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OBIECTIV IMPORTANT I

IN ÎNTRECERE:

Rezerve
De cum intri în sectorul V 

al Fabricii de confecții și 
tricotaje București faci cu

noștință cu o interesantă carte de 
vizită : panoul cu angajamentele 
și realizările în întrecere. Pe co
loana din rtînga — angajamen
tele (îndeplinirea lună de lună a 
sarcinilor de plan cu 102 la sută; 
creșterea indicelui de calitate cu 
1 la suta ; realizarea de econo
mii peste plan în întregul an în 
valoare de 1.716.500 lei...). Pe 
coloana din dreapta — realiză
rile la zi.

Cifra mare de economii îți a- 
trage în mod deosebit atenția. 
Din ce surse se va realiza ea ? 
Sa facem o vizită prin sectoare.

Sălii de croit i se f mai spune 
în fabrică „izvorul economiilor". 
A face economii în aceasfa Sec
ție e o., 
economi ik 
da a 
țional, c 
calcula r 
în așa 
baloturilor să nu se piardă nici 
un centimetru de materie primă, 
știința de a valorifica 
O asemenea aria și-au 
muncă, în întrecere, 
muncitorii vîrstnici tot 
iineri.

le'ă-l, de pildă, pe 
Nicolas Secăreanu.

... arfă. Asia pentru că 
io rezultă din arta 
încadra șabloanele ra- 
din priceperea de a 
riguros fiecare „piesă" 

fel ca la tăierea

deșeurile. 
însușit în 

ajutați de 
mai mulți

l

șablonerul 
După ce 

a făcut numeroase experiențe de 
a găsi o nouă metodă de împăr
țire a materialului de croit, a 
propus reducerea consumului 
specific al fiecărui costum cu 3 
cm. S-ar părea că e o cifră 
foarte mică. înmulțiți însă cei 3

Șezătoare literară 
pe tema poeziei

In ziua de luni 21 mai orele 
17 a.c., va avea loc în sala 
din str. Biserica Amzei 
nr. 5—7 o șezătoare literară 
urmată de discuții pe tema 
poeziei publicată în ultimele 
numere în Gazeta Literară, 
Viața Românească și Luceafă
rul. Șezătoarea organizată de 
revistele din București ale U- 
niunii Scriitorilor, va fi des
chisă printr-un cuvînt intro
ductiv al scriitorului Demos- 
tene Botez.

Vor citi din lucrările lor 
poeții : Al. Andrițoiu, Maria 
Banuș, Ion Bănuță, Nina Cas- 
sian, Eugen Frunză, Ion Ho
rea, Erik Majteny, Tudor Măi- 
nescu, Miron Radu Paraschi- 
vescu, Cicerone Theodorescu 
și Tiberiu Utan.

Vor urma discuții.
-- •--

TELEGRAMA
Excelentei Sale
DR. SUKARNO,

Președintele Republicii 
Indonezia

Djakarta

Permiteți-mi Excelență ca 
în numele Consiliului de 
Stat, al poporului romîn și al 
meu personal să exprim in
dignarea noastră față de aten
tatul îndreptat împotriva Dv. 
de către uneltele colonialis
mului și imperialismului, duș
mani înverșunați ai indepen
denței și integrității terito
riale a Indoneziei.

Totodată, ne exprimăm bu
curia că planurile criminali
lor au eșuat și vă urăm din 
partea noastră viață înde
lungată și activitate rodnică, 
în slujba poporului indone
zian și a prieteniei între 
popoare.

GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ 

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 

Romîne

La lucrări de întreținere
a culturilor

executarea 
de întreți-

Pentru 
lucrărilor 

culturilor din 
primăvară, 

din regiunea 
au fost do-

numeroase 
fi

nere a 
această 
S.M.T. 
Banat
tate cu 
mașini și utilaje 
agricole. Aceasta le 
permite să execute 
cu mijloace mecani
zate un volum de lu
crări cu 20 la 
mai mare decît 
trecut.

Mecanizatorii

sută 
anul

se

străduiesc să folo
sească din plin , capa
citatea acestor ma
șini la prășitul po
rumbului și a altor 
culturi. Datorită a- 
cestui fapt în regiu
nea Banat s-a efec
tuat într-o perioadă 
scurtă 
șila I 
treaga 
tivată 
zahăr.

In unele G.A.C. 
din raioanele Arad,

de timp pra- 
pe aproape în- 
suprafață cul- 
cu sfeclă de

Timișnara. Sînicolau 
Mare și Lugoj se 
execută acum prașila 
Il-a la această cul
tură. De asemenea, 
unitățile agricole so
cialiste din aceste 
raioane au prășit 
mai mult de jumăta
te din 
cultivate 
soarelui, 
porumbul 
prafată 
30.000 de ha.

(Agerpres)

terenurile 
cu floarea- 
precum și 
pe o su- 

de aproape

spre noi realizări

Telegrame trimise Comitetului Central al PM,R,, 
Consiliului de Stat șl tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej de către unități agricole socialiste 

recent decorate cu „Ordinul Muncii'1 clasa 1

ECONOMUL
la fiecare Ioc de muncă Gospodăresc cu

E
gnjă

Alte gospodării agricole co
lective distinse recent de 
Consiliul de Stat al R. P. Ro- 
mîne cu „Ordinul Muncii" cl. 
I au trimis telegrame pe 
adresa Comitetului Central dl 
P.M.R., Consiliului de Stat 
și tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prin care mul
țumesc pentru această distinc
ție care constituie o înaltă 
apreciere a muncii, a realiză
rilor obținute sub îndrumarea 
și conducerea organizațiilor 
de partid și un puternic im
bold spre noi succese 
tivitatea lor de viitor.

în ac-

această 
partea

centimetri economisiți la fiecare 
costum cu cele 450.000 costume, 
cîte se confecționează anual aici, 
și nu e greu să aflați că „mica” 
economie este egală cu aproape 
1400 de metri de stofă.

Oricit de iscusiți meșteri ar fi 
șablonard și șpănuitorii de aici, 
la sala de croit, mai rămîn to
tuși deșeuri... Numai că intervine 
îndată mina gospodărească a 
rihtuitorilor. După ce s-a „lichi
dat" o comandă, rihtuitorii sor- 
:ează cu maximum de grijă cu
poanele rezultate, care se trans
formă, astfel, in refileți (piese 
mici pentru costume). Norma de 
tăiere la banzing este de 1,5 cm. 
Alături de multe muncitoare vîrst- 
nice, tinerele șpănuifoare Eleo
nora Marinescu și Jeana Radu, 
Florica Baciu și Maria Pestrițu au 
hotărît ca printr-o croială foarte 
atentă să micșoreze norma. Ele 
realizează astfel la fiecare tăie
tura o economie de o jumătate 
de centimetru. Știți cu ce este 
egal asta ? Cu o economie de 
7-3 costume la sfîrșitul fiecărei 
comenzi.

După ce materia primă ia dru
mul fabricației e rindul mașiniș-

arate măiestria detilor să-și 
buni gospodari. Cum ? lată ce ne 
povestește utemistul Sandu Mi- 
hăilă.

— Intăriturile și reverele hai
nelor le făceam, pînă nu de 
mult, din „șiret". Ce-ar fi, ne-am 
zis noi înfr-o zi, dacă în loc de 
șiret am folosi marginile care 
cad de la furnituri ? La început 
unora li s-a părut mai greu. E a- 
devărat e mai ușor să folosești 
șiretul, însă bunul gospodar nu 
alege niciodată calea cea mai 
ușoară. Calitatea întăriturilcr este 
la fel de bună, iar prin aplicarea 
acestei inițiative am realizat o 
economie do 60.030 de lei.

Spirit gospodăresc dovedesc 
— prin cei 10.000 de lei economii 
pe care îi realizează lunar — și fi" 
nerii muncitori care folosesc ma
terialele auxiliare (ață, ace, cretă, 
ulei). Iar dacă avem în vedere 
faptul că pe primele 4 luni ale 
anului, în cadrul sectorului V, 
s-au realizat economii la prețul 
de cost în valoare de 552.194 
lei, putem spune, fără a greși, că 
aici arta de-a gospodări este la 
înălțime.

materia primă
ț- dosirea cu spi- 
p rit gospodă

resc a masei 
lemnoase constituie 
unul din obiectivele 
principale ale în
trecerii socialiste pe 
care o desfășoară 
muncitorii, ingine- 

tehnicienii 
de mobilă 
Balta Să-

rii și
Fabricii 
curbată 
rată-Caransebeș.

Îmbunătățirea re
gimului termic, sor-

tarea judicioasă a 
buștenilor, despica
rea mecanică a 
semifabricatelor la 
dimensiunea cea 
mai apropiată de 
cea a produsului fi
nit precum și alte 
măsuri cu caracter 
tehnic și organiza
toric au dat colec
tivului întreprinde
rii posibilitatea să 
economisească în a- 
cest an 300 metri

cubi de masă lem
noasă. Cele mai de 
seamă rezultate au 
fost obținute de co
lectivul secției che
restea. Printre frun
tașii luptei pentru 
economii sînt și 
muncitorii Gheor
ghe Bucoș, Ecate- 
rina Socol, Gheor
ghe Buțica și mulți 
alții.

V. BOARIU

Calitate și economii

C. PRIES CU

Colectivul de muncă de la
Uzina de superfosfați șii 
acid sulfuric Năvodari 

desfășoară în aceste zile o sus
ținută întrecere în vederea 
realizării și depășirii angaja
mentelor stabilite.

Prin aplicarea unui ansam
blu de măsuri tehnico-crgani-

Construcții ieftine și bune
T încrețea Oneștiului ți se recomandă sin

gură : uzine noi, blocuri noi, străzi și 
cartiere noi. De construit se construiește 

însă mereu. La șantierul nr. 3 al I.C.S.M. a în
ceput construcția unui bloc de locuințe eu 9 
etaje. Localnicii admiră construcția și din alte 
motive decît înălțimea și frumusețea ci. Nu-i o 
construcție oarecare. Pereții acestui bloc sînt 
din beton ușor, turnați în cofraj glisant. Acesta 
este primul bloc din seria celor 7 care se vor 
construi la Onești după acest sistem.

Mulți constructori de aici sînt bine cunoscuți.

Iată, de exemplu, băieții din brigada comunis
tului Gheorghe Bucelea. Brigada lor s-a angajat 
sâ economisească în acest an materiale în valoare 
de 14.000 Iei. Cind și-au luat acest angajament 
constructorii au trecut în revistă rezervele in
terne de care dispun. Totuși realizările lor au 
întrecut prevederile. Numai la cvartalul 8 și la 
blocul E 4, unde au lucrat pînâ acum, brigada a 
economisit materiale în valoare de 10.000 lei. 
-încă o lună și angajamentul anual va fi înde
plinit" — spun băieții lui Bucelea.

zatorice, precum și prin per
fecționarea continuă a pregă
tirii profesionale a muncitori
lor au fost obținute o serie de 
rezultate deosebite în produc
ție. Pînă în prezent, de la în
ceputul anului, La sectorul de 
îngrășăminte chimice al uzi
nei s-au produs peste plan 265 
tone superfosfat simplu și a- 
proape 120 tone superfosfat 
granulat.

In uzină există un bun obi
cei. Lupta pentru calitatea su
perioară a produselor să fie 
strîns legată de lupta pentru 
reducerea prețului de cost și 
realizarea de cît mai multe 
economii. Organizarea mai 
bună a procesului de produc
ție, gospodărirea cu grijă a 
materiei prime și materialelor 
auxiliare a dus la scăderea 
simțitoare a prețului de cost. 
Economiile obținute se cifrează 
astfel la peste 1.500.000 lei.

D. VASELE

„Drept răspuns la 
înaltă apreciere din 
partidului și statului nostru — 
se arată în telegrama trimisă 
de membrii gospodăriei agri
cole colective „Viață Nouă" 
din comuna Sîntana, regiunea 
Crișana — ne angajăm ca pe 
temelia succeselor de pînă 
acum să obținem realizări și 
mai mari. în acest an vom 
obține producții de peste 
2.300 de kg grîu, 2.500 de kg 
orz și 5.000 de kg porumb 
boabe la ha, 3.000 de litri lapte 
de la fiecare vacă și aproape 
3 vagoane 
la ha.

O mare 
dezvoltării 
nic. Pînă 
gospodăria va dispune de 950 
de taurine, 1.834 de porcine, 
1.340 de ovine și 6.000 de 
păsări. De asemenea vom 
lupta pentru sporirea produc
ției de lapte, came, lînă, ouă 
și alte produse. Aceasta ne 
va permite să contractăm cu 
statul pentru vînzare 586.000 
de kg grîu, 851.000 de kg po
rumb, 120.000 de kg floarea- 
soarelui, 180 de taurine, peste 
700 de oi, 500.000 de litri de 
lapte precum și alte produse 
agricole".

„învățînd din experiența 
anilor trecuți, vom acorda și 
de acum înainte o atenție deo
sebită dezvoltării averii ob
ștești, baza dezvoltării gospo
dăriei colective și a creșterii 
nivelului nostru de trai — se 
arată în telegrama trimisă de 
colectiviștii din comuna Baba 
Ana. regiunea Ploiești. La 
sfîrșitul acestui an. valoarea 
fondului de bază la suta de 
hectare teren va fi de 250.000

de lei, iar în 1965 el va ajun
ge la peste 400.000 de lei.

In acest scop încă din acest 
an, folosind posibilitățile exis
tente în gospodăria noastră, 
vom realiza în medie la ha 
cîte 2.300 de kg grîu, 3.500 
de kg porumb, iar pe 250 de 
ha cîte 5.000 de kg porumb 
boabe la ha, 1.950 de 
f loarea-soarelui 
kg sfeclă de zahăr".

In telegrame, colectiviștii 
din comunele Sîntana și Baba 
Ana își exprimă totodată 
hotărîrea de a munci cu în
suflețire pentru îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor trasate 
agriculturii de către Congresul 
al Ill-lea al P.M.R. și recenta 
sesiune extraordinară a Marii 
Adunări Naționale, contribuind 
astfel la înflorirea patriei 
noastre dragi, la creșterea 
bunăstării întregului popor.

kg
și 29.000 de

Sîmbătă au luat sfîrșit 
crările ședinței Consiliului 
perior al Agriculturii.

La ședința plenară de
cheiere au luat parte tovarăș 
șii Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri, Alexandru Moghioroș, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Mihai Dalea, pre
ședintele Consiliului Superior 
al Agriculturii, membri ai 
C.C. al P.M.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului.

Vicepreședinții Consiliului 
Superior al Agriculturii au 
prezentat proiectele planurilor 
de muncă ale secțiilor.

La discuțiile care au avut 
loc numeroși membri ai Con
siliului au împărtășit din ex
periența unităților în care 
lucrează și au făcut propu
neri pentru îmbunătățirea pro
iectelor de plan.

A fost adoptat apoi în una
nimitate planul de muncă al 
Consiliului Superior al Agri
culturii pe anul 1962, care cu
prinde măsurile necesare re
zolvării cu succes a sarcinilor 
puse de partid în fața agri
culturii, în vederea sporirii 
producției și consolidării con- 
tinue a unităților agricole so
cialiste.

în încheierea lucrărilor to
varășul Ion Gheorghe Maurer 
a rostit o cuvîntare.

(Agerpres)

sfeclă de zahăr

acorda 
zooteh-

atenție vom 
sectorului 

la sfîrșitul anului

socialiste

(Agerpres)

Dragă redacție,

în- 
în 
de 
de 
cu

La redacție sosesc scrisori ale tinerilor din întreaga țari 
pe teme dintre cele mai diverse și care sînt publicate în 
coloanele ziarului nostru. De astă dată publicăm scrisoarea 
unui tinăr in care sînt cuprinse probleme privitoare la edu
cația tineretului.

Colectivul Uzinei 
cocsochimice din 
Hunedoara a pus 
Ia dispoziția fuma- 
liștilor. de la 
cepavul anului, 
afara sarcinilor 
plan, o cantitate 
cocs metalurgic 
care se pot elabora 
peste 7.000 de tone

de fontă. Lucrăto
rii cocseriei au 
atins încă din pri
mele luni ale anu
lui și indicii calita
tivi stabiliți.

A sporit totodată 
și producția celor
lalte produse chimi
ce care rezultă din

procesul de cocsifi
care a cărbunelui. 
Pînă acum, cocseria 
a trimis unităților 
agricole 
din țară substanțe 
chimice cu care se 
pot îngrășa 19.000 
de hectare.

Fruntaș al întrecerii socialiste e un titlu de cinste. Cei doi tineri pe care-i vedeți în fotografie 
(Secăreanu Ștefan și Olteanu Alexandru) de la Uzina Metalurgică din Sinaia dețin cu mîndrio 

acest titlu. Ei își depășesc zilnic sarcinile de plan, dau produse de calitate înaltă.
Foto : I. CUCU

Noi filme documentare romînești
Zilele acestea, pe ecranele 

cinematografelor vor rula noi 
filme documentare realizate 
de studioul „Alexandru Sa- 
hia". Unul dintre acestea este 
documentarul „Contemporanul 
meu", care prezintă aspecte 
din munca și viața membrilor

brigăzii condusă de cunoscutul 
strungar Alexandru Chiru de 
la Uzinele „Vasile Tudose" 
din Colibași.

Filmul în culori „Artă ve
che în casă nouă", turnat în 
clădirea nouă a Circului de 
Stat, redă condițiile asigurata

azi actorilor de circ, în con
trast cu mizeria, foametea și 
umilințele la care ei erau su
puși în trecut.

Un alt film — „Ediție spe
ciala' — înfățișează viața cui- 
tural-artistică din Uzinele „Re
publica", (Agerpres)

Ca de obicei — și la sfîrșitul săptămînii trecute — sute și mii de 
oameni ai muncii, cu rucsakurile în spate, cu aparate de fotografiat 
și cu multă voioșie au urcat în trenurile speciale ce porneau spre 
văile Prahovei și Timișului, spre cabanele din munți.

Cum s-au distrat, cum au fost primiți în cabane? — iată despre 
ce relatează raidul nostru anchetă :

Sîmbăta și duminica
la cabanele din munți
publicat în pagina ll-a a ziarului nostru

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

Sint tinăr. Am crescut in 
anii socialismului și mă simt 
mindru de tot ce s-a construit 
și se construiește in patria 
noastră. Iubesc 
mult viața, iu
besc munca și 
învăț să fiu 
la înălțimea 
timpului nos
tru.

Am să 
povestesc 
scurt ce 
determinat 
vă scriu.

Tata e 
mare credincios, 
pleca militar a 
ducă la minăstire să mă fac 
călugăr (are dinsul acolo un 
prieten). Am refuzat categoric 
și de atunci mi-am atras mî-

nia lui. Mă obliga să mă duc 
cu el la biserică și să mă în
chin in fața icoanelor de 
lemn

Duminica, pe cînd ceilalți 
tineri de o seamă cu mine se

arse. Eram obligat să-mi iro
sesc tinerețea și idealurile cu
rate pentru „fericirea vieții de 
apoi".

A venit timpul să plec la ar
mată. Aici am cunoscut mul
te, am învățat și mai multe. 
Am aflat ce-i misticismul și 
am citit cărți de știință.

In toamna anului trecut am 
fost acasă în concediu. Tatăl 
meu a încercat să mă readucă

SCRISOARE

curtea lui. Mi-am strîns tot și 
m-am înapoiat la unitate. To
varășilor de aici nu le-am spus 
de ce m-am întors din conce
diu mai devreme și poate că 
am făcut rău.

Un lucru este însă sigur. 
Oricit ar încerca tata să-mi 
impună concepțiile lui, din 
mintea mea au zburat de mult 
„îngerii" și „apostolii" plăz- 
muiți în cărțile „sfinte”. Eu 

am cărțile me
le, cărțile noas
tre care 
adevărata
mină și-mi 
flăcărează 
nerețea.

Aceasta 
povestea 
pe care am ți’ 
nut s-o aduc la 
cunoștința re
dacției și a ti

nerilor cititori.
Vă rog să publicați această 

scrisoare.

aduc 
lu- 
in- 
ti-

vă 
pe 

m-a
să

un

CĂTRE REDACȚIE1 u

Înainte de a 
vrut să mă

distrau și-și petreceau frumos 
timpul liber, eu eram nevoit 
să urmăresc ritualul ciudat, 
cuvintele îndlcite, lipsite de 
orice logică și rațiune din în
căperea mică și plină de fum 
de tămîie și miros de luminări

pe vechiul drum. M-am împo
trivit, știind bine ceea ce mă 
aștepta, și nu i-am dat ascul
tare. M-a alungat de acasă. 
Mi-a aruncat în stradă hainele 
și cărțile mele „drăcești" și 
mi-a spus să nu mai calc prin

este 
mea,

OCTAVIAN MARINESCU
Ploiești -



V

RAIDUL
NOSTRU LA CABANELE DIN MUN

ara, ca și iarna, la fiecare ifirțit 
sâptămînă, sute și mii de oa- 

wMI meni ai muncii pornesc spre oa- 
J SMhF banele de pe văile Timișului și

I Prahovei, din munții Bucegi sau
' III mul I din munții Făgăraș, din spiend-.da

Poiană a Brașovului sau din uita 
pitorești regiuni ale țării.

An de ar. s-a intensificat activitatea turis
tică ăjungîndu-șe ca in 1961 numărul celor 
care au poposit la cabane să depășească cifra 
de un milion, față de 30.000 de turiști ciți au 
fost înregistrați în 1949.

La dispoziția numărului tot mai mare de 
oameni ai muncii care îndrăgesc drumeția 
stau noi și moderne obiectiva turistice, caba
ne CU o capacitate sporită, noi și frumoase 
construcții și amenajări destinate turiștilor. De 
felul în care tint organizate, întreținute ri 
aprovizionate cabanele depinde in largă mă
tură reușita excursiilor și taberelor turistica.

Primirea oaspeților la cabane, crearea posi
bilităților de odihnă și organizare in mod 
plăcut a timpului petrecut pe munte, ca și 
îndrumarea turiștilor spre cele mai interesante 
și frumoase trasee — toate contribuie din 
plin ca la sfirșitul excursiei fiecare partici
pant să spună duș logiă inima : petre
cut pe munte ore de aeuitat. M-am odihnit 
Și m-am recreat excelent ți acum po: sâ 
reiau lucrul C» forțe proaspete, cu elan 
sporit r.

Pentru < cunoaște unele aspecte legate de 
buna organizare r. fuacponcre c eabanelor 
ziarul ncr.ru a întreprins un raid Z< sfirș-xul 
săptămiaii trecute, iasoțsnd grupurile de 
excursioniști zare s-au indrepcat spre enba- 
nele B’-repi și htftar, prmm p dxu 
masivul G-.~bc.vx.

lată dteca din eeie soastataza.

care, în baza contractului în
cheiat cu I.S.C. Predeal (între
prinderea care administrează 
și cabana respectivă) a trimis 
un număr corespunzător de 
turiști la Clăbucet — sosire. 
Noroc că o parte din... chiriași 
erau plecați prin alte localități 
și turiștii au putut fi cazați 
in paturile rămase libere. în 
rest: sala de mese transfor
mată în bodegă. murdărie 
peste tot și liniște mai 
nicăieri.

— Veniți «ăptămîna viitoare 
pe la noi ca ne sosește un vin 
extra !

L-arg întrebat pe responsabil : 
— Care este marcajul pentru 

Poiana Brașov ?
— De ce mă întrebați pe 

mine ?
Avea dreptate. La Timișul de 

sus cabana există numai cu nu
nele. în rest e un simplu bufet.

refte grijii deosebite manifestate 
de conducerea Trustului de ali
mentație publică din Brașov 
care le administrează cu multă 
competență.

CÎTEVA
CONCLUZII

EXEMPLU BW

cabana noastri pom 
t« drumuri turistic* 
ra (altitudine 1.611 
drumul marcat cu < 
ni ți ap«i cu aiba 
p« la cabana Piati 
unde vi lăsați in 
jcpL Uu drum h 
însă mai dificil • ci 
■a Omal d« la cea 
altitudine din țara noastră -254M 
metri1.
♦.Piatra
spatele cabanei 
Babele..

SAT W SL\Ț

ra tirziu, foarte 
tirziu — simbătâ 
seara — cind. după 
un urcuș pieptiș am 
ajuns la cabana 
..Cristianul mare** 
din masivul Pos

ți fost vreodată 
sîmbătă după-a- 
miază pe peronul 
Gării de Nord ? 
Ca de obicei — și 
la sfirșitul săptă
mânii trecute —

Bute și mii de oameni ai mun
cii, cu rucksacuri în spate, cu 
aparate de fotografiat și eu 
multă, multă voioșie, au urcat 
în trenurile speciale ce por
neau spre văile Prahovei și 
.Timișului.

Discuțiile se înfiripau repe
de. Ca și cîntecele. Ca și dife
ritele grupuri ce urmau să 
străbată același traseu.

Dar să vă facem cunoștință 
și cu cîțiva din tovarășii noș
tri de drum : Stoica Petre, 
mecanic la întreprinderea de 
reparații auto nr. 3, Costescu 
Ana, muncitoare la Fabrica 
„9 Mai", Ionescu Petre, pro
fesor la Școala medie nr. 18, 
Simion Lucia, funcționară la 
Trustul de construcții nr. 2 și 
mulți, mulți alții.

Și iată că locomotiva a 
fluierat prelung și primul 
tren pornește la drum...

oșpmumi 
LA MARE 

ur/ruDHE
inaia. Cîtcva va
goane se jqIsso re- 
pede și pe peren se 
formează nn grup, 
mare <ie excunio- 
ni|tieaFeipBrnește 
eorapact spv» „Cola

RăeoaTe» serii, tnminile 
orașului, freamătul pădurii ți 
minunata priveliște a văii care 
«e adincește tot mai mult în 
urma noastră fac urcușul mai 
ușor și tot mai plăcut.

— Dar acolo ce se vede ? 
Aceea nu-i cabana „Piscul Cîi- 
neului” ? Pe drumul acesta se 
poate ajunge și la Stîna Repu
blicii ? ;

Și întrebările nu mai conte
nesc. Răspunsurile date de «ei 
care au mai fost prin aceate 
locuri 8Îut însă timide, nesigure. 
Ce bine ar fi ca toți conducă
torii de excursii să fie și gbizi 
competenji !

La „Coita 1400'’ grupul se 
împarte : aproape jumătate din 
tovarășii noștri de drum râmîn 
aici, restul pornim către cabana 
„Virful cu dor'. Drumul e parca 
și mai frumos. In ușa cabanei 
ne întîmpină cabanierul Gheor- 
ghe Stănilă.

— Bine-ați venit, dragi tova
răși !

In cîteva minute fiecare tu
rist își cunoștea locul rezervat 
pentru odihnă, își aranjează ba
gajele, se spală și apoi ne in- 
tîlnim iarăși cu toții în sufra
gerie. Cabanierul răspunde cu 
drag la tot felul de întrebări 
legate în primul rînd de... gus
toasele bucate pregătite pentru 
oaspeți.

Cîteva răspunsuri demonstrea
ză clar și pregătirea de specia
litate a harnicului cabanier.

— Aici • ne aflăm la o altitu
dine de 1885 de metri. De la

Mergeți tot piui la
Arsă”, iar de aici prin 

porniți eitro

U Ucnl 
featâri

— Ți-a scîrfîit patul ?
•- Nu !... Eu n-am putut dormi din cauza pa e- 
lor din pernă

Mîncarea a fost gustoasă, lă
muririle au mulțumit pe toți tu- /^f/1
riștiL Paturile rint curate, b- 
nițtea deplini ță «tapă a ti ta -----------
urcuș, somnul vino repede. Xn- 
mai cabanierul mai nranjeaxi • IV
masă, mai ooreeteaxâ •păJtoare- 
le, gîndinclu-se mereu ce poate

mai f/el pentru ea turiștii 
se simtă cit mai bine aici.

să 
să
la intrarea în platoul Bucegi.

D«r li vedem ce fee eicureio- 
niftii din gropul rimat le „Cete 
1400".

LA „COTA 1400“
Hi mpunâtarul halei 
I turistic dc la Cota 

1400 arc și amene- 
' jirile necesare pen- 
|l tru regies ebișniut 

'* de cabani- In soia 
de mese îi intil-

nim pe tovarășii cu care em 
urcat împreună din Sinaia- Și-an 
desfăcut rucksacurila cn mena
de fi.^

— Torarășe ospătar, ti ru
găm să ne dați cîteva jar jurii!

Cel rugat mai iutii se jaco că 
nu aude, apoi la insistențele 
excursioniștilor se indure— m 

răspundă.
— Dar ce credeți ci aid e 

birt popular sau cantină ? Aici 
e restaurant e-atiia. Daci ap 
plecat in excursie de ce nn c-ați 
luat fi jarfurii!

Deasupra ușii de afară scrie 
clar fi citeț .- intrare in cabane. 
Prirind in jur ne-am dat insă 
seama ci cele din interior nu 
prea aduceau a cabană. La dteca 
mese se consuma drtes. Un 
gr»p de cheflii, cu ochii drpiți 
de nesomn, dar imbrâcați in 
echipament de turiști* rosteau; 
„Ce bine este... la munte |i 
din cind in dud mai solicitau.^ 
„un rînd”. Oare de ce permite 
responsabilul cabanei aseme-

— De la bradul acela trăsnit, mergeți înainte pînă la cascadă, apoi 
la dreapta pînă la o stîncă marș, arsa, iar înainte pe potecă pînă 
la o movilă de gunoaie și alături e cabana I

M de

noasxre eooistrjețu turism*. 
Confort, eurățeiue. duc^pLsi, 
ospitalria’.e. Tot personali ca
banei esze afect, amabil, 
cuviincios. Cazarea plâcuxâ. 
Programul respectai eu stric
tețe. A doua zi, in zori, por
nim spre Cabana Susai. Ne 
impres.oneazâ marcajele : dis
tincte, frumos confecțior.aie și 
bine întreținute.

Ajungem Ia cabană. Aceeași 
ordine și aceeași bună gospo
dărire ca și la Cioplea. Caba
nierul, in ținută exemplară, ne 
Intimpină în prag. Dă fru
moase și competente explica
ții turiștilor, îi servește 
prompt, le înlesnește drumul 
spre numeroase posibilități de 
a petrece aici cîteva ore plă
cute : indicarea unor trasee 
scurte, accesibile și pitorești, 
punerea ia dispoziție a diferi
telor materiale, jocuri, cutii de 
șah «i remy. Dar și aici, ca și 
la toate celelalte cabane, 
b.biioteca nu conține decit un 
fond redus de cărți. în gene
ral vechi și lipsit» de valoare 
artistică.

Cabanierul se scuză. Dar 
vina nu-i aparține. Situația e 
mai generală și rezolvarea ei 
este de competența comitete
lor executive ale sfaturilor 
populare respective.

La Cabana Gîrbova nu am 
înîRnit nici un turist. Și ca
bana are capacitate de cazare 
de 100 de locuri. Și este așe
zată într-unul din cele mai
pitorești locuri. Oare agenția 
centrală O.N.T.-Carpați din 
București n-ar putea popu
lariza și această cabană ? ȘL- 
la Cabana Clăbucet — plecare 
de asemenea, nici un turist— 

De la Cabana Cioplea la 
Cabana Clăbucet — sosire este 
o distanță relativ mica. Aceas
ta însă numai în ceea ce pri
vește numărul de metri, căci 
în privința organizării caba
nelor distanța este foarte 
mare. Și iată și surpriza.

Turiștii sosiți și repartizați 
aici prin O.N.T.-Carpați au 
avut neplăcuta surpriză de a 
afla că locurile de cazare sînt 
ocupate. Ce se întîmplase ? în
câlcind dispozițiile în vigoare, 
cabana a...închiriat dormitorul 
unor persoane care execută o 
lucrare în împrejurimi. De 
lucrul acesta nu a fost anun
țată însă agenția centrală 
O.N.T.-Carpați din București

CT JL S-

tăvar. Lumină, doar la o 
stasuri fereastră. Auzind pași, 
cabanierul Ștefan Ciot a ieșit in 
praz, intimpinindu-ne cu bucurie 
și bunăvoință. Imediat ne-a pre
gătit ateva ceaiuri fierbinți fi 
ne-a servit cu sendvișuri. Pe fe
reastră se vedea coama ninsă a 
Fot tătarului.

■
 n raidul nostru am

avut prilejul să 
constatăm progre
sele făcute in orga
nizarea fi întreține
rea cabanelor — 
factor important 

pentru continua dezvoltare a 
turismului din țara noastră. La 
cabane ca Cioplea, Cerbul, Po
iana secuilor. Cristianul mare, 
Capra neagră. Poiana, Vinători 
sînt asigurate toate condițiile 
necesare ca turiștii să petreacă 
aici ore ți zile dintre cele mai 
plăcute.

Mai sînt însă cabane ca : Clă
bucet sosire fi ^jCota 1400** unde 

lipsa spiritului

•— siafi cu marcajul ?
— Foarte b ne. De exemplu, eu sh’g : două 
firîpcurL— casierifa marchează și sea'a facem 
scccea a...

\i s-am repartizat paturile. To
tul flriîacts de curățenie. Pre- 
snriademi o ordine desicirșită. 
J dome zî. cabanierul ne-a indi- 
cue diets posibilități de a ne 
fatnem timpul: la schi* in ex- 
cursăe spre Buia sau spre virful 
hanțer sun la plajă in fața că
leați, in confortabilele fotolii. 
Aoa cahorit prin Raia in Poiana 

Primxl poș^s : caba- 
aa JCa^ra nexțri?. Frumos or- 
ummemnaci cu eăâerto ee artizn-

Se apropie examenul de maturitate. Elevii Sergiu Ghender și
Enghender Eva de la Școala medie nr. 1 „Ion Slavici” din Arad 

se pregătesc împreună în vederea acestui examen
Foto: N. STELORIAN

0 MASER.L
ORIGIRALÂ grap oe <>■■■.- Jatud

a aaaBBman. Qreciud earn mea
a— reresB « plicero

m dozo-

gospodăresc se 
resimte puternic, 
iar la alte caba
ne ca „Timișul 
de sus** fi „Cota 
1.400” singura 
preocupare a ca
banierilor este 
realizarea unui 
cit mai mare 
consum* dezinte
res! nd u-se com
plet de organi
zarea timpului 
liber fi îndru
marea turiștilor.

Cu sprijinul 
comitetelor exe
cutive ale sfatu
rilor populare 
trebuie să se 
ia măsuri pentru 
dotarea cabane
lor cu un bogat 

<fe cărți, 
cu materiale tu
ristice necesare

pentru organizarea în mod util 
fi plăcut a timpului petrecut de 
turiști în cabane.

0 mai bună și operativă co
laborare între OJi.T. Carpați și 
întreprinderile care administrea
ză cabanele va trebui să ducă la 
o mai raționali fi completă fo
losire a construcțiilor și ame
najărilor turistice.

Comitetele raionale și orașe- 
nețâ U.T.M. vor trebui si spri
jină organizarea in cadrul caba
nelor a autet intensa și mul ti la- 
uroie ocăziiiți educative ți de

ana am. «&• mm'*răniri da

sări insoiaii, la îmbună-
Sițirea activuățu turistica* la 
insmirea rolului educatio al a- 
costă frumoasa fi interesante 
activități.

L CHITU. P. CRISTEA, 
E3L IENCEC. GH. RO- 
MOȘ. V. TONCEANU

Desene de MATTY

In întîmpinarea 
examenelor 
Chemare la întrecere

La Institutul politehnie 
din Galați îpcâ de 
la începutul semestru

lui al II-lea s-a discutat 
și s-au luat măsuri pen
tru ca sesiunea din iunie să 
marcheze o creștere a nivelu
lui de pregătire a studenților. 
Chemarea la întrecere, lansată 
cu cîtăva vreme în urmă de 
anul III, a determinat intensi
ficarea pregătirilor în vederea 
obținerii unor rezultate supe
rioare celor din prima sesiune 
de examene.

Au fost popularizate obiec
tivele întrecerii, obiective me
nite să-i determine pe toți 
studenții să se prezinte la 
toate examenele bine pregătiți.

Studenții obișnuiți cu trei 
sesiuni în loc de două, n-au 
fost de loc menajați de colegii 
lor integraliști. Spiritul com
bativ s-a manifestat așa cum 
trebuia și cu rezultat prompt. 
De la început, atenția s-a în
dreptat asupra studenților 
care și-au lăsat în iarnă exa
mene pentru vară. In adună
rile organizației U.T.M., stu
denții fruntași au arătat cum 
și-au organizat munca, cum au 
învățat pentru a obține rezul
tate bune, i-au sfătuit pe stu- 
dee;.. restanțieri cum să-și 
OTB^izeze «tudiuL

St-âe*r,u unui an. au luat 
izuțiativa de a învăța împre
ună într-o singură sală de 
lectură. Aceștia, după ce par
curg individual problemele, 
discută în colectiv pentru a 
lămuri eventualele neclarități. 
Metoda a fost aplicată de a- 
nul III T.P.A. cu rezultate 
bune (anul III T.P.A. este 
fruntaș).

Sub îndrumarea organiza
ției de partid, organizația 
U.T.M. și asociația studenți

lor, în colaborare eu eatedrele 
institutului, au întocmit un 
plan special de măsuri în ve
derea sesiunii de examene. In 
acest plan, un loc important 
îl ocupă măsura de a se orga
niza recapitularea materiei 
pentru restanțieri, sub îndru
marea și controlul asistenților. 
In cadrul acestor recapitulări, 
se verifică cu atenție cum a 
fost însușit materialul și se 
asigură ca fiecare student să 
parcurgă și să aprofundeze 
materia de examen.

Un rol important îl au orele 
de consultații comune, organi
zate în mod special tot pen
tru studenții care au lacune în 
cunoștințe. In cadrul orelor de 
laborator, au loc seminarii 
periodice pentru fixarea în 
mod sistematic a principale
lor probleme parcurse în 
timpul anului.

Trebuie să amintim atmos
fera tovărășească care s-a 
creat, sudura puternică a a- 
cestui mare colectiv a insti
tutului. Din discuțiile cu stu
denții se desprinde optimismul 
lor, rezultat din pregătirea te
meinică în fața sesiunii de 
examen.

Tovarășul Cioc Gheorghe, 
din anul II/ 'ne spunea, pe 
bună dreptate, că atunci cind 
ți-ai planificate bine munca, 
cind ai parcurs toate cursurile 
predate, ai citit bibliografia, te 
poți prezenta fără emoții la 
orice examen. Și alți studenți 
ca Burlacu Maria, din anul I, 
Rapotan Costel, din anul IV, 
Cincu Aurica din anul V se 
află — datorită studiului rit
mic — în ulti’nul stadiu de 
pregătire pentru sesiunea de 
examene.

I. RUSU

'vi US OU ^9*
rips care pcecseai 
le tush's zăceri 
.Trei brax* es o- 
prop«r« re ' eree 

resiec.- raoru- 
s on^i de vooa <M

cc-oo’-i-e ai cabenierjha A^.rcue 
M«a;. Cu mina streas -J > odd 
onnirea din fața cabare grwp<r 
rJe care se ap'oprau. Pe e' ' isf 
•e eîi- numai pujîne.’e persoana 
care ve--eau aci să facă chehn 
Cum ază-es pe cuhnea de - :- 
un grup de turiști adevărați îl 
aazea?: ^lară vin ăștia cu tra sfa 
în băf*. Interes"nd’j-l numai de
pășirea p’a-.’jî !a consumul de 
aîimer*e ți biutjr, lăsa in pără
sire tore ce'e’aue treburi. Gră
mezile de gunoi creșteau mereu, 
mobi’ieru! se de-e/'ora, minimul 
de confort rrj e-a asigurat. Pen
tru cei cu^, ^tra s*a în bă/” nu 
era dispus să facă nimic.

Consecința : ar.a iz'nd temeinic 
siiua/ia, conducerea I.S.C. Predeal 
a hotărît— mutarea lui Mircea 
Mihai la cabana Bran (R)

Noul cabanier — Gavrilă Vase 
— se străduiește să înlăture ur
mele spiritului... „gospodăresc" al 
hi Mircea Mihai, dar încă nu este 
ajutat suficient de I.S.C. Predeal, 
Cabana a fost dotată cu mobilier 
nou, insă insuficient pentru acope
rirea tuturor necesită/ilor.

Ceea ce ne așteptam să găsim 
a cunoscuta cabană „Trei brazi’' 

am găsit la cabana ,.Poiana se- 
eui:or". Gospodărită exemplar, cu
rată, bine dotată — oferă tu
riștilor cele mai plăcute condiții 
de cazare și de petrecere a 
timpului liber.

CABANĂ

SAC BUF EU
e la cabana „Po
iana secuilor” cobo- 
rîm pe un frumos 
drum de pădure 
pînă în serpenti
nele Timișului.

După vreo cîteva
sute de metri — pe șosea — 
întîlnim cabana „Timișul de
sus”. în fața clădirii — mese, 
ospătari în haine albe și un bar 
care lucrează din plin.

Singurele discuții auzite la a- 
ceastă... cabană au fost urmă
toarele :

wb .0. țuică mărf i

Spectacole de la 21-2? mai
Sc_c 2 ?JL. tei. 1533.72

CC N UEiT EXTRAOBDIN AR
DAT DE TRIO „LOS GALLOS ' — 
— Meuc — marți 22, miercuri 
23. naeh 25. ora 20. (spectacol 
or gucur 4e O S.T.A.) ; TACHE, 
IANCHE ȘI CADIR — simbăU 26. 
era iSJA (spectacol prezentat de 
Teatrul „I-fia Sturdza Bulacdxa**): 
BOLNAVUL ÎNCHIPUIT — dumi
nică 27. ora 10 (spectacol organi
zat de Teatral National ,.L L_ Ca- 
ragiale'-) ; OAMENII ÎNVING —

duminică 27, ora 1930 (spectacol 
prezenta: de teatrul National J- 
L. Caragiaie").
Teatrul ce Operă și Balet al R.PJL 

tel. 16 43 29
LAKME — marți 22. ora 1930;

SEARA DE BALET (Simfonia fan
tastică, Vals, Bolero și Sehereza- 
da) — miercuri 23, ora 1930; 
FAUST — joi 24, ora 1930 : TOS- 
CA — vineri 25, ora 1930 : RO
MEO 51 JUUETA — sîmbătă 26. 
ora 1930: CIO-CIO-SAN — dumi
nică 27, ora 11 j R A FIREA DIN 
SERAI — rlnminicâ 27, ora 1930.

Teatrul de Stet de Operetă
tel. 14.80.11

ROSEMARIE — marți 22, vineri 
25, duminică 27, ora 1930; ELI
XIRUL DRAGOSTEI — miercuri 
23, ora 1930: LYSISTRATA — 
joi 24. ora 1930 : PLUTAȘUL DE 
PE BISTRIȚA — sîmbătă 26, ora 
19,30 : VĂDUVĂ VESELA — du
minică 27, ora 10,30.
Teatrul Național „I. L. Caragiaie", 

sala Comedia, tel. 14.71.71
MACBETH — luni 21, vineri 25, 

ora 19,30, duminică 27, ora 10 : 
ORFEU IN INFERN — marți 22, 
joi 24, sîmbătă 26, ora 19,30 : 
DISCIPOLUL DIAVOLULUI — 
miercuri 23, ora 19,30 ; FIICELE — 
duminică 27, ora 15 ; ANNA KA
RENINA — duminică 27, ora 19,30.
Teatrul Național „1. L. Caragiaie", 

sala Studio, tel. 15.15.53
FIICELE — marți 22, ora 19,30 : 

SICILIANA — miercuri 23, vineri

25. ora 1930 : BULEVARDUL DU
RAND — joi 24. sîmbătă 26, ora 
19.30; MATINEU POETIC „TU- 
DOR ARGHEZ1 — duminică 27, 
ora 11 ; OMUL CU MIRȚOAGA 
— duminică 27. ora 15; DEZER
TORUL — duminică 27, ora 1930 > 
TACHE. IANCHE ȘI CADIR — 
joi 24, sîmbătă 26, ora 20.
Teatrul .lucia Sturdza Bulandra" 

tel. 14.60 60
SF1NTA IOANA — marți 22, 

jot 24. sîmbătă 26. ora 1930 ; 
MAMOURn r — miercuri 23, vineri 
25. duminică 27. ora 1930; ÎN
TOARCEREA — vineri 25, ora 16.
Studioul .lucia Sturdza Bulandra 

tel. 12.7450
CRED IN TINE — marți 22, vi

sai 25, duminică 27, ora 19,30; 
TACHE. IANCHE ȘI CADIR — 
miercuri 23, ora 1930; MENAJE
RIA DE STICLA — joi 24, sim- 
băiă 26. ora 20; COST ACHE ȘI 
VIAȚA INTERIOARA — duminică 
27. ora 10.

Teatrul „C. 1. Nottara", sala 
Magheru, tel. 15.93.02

FRAȚII KARAMAZOV — marți
22. vineri 25. ora 1930; ANTO- 
NIU ȘI CLEOPATRA — miercuri
23. ora 1930, duminică 27, ora 
10; VLA1CU VODĂ — joi 24, 
ora 1930; PYGMALION — simbă- 
tă 26. ora 19,30 ; CIND ÎNFLORESC 
MIGDALII—duminică 27, ora 19,30.

Teatrul „C. 1. Nottara", sala 
Studio, bd. Magheru 20

BĂIEȚII VESELI — marți 22. 
joi 24, vineri 25, duminică 27, ora 
20; SCANDALOASA LEGĂTURĂ 
DINTRE DOMNUL KETTLE ȘI 
DOAMNA MOON — miercuri 23, 
sîmbătă 26, ora 20, duminică 27, 
ora 1030.

— joi 24, ora 19,30 ; ROMAGNOLA
— vineri 25, duminică 27, ora 19,30. 
Teatrul pentru tineret și copii,

str. C. Miile, tel. 15.65.88
DE PRETORE VINCENZO — 

marți 22, joi 24, ora 20 ; PINGU- 
LETE -4- 5 FETE — miercuri 23, 
ora 20.
Teatrul pentru tineret și copii, 

sir. Dobrogeanu Gherea,
tel. 15.07.44

SALUT VOIOS — marți 22, 
miercuri 23, joi 24. vineri 25, sîm
bătă 26, ora 17, duminică 27, ora 
10 și ora 17.

Teatrul Regional București, 
șos. Șteian cel Mare 34, 

tel. 12.66.40
MIELUL TURBAT — joi 24, sîm

bătă 26, ora 20.
Teatrul Satiric-Muzical „C.

Tănase", sala Savoy, tel. 15.56.78
VORBA REVISTEI — luni 21, 

miercuri 23, joi 24, vineri 25, sîm
bătă 26, duminică 27, ora 20.

Sala din cal. Victoriei 174,
tel. 15 04. 18

CONCERT IN RE... HAZLIU — 
marți 22, miercuri 23, joi 24, vi
neri 25, sîmbătă 26, duminică 27, 
ora 20.

Sala Dalles
ȘAPTE NOTE POTCOVITE — 

miercuri 23, ora 20 (spectacol 
cedat) ; vineri 25, sîmbătă 26, du
minică 27, ora 20 ; RECITAL DE 
VIOARA DAT DE PETRE LEFTE- 
RESCU. La pian OGNEANCA TE- 
MICI-LEFTERESCU — joi 24, ora 
20 (spectacol organizat de O.S.T.A.).

Filarmonica de Stat „George
Enescu" tel. 16.00.60

CONCERT SIMFONIC. Dirijor :

GEORGE GEORGESCU — luni 21, 
ora 20, Ateneul R.P.R. : CONCERT 
DE MUZICA DE CAMERA — 
Școala națională cehă — Cuvînt 
introductiv : I. C. Spiru — marți 
22, ora 20, Sala mică a Palatului 
R.P.R. ; RECITAL DE PIAN MAG
DA NICOLAU. Program Liszt — 
miercuri *3, ora 20. Sala mică a 
Palatului R.P.R. : RECITAL DE 
PIAN LILIANA RADULESCU și 
RECITAL DE DUETE LIANA RA- 
ȚIU — soprană, RODICA RADU
LESCU — mezzosoprană. La pian : 
NICOLAE RADULESCU — joi 24, 
ora 20, Ateneul R.P.R., sala Stu
dio ; RECITAL DE FLAUT VIC
TORIA ROMAN. La pian : ALE
XANDRU HRISANIDE și RECITAL 
DE LIEDURI MARIA PAROTA. La 
pian : ALEXANDRU SUMSCHI — 
vineri 25, ora 20. Ateneul R.P.R., 
sala Studio ; RECITAL DE VIOA
RA VASILE BONIS. La pian : SU- 
ZANA SZORENY — sîmbătă 26, 
ora 20, Sala mică a Palatului 
R.P.R. ; CICLUL „MUZICA DE-A 
LUNGUL VEACURILOR" pentru 
studenții Universității „București” 
— SCHUBERT — Cuvînt introduc
tiv : Vasile Cristian — duminică 
27, ora 19,30, Sala inicq a Pala
tului R.P.R. ; CONCERT DE MU
ZICA POPULARA ROMINEASCA 
dat de ORCHESTRA ,.BARBU 
LAUTARU". Dirijor : IONEL BU- 
DIȘTEANU — duminică 27, ora 20, 
Teatrul de vară Herăstrău.

Circul de Stat, tel. 11.01.20
ARENA CURAJULUI — luni 21, 

marți 22, miercuri 23, joi- 24, vi
neri 25, sîmbătă 26, ora 20, dumi
nică 27, ora 16 și ora 20 ; CON
CERT DE MUZICA UȘOARA pre
zentat de un grup de soliști ro- 
mîni — duminică 27, ora 11 (spec
tacol organizat de O.S.T.A.).

CINEMATOGRAFE
duminică 20 mai 1962.

Teatrul de Comedie, tel. 16.64.60
CELEBRUL 702 — joi 24, sîm

bătă 26. ora 19,30; SVEIK IN AL 
DOILEA RĂZBOI MONDIAL — 
vineri 25, duminică 27, ora 19,30.

Teatrul Muncitoresc C.F.R.
tel. 18.04.85

HOȚII ȘI VARDIȘTII — marți 
22, ora 19,30; MARIA SA BĂRBA
TUL — miercuri 23, sîmbătă 26, 
ora 19,30 » OAMENI ȘI UMBRE

Lunga noapte a lui ’43 : Pa
tria, București ; Omul amfi- 
bie: 1 Mai, Flacăra, Olga 
Bancic; Anii fecioriei: Repu
blica, E. Pavel ; Apartamen
tul : Gh. Doja, Alex. Sahia, 
G. Coșbuc, Drumul Serii; Șo
ferii iadului : Magheru, I. C. 
Frimu, înfrățirea între popoa
re, Volga, Libertății; Post- 
Restant : V. Alecsandri, C-tin 
David, 30 Decembrie ; Iubire 
încătușată: Lumina; Curcanii: 
Miorița, Maxim Gorki, V. 
Roaită ; Profesiunea doamnei 
Warren : Central, Moșilor : 
Tot aurul din lume: Victo
ria ; După lucru — Viva Cuba 
— Lacurile Bila — Transfor
mări fără minuni — Știință 
și tehnică nr. 24 — Motoci- 
clistul: Timpuri Noi ; Vizita 
președintelui: 13 Septembrie ; 
Hanul din Spessart: Tineretu
lui ; S-a furat o bombă î Cul
tural ; Mai tare ca uraganul :

8 Martie, Arta, 23 August; 
Gardianul : 8 Mai; Intre două 
iubiri : Alex. Popov, N. Băl- 
cescu ; înotătorii : Grivița ; 
în noaptea de ajun : Unirea ; 
Casa surprizelor : T. Vladimi- 
rescu ; Cîntecul întrerupt : 
Munca ; Experiența primej
dioasă : Popular ; Război și 
pace — ambele serii : Donca 
Simo ; Ultima repriză : 16 Fe
bruarie ; Frumoasa Lurette : 
M. Emineseu ; După doi ie
puri : I. Pintilie ; Expresul de 
seară : B. Delavrancea ; Artis
tul : Luceafărul ; Bătălie în 
marș (ambele serii): G. Baco- 
via, Aurel Vlaicu.

ncr.ru


încKeîerea lucrărilor
Congresului Cooperației

meșteșugărești din R.P.Romînă
Lucrările celui de-al III- 

lea Congres al Cooperației 
meșteșugărești din R. P. Ro
mînă au luat sfîrșit sîmbătă 
la amiază.

Trecîndu-se la ultimul punct 
de pe ordinea de zi, delega
ții la congres au ales prin 
vot secret organele conducă
toare ale U.C.E.C.O.M. Din 
Consiliul U.C.E.C.O.M. fac 
parte 73 de membri și 11 mem
bri supleanți.

In prima sa ședință, Consi
liul U.C.E.C.O.M. a ales Co
mitetul Executiv. Ca pre
ședinte a fost ales tov. Gheor
ghe Vasilichi, iar ca vicepre
ședinți tovarășii Alexe 
Jean Ilie, Acațiu Rufei 
Nagy Dezideriu. Președinte al 
Comisiei de Revizie a fost ales 
tovarășul Adam Simion.Sectorul

Delegații au adoptat în una
nimitate rezoluția celui de-al 
III-lea Congres al Coopera
ției meșteșugărești din R. P. 
Romînă.

Congresul a adresat o scri
soare Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn, Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri.

în scrisoare se spune printre 
altele: „Salutul adresat Con
gresului nostru de către Comi
tetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, Consiliul 
de Stat și Consiliul de Miniștri 
al Republicii Populare Romi
ne, aprecierea făcută muncii 
rodnice pe care am desfășu
rat-o .indicațiile 
valoroase pentru 
noastră de viitor au fost pri
mite de toți delegații cu multă 
bucurie și entuziasm și cons
tituie un puternic imbold pen
tru noi realizări. In numele 
tuturor membrilor cooperației 
meșteșugărești, noi, delegații 
la cel de-al III-lea Congres 
al Organizației noastre, asi-

extrem de 
activitatea

gurăm Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Ro
mîn, Consiliul de Stat și 
Consiliul de Miniștri ai Re
publicii Popuiare Romîne ci 
vom munci cu pasiune și per
severență și ne vom consacra 
întreaga forță și 
pentru înfăptuirea 
a sarcinilor trasate 
ției meșteșugărești 
greșul al III-lea al 
Muncitoresc Romin, pentru a 
ne aduce contribuția la mă
reața operă de desăvârșire a 
construcției socialiste in țara 
noastră.

In încheiere, participanțti 
au ovaționat îndelung pentru 
Partidul Muncitoresc Romîn, 
pentru Comitetul său Central 
in frunte cu tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej.

Tovarășul Gheorghe Vasili- 
chi, președintele U.C.EC.O.M., 
a rostit cuvintui de închidere 
a celui de-al III-lea Congres 
al Cooperației meșteșugărești.

capacitate 
cu cinste 

cooper a- 
de Con- 
Partdulul

(Agerpres,legumicol -izvor de mari Solemnitatea unor decorări

făcu, drama-

Cronică
dramatică

venituri
Au extins 
suprafața

Gospodăria colectivă „Parti
zanul roșu" din comuna Inde
pendența, raionul Galați, în
drumată de organizația de 
partid, acordă o deosebită a- 
tenție dezvoltării sectorului le
gumicol care an de an a adus 
colectiviștilor importante veni
turi bănești prin valorificarea 
legumelor și a zarzavaturilor 
către stat. Anul trecut, de 
exemplu, de pe suprafața de 
18 ha. grădină irigată s-a ob
ținut un venit de 250.00 de lei, 
venit ce a contribuit mult la 
creșterea valorii zilei-muncă 
a colectiviștilor.

Văzind că din sectorul legu
micol se pot obține importante 
venituri bănești, colectiviștii 
au propus sâ se extindă su
prafața de grădină cu 7 ha a- 
jungindu-se astfel la 25 de ha 
grădină irigată, de pe care 
și-au propus să obțină anul a- 
cesta un venit de peste 3O0.G00 
de lei și să contribuie tot
odată la aprovizionarea ora
șului Galați.

Pînă în prezent colectiviștii, 
sub îndrumarea. . maistrului 
grădinar Ene Damian, au 
plantat o suprafață de 8 ha cu 
legume timpurii: roșii, ardei, 
varză și altele. De asemenea 
ei au construit un dig care 
va ușura alimentarea cu apă 
a unei suprafețe de 15 ha. gră
dină.

Alături de cei vîrstnici, la 
grădina de legume, muncesc 
cu hărnicie numeroși tineri 
printre care și utemiștii Mo- 
canu Siica. Traian Popa. Di- 
dina Iordache, Ioana Ivan, 
Ioana Podon și alții care zi 
de zi participă la muncă in 
grădina de legume făcînd nu
mai lucrări de cea mai bună 
calitate.

La Palatul R. P. Romine a 
avut loc sîmbătă la amiază so
lemnitatea unor decorări. Au 
fost înmînate „Ordinul Mun
cii” clasa a III-af Ordinul 
„Steaua Republicii Populare 
Romîne“ clasa a IV-a și Me
dalia Muncii, conferite de 
Consiliul de Stat unui număr 
de 227 de tovarăși pentru 
merite în muncă și pentru 
activitate îndelungată în coo
perația meșteșugărească.

La solemnitate au luat par
te tovarășii Ștefan Voitec, vi
cepreședinte al Consiliului de

Stat, Grigore Geamăna, secre
tarul Consiliului de Stat și 
Gheorghe Vasilichi, președin
tele U.CJLC.OAL

Inminind înaltele distincții, 
tovarășul Ștefan Voitec a fe
licitat călduros pe cei decorați 
urîndu-le nai succese in acti
vitatea de viitor.

In nu mei e celor decorați 
tovarășul Hie Alexe. vicepre
ședinte al U.C-E.C.O-AL, a mul
țumit pentru înaltele distincții 
ce le-au fots: acordate.

Dotată cu noi, hala
nouă a Intreprinder „Filatu
ra Rominească de Bumbac*1 
este una dintre ce'e mai mo- 
dene. In fotografie un aspect 

din secția ringuri

Foto: AGERPRES

Telegramă
Excelenței Sale

ZA1NUL ARIFIN.
Președintele Parlamentu-

(Agerpres)

Masă tovărășească
Uniunea Centrală a Coope

rativelor Meșteșugărești din 
R. P. Romînă a oferit sîmbătă 
seara, în saloanele Casei Cen
trale a Armatei o masă tovă
rășească cu ocazia încheierii 
lucrărilor celui de-al ni-lea

Congres al Cooperației Mește- 
șugărești.

Au luat parte delegații și 
invitații și membrii delegații
lor organizațiilor cooperatiste 
de peste hotare care au parti
cipat la lucrările Congresului.

(Agerpres)

Magazine universale sătești
în satul Stolniccni-Prăjescu 

din raionul Pașcani a fost dat 
in folosință zilele acestea un 
modern magazin universal. 
Numărul magazinelor univer
sale și mixte înființate in ul
timii doi ani in satele regiunii 
Iași se apropie de 100. în mul
te comune ca Hîrlău, Murgeni 
și Negrești, colectiviștii au la 
dispoziție magazine alimentare 
sau librării cu autoservire.

în satele regiunii sint tot 
mai mult căutate articolele de

îmbrăcăminte și încălțăminte 
fină, aparatele electrice de uz 
casnic, mobilă modernă, moto
cicletele, bicicletele. în ultimii 
doi ani, prin unitățile coope
rației de consum din regiune 
s-au vindut mai mult de 5.000 
de aparate de radio, 1.300 de 
mașini de cusut, aproape 2.000 
de biciclete și mobilă în va
loare de aproape 12 milioane 
lei.

(Agerpres)

TELEGRAMA

BARAC IONEL
colectivist

Pentru producții mari 
ue teguine

Colectiviștii din gospodăria 
agricolă colectivă „Progresul” 
comuna Făcăeni, raionul Fe
tești, îndrumați de organizația 
de partid, dau o atenție deo
sebită lucrărilor de întreținere 
a culturilor de legume, pentru 
a scoate legume timpurii de 
calitate bună. Suprafața cul
tivată cu legume de către 
colectiviști în anul 19G2 este 
de 35 de hectare, cu 5 hectare 
mai mult ca în anul trecut. Ea 
a fost astfel folosită : 5 hec
tare au fost însămânțate cu 
cartofi iarovizați, 7 hectare 
cu ceapă, 2 hectare usturoi, 
3 hectare ardei diferit, 2 hec
tare morcovi, 2 hectare roșii 
timpurii, iar pe restul 
legume.

în brigada legumicolă lu
crează alături de ceilalți 
lectiviști numeroși tineri. A- 
cum, colectiviștii * execută lu
crări de întreținere a legume
lor pentru a obține producții 
mari. Pînă în prezent s-au 
executat următoarele lucrări. 
Pe suprafața de 2 hectare ro
șii timpurii s-a executat pra- 
șila I și au fost puși araci și 
legate firele la primul ochi. 
S-a prășit 1,7 ha ceapă, 2 ha 
usturoi, 5 ha cartofi, s-au a- 
menajat încă 4 hectare pe care' 
se vor planta roșii.

Anul trecut 
rea legumelor, colectiviștii au 
realizat suma de 387.000 de lei. 
Aceasta datorită lucrărilor e- 
xecutate la timp și de bună 
calitate.

Anul acesta gospodăria și-a 
planificat să obțină în urma 
valorificării legumelor de pe o 
suprafață de 15 hectare suma 
de 500.000 de lei.

La lucrările efectuate în 
grădina de legume pînă în 
prezent s-au evidențiat tinerii 
colectiviști Spînu I. Constan
tin. Eftimie V. Ion, Gheorghe 
C. Anica, Rusu D. Maria, Cro- 
itoru Mircea, Buscu D. Ioana, 
Nitu D. Stan. Florea R. Ioana 
și alții.

alte

co-

din valorifica-

FRÎNCU CONSTANTIN
colectivist

lui Gotong Royong 
al Republicii Indonezia

Uniunea Asociațiilor Stu
denților din Republica Popu
lară Romină, toți studenții 
patriei noastre își exprimă 
deplina solidaritate cu lupta 
studenților din Spania, care 
alături de masele populare 
participând la valul de acțiuni 
greviste s-au ridicat împotri
va regimului fascist, peniru 
dobîndirea 
viață mai 
bertăți și 
tice.

Studenții
lare Romîne protes;ează îm
potriva teroarei și a represiu-

fascist, peniru 
unor condiții de 
amâne, pentru li- 
drepturi democra-

Republicii Popu-

ailor la care sînt supuși cel 
mai buni fii ai Spar.iei și se 
solidarizează cu lupta eroică 
a poporului și tineretului spa
niol, cerind neir.tirziat satis
facerea cerințelor lor demo
cratice precum și punerea în 
libertate a tuturor patrioților 
întemnițați.

Sîntem alături de voi, dragi 
prieteni, ir. lupta voastră 
dreaptă și sinzem convinși că 
nu este departe ziua în care 
soarele libertății și dreptății 
va străluci și pe cerul Spa
niei.

Djakarta

Am aflat cu neliniște de 
atentatul comis împotriva 
Dv. In numele Marii Adu
nări Naționale a Republicii 
Populare Romîne 
personal exprim

de acest atentat 
agenții colo- 
imperialismu-

UNIUNEA ASOCIAȚIILOR STUDENȚILOR 
DIN REPUBLICA POPULARĂ ROMÎNĂ

și al meu 
indignarea

de 
Și

vă dorim Exce-

noastră față 
pus la cale 
nialismului 
lui.

Totodată,
lență însănătoșire grabnică și 
vă urăm 
succes în 
în slujba 
zian.

★

Consiliul Central al sindica
telor din R. P. Romină a 
trimis o telegramă în care își 
exprimă solidaritatea cu mun
citorii greviști din Spania și 
condamnă cu tărie măsurile 
fasciste ale guvernului fran- 
chist de încălcare a celor mai 
elementare drepturi ale omu
lui.

„Cerem cu hotărîre, se 
spune printre altele în tele
gramă, să se pună capăt stă-

★

rii excepționale, să înceteze 
teroarea și arestările în masă, 
să fie puși în libertate munci
torii arestați.

Urăm deplin succes tuturor 
muncitorilor greviști din Spa
nia în lupta lor dîrză și 
curajoasă împotriva reacțiunii 
fasciste, pentru o viață mai 
bună, pentru drepturi și li
bertăți democratice, pentru 
pace și progres social.

(Agerpres)

multă fericire și 
activitatea Dv. pusă 
poporului indone- INFOR MÂȚII

ȘTEFAN VOITEC

Președintele Marii Adunări 
Naționale a Republicii 

Populare Romîne

In cadrul turneului 
îl întreprinde în țara 
violonistul sovietic Boris Ku- 
niev a fost sîmbătă seara so
listul unui concert de muzică 
simfonică la Timișoara. Vio
lonistul sovietic a dat o minu
nată interpretare Concertului

pe care 
noastră,

in mi minor 
orchestră de 
tholdy fiind 
dură.

pentru vioară și 
Mendelsson Bar- 
aplaudat cu căl

Foto: VASILE RANGAImagine nocturnă din Bacăul zilelor noastre

R
Lucrările Conferinței profe

sionale internaționale a oa
menilor muncii din textile, 
îmbrăcăminte și pielărie au 
continuat sîmbătă în ședința 
comisiei tehnice profesionale 
din ramura textilă.

Lucrările conferinței vor 
continua în ședința pe comisii 
tehnice profesionale.

(Agerpres)

Ă4 icii spectatori ai teatrului 
pentru tineret și copii au 

aplaudat la începutul acestui an 
o nouă premieră destinată lor. 
Este vorba de „Emil și detectivii".

Realizarea spectacolului aparți
ne actorului Tudorel Popa, care 
apare cu acest prilej în dublul 
rol de dramaturg și regizor, sem- 
nînd adaptarea și transpunerea 
scenică a cărții cu același titlu 
a scriitorului german Erik Kdstner.

Cartea e binecun^‘ 'ută. Ea a 
făcut de mult ocolul pămîntului, 
iar micilor cititori din țara noa
stră cartea lui Kăstner le este prie
ten apropiat. Firește, dramatizarea 
unei opere intrată chiar de la a- 
pariție în patrimoniul culturii uni
versale nu este o sarcină ușoară, 
cu atîf mai mult cu cît transpune
rea unui conținut artistic în alte 
tipare decit cele ale genului ori
ginal, pretinde pe lîngă respecta
rea ideilor lucrării de la care s-a 
pornit, îmbogățirea operei cu
ideile cele mai înaintate ale 
timpului în care s-a 
tizarea. In acest 
mod, singura ati
tudine creatoare 
față de opera 
respectivă o con
stituie prelungi
rea în timp și 
spațiu a gîndi- 
rii autorului, sar
cină ce revine în 
tru în primul rînd, 
lui și într-o bună măsură, regiei 
și interpretării. Din acest punct 
de vedere, spectacolul de la Tea
trul pentru tineret și copii satis
face. Astfel, drama omului simplu, 
a copilăriei triste, supusă la pri
vațiuni materiale și suferințe mo
rale, apare puternic reliefată în 
ambianța unei orînduiri inumane 
— capitalismul — nepăsător la 
suferințele celor care trudesc. Cu 
ce le răspund cei necăjiți asupri
torilor ? Cu solidaritatea, cu prie
tenia, cu umanismul lor generos, 
Adeseori, această solidaritate ca
pătă în piesă accente de luptă, 
de împotrivire, după cum forțe 
demascatoare a spectacolului creș
te prin îngroșarea unor elemente 
abia întrezărite în cartea lui 
Kăstner. Ne referim în primul rînd 
la modul în care este compus me
diul social în care se desfășoară 
acțiunea, la atitudinea adeseori 
incisivă a textului piesei față de 
reprezentanții orînduirii burgheze, 
la modul subtil în care pungașul 
Grundeiss este asimilat celorlalți 
hoți maj mari, care au avantajul 
de a fj acoperițl de legile so
cietății exploatatoare.

Pentru a prezenta spectatorului 
peripețiile cînd triste, cînd vesele 
ale lui Emil și ale prietenilor săi, 
Teatrul pentru tineret șl copii a 
adoptat o manieră deosebit de 
atrăgătoare și accesibilă. Cuvintui 
de ordine al spectacolului poate 
fi rezumat la o simplă propozi- 
țiune : „Copii, hai să ne Jucăm 
de-a Emil și detectivii...’* Căci în 
concepția realizatorilor, întregul 
spectacol devine un joc pasionant. 
Jocul se înfiripă treptat și, cu- 
rînd, spectatorul uită în bună mă
sură că se află 1ntr-o sală de tea
tru, că pe scenă joacă, în ultima 
instanță, actori.

NI se pare bine găsită această 
formulă a spectacolului-joc. Se 
simte în exuberanța tinerească a

cazul nos- 
dramafurgu-

spectacolelor teatrului pontul 
copii o bună influență a unor mo
dalități folosite în viața organi
zațiilor de pionieri din țara noa
stră. Tot maî dese sînt în prac
tica vieții pionierești adunările a . 
căror temă este dramatizată, con
stituind adevărate spectacole tea
trale la care își dau concursul toți 
membrii detașamentului, unității. 
Așa se explica succesul pe care-l 
are în fața spectatorilor limbajul 
dramatic la care s-a oprit teatrul 
pentru tineret și copii, acest lim
baj fiindu-le deosebit cje fami
liar pionierilor și școlarilor.

Regia competentă a lui Tu
dorel Popa a dat un puternic ritm 
spectacolului, Nu greșim dacă fa
cem asemănări între acest spec* 
tacol teatral și un spectacol cine
matografic. La aceasta a contribuit 
împărțirea în veritabile secvențe 
a piesei, folosirea cu subtilitate 
a sunetului după toate regulile 
contrapunctului cinematografic, pa. 
sibilitatea omului din sală de a 
face un adevărat montaj vizual 

selectiv, la care 
se adaugă într-o 
bună măsură, jo
cul actorilor, E- 
mtl, așa cum îl 
vedem în inter* 
pretarea Tatianel 
Popa, pare ieșit 
de-a dreptul din 

cartea kil Kăstner. Pentru că ac-, 
trița l-a înțeles, personajul se miș
că cu farmecul și candoarea vîrs- 
tei și caracterului său generos. Na< 
talia Arsene a știut să redea armo* 
nios caracterul oarecum contradic-, 
tor iu al „profesorului’*, iar Maria 
Potra și Marcela Demetriad au a- 
dus în rolurile mamei și bunicii 
exact nota de duioșie și gravitate 
pa care o cerea spectacolul, Dîn- 
du-i viață lui Gustav (cel cu cla* 

xonul), Vali Cios realizează o sa
vuroasă creație, ca și Luluca Bălă- 
uță care a întruchipat-o cu multă 
vervă pe Pony, fata cu bicicleta; 
la fel, Elena Pop în Mitenzvei are 
o apariție plină de prospețime. Pa 
Grundeiss, hoțul cu pălărie tare, 
e greu să ți-1 închipui altfel decît 
așa cum l-a văzu.f șl interpretat 
Gheorghe Angheluță. Iar Val Le- 
fescu (personajul X) este degajat 
și spontan, un adevărat dirijor al 
spectacolului contribuind din plin 
la caracterul de joacă imprimat de 
regie interpretării.

Așa cum se prezintă acum, în 
preajma închiderii stagiunii, Tea
trul pentru tineret și copii para 
a-și definj în bună măsură con* 
cepția artistică asupra punerii în 
scenă a repertoriului destinat mi-, 
cilor spectatori.

Un teatru viu, o legătură per-, 
manentă Intre scenă și sală, 
dezbaterea cu seriozitate și la ni
velul de vîrstă adecvat a celor, 
mai diverse problema interesînd 
educarea tinerei generații, iată 
numai cîteva din aspectele muncii 
unul colectiv artistic care și-a 
căpătaf un frumos prestigiu în 
fața spectatorilor săi.

Pe această linie se înscrie, fără 
. țndoială, și jîbutita prezentară 
dramatică a cărții lui Erik Kdst* 
ner realizată de Tudorel Popa.

ATANASIE TOMA
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„Dinamoviada44 
de la Tbilisi

„Cupa R. P. R.“
la fotbal

Atletism

Echipa de baschet 
Dinamo București con
tinuă seria succeselor 
la „Dinamoviada" de 
la Tbilisi. Baschetbaliș- 
tii romîni au obținut 
cea de-a treia victo
rie consecutivă! învin- 
gînd cu 71-41 (28-28) 
pe Dynamo Berlin. In 
prima repriză, dina- 
moviștii bucureșteni au 
primit o replică dîrză 
din partea jucătorilor

berlinezi, care au 
avut în Karl Stal (2,11 
m) pe cel mai bun 
realizator. In cea de-a 
doua parte a întîlnirii, 
reprezentanții noștri 
și-au impus superiori
tatea, conducînd în 
permanență. Cel mai 
în formă jucător ro
mîn a lost Mihai Kis, 
care a înscris 18 
puncte.

lată celelalte rezul
tate înregistrate în 
ziua a treia a turneu
lui: Dinamo (U.R.S.S.J- 
Ruda Hvezda 
Cehoslovacă) 
(44-25) ; Cian 
(R. P. Chineză) 
(R, P. Ungară) 
(38-25) ; Spartak (R. 
P. Bulgaria)-Gwardia 
(R. P. Polonă) 63-52 
(33-32).

(R. S. 
75-59

Vei 
Dozsa 
63-42

în ziua a doua a turneului 
.ter național de polo pe apă 

de la Magdeburg echipa R. P. 
Romine a jucat în compania 
echipei 
cătorii 
un joc 
nlnd

R. S. Cehoslovace. Ju- 
romini au desfășurat 
rapid și eficace obți- 
victoria cu scorul de

4—1 (1—0 ; 1-0 ; 1-0 ; 1-1)
prin punctele marcate de Za- 
han, Firoiu, Szabo și Kroner. 
Pentru cehoslovaci a înscris 
Bacik. în celălalt joc, echipa 
R. D. Germane a învins cu 
6—2 echipa Suediei.

(Agerpres)

Astăzi, în 5 ora
șe din țară se des
fășoară 6 întîlniri 
din cadrul optimi
lor de finală ale 
„Cupei jR.P.R.“ la 
fotbal. In Capita
lă, pe stadionul

„23 August** se vor disputa, 
în program cuplat, meciurile : 
Metalul Tîrgoviște — Farul 
Constanța (ora 15) și Dinamo 
București — Petrolul Ploiești 
(ora 16,45). Stațiile noastre de 
radio vor transmite, cu înce
pere din jurul orei 17,45, re
priza a doua a meciului Dina
mo — Petrolul.

Iată programul celorlalte în
tîlniri : Cîmpina: Prahova 
Ploiești — Steagul roșu Bra
șov ; Cluj : Jiul Petrila — 
C.S.O. Baia Mare ; Sibiu : Pro
gresul București — Știința Ti
mișoara ; Brașov : UT Arad — 
Dinamo Bacău.

(Agerprea)

Conferința orășenească 
a femeilor din București

A fost ales apoi noul Comi
tet orășenesc al femeilor. Pre
ședintă a fost aleasă tov. Geor- 
geta Dumitriu asistent univer
sitar la Institutul de științe 
economice „V. I. Lenin“.

Au fost alese, de asemenea, 
200 de delegate ale femeilor 
din Capitală la Conferința pe 
țară a femeilor.

Sîmbătă a avut loc confe
rința orășenească a femeilor 
din orașul București. Au luat 
parte circa 450 de delegate — 
muncitoare, colectiviste, inte
lectuale, gospodine, — alese 
în cadrul conferințelor raiona
le ale femeilor. Au participat 
numeroși invitați.

In darea de seamă asupra 
activității Comitetului 
nesc al femeilor, 
de tov. Emilia 
membră în Biroul 
lui, s-au scos în relief succe
sele femeilor 
producție, în 
educativă și 
folos obștesc.

La discuții 
numeroase participante, 
și-au exprimat hotărîrea de a 
depune eforturi sporite pen
tru îndeplinirea sarcinilor tra
sate de partid întregului nos
tru popor, 
aportului 
cultură, artă, în acțiunile 
folos obștesc.

> In cadrul unei reuniuni atle
te desiășurate Ia Los Angeles, 

Dallas Long a aruncat greutatea la 
20,07m, stabilind un nou record 
mondial (vechiul record era 20,06 
m și aparținea lui Bill Nieder).

Sah
• Partida centrală din cea de-a 

8-a rundă a turneului internațional 
ieminin de șah s-a disputat între 
fruntașele clasamentului: Gaprin- 
dașvili (U.R.8.S.) și Nicolau (R.P. 
Romînă). Nicolau, cu negrele, a 
ales Apărarea Siciliană și chiar 
din faza de deschidere a început 
manevre active pe flancul damei. 
La rîndul său, Gaprindașvili a 
contraatacat, obfinind un ușor a- 
vantaj pozițional, dar, insuficient 
pentru victorie, astfel că partida 
s-a terminat 
a pierdut la 
ze a cîștigat 
la Voițik.

Ciștrgînd partida întreruptă la 
Kanarkowska, șahista sovietică 
Nona Gaprindașvili continuă să 
conducă în clasament cu 7 puncte, 
urmată de Alexandra Nicolau — 
6 puncte, Kusnir 5 puncte (1), Po
lihroniade și Togonidze cu cite 5 
puncte.

• La turneul candidaților pen
fol titlul mondial tați t-au di*

remiză. Polihroniade 
Togonidze, Kakabad- 
la Scheimetat, Honfi

orășe- 
prezentata 
Gheorghe, 
Comitetu-

din Capitală, în 
munca cultural- 
în acțiuni-lte de

au luat parte
care

pentru creșterea 
lor în producție, 

de

putat partidele întrerupte. Două 
partide a avut de continuat Fis
her. El a pierdut la Gheller și a 
remizat cu Filip. Clasamentul după 
10 runde i 1. Korcinoi (U.R.S.S.) 
6,5 puncte ; 2—4. Keres, Petrosian, 
Gheller (U.R.S.S.) 6 puncte ; 5—6. 
Fisher, Benkp (S.U.A.) 4,5 puncte > 
7. Tal (U.R.S.S.) 3,5 puncte s 8. Fi
lip (R. S. Cehoslovacă) 3 puncte. 
La 19 mai a fost zi de repaus. In 
runda a 11-a se joacă partidele: 
Fiser-Țal; Benko-Korcinoi f 
res-Petrosian și Filip-Gheller.

Baschet
• Echipele selecționate de bas

chet ale R. P. Ungare au jucat la 
Leningrad cu reprezentativele ora
șului. La feminin a cîștigat echipa 
oaspete cu 50—47, iar la mascu
lin — gazdele cu 63—58.

• In orașul Lyon s-a disputat 
meciul internațional de baschet 
dintre echipele masculine ale 
Franței și Argentinei. Echipa fran
ceză a terminat învingătoare cu 
scorul de 83-37 (45-16).

• Selecționata de lupte libere a 
R. S. S. Azerbaidjene și-a început 
turneul in Irak, întîlnind la Bag
dad o selecționată locală. Luptă
torii sovietici au cîștigat cu sco- 
«4 4. 8-0,

Cocteil oferit 
de ambasadorul 

R. P. Bulgaria
Cu prilejul prezenței în țară 

noastră a delegației de medici 
bulgari la manifestările „Sap* 
tămînii medicale balcanice^ 
ambasadorul R. P. Bulgaria la 
București, Ivan Kinov, a ofe
rit vineri seara un cocteil.

Au luat parte Sandu Ioan, 
adjunct al ministrului Sănă
tății și prevederilor Sociale, 
funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, 
participanți la lucrările „Săp
tămânii medicale balcanice"«

Au fost prezenți șefi ai mi-* 
siunilor diplomatice ale țărilor! 
balcanice acreditați la Bucu- 

(Agerpres)(Agerpres)
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MARELE MITING AL PRIETENIEI 
SOVIETO - BULGARE DE LA SOFIA

SOFIA 19. — De la trimisul 
special Agerpres, M. Moarcăș: 
Sîmbătă după-amiază a avut 
loc în piața „9 Septembrie" 
din centrul Sofiei un mare 
miting al oamenilor muncii 
din capitala Bulgariei, con
sacrat vizitei delegației de 
partid și guvernamentale a 
Uniunii Sovietice în frunte 
cu N. S. Hrușciov.

Cu multe ore înaintea înce
perii mitingului grupuri ne- 
sfirșite de oameni din toate 
colțurile orașului se îndrep
tau spre locul manifestării. 
Erau muncitori din fabricile 
și uzinele orașului, țărani din 
împrejurimile orașului, oa
meni de cultură, studenți, mi
litari.

în piața pavoazată sărbăto
resc, străjuită de mausoleul 
gloriosului conducător al po
porului bulgar și eminent 
•fruntaș al clasei muncitoare 
internaționale „Gheorghi Di
mitrov", domnește o atmos
feră sărbătorească. Deasupra

Cuvîntarea tovarășului 
Todor Jivkov

Iri cuvîntarea sa, Todor 
Jivkov a vorbit despre prie
tenia seculară și veșnic în
floritoare dintre popoarele 
Bulgariei și Uniunii Sovie
tice.

Relațiile politice, economice 
și culturale dintre Uniunea So
vietică și Republica Populară 
Bulgaria sînt relații interna
ționaliste cu adevărat fră
țești. Ele constituie un exem
plu al felului în care o țară 
socialistă cu o înaltă dezvol
tare, cum este Uniunea So
vietică, acordă un ajutor de
zinteresat și generos Bulga
riei, țară mică și în trecut 
înapoiată.

Todor Jivkov a relevat ro
lul uriaș al Uniunii Sovietice 
și al P.C-U.S., precum și 
personal al lui N. S. Hrușciov 
în ce privește menținerea 
păcii în întreaga lume, în 
destinderea situației interna
ționale.

Oprindu-se asupra situației 
internaționale, Todor Jivkov 
a subliniat că dacă astăzi si
tuația internațională * este 
bună, după cum a apreciat-o 
N. S. Hrușciov, meritul revi
ne în primul rînd Uniunii 
Sovietice, P.C.U.S., guvernu
lui sovietic.

Partidul nostru și guvernul 
Republicii Populare Bulgaria, 
a spus el, urmează cu consec
vență politica de pace, spri
jină activ acțiunile de pace 
sovietice. El a subliniat că 
Bulgaria .sprijină întru totul 
propunerile Uniunii Sovietice 
și ea însăși aduce un aport la 
opera de dezarmare generală 
și totală, la opera de dezvol
tare economică și culturală a 
popoarelor, la lichidarea ur
mărilor celui de-al doilea 
război mondial, la rezolvarea 
problemei germane, la lichi
darea colonialismului, la 
cauza păcii.

Noi nu considerăm drept o 
politică rezonabilă acțiunile

Cuvîntarea tovarășului
N. S. Hrușciov

SOFIA 19 (Agerpres). — 
TASS transmite : — La înce
putul cuvîntării sale N. S. 
Hrușciov a exprimat sincere 
mulțumiri pentru titlul de 
cetățean de onoare al orașu
lui Sofia ce i-a fost decernat 
Aceasta este o mare cinste, 
a spus el, pe care o consider 
în primul rînd ca o mani
festare a sentimentelor fră
țești nutrite de oamenii mun
cii din capitala Bulgariei față 
de țara noastră, față de în
tregul popor sovietic. El a 
mulțumit conducătorilor parti
dului și guvernului, tuturor 
oamenilor muncii bulgari 
•pentru primirea cordială, fră
țească, care a fost făcută de
legației sovietice.

Adesea, a spus în conti
nuare N. S. Hrușciov", citești 
în presa burgheză că țările 
socialiste europene ar fi pro
gresat prea puțin în dezvol
tarea lor economică după 
instaurarea puterii populare. 
Dar care din țările capita
liste — vecine ale Bulgariei 
— ar putea spune că a reali
zat succese ca acelea pe care 
le-a obținut poporul bulgar 
în condițiile socialismului ?

In anii puterii populare în 
Bulgaria producția industrială 
a sporit de 14 ori, s-a creat 
o puternică agricultură cu o 
înaltă productivitate, a pro
gresat mult dezvoltarea știin
ței și culturii, a crescut con
siderabil nivelul de trai al 
poporului. Bulgaria populară 
s-a transformat într-un stat 
industrial-agrar dezvoltat, ~ a 
devenit o țară cu adevărat 
independentă care ocupă un 
loc demn în puternica comu
nitate socialistă. Iată succe
sele pe care le obține un po
por care construiește socia
lismul !

Apărătorii rînduielilor ca
pitaliste, pentru a speria pe 
omul de rînd, ne înfățișau pe 
noi, comuniștii, ca pe niște 
oameni care nimicesc totul, 
care închid calea progresului, 
oameni care nu vor lăsa nici 
piatră pe piatră din realiză
rile civilizației umane. Dar 
iată că sub conducerea co
muniștilor popoarele au venit 
la putere mai întîi în Rusia, 
iar apoi într-o serie de alte 
țări din Europa și Asia, și 
lumea și-a dat seama de în
treaga absurditate a acesțor 

zecilor de mii de capete flu
turau în bătaia vîntului fal
durile a nenumărate stea
guri roșii și tricolore bulgare.

La ora 18 la tribuna 
mausoleului urcă N. S. Hruș
ciov, Todor Jivkov, Anton 
lugov, membrii delegației so
vietice, ceilalți conducători 
de partid și de stat bulgari. 
Ei sînt primiți cu puternice 
ovații, cu urale ce nu conte
nesc minute în șir. N. S. 
Hrușciov, conducătorii bulgari 
răspund cu căldură aclama
țiilor mulțimii.

Mitingul este deschis de 
Vladimir Videnov, prim-se
cretar al Comitetului orășe
nesc Sofia al P.C. Bulgar.

Au luat cuvîntul Todor 
Jivkov, Pirvan Toșev, tehno
log la uzinele de motoare 
electrice de înaltă tensiune 
„Vasil Kolar ov“, Elena Țeco- 
va, studentă-

în aplauzele puternice, pre
lungite ale celor aproape 
250.000 de participanți la 

pe care le înfăptuiesc astăzi 
imperialiștii americani în 
Laos, a adăugat Todor Jivkov. 
Aceste acțiuni împing lumea 
înapoi, spre o nouă agravare 
a încordării în aceasta parte 
a globului. Poporul nostru 
sprijină profund lupta poporu
lui laoțian împotriva imperia
liștilor americani și a cozilor 
lor de topor, lupta pentru li
bertate și independență. A- 
ceastă luptă este o luptă 
dreaptă și ea nu se poate ter
mina decît cu o victorie. Po
porul Laosului va fi liber și 
independent.

Vorbitorul a relevat efortu
rile pe care le depune Bul
garia pentru întărirea păcii în 
Balcani, pentru rezolvarea pe 
calea tratativelor a probleme
lor nereglementate din această 
regiune, declarînd că politica 
P. C. Bulgar și a guvernului 
Bulgariei în privința Balcani
lor constituie o parte a liniei 
generale pe care o urmează 
Uniunea Sovietică și țările so
cialiste. T. Jivkov s-a oprit 
apoi asupra politicii agresive 
a imperialismului în Balcani. 
Urmînd politica blocurilor a- 
gresive, imperialiștii caută să 
transforme Balcanii într-o 
bază de atac împotriva Uniu
nii Sovietice, Republicii Popu
lare Bulgaria și a celorlalte 
țări socialiste. Datorită acestui 
fapt nu este întîmplător că 
strategii și diplomații S.U.A. și 
ai pactului Atlanticului de 
nord, care construiesc cu atîta 
zel baze militare, transformă 
teritoriile Greciei și Turciei 
într-o trambulină pentru a- 
gresiune. se dedau Ia provo
cări și zăngăne armele la 
frontierelor noastre sudice. A- 
semenea acțiuni nu pot fi ca
racterizate altfel decît ca ac
țiuni aventuriste.

Todor Jivkov a declarat din 
nou că politica P. C. Bulgar 
și a guvernului bulgar în Bal
cani are drept scop unic întă

născociri. Da. intr-adevăr co
muniștii scot din rădăcini 
cioturile putrede pe care se 
bazau vechile rînduieli ale 
oprimării și violenței. Dar 
aceasta nu este decit pri
ma noastră sarcină. Prin
cipalul pentru noi nu este dis
trugerea ci crearea, înălțarea 
unui edificiu spațios și lu
minos pentru o viață demnă 
și fericită a omului.

Fiecare pas al socialismului 
demonstrează tot mai evident 
și mai convingător admirabila 
sa superioritate asupra capi
talismului- N- S. Hrușciov a 
vorbit despre creșterea im
petuoasă a forței marelui 
stat sovietic, despre mărețele 
sa mini trasate de Programul 
P.GUB„ despre lupta pentru 
construirea bazelor comunis
mului în Uniunea Sovietică 
și a citat o serie de cifre 
care atestă succesul îndepli
nirii planului septenaL

Oamenii sovietici, a de
clarat N. S. Hrușciov, consi
deră construirea comunismu
lui în Uniunea Sovietică 
drept datoria lor intemațio- 
nalistă față de mișcarea co
munistă din lumea întreagă, 
față de întreaga omenire pro
gresistă.

Situația internațională ne 
este în prezent favorabilă. 
Dar ea este destul de com
plicată. Trăim într-o perioa
dă în care sistemul mondial 
al socialismului se află într-o 
nouă etapă a dezvoltării sale 
impetuoase.

Forțele reacționare văd 
succesele uriașe obținute în 
dezvoltarea țărilor socialiste 
și se tem de aceste succese. 
Ele văd că înaintarea noas
tră rapidă, realizările noastre 
în domeniul economiei, știin
ței și culturii sînt în felul lor 
un magnet cu o mare forță 
de atracție care atrage ne
stăvilit pe calea socialismului 
toate popoarele și, în special, 
popoarele care s-au eliberat 
abia recent de sub robia co
lonială sau lupta încă pentru 
eliberarea lor.

Oamenii înaintați înțeleg 
bine că numai pășind pe 
drumul socialismului țările 
lor pot ajunge la progres și 
la o adevărată libertate. Nu
mai lichidarea exploatării 
omului de către om, trecerea 
la modul de producție socia

miting care umpleau piața și 
străzile învecinate, președin
tele Consiliului orășenesc 
Sofia a înmînat lui N. S. 
Hrușciov titlul de cetățean 
de onoare al Sofiei și cheia 
orașului.

A luat apoi cuvintul N. S. 
Hrușciov care a rostit o am
plă cuvîntare subliniată în 
repetate rînduri de îndelungi 
aplauze.

Mitingul a luat sfirșit în a- 
cordurile solemne ale Inter
naționalei.

★
Comitetul Central al Parti

dului Comunist Bulgar, Pre
zidiul Adunării Populare 
a R.P. Bulgaria și Consiliul 
de Miniștri al R.P. Bulgaria 
au oferit sîmbătă seara în 
saloanele hotelului „Balkan* 
din Sofia o recepție cu prile
jul vizitei delegației de partid 
și guvernamentale a U.R-S.S. 
in frunte cu N. S. Hrușciov.

rirea păcii în aceasta parte a 
Europei, normalizarea deplină 
a relațiilor dintre statele bal
canice, crearea unor relații 
trainice de bună vecinătate 
între ele. El a subliniat că re
lațiile Bulgariei cu Rominia 
sînt relații trainice, cu adevă
rat frățești.

Relațiile cu Iugoslavia se 
îmbunătățesc tot mai mult. 
Vom face și în viitor tot ce 
depindă de noi pentru dezvol
tarea colaborării bulgaro-iugo- 
slave, deoarece acest lucru co
respunde intereselor celor 
două popoare vecine, interese
lor socialismului și ale păcii 
în Balcani — a declara: T. 
Jivkov.

Primul secretar al C.C. al 
P. C. Bulgar a subliniat că 
Bulgaria a sprijinit cu căldură 
ideea lui N. S. Hrușciov de a 
transforma Balcanii și regiu
nea Mării Adriatice într-o 
zonă în care să nu existe arme 
rachete și nucleare, într-o 
zonă a păcii trainice, iar în 
prezent sprijină ideea trans
formării Mării Negre într-o 
mare a păcii și prieteniei în
tre popoare. Aceste idei gă
sesc un ecou larg în rîndurile 
popoarelor balcanice, inclusiv 
în rîndurile păturilor largi ale 
cercurilor de afaceri din Gre
cia și Turcia. Acest lucru este 
pe deplin firesc intrucît a- 
ceste idei sînt viabile, dictate 
de evoluția obiectivă a lucru
rilor.

în încheiere T. Jivkov a de
clarat că in comunicatul cu 
privire la tratativele (Lxtre 
cele două delegații de partid

cu puțin iiLamte de mîtxax — 
er.e
te de păreri dintre P.C_B. și 
P.C.U.S., dintre guvernele bul
gar și sovietic pe marginea 
tuturor problemelor situației 
internaționale, mișcării comu
niste internaționale, construi
rii socialismului și comunis
mului.

list — potrivit căruia fabri
cile, uzinele, pămîntul și sub
solul acestuia aparțin socie
tății — asigura o înflorire ra
pidă a economiei și culturii 
naționale. Numai pe această 
cale își pot dobîndi popoarele 
fericirea.

N. S. Hrușciov s-a referit 
în continuare la căile de dez
voltare ale țârilor care și-au 
cucerit recent independența. 
El a subliniat că burghezia 
națională în țările care s-au 
eliberat de colonialism are 
un dublu caracter. In condi
țiile contemporane ea nu și-a 
epuizat încă rolul său pro
gresist Insă, pe măsura spo
ririi contradicțiilor dintre oa
menii muncii și clasele avu
te ea oscilează tot mai mult 
spre o înțelegere cu reac- 
țiunea.

Printre liderii țărilor care 
au pășit pe drumul dezvoltă
rii independente, a declarat 
N. S. Hrușciov, există nu
meroși oameni buni, gata 
să-și consacre toate forțele 
luptei pentru libertatea și 
fericirea popoarelor lor. Mulți 
dintre ei au luptat și luptă 
cu abnegație împotriva impe
rialismului fiind conștienți 
de pericolul grav pe care a- 
cesta îl reprezintă pentru 
dezvoltarea liberă a popoare
lor.

Cu toate acestea însă, nu se 
poate să nu vedem și părțile 
slabe ale politicii lor. Mulți 
conducători ai țărilor care 
și-au cucerit independența 
națională, încearcă să ducă un 
fel de politică intermediară 
pe care o denumesc politică 
în afara claselor, să ignoreze 
structura societății și lupta de 
clasă care există realmente în 
țările lor.

Doar nu noi comuniștii am 
împărțit societatea în clase. 
Existența lor este rezultatul 
obiectiv al evoluției istorice. 
Marxiștii nu au făcut decît 
să constate acest fapt și au 
tras din el concluziile cores
punzătoare în vederea luptei 
noastre pentru reorganizarea 
revoluționară a societății.

Acum, într-o serie de țări 
din Asia și Africa eliberate 
de lanțurile colonialismului se 
vorbește că acolo se constru
iește socialismul. Nu putem 
decît să ne bucurăm că po
poarele eliberate își leagă vii. 

torul de socialism, că ele 
resping calea capitalistă* fali
mentară, a dezvoltării. Este 
semnificativ și faptul că în 
zilele noastre numeroși condu
cători ai țărilor eliberate vor
besc de socialism ca de o po
sibilitate de a birul într-un 
termen scurt înapoierea de 
veacuri.

Dar despre ce fel de socia
lism este vorba? Ce se în
țelege prin aceasta ? Pe care 
anume forțe vor ei să se spri
jine în construirea socialismu
lui ?

Sîntem convinși de un sin
gur lucru, a spus în continua
re N. S. Hrușciov, timpul și 
procesul evoluției istorice vor 
pune fostele țări coloniale în 
fața următoarei alternative — 
să pășească pe calea dezvoltă
rii capitalisto, sau necapita- 
liste. Calea care va trebui 
aleasă o vor hotărî popoarele 
însele. Iar conducătorii cărora 
le sînt cu adevărat scumpe 
interesele poporului, ale mase
lor de oameni ai muncii, vor 
trebui mai devreme sau mai 
tirziu să înțeleagă că numai 
bizuindu-se pe clasa muncitoa
re ca pe cea mai consecventă, 
cea mai revoluționară clasă a 
societății, în alianță cu țără
nimea și cu sprijinul tuturor 
forțelor progresiste se poate 
obține victoria și rezolvarea 
justă a problemelor sociale 
fundamentale. Sau ei vor în
țelege aceasta, sau după ei 
vor veni alți oameni care vor 
înțelege mai bine imperativul 
vieții.

Mișcarea de eliberare națio
nală a popoarelor își acumu
lează forțe. In lupta crîncenă 
împotriva imperialismului ea 
va obține victoria hotărâtoare.

In teama pentru viitorul lor 
imperialiștii mizează pe •vio
lență. creează o primejdie 
pentru pace și pentru securi
tatea popoarelor. Imperialiștii 
se tem de mișcarea de elibe
rare a maselor. se tem de
clasa muncitoare. Ei au ne
voie de arme, ei au
nevoie de forte armate pen
tru ca. sprijinindu-se pe ele, 
să reprime popoarele și nă
zuința popoarelor spre o via
ță nouă, fericită.

De aceea imperialiștii sa
botează în fel și chip tratati
vele cu privire la dezarmarea 
generală și totală. Ei nu vor 
să discute cu seriozitate pro
punerile Uniunii Sovietice în 
această problemă, propuneri 
care prevăd renunțarea la 
înarmare sub un strict con
trol internațional, inclusiv in
terzicerea experiențelor cu 
arma termonucleară.

N. S. Hrușciov a condamnat 
politica dusă de puterile im
perialiste care sabotează trata
tivele cu privire la dezarma
rea generală șî totală. Reore- 
rentanțîi ca^talismuhxi, a 
spus el în gratinsare. sînt 
nerxți să recunoască tot mai 
frecvem că sistemul socialist 
nu este mai prejos din punct 
de vedere al puterii sale decit 
lagărul imperialist. însuși pre
ședintele Statelor Unite ale 
Americii a declarat, după 
cum se știe, că forțele state
lor occidentale și ale țărilor 
socialismului sînt acum egale. 
Am salutat cu satisfacție a- 
ceastă apreciere realistă deși 
considerăm că în timpurile 
noastre forțele care sînt pen
tru pace predomină asupra 
forțelor agresiunii și războiu
lui.

Din păcate, ulterior pre
ședintele Kennedy nu a putut 
rezista ispitei și s-a angajat pe 
calea primejdioasă a predece
sorilor săi. recurgînd la ame
nințări la adresa Uniunii 
Sovietice. El nu s-a sfiit să 
declare că s-ar putea ca în 
unele împrejurări Statele Uni
te să manifeste „inițiativă în- 
t’-v.n conflict nuclear cu 
Uniunea Sovietică".

Este adevărat că ulterior 
președintele a încercat să ate
nueze într-un fel declarația 
sa. Dar cuvintul este ca o 
vrabie, dacă îi dai drumul, 
nu-1 mai prinzi.

Noi nu putem să nu ținem 
seama de declarația făcută de 
domnul Kennedy, deoarece ea 
introduce un nou aspect în 
relațiile dintre țările noastre. 
Nu înseamnă oare această de
clarație că președintele S.U.A. 
vrea să mă determine pe 
mine, ca șef al guvernului 
sovietic, să mă întrec cu el 
în ce privește cine „va apăsa 
pe buton" mai întîi ?

Noi sîntem împotriva între
cerilor de acest soi. Fiecare 
om cu judecată sănătoasă ar 
trebui să înțeleagă cît de pri
mejdios, inuman și nesăbuit 
ar fi acest lucru. Cunoscînd 
caracterul agresiv al imperia
lismului noi trebuie să ținem 
praful de pușcă uscat, trebuie 
să fim pregătiți de luptă.

Președintele Statelor Unite 
ale Americii a făcut o decla
rație nesăbuită. Este oare în
țelept să-1 ameninți pe acela 
care este cel puțin egal cu 
tine în ce privește forța ? A 
apăsa pe buton și a manifesta 
„inițiativă în conflictul nu
clear cu Uniunea Sovietică14 
ar însemna în esență o sinu
cidere. Cel care ar îndrăzni 
să dezlănțuie un asemenea 
conflict armat ar primi o Io- 
vitură de răspuns nimicitoa
re cu folosirea tuturor și ce
lor mai moderne mijloace de 
ducere a războiului. Iar lagă
rul socialist, Uniunea Sovieti
că, dispun de aceste mijloace 
în cantitate suficientă.

Politica cursei înarmărilor 
promovată de statele impe
rialiste creează o mare încor
dare în situația internațio
nală. Imperialiștii impun o 
viață grea și agitată popoare
lor din toate țările lumii, 
deoarece în condițiile exis
tenței tipurilor moderne de 
armament, în lume nu va 
exista nici un sector care să 

nu fie cuprins de incendiul 
unui nou război.

Popoarele de pe întregul 
glob nu trebuie să se împace 
cu politica primejdioasă care 
poate să ducă lumea la o ca
tastrofă termonucleară. Tre
buie să existe conștiința că 
de unitatea și hotărîrea mi
lioanelor de oameni simpli, 
de acțiunile lor depinde, în 
primul rînd, '.acă va fi sau 
nu pace pe pamînt.

Dăm o înalta prețuire efor
turilor guvernului bulgar în
dreptate spre consolidarea pă
cii generale, a păcii în Bal
cani, spre normalizarea rela
țiilor politice, economice și 
culturale cu vecinii săi, în 
special cu Grecia. Provoacă 
neliniște faptul că cercurile 
conducătoare din Grecia, neso
cotind interesele securității 
poporului lor, merg tot mai 
departe pe drumul primejdios 
al agravării încordării inter
naționale în această regiune a 
globului pămîntesc.

Interesele vitale ale poporu
lui grec cer renunțarea necon
diționată la această orientare 
politică reacționară, încetarea 
cursei înarmărilor, lichidarea 
bazelor militare străine de pe 
teritoriul Greciei, transforma
rea Balcanilor într-o zonă în 
care să nu existe arme nu
cleare și rachete, statornicirea 
unor relații de bună vecină
tate și prietenie între toate ță
rile peninsulei.

★
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cuvîntul la 18 mai la 
mitingul țăranilor bulgari din 
Satul Obnova, N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U. R.S.S., a spus prin- 
tre altele : „Guvernul sovietic 
consideră ca și pînă acum că 
cel mai rezonabil ar fi să se 
urmeze calea stabilită de co
mun acord pentru rezolvarea 
problemei laoțicne, adică cre
area unui guvern de coaliție 
în frunte cu prințul Suvanna 
Fumma’.

Șeful guvernului sovietic a 
spus că hotărîrea președinte- 

S.U.A.. Kennedy, de a de- 
barca trupe în Tailanda, este 
nechibzuită. El a spus că a- 
ceaștă hotărîre „nu va duce la 
pacificare în această regiune 
a globului pămîntesc, ci la 
vărsări de sînge".

El a subliniat, de asemenea, 
că rinovați pentru vărsările 
de sînge din Vietnamul de 
sud sînt imperialiștii ameri
cani. Sub masca de consilieri 
ei au trimis acolo trupe care 
luptă împotriva poporului 
vietnamez pentru a salva pe 
agenții imperialiștilor care 
mai devreme sau mai tirziu 
vor 5 oricum izgoniți de po
por. Francezii au luptat șapta 
ani în Vietnam. S-ar putea ca 
americanii să lupte și mai 
mult. Ei însă vor C nevoiți să 
plece și stăpin pe situație va 
C poporul. Imperialiștii își văd 
periclitate pozițiile nu numai 
în Laos, ci și în Tailanda, în 
întreagă această regiune geo
grafică. Pentru S.U.A., a spus 
N. S. Hrușciov, ar fi cel mai 
bine să renunțe la funcțiile 
de jandarm, să renunțe la ro
lul de jandarm internaționali 
Trupele americane debarcate 
acum în Tailanda vor fi ca 
un fel de catalizator pentru a- 
vîntul revoluționar al poporu
lui în această regiune a glo
bului pămîntesc, ceea ce va 
constitui un impuls și o che
mare la lupta pentru cei care 
doresc să-și cucerească adevă
rata independență și liber
tate".

„Simpatiile noastre sînt tot
deauna de partea celor care 
luptă pentru libertate, inde
pendență, pentru eliberarea 
lor", a subliniat Hrușciov.

Reliefînd că „în străinătate 
există unii care spun : „Iată* 
Hrușciov afirmă că este 
pentru pace, dar îndeam
nă la război11, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. a subliniat: aceasta 
este o denaturare grosolană a 
concepțiilor noastre. Sîntem 
pentru pace între state, dar 
sîntem pentru lupta de clasă, 
pentru lupta împotriva colo
nialiștilor, pentru războaiele 
de eliberare națională’.

Referindu-se la tratativele 
de la Geneva cu privire la 
dezarmare, N. S. Hrușciov a 
remarcat cu regret că la Ge
neva „mai mult se bea ceai, 
decît se face treabă". El a a- 
dăugat : „este trist și regretăm 
acest lucru’.

Pentru a-și consolida, pro
babil, pozițiile la tratativele 
de la Geneva guvernul S.U.A. 
a început chiar experiențele 
cu arma nucleară. Șeful gu
vernului sovietic a subliniat 
din nou că Uniunea Sovietică

Semnarea declarației comune 
sovieto-bulgare

SOFIA 19 (Agerpres). La 19 
mai, după încheierea tratative
lor, a fost semnată la Sofia de
clarația comună a delegațiilor de 
partid și guvernamentale ale 
Uniunii Sovietice și Republicii 
Populare Bulgaria.

Declarația comună a fost sem
nată de : N. S. Hrușciov, prim-

Un reazem de nădejde al 
păcii este sistemul mondial 
socialist. Noi sîntem puternici 
nu numai prin puterea noa
stră economică și militară, ci 
și prin unitatea și caracterul 
de monolit al rîndurilor noa
stre. Pentru noi, comuniștii, 
aceasta este arma cea mai 
sigură. Să călim deci și să 
ascuțim această armă nepre
cupețind forțele, să întărim 
unitatea rîndurilor noastre 
comuniste, să întărim priete
nia popoarelor din țările so
cialiste !

Relațiile dintre Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice și 
Partidul Comunist Bulgar, 
dintre popoarele sovietic și 
bulgar se caracterizează prin- 
tr-o cordialitate și căldură cu 
adevărat frățească, a declarat 
în încheiere N. S. Hrușciov. 
Dăm o înaltă prețuire marii 
contribuții a Partidului, Co
munist Bulgar la cauza luptei 
pentru întărirea unității și 
coeziunii de nezdruncinat a 
popoarelor sovietic și bulgar, 
a întregii mișcări comuniste 
mondiale, pentru puterea la
gărului socialist.

Noi, oamenii sovietici, pre
țuim mult prietenia cu po
porul bulgar și cu Partidul 
Comunist'Bulgar. Puteți fi si
guri, dragi tovarăși, că po
porul bulgar va avea întot
deauna în Uniunea Sovietică 
un prieten credincios și de 
nădejde.

★

se pronunță în mod ferm pen
tru interzicerea experiențelor 
cu arma nucleară și este gata 
să semneze un tratat cores
punzător. dar numai cu con
diția ca controlul asupra în
deplinirii lui să fie înfăptuit 
Pe bază națională. Guvernul 
S.U.A. nu vrea să semneze 
tratatul cu privire la interzi
cerea experiențelor cu arma 
termonucleară. Dar, a spus 
N. S. Hrușciov, dacă veți 
detona bombe și noi vom fi 
nevoiți să efectuăm experien
țe. în prezent dispunem de o 
forță efectivă uriașă. însăși 
președintele S.U.A. îmi spunea 
că forțele noastre armate sînt 
egale. Nu i-am obiectat, deși 
de fapt sîntem mai puternici 
ca imperialismul, pentru că 
forțele noastre includ nu nu
mai statele socialiste, ci și 
toate forțele progresiste și iu
bitoare de pace de pe pămînt, 
inclusiv pe toți oamenii căro
ra le este scumpă pacea. A- 
ceste forțe iubitoare de pace 
sînt mai mari decît forțele im
perialismului, decît forțele 
războiului.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. a reafir- I 
mat că Uniunea Sovietică 
este gata să semr.eze oricînd | 
tratatul cu privire la dezar- ' 
marea generală și totală sub 
un strict control internatio
nal, dacă reprezentanții țări
lor occidentale vor accepta a- 
ceasta. Situația internațională 
a Uniunii Sovietice — a con
tinuat el — este bună deoa
rece în prezent avem forțe su
ficiente pentru a ne apăra pa
tria, întregul lagăr socialist. 
Nu intenționăm să atacăm pe 
nimeni. Dar sîntem gata de 
apărare și de a da o ripostă 
zdrobitoare dușmanului.

Nikita Hrușciov a vorbit 
despre uriașa influență a idei
lor atotbiruitoare ale marxism- 
leninismului. Aceste idei, a 
spus el, au pătruns în toate 
țările lumii și nici un fel de 
N.A.T.O., nici un fel de 
C.E.N.T.O., S.E.A.T.O., nici un 
fel de blocuri militare, nici un 
fel de rachete nu vor opri 
ideile nemuritoare ale comu
nismului științific.

Și dacă nu de mult Uniu
nea Sovietică era singura țară 
socialistă, în prezent lagărul 
socialist și-a lărgit mult gra
nițele unind într-o singură fa
milie frățească numeroase țări 
socialiste din Europa, Repu
blica Populară Chineză, Repu
blica Populară Democrată 
Coreeană, Republica Demo
crată Vietnam. în Europa 
postbelică lipsesc multe state 
capitaliste. în prezent în Cuba 
flutură mîndrul steag al so
cialismului.

După cum a subliniat N. S. 
Hrușciov, țările în care se 
înalță steagul roșu al socialis
mului sînt pierdute pentru ca
pitalism pentru totdeauna. 
Mai mult decît atît, a spus el, 
pe an ce trece o dată cu noile 
succese în dezvoltarea noastră 
ideile socialismului vor exer
cita o influență tot mai puter
nică asupra tuturor popoare
lor.. Din exemplul țărilor noa
stre ele văd tot mai clar că 
numai socialismul, comunis
mul, aduc oamenilor adevărata 
libertate și fericire.

secretar al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., conducătorul 
delegației de partid și guverna
mentale a Uniunii Sovietice, și 
Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, conducăto
rul delegației de partid și gu
vernamentale a R.P. Bulgaria.
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Pentru reglementarea 

pe cale pașnică

a problemei germane
Cuvîntarea !ui W. iilbrkht

in Adunarea Naționafă a R. S. Cehoslovace

PR AGA 19 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
Ceteka la 18 mai în Adunarea 
Națională a R. S. Cehoslovace 
a luat cuvîntul W. Ulbricht, 
prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliu
lui de Stat al R. D. Germane, 
conducătorul delegației de 
partid și guvernamentale a 
R. D. Germane.

Referindu-se la relațiile 
dintre R. D. Germană și Ger
mania occidentală, W. Ul- 
bricht a arătat între altele:

Noi sîntem pentru normali
zarea relațiilor dintre cele 
două state germane. Conside
răm că o colaborare pașnică 
și rațională între acestea, în 
condițiile respectării principii
lor coexistenței pașnice, este 
nu numai necesară ci și 
posibilă.

O formă a coexistenței paș
nice între cele două state ger
mane o constituie, după pă
rerea noastră, o confederație 
germană în care am putea 
include și Berlinul occidental 
demilitarizat, neutru și liber.

Noi sprijinim tratativele 
dintre reprezentanții S.U.A. și 
U.R.S.S. în problemele legate 
de încheierea Tratatului de 
pace cu Germania și de solu
ționarea problemei Berlinului 
occidental și dorim ca acestea 
să se soldeze cu rezultate po

Un aspect de la marșul păcii organizat la Cagliari, în Italia. 
In primul rînd pășesc cunoscute personalități ale vieții publice 

italiene.în fruntea luptei greviste
MADRID 19 (Agerpres). — In 

primele rînduri ale mișcării gre
viste a oamenilor muncii din 
Spania se află minerii. Și aceas
ta nu numai în Asturia, cunos
cută prin tradițiile ei revoluțio
nare, ci și departe în sud, la 
Puertollano, (provincia Ciudad- 
Real). Incepînd de la 8 mai, în 
acest bazin carbonifer, relativ 
mic, sînt în grevă 6.000 de mi
neri și oameni ai muncii din 
alte ramuri, care revendică cu 
hotărîre majorarea salariilor, 
restabilirea libertăților sindicale 
și dreptul la grevă.

Minerii din Puertollano sînt 
sprijiniți de muncitorii din toate 
întreprinderile industriale mici, 
situate în această regiune, de 
muncitorii din atelierele mește
șugărești, de constructori, de 
funcționarii de la serviciile co
munale, de hamali... Pe străzile 
orașului stau zeci de autoca
mioane nedescărcate. Potrivit a- 
firmațiilor corespondenților stră
ini, funcționarii guvernului fran- 
chist califică această grevă ca 
„cea mai neplăcută dintre toate”.

pp scurt
VARȘOVIA. — La Varșovia și-a 

început lucrările conferința leh- 
nico-științifică consacrată proble
melor folosirii instalațiilor tehni
ce în construcții.

La această conferință participă 
350 de specialiști polonezi și 70 
de specialiști din alte țări, prin
tre care și din R. P. Romînă.

MEXICO. — Intr-un interviu a- 
cor dat unui corespondent al re
vistei mexicane „Reporter Sem
nal", directorul general al Băncii 
Naționale de Comerț Exterior al 
Mexicului, Ricardo Sevada, s-a 
pronunțat pentru lărgirea comer
țului cu Uniunea Sovietică și ce
lelalte țări ale lagărului socialist.

MOSCOVA. — La 19 mai, pri-, 
mul cosmonaut, Iuri Gagarin, a 
plecat cu avionul în Japonia.

Iuri Gagarin va face o călătorie 
prin această țară ca invitat al 
Asociației „Japonia—U.R.S.S.“.

WASHINGTON 19 (Ager
pres). — Conform ordinului 

zitive. R. D. Germană este 
gata să garanteze viitorul 
Berlinului occidental, ca oraș 
neutru liber.

In ce privește comunicațiile 
orașului liber, Berlinul occi
dental, cu lumea exterioară, 
aș vrea să subliniez din nou 
că noi sîntem gata să discu
tăm problema instituirii unui 
organ internațional de arbi
traj, căruia să i se poată a- 
dresa toți cei care ar folosi 
comunicațiile R. D. Germane 
în drum spre Berlinul occi
dental, dacă ar considera că 
măsurile luate de R. D. Ger
mană nu corespund acorduri
lor respective.

Puterile occidentale doresc 
însă să creeze în locul unui 
organ de arbitraj un organ 
internațional de control. Noi 
nu vom risca suveranitatea 
R. D. Germane în interesul 
vreunei instituții internațio
nale care în realitate ar dori 
să domine pe teritoriul nos
tru ca într-o colonie oarecare.

Premiza accesului liber în 
Berlinul occidental o consti
tuie lichidarea situației anor
male din Berlinul occidental, 
adică lichidarea regimului de 
ocupație și a politicii orașu
lui de front, evacuarea unită
ților de ocupație, lichidarea 
centrelor subversive și respec
tarea suveranității R. D. Ger
mane.

In nordul țării continuă lupta 
grevistă curajoșii mineri din 
Asturia, muncitorii de la șantie
rul de construcții navale și de 
la alte întreprinderi industriale 
din regiunea Bilbao. După cum 
anunță corespondenții agențiilor 
de informații din străinătate, 
numai la Bilbao continuă greva 
peste 25.000 de muncitori din 
diferite ramuri de producție.

Incercînd să pună cu orice 
preț capăt luptei eroice a prole
tariatului spaniol, Franco a tri
mis Ia Oviedo (oraș principal din 
Asturia) pe colaboratorul său a- 
propiat, Jose Solis Ruiz, secreta
rul general al Falangei (partidul 
fascist — n.r.), investit cu „pu
tere absolută” . La 17 mai, el a 
rostit o cuvîntare radiodifuzată 
în care i-a amenințat pe gre
viști. Totuși, după cum reiese 
din știrile din 18 mai ale cores
pondenților străini, Asturia și 
regiunea industrială Bilbao ră- 
mîn principalele centre ale 
luptei greviste a oamenilor mun
cii spanioli.

președintelui Kennedy, în 
Tailanda au fost debarcați 
deja cei 1.800 de soldați ai 
infanteriei marine. Ei au fost 
transportați la baza militară 
maritimă din Bangkok. Avi
oane americane de transport 
îi duc pînă la centrul feroviar 
Korat, iar apoi se deplasează 
spre granițele cu Laosul.

ATENA 19 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 17 mai, 
în Parlamentul grec a început 
discutarea propunerii opoziției 
de a se da vot de neîncredere 
guvernului. Dezbaterile s-au 
desfășurat într-p atmosferă 
furtunoasă. Deputății opoziției 
au criticat cu vehemență gu
vernul pentru falsificarea 
alegerilor parlamentare, pen
tru politica sa internă și ex
ternă.
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