. O 
perioadă, potrivit angajamente
lor luate în consfătuirile de bri
gadă, ne-am ocupat de acești 
doi muncitori i-am ajutat și azi 
ei execută lucrări mai comple
xe, de calificare mai înaltă.

Se ridică însă o problemă pe 
care biroul U.T.M. ar trebui să 
o analizeze și să ia măsuri. Sînt 
în sectorul nostru mai multe bri
găzi. Ar fi deosebit de folositor 
ca biroul U.T.M. să consulte 
periodic programele lor de lu
cru și să le popularizeze pe 
cele mă.; bune, să facă unele 
schimburi de experiență și maî 
mult decît atit, să ajute și mai 
mult brigăzile atunci cînd își 
stabilesc programele de lucru.

In ceea ce privește brigada 
noastră vreau să subliniez încă 
o dată că organizarea muncii 
ne-a ajutat să obținem titlul de 
brigadă fruntașă pe uzină Ș' p® 
Ktion,

țiilor la ultima probă, maga
zine specializate etc. La Con
stanța, Eforie, Mamaia și Man
galia se vor deschide în noul 
sezon încă 5 magazine alimen
tare cu autodeservire, iar la E- 
forie un bufet Expres cu auto- 
deservire.

C.I.E-RÎMNICUI, VlEOEA

Angajează imediat
—• inginer constructor
— inginer mecanic
în condițiile H.C.M. 

1053/1960.
Cererile se vor adresa 

direct la C.I.L.. Rîmnicul 
Vîlcea, telefon 422.

întreprinderea 
de Construcții 

Siderurgice 
Hunedoara

Angajează
Ingineri constructori, in

gineri electricieni, ingineri 
mecanici, maiștri construc
tori și maiștri montaj.

Se asigură condiții bune 
de salarizare și cazare.

Ofertele se vor adresa 
direct întreprinderii de 
Construcții Siderurgice-Hu- 
nedoara, serviciul Cadre șl 
Invățămînt.

doua
— Ura i Record mondial 

absolut! Bravo Iancule !...
Noua performanță absolută 

este o strălucită victorie a 
sportului romînesc. Ea ne în
dreptățește să credem că spor
tivii noștri se vor prezenta și 
în acest an, la concursurile 
internaționale, bine pregătiți, 
ridieîndu-se la nivelul condi
țiilor pe care partidul nostru 
le-a creat pentru dezvoltarea 
parașutismului ca sport de 
mase.

TELEGRAMĂ
In legătură cu încetarea din 

viață a lui Mihail Hrunicev, 
membru al C.C. al P.C.U.S.* 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., preșe
dintele Comitetului de Stat 
pentru coordonarea lucrărilor 
de cercetări științifice, depu
tat al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., Erou al Muncii So
cialiste, tovarășul I, Gh. Mau
rer, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Romine a 
adresat tovarășului N.. S. 
Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
o telegramă de condoleanțe.

doilea salt 
se îndreap- 
Antrenorul, 
spectatorii.

VIOREE TONCEANU-MUREȘ

CCWcUWi/E SPfCMl

y DURABILE

CĂMINUL VOSTRU

Numai pinâ marți mai puteți depune 

buletinele pentru acest CONCURS SPECIAL

Atențiune! V-ați procurat buletine 

„Abonament Pronoexpres11 pe luna iunie?
(Agerpres)



k început întîlnirea

dintre N. S. Hrușciov șiJ. Kennedy
VIENA 3. — Trimișii spe

ciali Agerpres transmit:
Viena s-a trezit simbătă di

mineața sub o ploaie toren
țială. Dar animația de pe 
străzile capitalei austriece era 
mai mare ca orieînd.

De la sosirea sa, Nikita 
Sergheevici Hrușciov a rămas 
la reședința ambasadorului 
sovietic de la Purkersdorf, la 
12 km de Viena, la marginea 
faimoasei păduri vieneze unde 
a lucrat intens cu persoanele 
oficiale care-l însoțesc.

Încă de la 6 dimineața, în 
fața reședinței se adunaseră 
âteva sute de ziariști și foto
grafi. Ploaia care nu mai con
tenea i-a silit pe aceștia să 
cumpere toate umbrelele din- 
tr-un magazin care se afla în 
apropierea reședinței. Un grup 
de ziariști a cumpărat chiar o 
umbrelă uriașă sub care au 
reușit să se adăpostească vreo 
20—30 de persoane. Astfel e- 
chipați, ei au așteptat ca pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., să apară la 
fereastră. Si intr-adevăr, la 
un moment dat, N. S. Hrușciov, 
întrerupîndu-și activitatea, a 
ieșit în balcon salutîndu-i pe 
ziariști. Momentul a fost fo
losit din plin de numeroșii fo
toreporteri. La ora 12,25, ora 
locală, N. S. Hrușciov a pă
răsit reședința sa. Deși ploaia 
nu contenea mii de oameni 
l-au salutat pe drum pe șeful 
guvernului sovietic.

Peste puțin timp cortegiul 
de mașini care-l aducea pe 
președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. a sosit la 
Ambasada S.U.A. Din prima 
mașină, împodobită cu dra
pelul de stat al Uniunii So
vietice coboară N. S. Hrușciov 
și Andrei Gromîko. Izbucnesc 
aplauze. Vienezii îl salută pe 
primul ministru al Uniunii 
Sovietice. Președintele State
lor Unite se apropie de N. S. 
Hrușciov, îi strînge cu căl
dură mina și îi spune : „Sint 
încântat să vă văd". Cei doi 
oameni de stat se întâlnesc de

fapt pentru a doua oară. N. S. 
Hrușciov l-a cunoscut pe 
J. Kennedy cu prilejul întîi- 
rii pe care acesta a avut-o în 
S.U.A. cu membrii Comisiei 
pentru Afacerile Externe a 
Senatului american.

Sala în care se desfășoară 
prima întâlnire este o sală de 
muzică amenajată special 
pentru această întrevedere. In 
mijlocul ei sint instalate foto
liile în care iau loc N. S. 
Hrușciov și J. Kennedy, A. A. 
Gromîko și Dean Rusk, pre
cum și interpreții lor. Celelal
te persoane care îi însoțesc pe 
cei doi conducători de stat au 
luat loc în două încăperi se
parate aflate în imediată a- 
propiere. Sutele de ziariști și 
de fotoreporteri care așteaptă 
nerăbdători pe tribuna con
struită în fața ambasadei, 
află că prima întrevedere a 
început. Ea a durat o oră și 
un sfert. După terminarea ei, 
Kennedy l-a invitat pe N. S. 
Hrușciov și pe celelalte per
soane oficiale la dejunul din 
marea sală a ambasadei. In 
timpul dejunului, președintele 
S.U.A. și președintele Consi
liului de Miniștri al U.R-S.S. 
au rostit toasturi.

După terminarea dejunului, 
la ora 15,25, ora locală, N. S. 
Hrușciov și J. Kennedy au 
făcut o plimbare prin marele 
parc care înconjoară clădirea 
ambasadei, 
apoi și 
întrevederea i 
tea dejunului, 
luat sfîrșit la 
locală.

Hrușciov și 
împreună pe peronul din fața 
reședinței ambasadei S.U.A. 
după o întrevedere care a 
durat 6 ore, dintre care mai 
mult de trei ore au fost consa
crate convorbirilor la care au 
participat numai cei doi con
ducători 
Hrușciov 
tografiați 
reporteri 
întregi acest moment. Cei doi

conducători își string mina. 
In momentul cind mașina în 
care se află N, S. Hrușciov 
părăsește clădirea ambasadei 
S.U.A.. Kennedy îl salută agi
tând mina, iar N. S. Hrușciov 
ii răspunde.

Seara, în marele palat de la 
Schdnbrunn. președintele Aus
triei, Schărf, a oferit un de
jun, după care a urmat un 
concert.

La sosirea înalților oaspeți, 
o mare mulțime de vienezi, 
aflați in fața palatului, i-au 
aclamat cu căldură. Din toa
te părțile se auzea : ..Pace, 
prietenie, pace".

Ei s-au reîntors 
au continuat in doi 

începută înatn- 
Inirevederea a 
ora 18.47, ora

Kennedy ies

de stat. N. S. 
și Kennedy sint fo- 
din nou de sutele de 
care au așteptat ore

VIENA 3 (Agerpres). — Sim- 
bătă seara, în palatul Hofburg 
a avut loc o conferință de 
presă organizată de M. A. 
Harlamov, șeful secției de 
presă din Ministerul Afaceri
lor Externe din U.R8S, și 
de P. Salinger, secretarul pre
ședintelui S.U.A. pentru pro
blemele presei.

P. Salinger a citit o scurtă 
declarație din care rezultă că, 
la 3 iunie, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. 
N. S. Hrușciov și președintele 
S.U.A.. J. Kennedy au discu
tat un larg cerc de probleme 
referitoare la relațiile dintre 
Uniunea Sovietică și S.U.A., 
precum și situația în lume. 
Convorbirile au fost 
și politicoase.

Convorbirile dintre 
Hrușciov, președintele 
liului de Miniștri al U.R.S.S, 
și J. Kennedy, președintele 
S.U.A., vor continua la 4 iu
nie. Se așteaptă ca la 4 iunie 
să fie discutate probleme re
feritoare la Germania și pro
blema încetării experiențelor 
cu arma nucleară.

Răspunzind la întrebările 
ziariștilor, M. A. Harlamov a 
declarat că este întrutotul de 
acord cu declarația făcută de 
P. Salinger, 
caracterizat 
tre N. S. 
Kennedy ca

sincere

N. S. 
Consi-

M. Harlamov a 
convorbirile din- 
Hrușciov și J. 
fiind rodnice.

La Viena,

Corespondență telefonică specială pentru „Scînteia tineretului“

La ora cînd scriu aceste 
rînduri, importanta în
tîlnire între N. S. Hruș

ciov și J. Kennedy — întîlnire 
pe care o urmăresc popoa
rele din întreaga lume — a 
și început.

După primirea entuziastă 
făcută primului ministru so
vietic, 
sorită 
timpul s-a schimbat brusc. 
Cernea o ploaie măruntă și 
un vînt rece sufla peste aero
portul Schweohat cînd pre
ședintele S.U.A. a sosit aici. 
Pe terasa clădirii moderne a 
aerogării—al cărei prim mare 
oaspete a fost acum un an 
președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hruș
ciov — s-au strîns numeroși 
americani care fie că trăiesc, 
studiază sau se află în tre
cere prin Viena au venit să 
salute pe președintele lor. Au 
fost prezenți, desigur, și gru
puri izolate de austrieci care 
nu s-au lăsat intimidați de 
timpul nefavorabil.

După primirea oficială, care 
cuprindea un protocol similar 
cu cel de la primirea lui N. S. 
Hrușciov, convoiul de mașini, 
însoțit de o pază puternică, 
a pornit spre Viena.

Datorită timpului ploios, 
oamenii își iuțeau pașii, în- 
dreptîndu-se în grabă către 
treburile lor. Din cînd în cînd, 
se opreau pentru o clipă, a- 
tunci cînd convoiul de ma
șini, în sunetul sirenelor, tre
cea pe străzile capitalei au
striece.

încercările a numeroase 
ziare de dreapta de a scoate 
în stradă cît mai mulți oa
meni — ele au vrut ou tot 
dinadinsul să demonstreze 
că un număr mai mare de 
vienezi a ieșit în întîmpina- 
rea lui Kennedy deoît a lui 
Hrușciov — au eșuat. în timp 
ce unele 
îndemnat fățiș pe oameni să 
nu iasă în întîmpinarea lui 
Hrușciov și în schimb 
primească pe Kennedy ca pe 
un prieten, Partidul Comunist 
din Austria a chemat pe lo
cuitorii Vienei să primească 
pe cei doi oameni de stat cu 
cordialitate, pentru a demon
stra astfel marea dorință a 
austriecilor ca în capitala lor 
să fie realizat un pas impor- 
tant pe caisa îmbunătățirii 
relațiilor internaționale.

Ziarele care au apărut as
tăzi la Viena publică ample 
relatări despre sosirea și pri-

după minunata zi în
de ieri (vineri — N.R.),

ziare reacționare au

să-l

mirea Iul N. S. Hrușciov. 
Unele — ziarele dintre cele 
mai reacționare — nu au reu
șit să-și camufleze destul de 
abil necazul provocat de pri
mirea triumfală făcută omului 
de stat sovietic. Totuși, în 
articolele de fond ale mai 
tuturor ziarelor, este salutată 
marea întîlnire și se exprimă 
speranța că ea va contribui 
la destinderea încordării in
ternaționale.

La Casa Presei — după 
cum se întîmplă întotdeauna 
la marile întîlniri — domnește 
zarvă. Circulă numeroase 
zvonuri. Fiecare vrea să știe 
ceva, dar adevărul este că 
nimeni nu știe deocamdată 
nimic. Nici nu este de mirare. 
Convorbirile au început abia 
astăzi, sau mai bine zis abia 
acum cîteva ore. Certitudine 
există numai asupra faptului 
că în centrul convorbirilor 
vor sta problemele cele mai 
acute ale situației internațio
nale. Iar pentru a afla acea
sta nu este nevoie să te de
plasezi la Casa Presei — 
ceasta o știe astăzi orice 
de pe stradă.

Am intrat în vorbă cu 
cetățean. Este membru în i 
miletul de întreprindere 
Uzinelor „Siemens-Schuckert* 
și se numește Zickler. El mi-a 
spus : „Cele două mari puteri 
trebuie să ajungă la o înțe
legere. Nu va fi probabil ușor. 
Primii pași trebuie însă tă
cuți acum. Dacă ar fi posibil, 
aș dori să contribui cu ceva".

în fața reședinței ambasa
dorului american unde are 
loc prima întîlnire între cei 
doi oameni de stat, s-a adu
nat multă lume care n-a vrut 
să scape ocazia de a-1 vedea 
pe N. S. Hrușciov sosind la 
locul de întîlnire și să-1 
aclame încă odată. Printre 
cei ce așteptau am întîlnit și 
un cunoscut care se afla a- 
colo pentru a-1 vedea pe 
Hrușciov cum intră în clădi
rea ambasadei și să-i ureze, 
cel puțin în gînd, mult succes 
la convorbiri. El mi-a spus : 
„Ce n-aș da să pot fi de față. 
Este adevărat că Hrușciov 
vorbește pentru noi toți, dar 
aș dori ca președintele ame
rican să simtă aceasta".

Ori unde te duci simți ime
diat ca întîlnirea celor doi 
oameni politici preocupă gîn- 
durile oamenilor. Pretutindeni 
ești întrebat dacă ai aflat 
ceva, dacă există noutăți. îți 
dai perfect de bine seama că 
vienezii, ca de altfel toți oa-

de lume 
greutate 
spre ta- 
această

a- 
om

un 
co
al

menii din lume, sînt conștienți 
că în aceste două zile se vor 
discuta probleme care ne pri
vesc direct.

In timp ce primul ministru 
Hrușciov se pregătea pentru 
începerea convorbirilor, so
ția lui, Nina Hrușciova, care 
a cucerit încă de anul trecut 
inimile locuitorilor Vienei, s-a 
îndreptat spre o expoziție de 
tablouri a lui Cezanne. Ea a 
avut însă... ghinion. Ziarele 
au anunțat în prealabil că 
Nina are de gînd să viziteze 
această expoziție, iar atunci 
cînd ea a sosit acolo, sălile 
au fost atît de pline 
îneît numai cu mare 
și-a putut croi drum 
blouri. Pînă acum,
expoziție n-a cunoscut nicio
dată un asemenea aflux de 
vizitatori. Oamenii au venit, 
însă, nu să privească tablou
rile, ci s-o salute pe Nina 
Hrușciova.

După terminarea convorbi
rilor de la ambasada ameri
cană, va avea 
recepție 
federal, 
cinstea 
stat. Și 
există un mare secret. La sfir- 
șitul ei se va servi un desert 
care poartă denumirea de 
„Vindobona". Nimeni n-a tră
dat secretul compoziției a- 
cestui desert. Cofetarul-șef 
însă a declarat că nu poate 
fi nici o îndoială că „Vindo
bona" va fi pe placul tuturor 
partenerilor la întîlnire. La 
fel, după cum nimeni nu știe 
cum se desfășoară discuțiile 
îndărătul zidurilor ambasa
dei, se speră că rezultatele 
lor vor fi pe placul tuturor 
oamenilor de bună credință.

Vienezii privesc deseori 
spre cer. Ei spun că speră că 
această săptămînă se va în
cheia cu zile însorite. Cind 
rostesc aceste cuvinte, mijesc 
și zîmbesc semnificativ : pen
tru că se referă și la clima
tul politic.

loc o mare 
pe care președintele 
Schărf, o oieră în 

celor doi oameni de 
la această recepție

F. BAUER
Viena, 3 mai 1961.

Membri ai delegației economice 
guvernamentale romîne 

în vizită la Dubnala Dubna

încheierea lucrărilor sesiunii
Comitetului Executiv al U.I.S.

Un oraș-școală 
în Cuba

î"n dimineața zilei de 3 
și-a 
se- 

Exe- 
Inter-

£ iunie la Havana 
încheiat lucrările 

siunea Comitetului 
cutiv al Uniunii 
naționale a Studenților care a 
adoptat o rezoluție in legătu
ră cu problemele discutate și 
a exprimat poziția organizației 
față de cele mai importante 
evenimente internaționale.

Comitetul Executiv al U.I.S. 
a adoptat în unanimitate re
zoluția cu privire la Cuba 
propusă de delegațiile din Ve
nezuela și Porto-Rico, in care 
sint condamnate acțiunile a- 
gresive ale imperialismului a- 
merican îndreptate spre înă
bușirea revoluției cubane și 
încercările de a folosi în a- 
ceste scopuri Organizația Sta
telor Americane.

Comitetul Executiv al U.I.S. 
a hotărît ca împreună cu alte 
organizații internaționale să 
inițieze între 19 și 26 iulie 
1961, Săptămîna solidarității 
cu revoluția cubană.

In rezoluțiile cu privire la 
alte probleme Comitetul Exe
cutiv și-a exprimat sprijinul 
in vederea organizării celui 
de-al VHI-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studen
ților și a Forumului Mondial 
al Tineretului, a cerut desti
tuirea secretarului general al 
O.N.U., Dag Hammarskjoeld, 
acuzindu-1 de complicitate la 
asasinarea lui Patrice Lu
mumba, s-a exprimat în fa
voarea recunoașterii guvernu
lui legal congolez in frunte cu 
A. Gizenga, a condamnat dez
mățul colonialiștilor portu
ghezi, a sprijinit lupta stu-

denților din Panama, promi- 
țîndu-le sprijin moral și ma
terial, și a hotărît să organi
zeze între 16 și 23 august 1961 
Săptămîna solidarității cu 
lupta studenților și a oame
nilor muncii din Republica 
Dominicană împotriva tiraniei.

După încheierea sesiunii a 
avut loc deschiderea „Tabe
rei internaționale de muncă" 
la care vor participa delegații 
Comitetului Executiv al U.I.S. 
Ei vor lucra la construcția ri
nei școli elementare pentru 
300 de elevi inițiată de muni
cipalitatea orașului Havana.

In următoarele zile Ia Hava
na se va deschide un seminar 
internațional de luptă împo
triva analfabetismului, orga
nizat de Comitetul Executiv al 
UI.S.

MONTEVIDEO, capitala Uruguayu U. Pe străzile acestui oraș au 
avut loc puternice demonstrații de solidaritate a tineretului și 
studenților cu eroicul popor cu ben, împotriva imperialismului 
american. In fotografia noastră, un grup de studențî in timpul 

manifestației

Nu de mult capitala tinerei republici africane Guneec a cu
noscut un eveniment deosebit. Intr-un ioc viran din Conakry 
s-au adunat tineri guineezi cu sape și timăcocpe. Ei (după 
cum se vede in fotografia noastră) au făcut primele săpături 
pentru fundamentul viitorului institut politehnic. Construirea 
acestui important institut de invățămint superior din Guineea 

se face cu ajutorul Uniunii Sovietice.

MOSCOVA. La 3 iunie au 
avut loc funeraliile eminentu
lui om de stat Mihail Hrunî- 

al 
al 
al

loc

cev, membru al C.C. 
P.C.U.S., vicepreședinte 
Consiliului de Miniștri 
U.RXS.

In Piața Roșie a avut
un mare miting de doliu. La 
tribuna Mausoleului Lenin și 
Stalin se aflau conducătorii 
guvernului sovietic și Partidu
lui Comunist.

VIENA. In seara zilei de 2 
iunie ministrul R. P. Romine 
la Viena, dr. V. Dimitriu, a 
oferit un cocteil pe noul vas 
de turism romînesc pe Dună; 
re „Oltenița", cu ocazia sosi
rii acestuia in prima sa cursă.

MONTEVIDEO. La 2 iunie 
a avut loc la Montevideo, în 
sala de expoziții a municipa.

Suvanno Fumma
a plecat
KUANG 3 (Ager- 

La 3 iunie, prințul 
Fumma a părăsit

la Geneva

lității, deschiderea unei ex
poziții de gravură romînească. 
Cu acest prilej au vorbit Jose 
Pedro Heguy Velasco, directo
rul relațiilor culturale din 
Ministerul Afacerilor Străine, 
și Gheorghe Luca, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al R. P. 
Romine la Montevideo.

PARIS. Vineri seara, în sala 
„Muzeului Omului" din Pa
latul Chaillot din Paris, a a- 
vut Ioc o seară de artă romî
nească organizată de către U- 
niunea Artiștilor Plastici fran
cezi și Asociația de prietenie 
„Franța—Romînia".

DUBNA 3 (Agerpres). — 
TASS transmite : Tovarășii 
Alexandru Bîrlădeanu, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne, Gh. 
Gaston Marin, președintele 
Comitetului de Stat al Plani
ficării și alți membri ai dele
gației economice guvernamen
tale romîne care se află în 
Uniunea Sovietică au vizitat 
Ia 2 iunie Institutul unificat 
de cercetări nucleare de la 
Dubna.

Prof. Benedikt Djelepov, di
rectorul laboratorului pentru 
probleme nucleare, a prezentat 
oaspeților romîni sincrociclo-

tronul care accelerează protoni 
pină la o energie de 680 mi
lioane electronvolți și care 
produce fascicule de protoni 
accelerați cu o energie pină la 
10 miliarde electronvolți.

Printre rezultatele cercetă
rilor făcute de savanții din 
țările socialiste care lucrează 
în acest laborator, se numără 
și descoperirea unei noi parti
cule nucleare, la care a par
ticipat și fizicianul romîn Ale
xandru Mihul.

Direcția Institutului unificat 
de cercetări nucleare a oferit 
un dejun în cinstea delegației 
romîne.

XIENG 
preș). — 
Suvanna 
Laosul plecînd cu avionul la 
Geneva.

Pe aeroport, prințul Suva
nna Fumma a declarat că își 
pune toate speranțele în în- 
tîlnirea dintre președin
tele Kennedy și premierul 
Hrușciov.

Suvanna Fumma a subli
niat că guvernul său se si
tuează pe o poziție de strictă 
neutralitate. Dorim ca Laosul 
să trăiască în pace și ca po
porul nostru să nu fie ame
nințat de război, a spus el.

In continuare prințul Su
vanna Fumma a vorbit despre 
„situația nesatisfăcătoare" a 
actualului armistițiu și a de
clarat că Patet Lao și forțele 
armate ale lui Kong Le ocupă 
acum trei pătrimi din terito
riul Laosului. El a ironizat 
afirmațiile rebelilor că unită
țile lor de la Padong (în a- 
propierea Văii Ulcioarelor), 
s-ar fi aflat acolo încă înain
te de încetarea focului.

LONDRA 3 (Agerpres). — 
Corespondentul din Vientiane, 
al agenției Reuter transmite 
că prințul Suvanna Fumma a 
propus o întîlnire laoțiană la 
nivel înalt la Pnom Penh 
(Cambodgia), după înapoierea 
din Europa a prințului Boun- 
Oum. Propunerea cu privire 
la întîlnirea de la Pnom Penh 
a fost făcută într-o scrisoare 
trimisă la Vientiane de prin
țul Suvanna Fumma prin pre
ședintele Comisiei internațio
nale de supraveghere și con
trol, S. Sen (India).

Generalul Fumi Nosavan a 
declarat că după toate pro
babilitățile va participa și el 
la întîlnirea propusă.

Fumi Nosavan a declarat că 
conținutul scrisorii a fost 
transmis imediat printr-o te
legramă prințului Boun Oum 
la Paris și că răspunsul aces
tuia va fi trimis prințului Su
vanna Fumma prin Comisia 
internațională de supra
veghere și control.

În regiunea munților Sierra 
Maestra, acolo de unde au 
pornit luptătorii curajoși 

conduși de Fidel Castra în mar
șul lor triumfal spre Havana se 
află în prezent în construcție u- 
nul din cele mai mari proiecte ale 
dezvoltării pașnice a Cubei. 8000 
de muncitori, dintre care mulfi 
care au luptat în rîndurile arma
tei revoluționare cubane, au 
schimbat armele cu mistria și ri
dică acum școli, spitale, șosele și 
locuințe. Toate acestea sînt con
struite pentru cubanii dintr-o re
giune considerată pînă nu de 
mult drept cea mai înapoiată din 
țară. Este suficient de amintit că 
numai în această regiune muntoa
să există aproximativ 200.000 a- 
nalfabeți și 70.000 semi-analfabeți. 
împotriva neșființei de carte, 
moștenire a trecutului nu prea în
depărtat lăsată de fostul guvern 
ai dictatorului Batista, pentru îm
bunătățirea vieții țăranilor care a- 
bia acum, după victoria revoluției 
populare au devenit stăpîni cu 
adevărat în țara lor, luptă cu per
severență guvernul revoluționar 
cuban.

In urmă cu un an în această 
regiune a început construcția u- 
nui oraș-școlar. De atunci peisa
jul local s-a schimbat cu repezi
ciune. Au fost ridicate săli de 
clasă, dormitoare și alte clădiri 
anexe cu care s-a terminat con
strucția primei din cele opt părți 
ale proiectului. Acum aicî se aud 
glasuri vesele de copii. Sînt pri
mii 500 de elevi ai orașului-șco- 
lar Camilo Cienfuegos, cel mai 
mare centru de educație construit

în Cuba de guvernul revoluționar 
al țării. Cînd întregul proiect va 
fi terminat în orașul școlar Camilo 
Cienfuegos, denumire dată după 
numele unuia din eroii luptei re
voluționare a poporului Cuban, 
vor învăța 20.000 de copii.

De curînd un grup de ziariști 
din diferite țări a făcut o vizită 
pe șantierul orașului școlar Ca
milo Cienfuegos. Conducătorul 
„proiectului Sierra Maestra", că
pitanul Americo Arbucias Lopez 
a arătat cu acest prilej că scopul 
construirii acestui oraș școlar este 
acela de a asigura educația copii
lor țăranilor cubani și a-i precjăti 
ca specialiști în agricultură, creș
terea vitelor și industrie. ~ 
să avem 20.000 de cadre 
construcția economică — 
căpitanul Lopez — pentru 
pa posturile lăsate libere 
20.000 de eroi care și-au 
cat viețile în cursul războiului re
voluționar".

— „Mulfi dintre copiii care au 
început să populeze orașul-școlar 
Camilo Cienfuegos vin din regi
uni muntoase îndepărtate — a 
spus directorul orașului școlar Ro
berto Noy. Ei nu au văzut nici
odată marea, lumina electrică și 
nu au simțit gustul laptelui, Unii 
dintre ei au confundat chiar becu
rile electrice cu stelele de pe 
cer. Acum ei au și lapte și lumi
nă electrică. Cu șase luni în ur
mă aproape toți erau analfabeți. 
Astăzi fiecare dintre ei poate să 
scrie o compunere de 300 cu
vinte".

„Dorim 
pentru 

a ipus 
a ocu- 
de cei 
sacrifi-

I. R.

columbiagreva studenților continuă
Studenții din Co

lumbia conti
nuă greva pe 

declarat-o în 
cererii de 

a alocațiilor 
pentru învă-

care au 
sprijinul 
sporire 
de sfat 
țămînt și de adopta
re a legii cu privire

la reforma universita
ră. Conducătorii stu
denților au declarat 
că greva nu va înceta 
pină la satisfacerea 
cererii greviștilor.

Sînt în grevă, 
asemenea, peste 
de studenji din

de 
8.000 
capi-

fala chiliana Santia
go. In semn de pro
test împotriva stării 
proaste a sălilor de 
clasă au declarat gre
vă 2.600 de elevi din 
școlile municipale ale 
orașului chilian Val
divia.

Tineri americani înfruntă pe
După cum relatează agenția 

United Press International, 
în baza unui ordin al ju

decătorului federal au fost inter- 
z se pentru 20 de zile „raidurile 

bertâții** organizate de populația 
pe cu oare din diferite state șu
ete din S.U.A. împotriva segre- 
cri e rasiale și legilor rasiste. 
Cei care vor încălca această ho- 
•i-’-e se arată in ordin, vor li 
a-eva" și deferiți tribunalului 
z-e—. a fi pedepsiți.

Pe de altă parte organizațiile 
-asA"e și auto- tăț e statelor Ala- 

* ș< A’-’îsss'zzi s-au văzut in- 
curaia'e 'e ec*for r*s:ste- 

îs s 5^—
tnser-ă eegri care au 

tatf pesc-a zi a* par-
■■z par la ratcor 'oerră-: pj 
fost crunt bătuți. în orașul Pra
ttville, peste 200 de rasiști mem
bri ai Ku Klux Klanului au organi
zat chiar sub ochii poliției o de
monstrație împotriva integrării ra
siale.

Protestind împotriva persecuții
lor rasiale, a întemnițării colegi
lor lor și a hotăririi judecătorești, 
două grupuri de tineri negri 
albi au plecat cu autobuse
Montgomery (sfatul Alabama) la

Jackson (sfatul Mississippi). Agen
ția United Press 
nuntă că imediat 
oraș, participanfii 
„raid al libertății"
In închisoare ei s-au alăturat gre
vei foamei declarată de 
„călători ai libertății" care 
întemnițați.

Aceeași agenție anunță
12 tineri luptători pentru integra
rea rasială au fost arestați.

Studenții Universității din Vale 
au adresat Casei Albe o petiție 
în care își exprimă solidaritatea 
cu

International a- 
ce au sosit în 

la acest nou 
au fost arestați.

ceilalți 
au fost

că alți

cauza „călătorilor libertății".
Un rec-ezerrtant al conducerii 

Cc.-c-es-'-.: peri*-u egal "atee ră
cit pcUâca rasistăs*4 a

• g-. e~-ror -or statelor sudice j 
a subliniat că
rească vine
lor rasiste.

ordonanța judecăto- 
în sprijinul politicii

★
La 2 iunie la Jackson (statal

îi 
din

BUDAPESTA. — în seara 
zilei de 2 iunie, un grup de 
fasciști a săvirșit un atac ar
mat asupra misiunii Republi
cii Populare Ungare de Ia 
Buenos Aires. A fost rănit un 
colaborator al misiunii. Huli
ganii fasciști au încercat să 
incendieze clădirea misiunii, 
însă incendiul a fost stins de 
Personalul misiunii.

— La 2 iunie, rege- 
II al Marocului a

RABAT.
Ie Hassan 
numit noul guvern al țării. In 
acest guvern Hassan deține 
funcția de președinte al Con
siliului de Miniștri,

rasiști
Mississippi) au sosit două noi 
autobuze cu „călători ai liber
tății". La numai cinci minute 
după sosirea lor, „călătorii li
bertății" au fost aruncați în 
închisoare. Astfel numărul 
total al celor ce au fost în
temnițați în închisoarea din 
Jackson pentru că cer lichi
darea discriminării rasiale în 
transporturile în comun se 
ridică în prezent la 65.

Corului rasiștilor care pone
gresc în fel și chip acțiunile 
„călătorilor libertății* li s-a 
alăturat și glasul lui Harry 
Truman, fost președinte al 
S.U.A. EI i-a calificat pe că
lătorii libertății drept „oaspeți 
nedoriți" care „ar fi trebuit 
să stea acasă și să-și vadă 
de treburile lor".

Situația din Republica Dominicană
se menține încordată

CIUDAD TRUJILLO 3 (A- 
gerpres). — După cum anun
ță agențiile de presă, situa
ția din Republica Dominicană 
se menține încordată. Agen
ția France Presse relatează 
că în provinciile La Vega și 
Moca din nordul țării conti
nuă răscoalele împotriva ac
tualului regim de teroare.

Rafael Trujillo junior, care 
s-a autointitulat comandant 
al forțelor armate, neținînd 
seama că cabinetul de miniș
tri a refuzat să adopte un 
decret pentru numirea sa, a 
ordonat poliției și armatei 
dezlănțuirea unor crunte re
presiuni.

Revoltele din La Vega și 
Moca provoacă îngrijorare la 
Washington. Purtătorul de cu- 
vînt al Departamentului de

Stat a declarat că „Departa
mentul de Stat este foarte 
neliniștit de situația din Re
publica Dominicană".

Potrivit agenției United 
Press International, guvernul 
S.U.A. a cerut convocarea 
imediată a Organizației Sta
telor Americane pentru a se 
lua în discuție problema unei 
intervenții militare.

Referindu-se la intențiile 
Statelor Unite de a interveni 
în Republica Dominicană pen
tru a salva de la pieire regi
mul dictatorial, Comitetul 
Central al Partidului Popular 
Socialist din Republica Do
minicană a dat publicității o 
declarație în care se arată că 
Statele Unite pun la cale o 
intervenție în treburile in
terne ale acestei țări.

Cu capul dar fără
dădea

opriră 
Voiau, 

știe 
se

ca- 
Pe

re-

în- 
în-

Bilete de intrare 
nu se vindeau. 
Portarul, plictisit, 
răspundea ca un 
automat : „Nu-i
nici o manifestare 
sportivă1.". Și to
tuși stadionul se 
umplea. Curioșii 
se așezau în tri
bune și așteptau. 
Tăcuți și răbdă
tori. La un mo
ment dat, liniștea 
a fost spartă de 
niște strigăte care 
creșteau mereu în 
intensitate.

— Dă-i cu 
pul pe stingă! 
stîngaaa...

— Dă-i mai 
pede...

Strigătele se
mulțeau, atmosfera se 
cingea, publicul din tribu
ne părea agitat. Numai 
portarul cel plictisit conti
nua să răspundă automat: 
„Nu-i nici o manifestare 
sportivă1.".

Deodată, răsunară 
plauze iar un tinerel 
părul vîlvoi din care 
prelingea pe față și 
haine dîre roșiatice, împle- 
ticindu-se, ieși pe poartă.

— Săracul boxer, e plin 
de sînge — rosti cineva 
pe un ton milostiv.

— Dumnealui n-a boxat,

a- 
cu 
se 
pe

ci a pictat — replică ener
gic portarul.

Lumea părăsea stadio
nul. Comentariile nu con
teneau:

— Ai văzul cum 
cu capul... Uimitori

Cîțiva cetățeni se 
plini de curiozitate,
la urma urmelor, să 
ce spectacol sportiv 
consumase.

— Nici unul — răspun
se imperturbabil același 
portar.

— Atunci?
— Nu mă mai enervați: 

a pictat Usio Sinohara...
Pictură pe stadion ? A 

împodobit cumva tribunele 
cu monumentale fresce ? 
Nu-i cazul. De ce totuși lu
mea striga îndemnînd la 
lovituri cu... capul ? Se pă
rea că un cumplit mister 
se coborîse peste această 
întîmplare. Noroc că re
vista japoneză „Asahi Gu- 
rafu“ ne-a ajutat să dez
legăm misterul.

Usio Sinohara părea ge
los pe gloria (și benefici
ile) faimosului Salvador 
Dali. Tartorele recunoscut 
al picturii demenței se pă
rea că epuizase întreaga 
gamă a aiurelilor, în ma
terie. Ce nu făcuse Dali ? 
Pictase cu mustața în for
mă de antene de televizi
une, utilizase gunoaiele și

conopida drept elemente 
picturale, însfîrșit distrase 
mapamondul într-o manie
ră ce părea imposibil de 
egqlat. Și iată că la Tokio 
un tînăr în vîrstă de 29 de 
ani a pornit să iacă con
curență celebrului Dali. 
Dacă ar fi folosit mustățile 
sau gunoaiele nimeni nu 
l-ar îi luat în seamă. Dali 
banalizase formula. Atunci 
Usio Sinohara a brevetat 
propria sa metodă. Pictura 
fără pensulă 1 De fapt, cu 
pensulă, dar ca pensulă 
este folosit chiar... capul 
pictorului. Simplu. Pictorul 
își moaie capul în vopsea 
iar apoi și-l freacă de o 
pînză mare. Ceea ce iese 
se cheamă... pictură. Iar 
ca „studio" — un stadion. 
Să vadă lumea și să se 
minuneze...

Sinohara oieră și expli
cații de ordin artistic ;

— Tablourile se pictea
ză cu corpul propriu. 
N-am nevoie de pensulă. 
Ea poate fi înlocuită cu 
succes de lovituri și de a- 
tingerile cu capul și cu 
ambele mîini de pînză...

Cineva l-a întrebat dacă 
în timpul liber studiază, 
spre a se perfecționa. Fi
rește, studiază...

— în timpul liber efec
tuez sistematice antrena
mente de box deoarece
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vreau să obțin progrese în 
pictarea tablourilor...

Altcineva s-a interesat 
de sursele de inspirație.

— In fiecare seară, în
tr-o cafenea, ascult ritmu
rile sacadate ale jazului. 
In sunetul lor cad în ex
taz iar în acest timp apa
re inspirația...

N-a precizat însă la ce 
se referă „inspirația". La 
direcția loviturilor cu ca
pul ? La vopseaua 
își moaie părul ? 
calitatea pînzei pe 
va păta ?

Usio Sinohara are 
necazuri.

— Oamenii vin să 
vească tablourile 
dar nimeni nici nu 
dește măcar să Ie 
re...

Păcat. Ar trebui 
rat măcar unul pentru un 
viitor muzeu al picturii 
demenței în care să fie 
conservate bufoneriile ce 
au circulație în bîlciul lu
mii burgheze. Ar trebui 
păstrate pentru ca genera
țiile viitoare să cunoască 
gradul de putrefacție pe 
care a putut să-1 atingă 
ceea ce poartă denumirea 
de „arta" în țările capi
talului.

în care 
Sau la 
care o

însă

pri- 
mele, 

se gîn- 
cumpe-

cumpă-

EUGENIU OBREA


