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1 MAI sărbătorit
Proletari din toate țările, uniți-vă !
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Salutul C.C. al P.M.R. și al guvernului R.P.R
cu prilejul zilei de 1 Mai, rostit de tov. Gh. Stoica 

ia posturile de radio

Cu gîndul la prietenele 
care sînt la Moscova...
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Ploua într-una. Natura ui
tase pesemne că-i 1
Mai. Iar noi, gazetarii 

gîndeam că mai uitase și de 
macheta paginei I-a de astăzi și 
de tradiționalul reportaj, intr- 
adevăr uitase. Ploua într-una. 

Zorii zilei intîrziaseră parcă. 
Oamenii s-au trezit însă la vre
me. Erau zoriți așa cum sînt 
întotdeauna cînd se duc la de
monstrații. Ceasornicele îi pri
veau inchizitorial. Dar o privi
re pe fereastră și imediat cîte
va semne de întrebare se năș
teau... Oare ?

Ploua. In Piața Stalin tribu
nele erau pustii. Doar miliția
nul care dirija circulația vehi
culelor înfrunta șuvoaiele de 
apă. Tramvaiele erau înțesate. 
Mii de oameni se duceau spre 
locurile de întîlnire. Pe șine a 
apărut un nou tramvai al tine
retului : un vagon motor cu 
două remorci. Oamenii îl pri
veau și se grăbeau. Ploua.

La sedii, în cluburi, în curți 
sub ștreșini — se adunau me
reu mai mulți cetățeni ai Capi
talei. Ploua. Oamenii priveau 
cerul și apoi urmăreau preocu
pați acele ceasornicelor. Se 
înmulțeau semnele de întreba
re. Deodată vocea crainicului 
de la radio a rostit: ..Din cau
za timpului nefavorabil, mitin
gul și demonstrația oamenilor 
muncii de 1 Mai nu vor mai a- 
vea loc".

Oamenii s-au privit, s-au 
mai uitat către cer și pqrcă nu 
le venea să plece. Era doar 1 
Mai. Și totuși... Ploua. în Pia
ța Stalin n-au mai trecut co
loanele de demonstranți, iar 
tribunele au rămas goale. Nu
mai milițianul a rămas să în
drume circulația mașinilor.

mintirea succeselor obținute în 
cinstea lui 1 Mai, reamintire 
uneori fugară, alteori plină de 
stăruinfă, n-a lipsit in diminea
ța primei zile a lui mai cînd 
ploaia a alungat pe oameni în 
case.

*

Nu puțini s-au oprit în fața 
aparatului de radio. Un buton 
întors și în cameră a răsunat 
o melodie. Apoi vocea crainicu
lui a anunțat radioreportajul 
demonstrației de la Hunedoara. 
Afară ploua. La cîteva sute de 
kilometri depărtare oțelarii de
filau. N-ai descoperit atunci în 
tine o umbră de invidie?, Fără 
îndoială... Și iar a urmat mu
zică. Crainicul a dat legătura 
cu Moscova. în Piața Roșie a- 
vea loc tradiționala demonstra
ție. Și instinctiv priveai pe fe
reastră : afară ploua.

In cursul dimineții s-a trans
mis salutul partidului si guver
nului adresat oamenilor mun
cii, salut rostit de tov. Gh. 
Stoica.
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încotro ?
Mulți, cei mai mulți, au zorit 

către casă. In drum s-au oprit 
la chioșcurile de ziare. Apă
ruse „Scînteia". Pe pagina a 
IV-a discursurile tovarășilor 
Bulgamn și Hrușciov la mi
tingul de la Moscova. In tram
vaie și în autobuse, în holurile 
cinematografelor și — fără e- 
xagerare — uneori chiar pe 
stradă, întîlneai oameni cu pri
virea ațintită asupra paginei 
de ziar. Iar alții ascultau la ra
dio aceleași materiale... ,

Acasă. Prietenii nu s-au des
părțit. Au~pornit către locuința 
unuia din ei. O sticlă de vin a 
apărut pe masă și firul unei 
discuții a început să se depene. 
Ce au discutat ? E greu desi
gur să redai. Dar vă asigurăm, 
dragi cititori, că în aceste dis
cuții 1 Mai nu a lipsit. Nu a 
lipsit pentru că prima zi a lu
nii mai a fost așteptată în fo
cul întrecerii, în atmosfera zi
lelor de muncă încordată, a zi
lelor încununate de satisfacția 
unor succese mai importante 
sau mai puțin importante dar 
care rămîn totuși succese. îmi 
răsfoiesc un carnet de însem
nări. Cite lucruri nu s-au în- 
timplat în preajma lui 1 Mai ? 
La Hunedoara a fost terminat 
un furnal de 700 metri cubi. 
Recitesc o adnotare : producția 
furnalului va fi de 1,5 ori mai 
mare decît întreaga producție 
de fontă pe care o avea Ro- 
mlnia în anul 1938. O altă pa
gină de carnet: un tînăr ingi
ner de la Complexul C.F.R. 
„Grivița Roșie" a realizat pri
ma locomotivă cu cazanul com
plect sudat. îmi reamintesc o 
știre transmisă în fugă de te
leimprimator : la 27 aprilie la 
Lupeni minerii au dat cea mai 
mare producție de cărbune dm 

, acest an.
/ Hotărît lucru: subiecte de 

discuție au fost multe. Și rea-

După amiază ploaia s-a o- 
prit. Ciudată natură. Nu s-ar 
fi putut întîmpla aceasta di
mineața ? Oamenii s-au revăr
sat pe străzi. 1 Mai de abia în
cepea să fie sărbătorit în Ca
pitală. Cînd umbrele serii au 
cuprins orașul, pe cîteva estra
de au apărut formații artistice. 
Piața Republicii era o mare 
capete. Dar, seara, ploaia 
început din nou... Tovarășii 
la Institutul Meteorologic 
greșiseră...

In săli de spectacole și . 
cluburi, manifestările artistice 
erau in toi. Oamenii rîdeau, se 
distrau, aplaudau. Așa cum tre
buie să fie de 1 Mai. Tovarășul 
fotoreporter era fericit. Avea ce 
înregistra pe peliculă.
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Ploua. Mă gîndeam la ma
cheta paginei I-a, la tradiționa
lul reportai și la ciudățeniile 
naturii...

EDGARD OBERST

In dimineața zilei de 1 Mai, tov. Gh. Stoica, 
membru al C.C. al P.M.R. a rostit la posturile 
noastre’ de radio următoarea cuvîntare :

Din împuternicirea Comitetului Central al Par. 
tidului Muncitoresc Romîn și a Guvernului Re
publicii Populare Romîne aduc tuturor oameni
lor muncii din țara noastră calde felicitări și 
un salut frățesc cu prilejul zilei de 1 Mai, ziua 
solidarității internaționale a celor ce muncesc, 
ziua frăției muncitorilor din toate țările.

De decenii, sărbătoarea tradițională a lui 1 
Mai îmbină bucuria oamenilor simpli față de 
triumful primăverii dătătoare de viață cu nă
dejdile și năzuințele lor către o orinduire fără 
exploatare, care să ducă la înflorire toate capa
citățile creatoare ale omului eliberat. Și iată că 
de un șir de ani, ziua de 1 Mai a devenit și crai
nicul acestei primăveri a omenirii, în continuă 
înaintare biruitoare.

In epoca noastră, socialismul, idealul pentru 
care luptă și oamenii muncii în țările capi
talului, a triumfat in Uniunea Sovietică, triumfă 

« în marea Chină și în multe alte țări din Europa 
și Asia, s-a transformat intr-un puternic sis- 

>> tem mondial, care exercită o influență imensă 
(< asupra mersului evenimentelor în lumea întrea- 
A gă. Pășind mînă în mină pe drumul luminat de 
/> mărețele principii ale marxism-leninismului, cre- 
« dincioși gloriosului steag al internaționalismu- 

lui proletar, să cimentăm tot mai mult, ca un 
>> bun al întregii omeniri, legăturile noastre fră- 
?? {ești, bazate pe egalitate, respect reciproc și în- 
\\ tr-ajutorare tovărășească, cu Uniunea Sovietică 
>> și cu celelalte țări socialiste, să contribuim ac- 

tiv la întărirea continuă a marelui lagar al su- 
<< cialismului 1
// Popoare de sute de milioane de oameni, sfă- 
« r’mînd cătușele jugului colonial in plina destră- 
>> mare, și-au cucerit o viață de stat independentă. 
/> Poporul romin, alături de celelalte popoare ale 
<< țărilor socialiste, le exprimă întreaga sa sim- 
SS patie și dorința sa de a colabora cu ele pe bază 
>> de egalitate, atît în domeniul economic și cul- 
<< tural, cît și în lupta pentru apărarea păcii.
>> După războaie mondiale nimicitoare generate 
R de imperialism, omenirea posedă pentru prima 
y> oară în istoria sa mijloacele și forțele necesare 
>> pentru a evita deslănțuirea unor noi războaie. 
<< Viața oamenilor simpii din toate continentele, 
A copiii și căminele lor vor fi cruțate de grozăviile 
)> războiului, daca popoarele lumii vor ști să țină 
<< în friu prin acțiunea lor unită poftele și unelti- 
R rile cercurilor agresive imperialiste, daca ele vor 
>> ști sa facă să triumfe în î elațiile dintre popoare 
« și state principiile coexistenței pașnice.
>> In lumea întreagă are loc o uriașă activizare 
A a maselor in lupta pentru pace, împotriva încăl- 
<< cării intereselor naționale și a drepturilor, lor 
>> democratice, împotriva exploatării capitaliste. 
?? Spre socialism se îndreaptă astăzi nădejdile și 
<< năzuințele cele mai scumpe a sute și sute de 
>> milioane de oameni din toate continentele. Po- 

porul nostru eliberat trimite salutul său fier- 
binte, expresie a solidarității frățești, oameni- 

>> lor muncii de pretutindeni, tuturor luptătorilor 
// pentru cauza unității și solidarității celor ce 
<< muncesc, partidelor comuniste și muncitorești — 
$$ stegari neinfricați ai intereselor vitale ale po- 
<7 poarelor. Fie ca ziua de 1 Mai să priiejuiască 
<< noi succese pe calea restabilirii unității de 
$$ luptă a partidelor și organizațiilor clasei muncl- 

toare din țările capitaliste, în interesul păcii
<< democrației și socialismului 1
$$ Tovarăși,

Anii puterii populare și îndeosebi anii pri- 
imului cincinal au deschis în viața poporului ro

min o epocă a progresului în toate domeniile, 
o epocă de renaștere și înflorire a patriei noa
stre. Milioanele de oameni ai muncii din țara 
noastră — care intr-un timp atît de scurt, iup- 
tînd cu nenumărate greutăți, au smuls țara din 
înapoierea în care fusese ținută de stăpînirea 
burghezo-moșierească, oamenii muncii care au 
făurit o puternică industrie grea națională, au 
pus temeliile transformării socialiste și moder
nizării agriculturii, au obținut succese de seamă 
în desfășurarea revoluției culturale — se pot pe 
drept cuvînt mîndri de toate aceste mari înfăp
tuiri de însemnătate hotărîtoare în construirea 
socialismului.

Ridicarea nivelului de trai al celor ce mun
cesc a constituit și constituie pentru partid și

guvern o preocupare de căpetenie. Deși s-au 
obținut succese de seamă în ridicarea nivelului 
de trai al poporului muncitor, oamenii muncii 
mai au încă de făcut față unor greutăți trecă
toare, care pot și trebuie să fie înlăturate. Con
gresul al 11-lea al P.M.R. a stabilit o serie de 
sarcini în vederea ridicării simțitoare a nive
lului de trai al oamenilor munc.i în cursul ce
lui de al doilea cincinal. Există toate condițiile 
pentru mobilizarea tuturor forțelor oamenilor 
muncii în frunte cu eroica noastră clas* mun
citoare în vederea realizării cu succes a acestor 
sarcini.

Traducerea în viață a Directivelor celui de 
al 11-lea Congres al partidului nostru pentru 
al doilea cincinal — iată drumul sigur spre un 
puternic avînt al economiei naționale, spre ri
dicarea nivelului de trai al maselor. Bunăstarea, 
ne învață Lenin, nu vine de ia sine ; ea se cu
cerește în lupta pentru o productivitate supe
rioară a muncii, prin munca harnică, discipli
nată, plină de răspundere și inițiativă a fie
căruia din constructorii socialismului.

Comitetul Central al partidului și guvernul 
Republicii Populare Romîne își exprimă în
crederea nestrămutată că poporul nostru harnic 
și talentat, în frunte cu clasa noastră munci
toare, călită în lupta cu dușmanii și greutățile, 
va ști să obțină noi și noi biruințe pe drumul 
arătat de partid.

Va trebui să concentrăm și mai departe mari 
forțe și mijloace pentru dezvoltarea cu precăde
re a industriei grele, să dezvoltăm producția 
industriei bunurilor de consum, să introducem 
sistematic în întreprinderi tehnica nouă și ex
periența înaintată, să folosim la maximum ma
șinile și capacitățile de producție existente, să 
economisim cu grijă resursele materiale. Par
tidul cheamă pe oamenii muncii din industrie 
să dea un nou avînt întrecerii socialiste pen
tru îndeplinirea sarcinilor de plan, pentru ridi
carea productivității muncii și reducerea pre
țului de cost — condiții fundamentale ale ri
dicării nivelului de trai al celor ce muncesc.

Va trebui să realizăm o creștere puternică 
a producției agricole, pe baza făuririi unei a- 
griculturi socialiste înaintate, capabile să fo
losească larg cuceririle științei și tehnicii mo
derne, partidul cheamă pe oamenii muncii de 
ia sate să-și intensifice munca pentru lărgirea 
și întărirea sectorului socialist din agricultură 
și in același timp să desfășoare larg întrece
rea pentru efectuarea rapidă și în bune condi
ții a muncilor agricole de primăvară, pentru 
obținerea în acest an a unei recolte îmbelșugate 
de grîu și porumb, pentru obținerea de produse 
animale în cantități sporite, in vederea îmbu
nătățirii continue a aprovizionării populației.

Partidul se adresează intelectualilor patriei 
noastre, chemindu-i sa-și pună toate puterile în 
slujba construirii socialismului, să ridice tot mai 
sus știința și tehnica, invățămintul, literatura 
și arta patriei noastre 1

Tovarăși,
Partidul cheamă pe toți oamenii muncii să 

întărească necontenit orinduirea noastră demo- 
crat-populară și temelia ei, alianța între clasa 
muncitoare și țărănimea muncitoare, să dezvol
te și să întărească frăția între poporul romîn 
și naționalitățile conlocuitoare.

Să apărăm ca lumina ochilor bunurile obștești 
și legalitatea populară, să combatem ca pe un 
vrăjmaș înverșunat birocratismul sub toate for
mele lui, să întărim vigilența noastră revolu
ționară !

Să facem din patria noastră o țară puternică 
și înfloritoare, o țară a belșugului și a unei cul
turi înaintate 1

Trăiască patria noastră scumpă. Republica 
Populară Romînă I

Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn Șl 
mitetul său Central I

Trăiască Guvernul Republicii Populare 
mine 1

Trăiască comunitatea frățească a țărilor

upă masă, cînd în sfîrșit, 
ploaia contenise. în fața 

estradei de lingă Gara de 
Nord, încetul cu încetul, s-a adu
nat multă lume. Răsărise, nu se 
știe de unde, o fanfară militară, 
care curînd își începu programul 
cu un marș vioi.

îndată și acest colț al Bucu- 
reștiului și-a recăpătat aspectul 
de sărbătoare. Aici, în fața estra
dei de lîngă Gara de Nord, au 
venit cetățeni de pe Calea Grivi- 
ței, în mare parte ceferiști, multe 
perechi de tineri dornici să dan
seze, azi, de 1 Mai.

In sala de festivități a Gării de 
Nord, echipele artistice făceau ul. 
time'.e pregătiri. In sa'a arhiplină 
publicul aștepta cu nerăbdare ri
dicarea cortinei. Și aici se aflau 
ceferiști, țineri de prin cartierele 
învecinate gării.

In „culisele“ scenei e mare for
fotă. Dansatorii ansamblului ar
tistic C.F.R. Giulești mai repetă 
o dată mișcările vechiului joc din 
Oaș. Ansamblul Gării de Nord se 
pregătește și el pentru ieșirea în 
fața rampei. Deschiderea e făcută 
însă de ansamblul fabricii de con
fecții „Gh. Gheorghiu-Dej“.

Tovarășa Maria Pipaș, respon
sabila echipei culturale, alerga în
coace și încolo. Corul e ipe scenă 
și orchestra n-are încă scaune. 
Ah, de-ar fi aici tovarășul Vasile 
Turcu, șeful de la sectorul 5. să-i 
dea o mînă de ajutor. El a ajutat 
totdeauna la organizarea echipei 
artistice. Dar tovarășul Turcu e 
departe, acum este la Moscova, 
plecat ca turist, pe socoteala în
treprinderii, fiind evidențiat în 
muncă.

Din rîndurile sopranelor lipsește 
Maria Pîslaru, care și ea este ple
cată la Moscova. Gherghina Nica. 
prietena coristelor Felicia Ianculo- 
vici și Georgeta Ploaie, azi, de 
1 Mai, e și ca la Moscova.

La 
de 

so-

La Moscova n-a p'.ouat. 
radio s-au transmis crîmpeie 
la marea demonstrație. Să 
sească numai Gherghina acasă; 
trei zile în șir va trebui să po
vestească din fir a păr tot ce a 
văzut la Adoscova.

Peste cîteva ore va fi seară. La 
Moscova jocurile de artificii și 
puternicele reflectoare vor lumrna 
cerul. Gherghina e acolo. Ce fe 
ricită trebuie să fie ea I

Cortina s-a ridicat încet și cîn- 
tecul de 1 Mai s-a revărsat in 
sală.

Afară. în fața estradei, oamenii 
s-au prins într-o horă uriașă. 
Fanfara cînta de zor. E 1 Mai I
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Sport.
O privire în viitor.
1 Mai sărbătorit cu 

entuziasm de întregul 
nostru popor.

In pag. IV-a
* Moscova în sărbă

toare.

i
* Marele miting al ca

menilor munc ii din
Moscova cu prilejul
înapoierii lui N. A.
Bulganin și N. S.
Hrușciov din calato-
ria în Anglia.

ȘTEFAN HALMOȘ

Un aspect de la demonstrația din Iași: trec muncitorii de la 
fabrica „Țesătura“.

Co

Ro-

Iraiască comunitatea frățească a țarilor so
cialiste în frunte cu prietena noastră de nădejde 
— Uniunea Sovietică !

Trăiască pacea și prietenia între popoare! 
Trăiască solidaritatea și frăția oamenilor mun
cii de pretutindeni în lupta pentru pace și so
cialism !

Trăiască leninismul !

O ORCHESTRĂ DE MUZICUȚE

La 1 Mai, bucureștenii sînt o- 
bișnuiți să se plimbe prin parcuri, 
la șosea. Anul acesta, ploaia i-a 
împiedicat o mare parte din zi 
să se bucure de pomii abia în
floriți, de bărcile de pe lac.

Programul ce trebuia să se des
fășoare în aer liber pe o estradă 
din parcul de cultură și odihnă 
s-a desfășurat totuși în sala în
căpătoare a Casei de Cultură. 
Printre echipele care au prezen
tat programe pe această scenă se 
numără și orchestra de muzicuțe

a Trustului 18 de instalații elec
trice.

Această orchestră formată a- 
proaipe numai din tineri — cel 
mai tînăr este pionierul Mircea 
Șirlican — are în urma sa o ac
tivitate cu care se poate mîndri ; 
au dat peste 500 de spectacole 
Pentru merite a fost premiată la 
ultimul concurs al echipelor de 
amatori cu premiul doi și este și 
laureată a celui de al IV-lea 
Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților.

Succesele orchestrei se datorea
ză deopotrivă tuturor membrilor 
ei; și mecanicului Dumitru Grigo- 
rescu și ascensoristului A'exan- 
dru Constantinescu și elevului Va- 
sile Boric și pionierului Mircea 
Șirlican.

Programul pe care această or 
chestră l-a prezentat în sala Ca
sei de Cultură din parc s-a - bu
curat de o vie apreciere din par
tea publicului.

Foto: R. COSTIN

SĂRBĂTOARE tinereasca
PE STRĂZILE BĂTR1NULUI IAȘI

Cu care alegorice, pancarde și 
grafice ei au arătat succesele 'ob
ținute în cinstea zilei de 1 Mai. 

Muncitorii de la „Țesătura“ 
au anunțat că în cinstea acestei 
zile și-au îndeplinit planul glo
bal în proporție de 105%, iar pro
ductivitatea muncii a creseut cu 
5 la sută. Fabrica „Victoria“ și-a 
îndeplinit planul la fire cu 103,5 
la sută și la țesături cu 104 la 
sută, iar „Moldova Tricotaje“ din 
ziua de 30 aprilie a lucrat în 
contul zilei de 2 mai. Vremea 
frumoasă a făcut ca în Iași să se 
petreacă un 1 Mai de neuitat.

In Piața Unirii în fața Palatu
lui Culturii sau în parcurile din 
Copou s-a cîntat și s-a dansat 
pînă noaptea tîrziu. Echipele ar
tistice ale tuturor întreprinderilor, 
artiștii Teatrului Național și ai 
Teatrului Evreesc de Stat, cara
vanele cinematografice și-au a- 
dus aportul lor la sărbătorirea 
zilei de 1 Mai.

IAȘI (de la corespondentul 
nostru Gheorghe Angelescu).

Călătorii care au sosit la Iași 
în dimineața zilei de 1 Mai cu 
acceleratul de București au văzut 
că — de cum s-a luminat de ziuă 
—- pe ogoarele ce se întindeau 
de o parte și de alta a căii ferate 
țăranii muncitori se aflau la 
muncă.

In regiunea Iași vremea ne
prielnică a împiedicat începerea 
la timp a campaniei din această 
primăvară. De aceea țăranii mun
citori au hotăr t să lucreze chiar 
și în timpul sărbătorilor. Astfel 
ziua de 1 Mai ei au sărbătorit-o 
muncind.

Tractoarele grele, cu cîte 5 brăz- 
dare, care se afundă adînc în pă- 
mîntul reavăn lucrează astăzi din 
plin. In această primăvară S.M.T.- 
urile au mult mai mult de lucru 
decît în ceilalți ani. Numai de la 
începutul anului și pînă acum în 
regiunea Iași 8257 de familii și-au 
unit peste 10.000 hectare în gos
podării colective și întovărășiri 
agricole.

Suprafața de pămînt aflată în 
sectorul socialist al agriculturii 
a crescut în regiunea Iași în a- 
cest an cu peste 10 la sută. Ute- 
miștii, alături de comuniști, au

sprijinit din plin acțiunea de coo
perativizare a agriculturii. De 1 
Mai ei au putut raporta acțiuni 
mărețe : la Micești 33 de ute- 
miști au intrat în întovărășire că
reia ei i-au dat numele eroului 
utecist Vasile Roaită, iar la Ghi- 
coni, unde nu există organizație 
de partid, utemiștii au desfășurat 
o intensă muncă de lămurire 
printre țăranii muncitori reușind 
ca în întovărășirea creată de cu
rînd să intre tot satul, afară de 
7 familii.

în ziua de 1 Mai, dis-de-dimi- 
neață cerul era înorat și oame
nii erau îngrijorați să nu înceapă 
cumva ploaia. Către orele 10, cînd 
a început demonstrația oamenilor 
muncii din lași, pînza de nori s-a 
împrăștiat lăsînd soarele să stră
lucească deasupra orașului în 
sărbătoare.

Prin fața tribunelor au trecut 
în această zi pionieri și școlari, 
muncitori, studenți și funcționari, 
oamenii muncii din orașul lași.

Înfrățiți

In cetatea de foc
a Resitei

(de la corespon-TIMIȘOARA 
dentul nostru Constantin Bucur).

Ca în fiecare an, oamenii mun
cii din Reșița au sărbătorit cu 
multă însuflețire ziua de 1 Mai.

La mitingul care a avut loc 
în piața Republicii a vorbit tov. 
Gheorghe Bîrsănescu, prim secre. 
tar al comitetului raional P.M.R. 
După aceasta a început demon
strația. Cîteva ore s-au perindat 
prin fața tribunelor ca un șuvoi 
neîntrerupt, oțelari, furnaliști, la- 
minatori, tehnicieni și funcționari 
care și-au manifestat solidarita
tea lor cu oamenii muncii din lu
mea întreagă.

Printre ei sînt chipuri de frun
tași cunoscuți nu numai în Re
șița, dar și în întreaga patrie. 
Cine nu a auziț bunăoară de tî- 
nărul oțelar Constantin Morarii 
de la cuptorul nr. 6. sau cine nu 
știe în Reșița și în împrejurimi 
că el a elaborat pînă acum 185 
șarje rapide ?

Cuvinte de laudă se aud și des
pre maestrul Alexandru Dombi 
laureat al Premiului de Stat și 
despre strungarul Iosif Toth și 
despre atîția alții.

Cum să nu fie bucuroși meșterii 
metalului din cetatea de foc a

Reșiței, cînd 
primă zi de 
lor 19 laureați ai Premiului
Stat și peste 1500 de inovatori, 
cînd produsele fabricate de brațele 
lor harnice sînt cunoscute și din
colo de hotare; în R. 
și în celelalte țări de 
populară ?

Printre manifestanti

știu că în această 
mai au în rîndurile 

de

P. Chineză 
democrație

pe 
că 
au 
cu

îi tntîlnim 
defilînd plini de voie bună și 
laminatori. O pancardă arată 
în ziua schimbului de onoare ei 
depășit sarcinile sectorului 
70%.

Demonstrația din Reșița s-a în
cheiat cu defilarea sportivilor. 
Gimnastica, schiul, boxul și toate 
celelalte sporturi sînt astăzi prac
ticate de tinerii muncitori din Re
șița care au defilat în ritmul unui 
marș impetuos.

Ei scandau cu însuflețire pen
tru înfrățirea și solidaritatea cu 
muncitorii din toate țările.

AAitinguri închinate lui 1 Mai 
au mai avut loc și la Anina, Ca
ransebeș și Lugoj la care au luat 
parte numeroși oameni ai muncii.

Ziua de 1 Mai a găsit orașul 
Oradea învesmlntat sărbă
torește. Pe clădirile înalte, 

la construcțiile noi, pretutindeni 
fluturau steaguri roșii și tricolo
re. De dimineață din toate colțu
rile orașului grupuri de oameni 
ai muncii romini și maghiari se 
îndreptau spre piața 1 Mai unde 
urma să aibă loc mitingul festiv. 

Despre însemnătatea Zilei in
ternaționale a oamenilor muncii 
și despre succesele colectivelor de 
muncă din întreprinderile, insti
tuțiile și de pe ogoarele regiunii 
Oradea, au vorbit în limbile ro
mînă șl maghiară tov. Iosif Banc, 
prim secretar al comitetului re
gional. de partid și tov. Lucaci 
Vasile, secretar al comitetului re
gional de partid.

A avut loc apoi demonstrația 
oamenilor muncii care a fost des
chisă de coloanele de pionieri.

Rînd pe rtnd au trecut apoi prin 
fața tribunei colectivele întreprin
derilor fruntașe „înfrățirea", Ate
lierele de zonă C.F.R., „Bernat 
Andrei", „Avintul", „Transilva
nia" și altele, care au îndeplinit 
înainte de termen angajamentele 
luate în cinstea zilei de 1 Mai. 
în primele rînduri ale demonstran
ților pășeau fruntașii în produc
ție Pali Iosif, Monori Toma, Kos- 
telnik loan și Șimon Carol, de la 
fabrica de mașini-unelte „înfră
țirea", care de cîteva zile dau pro
duse în contul anilor 1957-1958. 
Alături de ei fruntașii în produc

•»

ție Vereș Petru, Torja Gheorghe, . 
Szabo Alexandru și alții de la A- 
teljerele C.F.R. care in ziua schim
bului de onoare, organizat în 
cinstea zilei de 1 Mai. au dat cite . 
două norme și jumătate. Au trecut 
apoi textiliștii de la fabrica „Va
sile Roaită" purttnd un panou ■ 
scris cu litere mari: „în cinstea 
zilei de 1 Mai colectivul fabricii 
noastre a dat peste sarcina de 
plan 5.300 m.p. țesături". în frun. 
tea coloanei fabricii de încăl
țăminte „Solidaritatea" puteau fi 
văzuți membrii brigăzii de tine
ret condusă de Kis Zoltan, care 
au economisit in cinstea marii săr
bători peste 45.000 dm. p. fețe 
piele din care s-au confecționat 
aproape 4.000 perechi fețe încăl
țăminte de femei.

Au trecut apoi prin fața tribu
nei muncitorii de la gospodăria 
agricolă de stat Oradea, care in- 
sămînțează ultimele suprafețe'des
tinate culturilor din primăvara 
aceasta. Ei erau urmați de meca
nizatori de la centrul mecanic 
Oradea, care prin reparațiile de 
bună calitate pe care le-au făcut 
au dat posibilitate celor 9S.M.T.- 
uri din regiune să realizeze 
pe întreaga campanie de 
vară cu 8-12 zile înainte < 
mcnul prevăzut.

Demonstrația oamenilor 
din orașul Oradea s-a încheiat cu 
defilarea sportivilor din locali
tate.

■ planul 
primă- 
de ter<

muncii



Se extinde inițiativa 
organizației U T.M. 

din
Ș. M.T. Chirnogeni

Sâ discutăm despre munca noastră“

a cele cîteva sute de re- | 
pere de piese auto care | 
se lucrează astăzi la 8 

8 uzinele I. M. S. Cîmpulung 8 
| Muscel este nevoie de un con- 
8 trol tehnic rapid și de mare 8 
8 precizie.
| Treaba aceasta este făcută îj 
8 și de utemistă Elisabeta Cata-8 
8 ramă, una dintre cele mai| 
| bune controloare din ' uzină, g 
8 care mînuiește cu multă pri- 8 
8 cepere și îndeminare aparatul £ 
| sovietic de verificare a caii- g 
8 tății pinioanelor. 8
Sdcoooooooc©oooooooooooooooooooooooooocx>c?

jjXXXX Vești bune
X M X X X X X X 
g fat, au hotărit într-o adunare 3 
g generală U.T.M. să înființeze 3 
xo echipă artistică. Hărniciți
3 ca întotdeauna, tinerii co- 3 
3 lectt'viști au și trecut la*
3 fapte. Plini de bucurie, ute- g 
3 miștii și tinerii Ioana Bercea- g 
g nu, Elena. Papuc, Petre Cără- * 
g midă, Sterie. Picii și alții s-au >< 
g înscris de îndată în echipa de g 
g dansuri. Cei din echipa de tea- g 
g tru au pregătit o mică scene- g 
g tă intitulată „Cuscrii Glier- g 
x ghinei".
3 Tinerii țărani muncitori din 3 
3 comună — Ilie Lazăr, G. 3 
3 Cucu, C-tin Jofanu — și-au g 
g exprimat dorința să fie ș iei g 
g primiți in echipa artistică a g 
g colectiviștilor. Dorința le-a fost x 
g satisfăcută. Ei participă acum g 
x cu regularitate la repetiții.
x După două săptămini de pre- 3 
x gătiri, tinerii au prezentat in ' 
g fața spectatorilor un frumos 
g program artistic. Colectiviști 
g și țărani muncitori cu gospo- 
g dării individuale jucau împre- 
* ună pe scenă. Aplauzele spec- 
g tătarilor au fost cea 
g bună răsplată pentru munca 
g rodnică a întregii echipe ar- 
g tistice.
x M x X X X X X X X X X X X
x die, __
g Tomoșoiu, 
g Spitalul 
g litate, a

XXX'< X X X X XX' X
XXX

rinerii de la gospodăria 
agricolă coledtivă „Via
tă Nouă", diri comuna 

Poiana Mòre-, raionul Cata-

Corespondent
STER1E ICALOȘ

X X
XXXXX XXXXXX . X mat xXXXXXXX XXXXXXXX★

Cu cltva timp în urmă, la g 
căminul cultural „N. g 
Bălcescu" din Cisnă- g 

raionul Sibiu, medicul g 
prim chirurg la g 

unificat din loca- x 
conferențiat des-« 

g pre „Cancer, prevenirea și tra- g 
g tarea lui". Cu multă grijă, g 
g doctorul Tomoșoiu a căutat să 3

Propunerea de a 
discuta „despre munca 
noastră“ a interesat 
pe tovarășii Aurel An- 
tohi inginer șef, A- 
lexandru Iovan, șeful 
brigăzii a X-a, brigadă 
utemistă, și Vasile 
Vlad, secretarul țJ.Ț.M. 
de la S.M.T. Topraisar. 
Cum era de altfel și 
firesc, discuția s-a 
purtat în jurul a două 
probleme: terminarea 
campaniei agricole de 
primăvară și lupta pe 
care o va duce orga
nizația U.T.M. din sta
țiune pentru îndeplini
rea planului de către 
fiecare tractorist,, după 
exemplul organizației 
de bază U.T.M. de la 

S.M.T. Chirnogeni. Iată părerea 
celor trei tovarăși despre aceste 
probleme.

„Ca inginer șef, a spus tovară
șul Aurel Antohi, pot să spun 
cîteva lucruri privind munca ti
nerilor din stațiune în ansamblu. 
Că avem tineri vrednici, fruntași 
printre . fruntași, asta-i un fapt 
cunoscut. Studiind angajamentul 
utemiștilor și tinerilor din S.M.Ț, 
Chirnogeni ne-am dat seama că 
este folositor, îndeosebi pentru în
deplinirea sarcinii noastre : reali? 
zarea planului anual atît din 
punct de vedere cantitativ cît și 
calitativ.

Ne-am gîndit, ne-am tot sfătuit gricole vom analiza activitatea 
noi, utemiștii din S.M.T. Toprai- noastră cu toții,, pentru a vedea 
sar, și am găsit că e bine să ne ce am- făcut bine sau mai puțin 

. . bine. Atunci vom avea mai multe 
brigăzile utemiste și lucruri de spus. De pe acum avem 
să îndeplinească pla- unele realizări frumoase. De

nul anual de producție în propor
ție de 110 la sută.

— Prin lucrări de bună calitate, 
prin respectarea regulilor agro
tehnice, brigăzile noastre utemiste 
și de tineret să contribuie la creș
terea producției agricole 
sută față de plan.

—- Să aplicăm metoda
la 5 batoze.

— Utemiștii și tinerii 
zatori din stațiune vor 
uleiul ars, conform planificării.

Cît privește restul obiectivelor 
prevăzute în angajamentul celor 
de la Chirnogeni, le adoptăm în'în
tregime, fiind pentru noi, sarcini 
în această întrecere“.

Secretarul organizației de bază 
U.T.M., tovarășul Vasile Vlad, 
ne-a împărtășit și el părerea sa 
privind angajamentul celor de la 
Chirnogeni.

„Ne vom lua la întrecere cucei 
din Chirnogeni și vom vedea cine 
va lucra mai. bine.

Obiectivele noastre le-a arătat 
tovarășul inginer șef, care este și 
membru în comitetul raional 
U.T.M. Negru Vodă. Pentru ca 
să le îndeplinim, organizația 
U.T.M. va lua unele măsuri. Un 
rol important în acest sens îl vor 
avea organizatorii de grupă, care 
îl vor ajuta permanent pe șeful 
de brigadă șa analizeze munca 
și vor pune în discuție pe cei ră
mași în urmă cu planul. După 

, terminarea actualei campanii a-

cu 15 la

Brediuk

mecani- 
colecta

exemplu, utemistul Ion Ciocan din 
brigada a IV-a a realizat numai 
în două decade 46,70 hantri peste 
plan, iar ;Nâe Dan din brigada a 
Xl-a și Ion Pîrvănică din brigada 
a X-a tot în același timp au'rea
lizat cîte 32,78 hantri în plus față 
de plan.

Dar cîte altele nu vom avea de 
spus". '

„Ce va- face brigadă noastră 
utemistă pentru a urma exemplul 
tinerilor de la S.M.T. Chirnogeni ? 
Putem face multe. Și tovarășul 
Alexandru Iovan ne-a făcut cu
noscut planurile brigăzii a X-a, 
brigadă care în cinstea zilei de 1 
Mai își îndeplinise planul în pro
porție de 115 la sută.

Ne propunem să îndeplinim 
planul anual în proporție de 180 
la sută. Spunem asta fără nici o 
frică căci numai în două decade 
am realizat planul pe întreaga 
campanie în proporție de 105 la 
sută. Pentru ca să realizăm a- 
ceasta, pe lingă măsurile prevă
zute în angajamentul celor de la 
Chirnogeni privind producția, caii, 
tatea, noi vom analiza zilnic si
tuația îndeplinirii planului. Ana
liza felului în care s-a muncit în 
ziua anterioară,, care se face de 
obicei dimineața în 5—10 mi
nute este foarte eficace și mobi
lizatoare.

Ne însușim angajamentul tova
rășilor de la 
lupta ca nici 
fie sub plan.

Tractoriștii
Iordache Chioveanu luptă pentru 
titlul de „cel mai bun tractorist", 
pentru a realiza anual cu fiecare 
tractor cel puțin 1000 hantri. 
Multe nu avem de spus. Rezul-. 
țațele au, să vorbească în locul 
nostru“.

Din rîndurile de mai sus și din 
realizările întregului S.M.T., care 
în cinstea zilei' de 1 Mai își înde
plinise planul „campaniei de pri
măvară, se poate desprinde un 
lucru clar: oamenii muncesc cu 
îndîrjire pentru a realiza ceea ce 
și-au propus. Iar cînd se muncește 
astfel, atunci rșușita e sigură.

ANGELA AVRAMESCU

Chirnogeni și vom 
un tractorist să nu

Dumitru Bicu și

angajăm și noi ca :
— Toate 

de tineret

te la coresponden

multe zile de 
de la S.M.T.

Tineri și tinere
din Capitală!

Ziarul „Scînteia tineretu
lui“ și Comitetul orășenesc 
U.T.M.București vă invită ia 
CONSFĂTUIREA CU CITI
TORII ȘI CORESPONDEN
ȚII VOLUNTARI

Consfătuirea va avea loc 
mîine, 4 Mai 1956, la orele 
17, în sala clubului Ateliere
lor Auto-C.F.R. din B-dul 
I. V. Stalin, nr. 16 (lingă 
Piața Victoriei).

45 instr udori de pionieri 
au 
de

pnm.it Diploma
Onoare a C. C. 
al U. T. M.

prilejul împlinirii a 7Cu
ani de la crearea organiza
ției de pionieri din R.P.R. 
C.C. al U.T.M. a acordat 
Diploma de Onoare a . C.C. 
al. U.T.M. unui grup de 45 
de instructori de pionieri 
pentru merite în muncă.

Drumul lui Grișa Șumot ì
revoluției, băiatul vede unul din 
acești neînfricați eroi.

, Drumul lui Grișa spre țelul său 
e drept, dar nu neted.' Fără a-1 
înzestra cu îndoieli și ezitări de 
prisos — Grișa face parte dintre 
acei copii care, ca. și „eroii lui 

■ Gaidar, aparțin de la început re
voluției — autorul insistă asupra 
acestui lucru. Firea lui neastîm- 
părată mai dă loc multor izbuc
niri, unor manifestări de bravadă 
care-i pricinuiesc remușcări tîrzii- 

: Dar el are în fața«, lui un 
model — „unchiul Otf — de la 

i care treptat va învăța să chibzu- 
, iască asupră faptelor sale, să-și 

stăpînească pornirile așa cum 
reușește, să facă la ,.primul său' 

. interogatoriu.
Prin Ottomar Redai, autorul a 

creat — din puține trăsături — 
chipul unui adevărat bolșevic, om 
reținut dar plin de căldură 6U- < 
fletească, „Unchiul Ott“, amenin- ? 
țat în orice cliipă cu arestarea,,"K 
gă-sește totuși timp și răbdare ' 
pentru a se ocupa de băiatul lăsat 
în grija lui,, pentru a-i . pregăti t 

: mici bucurii, pentru a crește din 
el un adevărat luptător. încheind < 
„Inimă sinceră“ A. Kononoy nu 
arată ce se mai întîmplă cu Dov- 
ghello, Nikanorkin și alți tineri 
pe care i-am întîlnit în paginile 
cărții ; de altfel, viața adevărată 
de abia începe pentru ei. Dar ci
titorul e încredințat că nu numai 
bunul și seriosul Ian Redai, ci și 
ceilalți prieteni credincioși vor 
porni pe drumul ales de Grișa. 
care a găsit de data aceasta, ade
văratul Pîrîu de fier visat în co
pilărie.

comerț cu elevii și să condițio
neze notele lor la purtare de do- 
bînda plătită la sumele pe care 
aceștia, i le datorează. Figuri lu
minoase ca aceea a profesorului 
Areamov care se apropie cu căl
dură de elevi nu sînt agreate în 
acest mediu. Nu e de mirare 
că odată cu sosirea noului direc-, 
tor, membru a.1 Sutelor Negre, 
„suspectul “ Areamov va fi 
nevoit să părăsească școala.

Dar spiritul de răzvrătire plu
tește și între zidurile cenușii ale 
școlii. El izbucnește în caricaturi 
și epigrame, în ofensiva, uneori 
comică dar plină de tenacitate, 
pe care o pornesc băieții asupra 
lui Strelețki, în „obstrucția“ cu 
care răspund- la îndepărtarea 
profesorului iubit. In această 
luptă, elevii înșiși se maturizea
ză, capătă conștiința forței mi
cului . lor colectiv.

In aceste împrejurări se for
mează Grișa Șumov, în sufletul 
căruia, revolta de odinioară împo
triva trufiei și samavolniciei mo- 
șieresei Perfilievna, a baronului 
Tisenhausen etc., se contopește 
cu ura față de orice formă a ne
dreptății. Dar poate că hotărîtor 
în viața lui e alt fapt.

Cîndva, în copilărie, ascultînd 
o discuție a tatălui său cu un re
voluționar bolșevic, Grișa a auzit 
minunatele cuvinte ale lui Lenin 
despre pîlcul de oameni care, ți- 
nîndu-se strîns de miini, înain
tează pe un drum povîrnit și în
gust. sub focul vrăjmaș. In mun
citorul Ottomar Redai care ve
ghează .părintește asupra lui și îl 
va ajuta să se lege — fără îndo
ială pentru totdeauna — de cauza

Pe agerul și îndrăznețul Grișa 
Șumov, eroul cărții „Inimă since
ră", tînărul cititor îl îndrăgește 
de la primele pagini. Băiețandrul 
acesta, care în copilărie visa să 
descopere legendarul Pîrîu de 
fier — după credința populară 
dătător de curaj și putere — creș
te și se maturizează sub ochii 
noștri, înaintînd pas cu pas spre 
lupta revoluționară. De aceea, 

‘cînd în finalul cărții ne despărțim 
de el, încă adolescent, ni se pare 
firesc că-1 vedem intrînd în 
rîndul coloanelor de muncitori 
care demonstrează cu prilejul 
zilei de 1 Mai. „Fără să se mire, 
Nikonov îl făcu loc și Grigori 
Șumov se alătură, mergînd în 
același pas cu el”, spune autorul 
și înțelegem că s-a îndeplinit do
rința cea mai arzătoare a lui Gri
șa : a fost primit în marea familie 
a luptătorilor pentru o viață mai 
bună.

Copilăria lui Grișa se desfă
șoară într-un sat leton, în anii 
frămîntați ai revoluției din 1905. 
Marile probleme ale epocii pă
trund în viața copilului odată 
cu jocurile. Discuțiile despre cu
tezătorii „frați din pădure", des
pre sălbăticiile săvîrșite la oraș 
de Sutele Negre, cìntecele revo
luționare pe cape le intonează le
toni și ruși laolaltă, neliniștea 
rău ascunsă a moșieresei — toa
te acestea lasă urme în sufletul 
și în mintea băiatului ; simpatia 
sa se îndreaptă de la început spre 
cei care luptă pentru drepta
te. încă în zilele acestea ale co
pilăriei fără griji, petrecute în sat, 
Grișa îndeplinește primele lui 
„misiuni de luptă“ : duce pîine 
în pădure lui Ivan, care evadase 
din închisoare, transportă mani
feste revoluționare.

Anii de învățătură la oraș re
prezintă pentru Grișa o nouă, 
etapă în contactul lui cu realită
țile înconjurătoare. Paginile în
chinate liceului — cele mai nu
meroase din carte — aduc în fața 
cititorului un tablou viu al școlii 
acelei vremi, cu lupta surdă și 
uneori fățișă, care se desfășura 
între majoritatea elevilor și cei 
cfțiva partizani zeloși ai regimu
lui țarist. In școala aceasta, care 
urmărește să nimicească perso
nalitatea copiilor, profesorii cin
stiți, însuflețiți la început de nă
zuințe nobile, nu pot rămîne 
decît făcînd compromisuri cu 
propria lor conștiință, ridicînd 
un zid între ei și elevi. Atotputer
nic e aici odiosul supraveghetor 
Strelețki, fost agent al poliției 
secrete, care nu se sfiește să facă.

!

Brigada tinerilor 
crescători de animale

I a ferma zootehnică a sec-
/ ției din oomuna Brezoa- 

ia a gospodăriei agricole 
de stat „Ana Ipătescu", din 
raionul Răcari, lucrează o bri
gadă de tineret. însuflețiți 
de prevederile Directivelor 
celui de-al II-lea Congres 
al partidului ; cu privire la 
mărirea producției de lapte 
și carne, tinerii din. aceas
tă brigadă s-au angajat ca 
pină la data de 1 Mai să 
îndeplinească 50 la sută din 
planul anual. Pentru aceasta 
ei au chemat la întrecere toate 
brigăzile zootehnice din gos
podărie.

Brigada tinerilor crescători 
■de animale de la secția Bre- 
zoaia a avut planificată, pe 
primul semestru, cantitatea de 
18.693 litri lapte. Pină acum 
cltva timp, planul a ' fost 'în
deplinit și chiar depășit cu a- 
proape 50 la sută. Aceste re
zultate se 
metodelor avansate, cum ar fi 
masajul ugerului, mulsul în 
cruce etc. De asemenea, ani
malele sînt hrănite în mod ra
țional și sînt adăpate la timp. 
Brigadierul Grigore. Gh. Du
mitru este nelipsit din mijlo
cul tinerilor din brigadă, in- 
drumindu-i în permanență . în 
activitatea lor

Corespondent 
NI STOR I. MATACHE
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îaie miei inițiative prețtoase

datoresc aplicării

(DE LA CORESPONDENTUL NOSTRU).
Nu de mult intelectualii din Vi- 

covu de Sus, regiunea Suceava, 
au lansat o chemare către inte
lectualii din întreaga regiune să 
participe cu toate forțele în mun
ca de culturalizare a satelor, pen
tru îndeplinirea sarcinilor trasate 
de partid în transformarea socia
listă a satului.

Intelectualii satelor din în
treaga regiune, printre care sînt 
muiți tineri, avînd sprijinul orga
nizațiilor de partid, au răspuns 
cu multă însuflețire inițiativei 
prețioase a celor din Vicovu de 
Sus.

Nu de mult timp, comitetul re
gional de partid a organizat o 
consfătuire cu intelectualii din re
giune și cadrele ce muncesc în 
domeniul. cultural pentru a anali
za primele roade ale acestei ini
țiative prețioase.

Din consfătuire a reieșit că mai 
mult ca oricînd, intelectualii sate
lor — învățători, medici, tehni
cieni, agronomi --- muncesc cu 
entuziasm pentru a ridica activi
tatea culturală a satului, avînd 
obiectivul principal : transforma
rea socialistă a satului.

In raionul Rădăuți, de unde a 
pornit inițiativa, numărul intelec
tualilor care muncesc pentru ri
dicarea vieții culturale a crescut 
numai în două luni cu încă 200. 
Atît în Vicovu, de Sus cît și în 
celelalte sate, s-au format colec
tive de conferențiari. Cadrele sa
nitare și tehnicienii agronomi, 
care credeau că activitatea cul
turală este o sarcină doar a în
vățătorilor, au fost antrenați și ei 
în munca culturală. Muiți sînt 
dirijori de cor, conferențiari sau 
membri activi ai brigăzilor de a- 
gitație. In satul Bivolăria, raio
nul Rădăuți, medicul Boghion 
Traian a deschis și 
igienă populară.

Cei

Boroaia, raionul Fălticeni, sînt su
fletul activității de culturalizare. 
Numai colectivul de‘conferențiari 
este format din 25 membri. învăță-' - 
toarele îndrumă cercurile de gos- 
podărie, intelectualii conduc 11 
cercuri de citit. De curînd, 
a luat ființă aici un cerc literar, 
care redactează repertoriul bri- 
găzii artistice de agitație. Colec- " 
tivul de intelectuali a antrenat un 
mare număr de tineri în acl'iylta- 1 
tea culturală. De exemplu, corul 
din Boroaia cuprinde 80 de per
soane. In comuna Roma, raionul 
Botoșani, brigada artistică de a- ’
gitație popularizează într-un mod 
atrăgător roadele muncii în gos
podăria agricolă colectivă și în
tovărășirea agricolă. Ei au dat 
un spectacol ,-Gii binoclul : prin "jj 
sat“, unde arată rezultatele mun
cii colectivului, viața nouă pe care' 
o duc colectiviștii. Brigada artis- ■'* 
tică a contribuit ca un mare nu- y 
măr de țărani muncitori să facă y 
cereri de intrare în gospodăria 
colectivă. Dar intelectualii sate
lor sînt și buni agitatori ; ei stau 
de vorbă adeseori cu țăranii mun
citori despre avantajul muncii în 
colectiv.

In afară de realizări, la con
sfătuire au reieșit și unele defi
ciențe în activitatea dusă pînă 
acum Mai sînt încă muiți intelec
tuali care stau departe de frămîn- 
tările satelor lor. Muiți. din ei nu 
cunosc problemele legate de tran
sformarea socialistă a satului. 
Urmarea este că unii intelectuali 
desfășoară o muncă ruptă de 
viață.

Concluzia consfătuirii a subli
niat necesitatea cunoașterii docu
mentelor celui de-al II-lea Con
gres al partidului referitoare la 
transformarea socialistă a agri
culturii. Documentele Congresului 
trebuie să stea la baza muncii in-

Gheorghe, care era fruntaș pe sta
țiune și pe regiune.

Rezultate bune au obținut și 
tractoriștii din brigada a 8-a con- 

' dusă de utemistul Stroie Alexan
dru, care se află in fruntea lup- 

, tei pentru titlul de cea mai bună 
brigadă.

ÎNTREBARE: Ce și-a pro
pus comitetul organizației 
U.T.M. să facă pentru menți
nerea și creșterea avîntului 
cu care tinerii tractoriști au 
Început bătălia pentru obține
rea unor recolte bogate în a- 
cest an ?

RĂSPUNS : Nu de mult au a- 
părut in ziar angajamentele luate 
de organizația de bază U.T.M. 
de la S.M.T. Chirnogeni, organi
zație care deține Steagul Roșu 
al C.C. al U.T.M. de organizație 
fruntașă pe țară. Obiectivul fixat 
de ei : „nici un tractorist sub 
plan“ este un obiectiv pentru care 
nu trebuie să-și precupețească e- 
fortul nici un tractorist.

Angajamentele luate de ei 
ne-au determinat și pe noi 
studiem încă o dată posibilitățile 
existente și să luăm noi măsuri 
care să ducă la mărirea vitezei 
de lucru în vederea grăbirii cam
paniei.

La propunerea organizației 
U.T.M. conducerea stațiunii a ho- 
tărît ca ,14 tractoare să lucreze

Ce ne spune secretarul
PITEȘTI 

tul nostru).
N-au trecut prea 

cînd mecanizatorii 
Costești au început bătălia pen
tru obținerea unor recolte bogate. 
Rezultatele obținute în aceste 
zile sînt promițătoare.

Și. pentru că 36 din cei 
tractoriști sînt tineri ne-am 
dresat tovarășului Nicu Marin, 
secretarul organizației de bază 
U.T.M., cu cîteva întrebări :

ÎNTREBARE : Cum se face 
că, cu aceiași oameni și. cu 
aceleași mașini, stațiunea a 
executat cu peste 50 la sută 
mai multe lucrări decît cele 
executate în aceeași perioadă 
de timip din anii trecuți ?, 

Cu ce a contribuit organi
zația de bază U.T.M. 
derea obținerii acestui 
succes ?

RĂSPUNS: încă din 
iernii, prin diferite conferințe și 
lecții tehnice, s-a arătat tracto
riștilor importanța pe care o au 
in îndeplinirea planului, repara
țiile de buna calitate a tractoa
relor, îngrijirea lor în timpul lu
crului și folosirea întregii lor ca
pacități de lucru.

Pupă terminarea reparațiilor, 
prin grupele U.T.M. ne-am în
dreptat atenția spre ridicarea spi- ___
ritului de răspundere al fiecărui în două schimburi. Pentru prima 

dată în acest an 5 brigăzi vor 
lucra tot anul după metoda gra
ficului orar, iar brigada a 8-a 
și-a propus să devină brigadă de 
calitate.

Printre altele noi ne-am anga
jat ca în timpul lucrărilor agri
cole de primăvară să economisim 
piese și combustibil în valoare de 
10.000 lei și din uleiul planificat 
pentru consum să trimitem la 
regenerat 32 la sută.

41
a-

în ve
pri m

timpul

să

* A. Kononov : „Inimă sin
ceră“ Editura Tineretului. 1956.
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tractorist față de îndeplinirea pla
nului și executarea lucrărilor de 
bună calitate. La toate acestea se 
adaugă și elanul cu care tracto
riștii au pornit să se întreacă. 
Rezultatele n-au întîrziat să se 
arate.

Tractoristul utemist Vasile Du
mitru a executat numai în cîteva 
zile cu 17,4 hantri mai mult decit 
avea planificat întrecînd cu mult

Fiecare dintre noi are prieteni. 
De unii dintre ei ne leagă cele 
mai frumoase amintiri. Prieteni 
ne sînt în cele mai dese cazuri 
tovarășii apropi.pți de muncă sau 
de învățătură, animați ca și noi 
de aceeași pasiune.

Pasiunea pentru munca pe care 
și-au ales-o i-a împrietenit pe Ion 
Crăciun, Liviu Ungureanu și A- 
lexandru Killman. ~ 
sînt 
iar 
trei sînt studenți în”anul II al Fa
cultății de mecanică a Institutului 
politehnic din Cluj. Ia sala de 
studiu, la bibliotecă, la cinemato
graf sau pe terenul de sport cei 
trei sînt mereu împreună. Cel mai 
mult însă îi leagă activitatea 
științifică pe care o desfășoară în 
cadrul cercului științific de fizi
că. Fizica îi pasionează nu de azi, 
de ieri, ci încă , din anii cînd 
erau pionieri și activau în cercul 
de fizică ai casei pionierilor. A- 
tunci au înțeles ei îndeosebi fru
musețea acestei științe și dragos
tea pentru studiul eî le-a îndru
mat pașii spre Institutul politeh
nic.

Cei trei prieteni studiază acum 
| cu același interes fizica, una din 
' materiile de bază necesară pregă-

Primii' doi 
de naționalitate romînă 

al treilea german. Toți

tirji lor ca ingineri mecanici, la 
curs și în cercul științific.

La începutul acestui an de stu
diu cei trei studenți se numărau 
printre membrii noi ai cercului. 
Totuși s-au încumetat să-și aleagă 
pentru cercetare o temă — „Des
pre ultrasunete“ — încă nedezbă
tută în cercul de fizică al institu
tului.

Pentru început, Ion Crăciun, 
Alexandru KiiTman și Liviu Un- 
gureanu, au studiat tema separat; 
unul despre producerea ultrasu
netelor iar ceilalți doi despre apli
carea lor în sondajul submarin și 
metalurgic.

Primind ajutorul prețios al con
ducătorului cercului, conferenția
rul Iulian Helgiu și consultînd li
teratura de specialitate, cei trei 
studenți au adunat material bogat 
despre ultrasunete și aplicațiile 
lor tehnice. Au fost alcătuite apoi 
referate și prezentate în cadrul 
cercului.

Sugestiile primite din partea ca
drelor didactice și a studenților 
le-au fost de un real folos pentru 
îmbunătățirea referatelor, pentru 
sistematizarea acestora.

A trecut de atunci mai mult de 
o lună de zile. Cei trei prieteni se 
întîlneau tot mai des. De data

V-am cunoscut exact cu trei 
ani în urmă. In timpul cît 
am stat la voi am cules 

multe impresii puternice. Nu am 
găsit cuvinte prin care să redau 
toată frumusețea muncii voastre, 
tot elanul depus de voi pentru a 
da patriei oțel cît mai mult, mai 
bun și mai ieftin.

Cu cîtva timp în urmă am a- 
îlat că la propunerea prim-mai- 
etrului Gogu Josan ați dat naștere 
unei noi și valoroase inițiative: 
„600 de șarje rapide pe an în
tr-un schimb“. Destul de simplă, 
dar de mare eficacitate, această 
inițiativă a reușit ca în cinstea 
zilei de 1 Mai să vă mobilizeze 
Ia o întrecere însuflețită în urma 
căreia ați obținut rezultate îm
bucurătoare în lupta pentru spo
rirea producției și productivității 
muncii.

V-ați mai luat angajamentul 
însemnat ca cele trei schimburi ...
să dea la un loc îhtr-un an 1900 je pe an într-un singur schimb“. 

El ține însă seama numai de in
teresele lui fără să se îngrijească 
și de munca celorlalte schimburi. 
Cînd este vorba ca un schimb să 
încarce și să elaboreze în între
gime o șarjă, aceasta este o șar
jă rapidă.

Cînd este însă vorba ca o șar
jă să fie predată schimbului ur
mător, nu mai țineți seama de 
normele procesului tehnologic, 
grăbiți peste măsură ritmul de în
cărcare ca să obțineți puncte cît 
mai multe la această operație, 
fără să vă pese că prin încărca
rea defectuoasă faceți imposibilă 
elaborarea rapidă a șarjei. în fa
zele următoare de către celălalt 
schimb, în sfîtșit încălcați norme
le tehnologice de încărcare și nu 
asigurați schimbului următor țon, 
diții normale pentru o șarjă ra
pidă.

Ce poate fi mai grăitor în le
gătură cu aceasta decît faptul că 
prim topitorul Aurel -Stanciu în
carcă și elaborează o șarjă în cca.

șarje rapide. El se întrevede a fi 
realizat și chiar depășit cu 
ușurință. Prin folosirea iniția
tivei maistrului Gogu 
care, așa cum voi 
ați arătat, este o inițiativă pentru 
a cărei extindere trebuie zdrun
cinate unele „rezistențe“ ce se 
mai opun aplicării metodei Ma- 
tulineț, trebuie mobilizate toate 
■forțele secției la îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de produc
ție.

Dar cu 
întrecerea 
vă trage înapoi, care nu vă per
mite să obțineți succese și mai 
mari, să dați patriei oțel mai mujt 
pe întreaga măsură a posibilită
ților voastre scoase la iveală de 
întrecere. Există la voi un spirit 
îngust, spiritul goanei după pune, 
te în întrecere, al goanei după 
succesul „brigăzii mele“ al 
„schimbului meu“ și atît. „Ce se 
întîmplă cu cealaltă brigadă, cu 
celălalt schimb care nu este „al

Josan 
singuri

toate acestea există în 
voastră un lucru care

Mai multe puncte
sau mai mult otel?

1

meu“ nu-mi pasă, descurcă-se 
cum o ști.“ Da 1 Acum așa stau 
lucrurile la voi. Relațiile de co
laborare și ajutor reciproc nu au 
trecut dincolo de limitele brigăzii, 
cel mult ale schimbului, în în
trecerea voastră, și de aceea ea nu 
a dus încă la obținerea unor re
zultate care să reprezinte în chip 
real posibilitățile voastre. ? Cum 
se petrec lucrurile ? Iată, fiecare 
schimb dorește să iasă învingă
tor în acțiunea pentru „600 șar-

6 ore, iar Vasile Costache și alții 
în mai. puțin de 7 ore, în timp 
ce majoritatea șarjelor preluate de 
ei sau de la ei sînt elaborate în- 
tr-un timp mult mai mare! Chiar 
și brigăzile din cadrul schimbului 
condus de prim-maistrul Gogu 
Josan predau șarjele pregătite în 
așa fel încît acestea nu mai pot

Scrisoare deschisă 
către tinerii 

oțelari hunedorem
fi realizate rapid de schimbul ur
mător. Așa s-a întîmplat de e- 
xemp.lu în ziua de 12 aprilie, cînd 
o șarjă pregătită de schimbul 
tovarășului Josan și predată 
schimbului priin-maistrului Tiberiu 
Sirca a durat 9 ore și 10 mi
nute. în aceeași zi, la cuptorul 
4 a fost elaborată o șarjă în 9 
ore. Șarja fusese pregătită de 
brigada condusă de Vaier Lăbu- 
neț și predată brigăzii prim-to- 
pitorului Aurel Stanciu. Tot în 
aceeași zi, 
lui Ispas 
să lucreze 
de minute 
cuptorului 
tiv“ că brigada lui Dumitru Stra- 
tulat a „neglijat“ ajustarea în 
mod corespunzător a cuptorului în 
timpul șarjării. Deci, cum mai

brigada prim-topitoru- 
Iuliari a fost nevoită 
timp de o oră și 25 
numai la repararea 
pentru „simplul mo-

era posibi-l ca brigada oțelarului 
Ispas Iulian să elaboreze în ziua 
aceea o șarjă rapidă ? Un calcul 
simplu arată că, prin întîrzierea 
elaborării acestei șarje, s-a pier
dut atîta timp cît era necesar 
pentru elaborarea a încă aproape 
30 tone de oțel.

Apare evident că o asemenea 
înțelegere a întrecerii, că o ase
menea lipsă de colaborare și aju
tor reciproc între schimburi, duce 
la o pierdere de mii de tone de oțel 
anual, duce la frînarea inițiativei 
pornite, la dezinteres pentru în
treținerea agregatelor, neexis- 
tînd în acest fel posibilita
tea ca toate schimburile, toate 
brigăzile .de la cuptoare 
elaboreze maximum de șarje 
pide, ca ele să contribuie în 
trecere cu toate posibilitățile 
reale, pentru a da patriei, cît mai 
mult oțel cu putință,

„Nu această inițiativă nouă a 
dat naștere unor asemenea ten
dințe — ne-a spus tovarășul Gh 
Popescu, șeful oțelăriei. Ele dăi
nuie de mai multă vreme. Acțiu
nea pentru „600 șarje pe an în- 
tr-un singur schimb“ este deosebit 
de valoroasă. Dar ea trebuie să-și 
găsească o largă extindere. Pen
tru aceasta trebuie înlăturată goa
na fiecărui schimb în parte după 
puncte, în dauna rezultatului fi
nal al muncii tuturor schimburi
lor laolaltă. Numai așa se poate 
ajunge ca toate șarjele să fie șarje 
rapide. Va trebui să începem prin 
a cere Ministerului Metalurgiei

să 
ra- 
în- 
lor

revizuirea sistemului de acordare 
de puncte pentru operațiile de 
lucru, care este în prezent la noi 
sistemul de măsurare a muncii o- 
țelarilor și care nu stimulează 

respectarea normelor tehnologice“.
Pe lîngă aceasta însă este ne

voie de mai multă conștiinciozi
tate din partea fiecărui oțelar, ca 
acesta Să nu vadă numai intere
sul său personal, al brigăzii, al 
schimbului său, ci al tuturor mun
citorilor oțelăriei, interesul statu
lui. In același, timp trebuie recu
noscut modul defectuos în care 
se mai face îndrumarea oțelarilor 
de către maiștrii de schimb și 
bineînțeles modul nesatisfăcător 
în care-și desfășoară activitatea 
organizația de secție U.T.M. în 
rîndurile tinerilor oțelari, care 
dacă a scris cîteva lozinci, crede 
că a dat suficient sprijin iniția
tivei ce s-a pornit.

Nu este de contestat faptul că 
sub îndrumarea maiștrilor toate 
schimburile la un loc au obținut 
rezultate însemnate. în cinstea zi. 
lei de 1 Mai, numai pînă la 25 
aprilie au fost realizate 1300 tone 
de oțel peste plan. In această pe
rioadă au fost elaborate 172 șarje 
rapide. Echipele prim-topitorilor 
Aurel Stanciu, Teodor Caramalis, 
Traian Bîrlea și altele au elaborat 
cu 8—15% oțel peste plan.

Ne întrebăm insă dragi oțe
lari : ce ați putea realiza voi, 
dacă toți cei dintr-un schimb 
v-ați preocupa și de munca schim
bului următor, ca de munca voa
stră proprie, dacă întrecerea ar fi 
bazată în primul rînd pe dorința 
voastră a tuturora ca oțelăria voa
stră să dea patriei, tot ce poate 
ea să dea...

Așteptăm răspunsul vostru în... 
tone de oțel. în cît mai multe 
șarje rapide, în colaborarea ce 
trebuie să se statornicească în 
munca voastră, între voi toți.

N. COTIGA 
E. STRIKBERGER

aceasta lucrau numai la un sin
gur referat. Alexandru Killman, 
care este un bun desenator, a 
executat patru planșe reprezen
tând scheme aile diferitelor apa
rate pentru producerea și folo
sirea ultrasunetelor.

Nu de mult a avut loc con
ferința pe institut a cercurilor 
științifice studențești. Membrii 
cercului de fizică au ascultat cu 
un deosebit interes lucrarea re
făcută a celor trei prieteni: „Apli
cațiile tehnice ale ultrasunetelor“. 
Pe lîngă faptul că această lucrare 
a dat posibilitate studenților să-și 
îmbogățească cunoștințele în do
meniul folosirii ultrasunetelor, 
ea constituie și primul pas spre 
rezolvarea unei sarcini pe care 
și-a propus-o cercul de fizică: 
construirea unui generator pentru 
producerea ultrasunetelor. Gene
ratorul va fi folosit de cerc pen
tru experiențe.

Prietenia dintre Crăciun, Kill
man și Ungureanu a prins rădă- 

. cini. Ea se manifestă în viața de 
toate zilele. Toți trei învață . de 
multe ori împreună, consultîn- 
du-se la nevoie. Toți trei au ob
ținut la examenele din prima se
siune calificative de „bine“ și 
„foarte bine“.

In rîndurile studenților Facul
tății de mecanică se spune că pe 
acești trei studenți nu-i poți în- 
tîlni niciodată despărțiți.

M. OPREA 
corespondentul „Scînteii 

tineretului“ 
pentru regiunea Cluj
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din comuna
trebuie să stea la baza muncii 
telectualilor.

Masa tovărășească în cinstea 
delegațiilor de peste hotare

Prezidiul Consiliului Central al 
Sindicatelor a oferit marți seara 
la restaurantul Athenee Palate o 
masă tovărășească în cinstea de
legațiilor de peste hotare care ne 
vizitează țara cu prilejul zilei de 
1 Mai.

Au luat parte membrii delega
țiilor sindicale și delegațiilor de 
femei sosite dirr U.R.S.S., R. P. 
Chineză, Anglia, Cânada, R, Ceho
slovacă, Danemarca, Elveția, R. 
D. Germană, R. F. Germană, In
donezia, R. P. F. Iugoslavia, Ja
ponia, Liban, R. P. Mongolă, R. 
P. Polonă, Siria, Suedia și R. P. 
Ungară.

Au participat Gh. Apostol, pre-

alședintele Consiliului Central 
Sindicatelor, Anton Vlădoiu, pre
ședintele Comitetului Executiv ai 
Sfatului Popular al Capitalei, 
Stelian Moraru, vicepreședinte al 
C.C.S., M. Mujic și ing. M. Ma
rin, secretari ai C.C.S., membri ai 
prezidiului C.C.S., vechi militanti 
ai mișcării muncitoreșii din țara 
noastră, activiști sindicali, mun
citori fruntași din întreprinderi și 
instituții.

Cei prezenți au toastat pentru 
unitatea clasei muncitoare inter
naționale, pentru prietenia dintre 
toate popoarele, pentru pace 
întreaga lume.

a
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O seară plăcută
ARAD (de lâ corespondentul 

nostru).
Se înserase de mult, iar stră

zile largi din centrul Aradului pă
reau aproape' pustii. In ■ piața' 
Stenopol, la parterul unui bloc 
impunător, lumina stăruia încă 
în ferestre, iar o melodie îm
bietoare la dans se făcea 
auzită în mijlocul străzii. Pere
chile de dansatori se învîrțeău în 
ritmul neîntrerupt, curgător, al 
unui vals.

Era în seara zilei de 1 Mai. Stu. 
denții facultății de. medicină ve
terinară din localitate petreceau 
cîteva ore de dans la Clubul „Ști, 
ința“. Sala nu prea mare, curată, 
atrăgătoare prin simplitatea ei și 
a oaspeților, orchestra — toate, 
acestea făceau ca seara să 
plăcută.

In această facultate — și 
numai aici — învățau alături 
romîni, studenți aparținînd mino
rităților naționale, Ca maghiari, 
germani, bulgari, evrei. împreună 
ei formează un colectiv puternic, 
înfrățit. Pe unii dintre studenți 
i-am întîlnit în această seară la 
reuniune.

Aici l-am întîlnit pe Brbos Wal- 
ter din anul III student cu bursă 
republicană, pe Costică Ciobota- 
ru din anul III, pe studenta frun
tașă din anul III Giurasa Zora și 
pe Nesterov Vădim. Cei cu care 
am discutat la această reuniune 
au fost bucuroși să-mi împărtă
șească din realizările lor mai de 
seamă obținute în cinstea, zilei de
1 Mai. S-a îmbunătățit prezența 
la cursuri și lucrări, practice, iar 
activitatea de cercetări științifice 
a fost mai rodnică decît în anii 
trecuți. La sesiunea de la Bucu
rești a cercurilor științifice — 
secția zooveterinară, ei au trimis
2 referate cu 5 parțicipanți. Una 
din lucrări -7 cea . prezentată de 
Nesterov Vădim — a fost pre
miată, iar el a primit diploma de 
onoare a C.C. al U.T.M.

Nesterov alături de tovarășii săi 
dansa. Se cînta „Băsmăluța“

Cînd dansatorii au obosit, a 
trecut in fața orchestrei Broos 
Walter, nu să yorbească despre 
metodele sale de învățătură, ci... 
să cînte.

A fost o seară plăcută...

fie

nu
de

Valea Jiului
Zorji zilei de L Mai au gă

sit localitățile miniere din 
Valea Jiului în sărbătoa

re. Steaguri roșii și tricolore își 
unduiau faldurile purpurii deasu
pra turnurilor înalt? ale puțurilor 
de extracție ale minelor, pe .sche
lele numeroaselor șantiere de .con
strucții. pe fațadele clădirilor .din 
noile cartiere muncitorești. Piața 
Victoriei “.din Petrpș.ani, unde .1 a- 
vut loc rpjtingul festiv, s-a. um
plut din primele ore ale. dimi
neții. Minerilor, veniți din toate 
întreprinderile carbonifere. Je-.a 
vorbit ov. Ioan Barna. membru 
al C.C. al P.M.R.. prim secretar 
al Comitety'iui' de jiartîd al, raio
nului Petroșani.............

A urmat' demonstrația mineri
lor Văii Jiului In primele-rînduri 
au trecut harnicii mineri din' l.o-

Pe străzile
peste 40.000

Oamenii muncii dih orașul și 
regiunea Craiova au săr

bătorit într-o atmosferă 
de entuziasm ziua solidarității in
ternaționale a celor ce muncesc.

Deschizînd mitingul de la Cra
iova tov. Vladimir Gheorghiu, 
membru al C. C. al P.M.R., prim 
secretar al Comitetului regional 
Craiova al PiM.R. a vorbit des
pre însemnătatea zilei de 1 Mai. 
arătînd că în'această zi, oamenii 
muncii de pe toate meridianele 
își strîng rîndurile inanifestînd 
pentru solidaritate, pentru pace.

Demonstrația de 1 Mai a fost 
deschisă de coloana pionierilor 
Au urmat apoi coloanele formate 
de colectivele industriale din 0- 
raș. Muncitorii de la C.F.R și 
P.T.T.R , purtînd panouri și gra
fice, raportează partidului succe
se deosebite.

In coloane strânse, primiți cu 
aplauze de mulțimea entuziastă, 
defilează prin fața'tribunei peste 
40.000 de . oameni ăi muncii, 
printre care se află colectivele 
noilor întreprinderi Cndustriale 
care au intrat în funcțiune.

Raportează
Prin fața tribunei frumos îm

podobită cu drapele și cu ghir
lande de. flori, în ropotul tobe
lor apar pionierii. Ei deschid de
monstrația de 1 Mai de la Hune
doara.

Oțelarli poartă pancarde pe 
care sînt înscrise realizările ob
ținute în cinstea zilei de 1 Mai. 
In primele patru luni ale anu
lui, oțelarii au dat patriei peste 
plan 4.115. tone oțel și au elabo
rat 728 șarje rapide. Tinerii,, cu 
cîtva timp în urmă, și-au luat 
angajamentul că vor da 2000 tone 
de oțel peste plan. .MîndrI, ei ra
portează partidului și guvernului 
că și-au depășit angajamentul cu 
227 tone. . . ,.

Din rândurile manifestațiilor 
desprindem figurile unor fruntași 
ai întrecerii socialiste: prim mai-

3 jj* -t '■ - '■ '. • * 1 * l ' ' :

sărbătorit eu entuziasm 
de întregul nostru popor 

In familia unui ceferist
își îmbrăcă hainele de sărbă

toare și trecu in camera de ală
turi să-șt scoale și fiul.

— .Târziu, tirziu, tată,, vorbi a- 
,cestq, intîmpinindu-și cu un zim- 
bet tatăl- intr-adevăr, ceasurile 
eraq trecute de cinci dimineața.

Peste 15 minute trebuiau să 
,plece, Împreună la demonstrație: 
tatăl — Gheorghe Jigmond. me
canic de locomotivă la formarea 
trenurilor de călători de la halta. 
Grivița. Roșie.— iar fiul Gavril — 
șofer-mecanic la garajul din sta
fia C.F.R. B.M... ■

...Demonstrația nu a mai avut 
loc. Potrivit unei înțelegeri ante
rioare, cei doi plecară să lucreze 
în schimbul de dimineață. Trenu
rile trebuiau să plece în (ară, iar 
mașinile cu mărfuri și materiale 
să circule. Gavrilă plecă, cu o 
mașină In rodaj spre Buzău. Ta? 
tăi împreună cu fochistul Florea 
Pitulice in ziua aceasta de 1 Mai 
formă. 1P trenuri.

Cînd termină orele de muncă 
și se pregătea să plece acasă, 
cineva de la birou îl strigă. Cînd 
intră înăuntru, ajutorul său Pi-

— Hai, omule' la mine acas’. 
Vino ' cu familia sa ciocnim ' cite 
un păhărel.

Gheorghe Jigmond 41 intîlnt 
apoi în drum,, pe. comunistul, Sțan- 
ciu Nicolae de la șecția' patra me
canică a complexului C.F.R. Gri
vița Roșie. Mergea cu fetița sa 
Luminița, la. clubul C.F.R. Și cu el 
a schimbai cîteva cuvinte despre 
locomotiva realizată de muncitori 
din economii, despre faptul că ar 
fi defilat cu ea în stare de func
țiune dacă.ar, fi fost vremea bună. 
Cînd intră în casă a fost intim- 
plnat cu urale. Sosise și fiica, sa 
Tița cu soțul ei Anton. Mai erau, 
prezenți Gavrilă, care se întorsese 
cu mașina din rodaj, soția aces
tuia,- Anuța,. soția lui Ilie —•Le- 
nuța — și bineînțeles harnica sa 
soție Dorina. Pregătiseră masa și 
se mai ocupaseră și de o partidă 
de șah.

Bătrinul tiu mai apucă să Se 
îmbrace din nou in haine de săr
bătoare. Primul pahar trebui să-l

tulice ti ■ făcu un semn spre te
lefon.

— Să trăiești tată! auzi el și 
fața i se umplu de bucurie. Vorbea 
cel de al doilea fiu al său — Ilie 
Jigmond — ceferist, detașat cu 
serviciul in stația Malnaș-Băi.

— Să trăiești și tu, fiule, răs
punse el. Apoi după o pauză: 
Ce-mi faci tu băiete, acolo?

'— Cu serviciul, tată. Sînt de
■ serviciu. Transmite salutări tutu

ror din familie. Și Lenuții..: să 
nu uiți!

— Ei lasă, lasă, tocmai pe 
nevastă-ta s-o uit.

— Acum plec. Aștept sosirea 
unui tren. Ba, nu l îți urez mu.ltă 
sănătate. La mulți ani! Da, tată, 
n-am uitat că mîine împlinești 
29 de ani pe locomotivă. La mulți 
ani tată!

...Cînd coborî de pe terasamen- 
tul căii ferate pe strada Măgura 
Odobești, strada pe care locuia, 
bătrînul se întîlni cu Dumitru Me- ,

, , j. - • -j uuiuurc. rrurmi uuriur ir egan, mecanic de locomotiva, ieșit „„„ m „„ „ti„? c închine așa cum se aria,la pensie. Se salutara, iși strin- y
seră mina. ION TEOHARIDE

în sărbătoare
nea,. consecvenți în îndeplinirea 
ritmică a planurilor de produc
ție.

Minerii din Petrila aii defilat 
cu «Drapelul- de întreprindere frun
tașă pe ramură, pe care îl dețin 

■pentru succesele obținute în-cursu]
■ celui de al doilea semestru, al a- 

nului trecut.
Au demonstrat apoi minerii de 

la Vulcan. Un mare grafic, pe
■ care-! poartă' în coloană, oglin

dește îndeplinirea planului de 
producție pe luna aprilie în pro
porție de 104,2 la sută. Au trecut 
și delegațiile minerilor din Uri- 
caiți. Lupeni, Aninoasa care aii 
adus-de asemenea o contribuție 
deosebită la depășirea planului la 
extracțja cărbunelui pe întreaga 
Valea Jiului .cu 3,5'la .suta în lună 
aprilie. -.

Cra iovei — 
mănitestanti
Au defilat apoi reprezentanții 

oamenilor muncii de pe ogoare, 
îmbrăcați, în costume naționale, 
au trecut muncitorii din gospodă- , 
ria agricolă de stat Romanești, 
membrii colectivului centrului 
mecanic, membri ai întovărășiri
lor agricole și țărani muncitori 
din comunele Podari, Breasta, 
Bariera Vilcii și altele care au 
terminat însămînțările de primă
vară. Datorită eforturilor depuse 
de oamenii muncii de pe ogoare 
în cinstea zile: de 1 Mai, regiu
nea Craiova s-a situat fruntașă 
pe țară la însămînțări In întîm- 
pinarea acestei sărbători, în luna 
aprilie, în regiune, au mac luat 
ființă încă 178 de întovărășiri a- 
gricole și gospodării colective.

Au defGat apoi cercetătorii 
științifici și cadrele didactice de lă 
Institutul Agronomic și de la Ins
titutul Tehnic, după care a tre
cut coloana sportivilor.

Miile de parțicipanți la demon
strația de 1 Mai au intonat, 
în încheierea manifestați«. Inter
naționala' — imnul clasei munci
toare.

Hunedoara
struț oțelar Josan Gogu, inițiato
rul întrecerii pentru 600 șarje 
rapide anual pe schimb, tînărul 
inginer Niță Gheorghe de Ia oțe- 
lăția specială, brigada de tineret 
a lui Bîlea Traian și alții.

Furnalul nr. 2 — furnalul tine
retului — raportează: angaja
ment.— 600 tone fontă peste 
plan. Angajamentul a fost depă
șit : au fost realizate 786 tone.

Prin fața tribunei pășesc și 
tineri de la secția de transpor-' 
turi a combinatului. Urale nesfîr- 
șite întîmpină acest colectiv care, 
pentru prima oară, a reușit că în- 

,-tr-o -lună de zile.să nu plătească 
deloc locații de vagoane.

OrașuT'fontei și'al oțelului a 
dat raportul asupra realizărilor 
obținute în cinstea zilei de 1 Mai.

8

controlori I. T. B.
ilnic, călătorind cu tram
vaiul sau. autobusul a- 
vem prilejul să auzim o 

voce gravă: „Vă rog biletele 
la control". De cele mal multe 
ori nici nu privim fața con
trolorului, dar toți credem des
pre ei că sînt niște oameni 
aspri, obișnuiți să nu zîm- 
bească, să nu glumească și 
gata mereu să facă morală 
călătorilor găsiți în neregulă. 
De aceea instinctiv cînd le au
zim vocea începem să ne sco
tocim prin buzunare în căuta
rea biletului cu pricina. Măr
turisesc că aceasta a fost și 
părerea mea pînă ...marți 
seara.

în seara de 1 Mai cînd 
ploaia stătuse, bucureștenii 
ieșiseră la plimbare pe străzi 
și bulevarde. Sala Casei Prie
teniei Romîno-Sovietice 
tixită. Pe scenă o echipă 
dansatori învîrtea cu foc

era 
de 

o 
sîrbă oltenească. Ca încheiere
au încins un joc de călușari cu 
strigături și sărituri. Nu-mi 
venea a crede cînd s-a anun
țat că echipa care crease o a- 
semenea atmosferă de voie 
bună în sală era o echipă de... 
controlori de la I.T.B. Deci, 
controlorii știu să chiuie, să 
joace, să fie veseli. Și ca să 
vă convingeți că 
așa este, priviți

S.

într-adevăr 
fotografia. 
IONESCU

O PRIVIRE IN VIITOR
> Am ascultat de curînd vor-
, bindu-se despre viitorul satelor 
! din raionul Roșiori de Vede.
■ Cuvintele înflăcărate erau alter-, 
, nate de termeni spuși cu exac- 
1. tifate matematică; entuzias-
> mu! era dublat de maturitate 
. politică și, chiar dacă pe alocuri
; mai răzbateau note de naivita- 
ț țe .totul ni s-a părut firesc și
> la locul Iui.
; Băieți și fete, utemiști din 
; satele raionului, a,u raportat 
' conferinței raionale U.T.M. ce 
i au făcut pentru transformarea 
i socialistă a agriculturii, ce ay 
; de gînd să facă în viitor...
; .«.Păduraru Marian, secreța-
■ rul organizației de bază din
j comuna Tecuci-Kalinderu, a , 
’ raportat conferinței pe scurt : 
; în comuna lor 14 familii au
‘ hotărît să se unească într-o 
; gospodărie agricolă colectivă. 
I Printre primele cereri se află și 
; a sa și a încă 5 utemiști. înce- 
i puțurile muncii în comun le-au 
: făcut în cele trei întovărășiri 
’ existente. Cum au ajuns la a- 
• ceste rezultate ? Sînt „amănun- 
: te" cunoscute de delegați. Au
■ mai vorbit despre ele și cu alte 
; prilejuri...
! Propagandistul Niculescu Ma-

i

țumit. Se părea că munca 
nu se irosise. După două 
întilnindu-mă cu el pe

nuarie 1956 și pînă în prezent 
numărul lor a trecut de 230 de 
tineri.

...în satul Cățelești, 14 ute
miști au intrat in întovărășire, 
președinte fiind ales utemistul 
Oprea Marin. In satul Pereți 
s-a format a doua întpvărășire 
unde au intrat 14 utemiști în 
frunte cu 3 membri ai comitetu
lui U.T.M.; 13 utemiști din co
muna Albești au intrat în înto
vărășire. Secretarii organizații
lor de bază din satele Dobro- 
tești, Tecuci-Kalinderu și în 
multe altele muncesc în comi
tetele de inițiativă pentru crea
rea de întovărășiri și gospodării 
agricole colective. Și în darea 
de seamă aceste date și exem-

mea 
zile, 

drum,, 
aflu că și-a retras cererea. De 
ce ? Asta nu mi-a spus, dar am 
s-o aflu, pentru că de atunci 
mi-am reluat vizitele și discu
țiile cu el...

La discuții au luat parte 32 
de delegați. Varietatea proble
melor ridicate de ei n conferin
ță n-ar, putea fi cuprinsă nici 
în cîteva coloane de ziar. Dar 
din-toate discuțiile a reieșit 
pregnant suflu! înoitor care 
trece prin Satelenoastre, avîn- 

■ tul țărănimii muncitoare care
— la îndemnul partidului — 
pornește pe drumul buneistări, 
a belșugului. De remarcat este 

s-au ple nu sînt singure, 
n-a

faptul că discuțiile nu 
desfășurat lin, că nimeni 
fost mulțumit de ce a făcut, că 
toți vorbitorii, privind în viitor, 
au arătat ce a frînat munca lor, 
ce mai au de făcut.
- Noi 

conferinței — a arătat secre
tarul organizației U.T.M. din 
Belitori. La noi munca politică 
pentru transformarea socialistă acestor propuneri și hotărîri ? 
a agriculturii este slabă. Co- Una din garanții ar fi și aceas- 
mitetul raional nu i-a ajutat... ........................  '

— Același lucru l-ați spus și; 
; rin, și el delegat la conferință, anul trecut — l-a întrerupt un 
ț. a arătat roadele muncii educa- 
! tive în lupta pentru transfor- 
' marea socialistă a agriculturii. 
I Cursanții din cercul lui au de- 
! venit •— 
; mentelor 
j greș al 
! neobosiți
■ rășirilor agricole. Primul reziil-
i tat a fost crearea unei întovă- 
i rășiri din care fac parte secre- 
j tarul comitetului U.T.M. și șase 
ț utemiști. încă 7 utemiști au fă- 
! cut cereri pentru crearea unei 
; alte întovărășiri... 
j ...în satul Merișani aveam o 
l întovărășire agricolă. După 
; Congresul al II-lea al partidu- 
: lui, au intrat în întovărășire 
I încă 8 utemiști. După ei au mai 
j intrat alți 34 de țărani munci- 
j tori. Acestea au fost spuse de 
i Savu Alexandru, secretarul or- 
; ganizațipi de bază din comună. 
- — Credeți însă că s’ntem
: mulțumiți și ne oprim aici ? a 
; continuat el. La noi există toate 
j condițiile să creăm o gospodă- 
: rie agricolă colectivă; 14 țărani 
; în vîrstă și 8 utemiști au și fă-
> cut cereri și aceasta pentru că 
: Statutul G.A.C. este bine cu-
■ noscut la noi. Avem echipe de 
: agitatori formate din utemiști 
: care merg din casă în casă, se 
j împrietenesc cu sătenii, le aduc 
I. îyereu noi exemple de avanta- 
l jele muncii în comun. Și eu fac 
; parte dintr-o asemenea echipă 
; și pot să vă spun că munca nu 
’ este deloc ușoară. Să vedeți ce 
j mi s-a întîmplat. Cu unul din- țiunile? 
; tre cetățeni am stat mai mult 
! de vorbă. Și el mă cunoștea 
’ de-acum bine. Eu veneam și-i 
: spuneam despre ce e bun în 
i gospodărie, el îmi transmitea 
j zvonurile cele mai „proaspete“ 
I scornite de cei cărora nu le 
! place ceea ce facem noi. Totuși
> șe oare că atracția spre gospo-
■ darie era mai mare. Și, într-o 
i seară, cetățeanul mă roagă
> să-l ajut să-și scrie cererea. A 
j doua zi mă interesez și aflu că 
! și-a depus-o. Eram foarte mul-

diipă studierea dòcu- 
celui de al II-Iea Con- 
partidului — agitatori 
pentru crearea întovă-

S-ar mai putea vorbi despre 
propunerile făcute de delegați, 
despre hotărîrile adoptate de 
conferință. Dar este un lucru 
cunoscut că cu asemenea pri- 

n-avem ce raporta lejuri se fac propuneri și se a- 
doptă hotărîri interesante. Poa
te ar fi mai bine să arătăm în 
ce constă garanția îndeplinirii

tă situație: 60 de secretari ai 
organizațiilor de bază s’nt 
membri și candidați de partid ; 
din cei 18 secretari ai comitete
lor U.T.M. pe comună, 15 sînt 
candidați și membri de partid. 
Marea majoritate a secretarilor 
au. experiența conducerii orga-

delegat pe tovarășul Crăciun 
Grigore. Vreți să facă comitetul 
raional munca voastră?

Grigore Crăciun s-a așezat 
pe scaun. Intr-adevăr, munca 
lor nu s-a concretizat încă !nîr-o , nizațiilor de bază de cîțîva ani. 
întovărășire sau gospodărie a- 
gricolă colectivă. Dar, totuși, în 
comuna Belitori acțiunea pen
tru crearea unei întovărășiri 
agricole a început; 15 tineri 
participă la „concursul porum
bului“. Organizația de bază 
U.T.M. a hoțărît ca în cinstea 
zilei de 1 Mai să repare patru 
ljilometri din șoseaua Roșiori- 
Belitori. să predea 6000 kilo
grame fier vechi. Utemiștii se 
frămîntă că trei copii de vîrstă 
școlară nu frecventează școa
la... Ar fi interesant de știut ce 
va raporta în anul care vine a- 
ceastă organizație? Poate că, 
în locul utemistului Grigore 
Crăciun, un alt utemist va 
delegat la conferință. Aceasta e 
însă mai puțin esențial. Esențial 
este ca organizația lor să ajun
gă și să întreacă în muncă în 
anul care vine alte organizații 
similare. .

în conferință s-a vorbit de 
doi membri ai comitetului raio
nal care n-au intrat în întovă
rășirile agricole din' satele lor. 
Problema s-a pus astfel : au 
justificat ei încrederea acor
dată de conferința din artul 
trecut?.Au răspuns ei nobilei 
dar grelei misiuni de a fi în 
fruntea tineretului în toate ac-

Aceste; crîmpeie din dezbateri, 
din cuvîntările unor delegați 
nu pot să prezinte o oglindă a 
situației pe întregul raion. Dar Entuziasmul 
împreună cu darea de seamă a ‘ 
comitetului raional i prezentată 
de tovarășul Florea Ion, primul 
secretar, ne putem face o ima
gine a muncii organizațiilor de 
bază U.T.M. pentru cooperativi-; 
zarea agriculturii. ...Dacă, în 
tot cursul anului 1955, au in
trat în întovărășirile agricole și 
în G.A.C. 122 de tineri, din ia-

8
8

8

Cum însă este greu să cuprinzi g 
în cîteva fraze tot ce stă la te- 8 
melia acestei garanții, am vrea | 
să ne mai oprim puțin doar la | 
o latură. Ținem să vorbim des- 8 
pre tinerețe și entuziasm. |

S-a simțit puternic că s-au a- | 
dunat aproape 200 de delegați 8 
și invitați tineri, la o conferință | 
a Uniunii Tineretului Muncitor, g 
S-a simțit și în problemele abor- 8 
date și în tonul cu care s-a dis-1 
cutat și în atmosfera existentă g 
în timpul dezbaterilor și în 8 
pauze. Că în pauze s-a cîritat, | 
aceasta e foarte 
cînd se adună 
printre vorbitori

fi și vreo doi palavragii, atunci g 
limba ascuțită a utemiștilor le-a 8 
subliniat cuv'ntările cu ironii 
și rîsete. Și aceasta e firesc. Și § 
dacă vreunul dintre parțicipanți! 8 
la discuții aducea ceva nou și 
deosebit sau împărtășea expe- 
rienta organizației pe care o re- 
prezintă, atunci toate capetele 8 
se aplecau asupra carnetelor de 1 
notite. iar creioanele alunecau g 
pe hîrtie. Și aceasta e cît se 8 
poate de firesc.

«Răspunderea pe care au sim- g 
țit-o delegații Ia conferință și 8 
care s-a concretizat în profun- £ 
zimea cu care au analizat mun- g 
ca vechiului comitet raional și 8 
au ales noile organe de con- 8 
ducere, a fost însoțită de entu- ? 
ziăsmul și voioșia delegafilor. | 

i-a ajutat să ia !> 
hotărîri îndrăznețe și bine gîn- ? 
dite, voioșia i-a ajutat să treacă 8 
cu vederea oboseala orelor pe- g 
trecute în conferință.

Această este una din garan- j 
țiile. că munca utemiștilor din | 
satele raionului Roșiori de g 
Vede va intra pe un făgaș nod.

MARIETA VlDRAȘCU 8
8

firesc atunci 
tinerii. Dacă 

s-au nimerit

JAN TUDOR

Noî maeștri

Dumi-

In ajunul zilei, de 1 Mai a fost 
acordat unui grup de sportive și 
sportivi fruntași titlul de maestru 
al sportului. Decizia 305 din 29 
aprilie 1956 a președintelui Comi
tetului pentru Cultură Fizică și 
Sport de pe lîngă Consiliul de 
Miniștri arată că se acordă titlul 
de Maestru al Sportului, urmă
torilor sportivi fruntași:

AUTOMOTO : Dumitru
trache ; BOX : Constantin Dumi
trescu, Ilie Dragnea, Gheorghe 
Negrea; CAIAC: Eremia Oprea, 
Mihai Balint; CANOE: Simion 
Ismailciuc, Leon Rotman, Alexan
dru Aghei, Ichim Lipalit; CANO
TAJ ACADEMIC : Niculae Radu, 
Florica Bruteanu, Sonia Bulu- 
gioiu, Ghizela Rostaș, luliana 
Togănel, Rita Schob, Maria Laub, 
Ecaterina Erdos, Emilia Rigard, 
Stela Stanciu, Lucia Dumitrescu ; 
CĂLĂRIE : Nicolae Marcoci; CI
CLISM : Gabriel Moiceanu, Con-

ai sportului
stantin Șandru ; LUPTE : Victor 
Popescu, Constantin Popescu; 
SCRIMA: Elena Samsudeanu; 
TIR : Constantin Antonescu, An
ca Ciortea, Florica Ionescu, Ja- 
queline Zvonevschi, Ivonne Gol
denberg ; BASCHET : Alexandru 
Fodor, Mihai Eordogh, Vasile Ra
dar; FOTBAL: Iosif Szökö; 
HANDBAL: Kurt Sauer, Otto 
Tellman, Walter Meiterth, Alexan
dru Bota, Vasile Sidea, Cornel 
Antonescu, Elena Naghy, Irina 
Naghy, Aurelia Sălăgeanu, Ion 
Căliman, Dumitru Lupescu, E- 
lena Jianu, Aurora Bran Popescu, 
Lucia Dobre, Brunhilda Neurohr, 
Petre Streitferd ; RÜGBI : Ale
xandru Teofilovici, Viorel Mora- 
ru ; POPICE : Aurelia Dona, Ion 
Micoroiu, Nicolae Zolyomi; ȘAH: 
Iuliu Szabo; VOLEI: Ion Crivăț, 
Horațiu Nicolau, Ion Ponova, 
Sonia Colceriu, Cornelia Timo- 
șanu, Nicolae Räducanu, Marcel 
Rusescu.

V. Smîsiov va întîSni 
pe daținătoruâ titîuîui 

mondial
$1)
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„CURSA PĂCII"

Cicliștii romîni pe locul doi

è

I

VARȘOVIA. — 
La 2 mai a început 
la Varșovia cea de 
a 9-a ediție a tradi
ționalei competiții 
cicliste ,,Cursa Pă
cii" Varșovia-Ber- 
lin-Praga organi
zată de ziarele 
muncitorești „Try- 
buna Luau", „Ne
ues Deutschland" 
și „Rude Pravo". 
Ediția din anul a- 
cesta a „Cursei Pă
cii" cunoaște un 
succes fără prece
dent, reunind la 
start reprezentanții 
a 23 de țări: R. P. 
Albania, Anglia,
Austria, Belgia,
R.P. Bulgaria, R. 
Cehoslovacă, Dane
marca, 
veția, 
Franța, 
mană,, 
mană, 
goslavia, 
Luxemburg, Norve
gia. Olanda, R. P. 
Polonă, R. P. R., 
Suedia, R. P. Un
gară, U.R.S.S. și 
echipa selecționată 
a polonezilor din 
Franța. Fiecare e- 
chipă este alcătuită 
din cite 6 cicliști. 
Traseul competiției 
măsoară 2.213 
impărțiți în 
etape.

Festivitatea 
deschidere a aces
tei grandioase com
petiții sportive in
ternaționale a avut 
loc pe stadionul 
„Cea de a 10-a ani
versare" din Var
șovia în prezența a 
peste 90.000 de 
spectatori.

Stadionul întreg 
a izbucnit în urale.

Egipt. El- 
Finlanda. 

R. D. Ger- 
R. F. Ger- 
R.P.F. Iu- 

Italia,

km.
12

de

Concurența se pre
gătesc de plecare. 
Panglica de start 
a fost tăiată de 
ambasadorul R. Ce
hoslovace în R. P. 
Polonă, W. Woja- 
cek. Apoi plutonul 
cicliștilor a pornit 
rapid să străbată 
cei 110 km. ai pri
mei etape în jurul 
Varșoviei. Se pe
dalează cu peste 40 
km. pe oră. Mulți 
cicliști nu pot să 
reziste trenei și ră- 
mln în urmă. La 
km. 40 polonezii în
cearcă să evadeze 
din pluton dar nu 
reușesc. Cicliștii ro. 
mini se mențin toți 
șase în plutonul 
fruntaș. La km. 60, 
la trecerea prin pă
durea Modlin. ata
că italienii Bruni 
și Cestari, dar Șan. 
dru, Dumitrescu și 
Krolak anihilează 
repede această ten
tativă. Italianul 
Romagnoli cîștigă 
sprintul cu premii 
de la km. 70. După 
10 km. bulgarul 
Ognenski și italia
nul Guglielmoni se 
distanțează și iau 
un avans de 300 m. 
Concurența romîni 
și germani ripos
tează energic și ti 
ajung, 
decisivă 
duce la 
inițiată de Bruni și 
Cestari din echipa 
Italiei. Fugarii își 
crează un avans, 
de aproape 500 m. 
Hotărtți să lupte 
pînă la ultimul ki
lometru, Șandru, 
Dumitrescu. Dimov 
și Guglielmoni por.

nesc în urmărirea 
lor și se apropie la 
numai 200 m. In 
același timp în zare 
se văd porțile sta
dionului. Italianul 
Dino Bruni trece 
primul linia de so
sire urmat de co
echipierul său. La 
19 secunde sosesc 
Șandru și Dumi
trescu.

Clasamentul eta
pei : 1. Bruni (Ita
lia) a parcurs 110 
km. în 2h 39’06" 
(medie orară 41.400 
km); 2. Cestari (I- 
talia) același timp; 
3. Guglielmoni (1- 
talia) 2h 39’25"; 4. 
Dimov (R. P. Bul
garia) același, timp; 
5. C. Șandru 
(R. P. R.) același 
timp ;
tres'cii (R.P.R.) a- 
celași
Sch'ir (R. D. Ger
mană ) 2h 39’59"; 
în același timp cu 
Schur au sosit și 
ceilalți 4 membri ai 
echipei R.P.R.: Moi. 
ceanu, Zanoni, I. 
Vasile și Pore- 
ceanu.

6. C. Dumi-

timp ; 7. G.

î

Evadarea 
se pro- 
km. 100,

Pe 
tntli 
etapă a fost cîști
gat de Italia cu 
timpul de 7h 57’37" 
Echipa R.P.R. a 
realizat o frumoasă 
performanță, ocu- 
pind locul doi în 
7h 58’49". Pe locul 
3 s-a clasat R.D. 
Germană — 7h 
59’57".

Astăzi se < 
șoară etapa a Il-a 
Varșovia-Lodz (140 
km.).

echipe, locul 
în această

d

des fă- j 1

d

Meciul-turneu al candidațiloi' 
la titlul mondial de șah a luat 
sfîrșiț cu o strălucită victorie a . 
marelui maestru sovietic VasiliĂ ' 
Smîslov care, la începutul anului \ 
viitor, va întîlni pentru a doua 
oară consecutiv pe deținătorul 
titlului, Mihail Botvinik. în 1954 
meciul dintre cei doi șahiști s-a 
terminat la egalitate: 12—12.

Turneul de Ia Amsterdam, unul „,j,; 
dintre cele mai tari turnee din 
istoria șahului, a prilejuit o luptă ;1,,. 
aprigă între cei mai buni șahiști 
din lume. La început Smîslov a - «> 
luat conducerea în clasament dar .. 
după înfrîngerea suferită în fața. 
Iui Spasski se părea că Gheller și 
Xeres au cele mal mari șanse de 
a învinge. în ultima parte a tur
neului Smîslov s-a dovedit însă 
mai puternic, a jucat cu mult ;
calm, acumulind puncte jprețioase 
în timp ce adversarii săi direcți 
au jucat fără succes. Neînvins 
pînă in penultima rundă, Keres a 
pierdut la Filip și cu aceasta 
orice speranță de a termina pe,,,- 
primul loc. In ultima rundă Smîs- . 
Iov l-a învins pe Pilnik, Gheller 
a pierdut la Szabo iar partidele,, 
Filip-Bronstein, Petrosian-Keres 
șl Panno-Spasski s-au 
remiză.

Clasamentul final: 1. 
(U.R.S.S.) llVs puncte; 
res (U.R.S.S.) 10 puncte 
Bronstein ‘
(U.R.S.S.), 
Petrosian,

.■M'S
. mb

terminat

Smîslov
2 Ke- ' 

3-7.''''
(U.R.S.S.), Spasski 
Gheller (U.R.S.S.), 
(U.R.S.S.), Szabo „ 

(R.P. Ungară) 9’/s puncte; 
'Panno (Argentina), Filip 
Cehoslovacă) 8 puncte; 10. 
nik (Argentina) 5 puncte.

8-9. )

Pii-,

R. P. Ungară —
R. P.F. Jugoslavia 2—2

SCURTE ȘTIRI
9 Echipa de fotbal Dinamo So

fia își începe turneul în țara noa
stră duminică. Fotbaliștii bul
gari vor întîlni pe stadionul Re
publicii echipa Locomotiva Gri-, 
vița Roșie. Meciul va începe ța 
ora 17 și va fi preced ât de întîl- 
nirea dintre echipele Progresul 
C.P.C.S.-Locomotiva Constanța, 
contînd pentru campionatul ca
tegoriei B.

• Echipa de fotbal a Braziliei a 
susținut la 1 Mai cel de al șaselea 
meci din cadrul turneului pe 
care-1 întreprinde în Europa, întîl- 
nind lâ Istambul echipa reprezen
tativă a Turciei. Fotbaliștii brazi
lieni au cîștigat greu, cu 1-0 (1-0) 
prin punctul înscris de fundașul 
I. Santos, dintr-o lovitură liberă 
de la 25 m. La meci au 
22.000 de spectatori.

asistat

11'06 
șO . 
OV'litr,

100.000 de spectatori au fost 
prezenți pe „Nepstadion“ pentru j 
a asista la cea de a 11-a întîlnire lu!" 
dintre reprezentativele Ungariei 
și Iugoslaviei. Jocul a luat sfîrșit 
cu un rezultat just: 2—2 (1—1), 
după o mare luptă. Echipa oaspe : 
a dovedit o admirabilă voință, în 
special cînd era condusă cu 2—1.. 
După cum relatează coresponden
tul din Budapesta al ziarului 1 .;
„Sportul popular", în linii gene-'1*^/ 
rale, întîlnirea nu s-a ridicat lâ11 
un nivel tehnic superior, datorită f 
nervozității jucătorilor ambelor ; 1 
echipe.

Arbitrul Van Nufel (Belgia) a 
condus următoarele formații: ,.;r

R. P. UNGARA : Gheller — 
Buzanski, Matrai (Karpati), Lani “’țoc 
tos — Bozsik, Berendi — Budai, ■ 
Kocsis, Tichi (Machos), Puskaș’,"'- '7 
Fenyvesi. . ”-joț

R.P.F. IUGOSLAVIA: Beara , 
(Krivokucka din min. 62) — BeT17;.; 
lin, Horvath, Trnkovici — Kris-. 
tici II, Bostkov — VeselinovidJ...,,;',-. 
Milutinovici (din min. 80 Ognea? 
nov), Zebec, Vukas, Herczeg,, , 
(Mujici).

La Sarajevo: R.P.F. Iugosla
via B.—R. P. Ungară B. 3—0 
(1—0). Au marcat: Toplak și Io- 
sici (2).

La Budapesta în deschidere pe 
Nepstadion: R.P. Ungară— R.P.F. 
Iugoslavia (juniori) 6—0 (4—0). G,

■ . ’•»'■i 'jtnj
’ 'is-'n 
■'-''țrVs

• In primul tur al competiției in- . 
ternaționale de tenis de cîmp 
„Cupa Davis“, echipa R. P. Polo- . 
ne a învins la Varșovia echipa 
Austriei cu 3-2. In formația polo
neză a jucat și cunoscutul cam
pion V. Sconecki care s-a reîntorsi 
de curînd în patrie. ns !”

Alte rezultate în cadrul cupei s"; r" 
Davis: Irlanda—Finlanda 4-1;' ■ ■>
Olanda—Turcia 5-0; Norvegia— «
Israel 4-1; Elveția—Luxem
burg 3-2.

■ -vjr

inunu
uU-;.

;»!hț 
b iloa, 

in-
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FOTBAL DE MASA
Desigur cunoașteți că pină a- 

cum există două genuri consacra
te de fotbal și anume: FOTBAL 
DE CÎMP, considerat sport națio
nal al englezilor, deoarece ei au 
stabilit primii regulile de bază 
ale jocului (cu toate că a fost in
ventat simultan în mai multe țări) 
și FOTBAL PE BICICLETE (bi. 
cikle-ball) considerat sport națio
nal al cehoslovacilor, deoarece ei 
l-au inventat și tot ei i-au alcă
tuit regulamentul de joc. Ca notă 
informativă se poate spune că la 
Tg. Mureș s-a experimentat 
„fotbalul redus" (în sală, cu 7 
jucători) ajungindu-se însă la 
concluzia că nu poate fi conside
rat ca un sport în sine, ci ca un 
exercițiu complimentar al 
fotbalului de cîmp.

Cel de al treilea gen de 
fotbal despre care vreau 
să dau citeva detalii, este 
„fotbalul de masă".

Jocul în sine, este o 
machetă a fotbalului de 
cimp; partidele disputin- 
du-se (pe un teren lung 
de 1400 mm. și lat de 
1Q00 mm. înconjurat de 
mantinele) intre două 
echipe de culori deosebite, 
formate fiecare din cite 
11 jucători (piese in for
mă de trunchi de con de 
10 mm. ‘înălțime și 50 
mm. diametrul bazei). 
Echipele sint conduse fie. 
care de către un „dirijor" 
Aceștia, cu ajutorul unei 
fise, mișcă prin mutări al
ternative jucătorii care lo. 
vesc o minge cu diame-

trul de 15 mm, și
mea de 3-4 mm. în 
incit aceasta să intre în 
adversarului ce are o înălțime de 
60 mm. și o lungime de 140 mm.

Jocul se poate juca atît simplu 
cît și dublu, în acest din urmă 
caz, echipele fiind conduse fie
care de către doi dirijori muțind 
pe rind, întocmai ca la proba de 
dublu la tenis de masă.

Acest joc s-a experimentat de 
către membrii colectivului sportiv 
Locomotiva M.C.F. și putem spu
ne că s-a bucurat de un mare in
teres In rlndul tinerilor. In ul
timul timp s-a stabilit regula
mentul de joc, s-au organizat

înălți- 
așa fel 
poarta

cursuri de arbitri, ședințe de an- ■: 
trenament, precum și diferite con- .:1i, 
cursuri care au atras un mare... 
număr de tineri. . „u«.

în cursul anului 1956 acest joc - d-> 
va fi introdus și in alte colective >■ 
sportive din Capitală ale asocia
ției Locomotiva printre care: 
Grivița Roșie, Gara de Nord 
altele.

Pentru amatori și spectatori a- '. 
ducem la cunoștință că jocurile 
oficiale din cadrul concursurilor _ _ 
au loc în fiecare miercuri cu în- 
cepere de la ora 17,00 in sala de 
șah a M.C.F.

Corespondent 
C. EMIL

.4Ä. _.



Sărbătorirea zilei de Ì Mai peste hotare
A, , ......... • ■ . . . ,_ ,z . . .. ... . .... ... .. .. . _

STRINS UNIȚI în lupta pentru pace și prietenie 
între popoare

Moscova în sărbătoare
MOSCOVA (Agerpres).—TASS 

transmite: La 1 Mai in Piața 
Roșie din Moscova a avut loc 
tradiționala paradă militară.

S-au întrunit pentru a participa 
la sărbătorirea zilei de 1 Mai de- 
putați ai Sovietelor Supreme ale 
U.R.S.S. și R.S.F.S.R., miniștri, 
oameni de stat și activiști pe tă- 

rlrn obștesc, muncitori, colhoznici, 
oameni de știință, cunoscuți oa
meni de cultură, generali ai for
țelor armate ale U.R.S.S., membri 
ai corpului diplomatic, atașați mi
litari ai statelor străine.

In Piața Roșie se aflau de ase
menea numeroși oaspeți de peste 
hotare: delegațiile Adunării de 
Stat a R. P. Ungare, Camerei 
Populare a Republicii Democrate 
Germane, Comitetului Popular 
Belgrad, reprezentanții partidului 
socialist francez, precum și un 
grup de reprezentanți de seamă 
ai vieții publice din Franța. în 
tribună se afla delegația energe- 
ticienilor englezi. La sărbătorirea 
zilei de 1 Mai au participat nu
meroși oaspeți invitați de sindi
cate — delegații sindicale și mun
citorești din peste 20 de țări. Din 
aceste delegații fac parte repre
zentanți din Anglia, Franța, Chi
na, India, Bulgaria, Ungaria 
Mexic, Suedia, Chile, Birmania și 
din alte țări. La sărbătorirea zilei 
de 1 Mai au participat numeroase 
delegații invitate de Comitetul So
vietic pentru apărarea păcii. Aso
ciația unională pentru relațiile 
culturale cu străinătatea și de 
alte organizații obștești.

Piața a îmbrăcat haina de săr
bătoare. Pe fațada clădirilor din 
fața Kremlinului se aflau portre
tele lui Karl Marx. întemeietorul 
comunismului științific, și V. I. 
Lenin, întemeietorul partidului co
munist și al primului stat socialist 
din lume. Pe un mare panou roșu 
erau scrise cuvintele chemării de 
I Mai a C.C. al P.C.U.S. „Sub 
steagul marxism-leninismului. sub 
conducerea partidului comunist — 
înainte, spre victoria comunis
mului !"

La ora 10 dimineața, la tribuna 
Mausoleului s-au urcat conducă
torii partidului comunist și ai gu
vernului sovietic, intlmpinați de 
asistență cu aplauze prelungite.

A început parada militară. Spre 
trupele aliniate tn Piață s-a în
dreptat, venind dinspre porțile 
Spaski ale Kremlinului, mareșa
lul Uniunii Sovietice, G. K. Ju
kov, ministrul Apărării al U.R S.S. 
Mareșalul Uniunii Sovietice, K. S. 
Moskalenbo, comandantul parăzii, 
i-a ieșit tn tntîmpinare.

G. K. Jukov. ministrul Apărării, 
și mareșalul K. S. Moskalenko au 
trecut în revistă trupele, le-au 
salutat și le-au felicitat cu pri
lejul zilei de 1 Mai. După trece
rea în revistă a trupelor, G. K. 
Jukov s-a urcat la tribuna Mau
soleului și a rostit următoarea 
cuvîntare adresată trupelor, oa
menilor muncii din Uniunea So
vietică și oaspeților de peste ho
tare in care a spus printre altele:

Trăiască eroicul popor sovietic, 
constructorul comunismului!

Trăiască scumpul nostru gu
vern sovietic 1

Slavă Partidului Comunist al

Parada
Deasupra pieții au răsunat u- 

rale, au bubuit salvele salutului 
artileriei. O uriașă fanfară a exe
cutat imnul de stat al Uniunii So
vietice. în piață a început defi
larea coloanelor de trupe. A ră
sunat un marș solemn. Primii au 
trecut prin fața tribunelor ofițerii 
elevi ai academiilor militare. Au 
trecut apoi marinarii și grănicerii. 
Spectatorii au intîmpinat cu en
tuziasm pe tinerii elevi ai școli
lor militare „Suvorov" și „Na- 
himov".

După o mică pauză s-a auzit 
duduit de motoare. Prin piață au 
trecut autocamioanele blindate ale 
diviiiei mecanizate de gardă din 
Taman. Ele au fost urmate de au
tocamioanele care transportau o 
unitate de trupe aeropurtate, după 
care au urmat unitățile de arti
lerie. Printre acestea erau tunuri

<1

Uniunii Sovietice — inspiratorul 
și organizatorul tuturor victorii
lor noastre 1
' Ura! . '

militară
antiaeriene, puternice tunuri anti
tanc, tunuri de mari calibre cu 
mare viteză de tragere și rază de 
acțiune. Ele erau remorcate de 
puternice autotractoare avind a 
capacitate ridicată de a se de
plasa pe terenuri accidentate.

în același timp, deasupra Pieții 
Roșii avea loc parada aeriană. Cu 
iuțeală uimitoare străbăteau văz
duhul formații bine aliniate de a- 
vioane cu reacție, care au știr nit 
admirația spectatorilor din tri
bune

Parada"de 1 Mai din Piața Ro
șie a demonstrat nivelul crescut al 
înzestrării tehnice a forțelor ar
mate sovietice care stau de straiă 
păcii și 'securității fatriei lor so
cialiste.

După paradă militară a tnceput 
demonstrația de 1 Mai a oameni
lor muncii din Moscova .

Demonstrația oamenilor muncii

Cuvîntarea lui G. K. Jukov
i Tovarăși soldați și matrozi, 
(Sergenți și cartnici!

Tovarăși ofițeri, generali și 
amirali 1

Oameni ai muncii din Uniunea 
JSovietică!

Stimați oaspeți de peste hotare! 
1 In numele și din însărcinarea 
guvernului sovietic și a' Comite
tului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, vă 
salut și vă felicit cu căldură cu 
prilejul zilei 1 Mai — Ziua 
solidarității internaționale a oa
menilor muncii din toate țările !

Popoarele Uniunii Sovietice în
tâmpină anul acesta ziua de 1 Mai 
cu mult entuziasm și însuflețire. 
Pășind neabătut pe calea indicată 
de marele Lenin, poporul sovietic 
a obținut noi succese în construi
rea comunismului. Congresul al 
XX-lea al partidului comunist a 
elaborat programul grandios al 
unui continuu avînt puternic al 
economiei și culturii patriei noa
stre, al creșterii bunăstării po
porului sovietic.

In hotărîrile istorice ale Con
gresului al XX-lea al partidului, 
poporul sovietic vede expresia în
țelepciunii colective a partidului 
comunist care, sub steagul mar- 
xism-leninismului, conduce 
fermitate țara noastră spre 
munism.

Anul acesta, ziua de 1 Mai este 
sărbătorită sub semnul intensifi
cării luptei oamenilor muncii din 
toate țările pentru pace între po
poare, pentru democrație, liber
tate și independență națională.

Poporul nostru dorește să tră
iască în pace și prietenie cu po
poarele tuturor țărilor. In hotă
rîrile Congresului al XX-lea al 
partidului comunist se subliniază 
în mod deosebit că și de acum îna
inte Uniunea Sovietică va urma 
neabătut principiul leninist al co
existenței pașnice a statelor, in
diferent de orînduirea lor socială.

Guvernul sovietic continuă să 
lupte cu perseverență pentru slă

cu 
co

birea continuă a încordării inter
naționale, pentru stabilirea uhor 
relații de prietenie între state, 
pentru extinderea’ legăturilor ecO-* 
nomice și culturale pe bază de 
egalitate și avantaj reciproc.

Uniunea Sovietică confirmă 
prin fapte năzuința sa spre des
tinderea continuă a încordării in
ternaționale și stabilirea încrederii 
între state. O mărturie a acestui 
fapt o constituie noile propuneri 
ale guvernului sovietic cu privire 
la reducerea armamentelor și In
terzicerea armelor de exterminare 
in masă, la reducerea treptată a 
efectivului forțelor armate și a 
cheltuielilor pentru apărare.

Această politică de pace se 
bucură de aprobarea deplină și 
sprijinul popoarelor întregii lumi.

Totuși aceasta nu trebuie să 
dea naștere autoliniștirii și ne
păsării în rîndurile noastre. In 
tendința lor de a-și înfăptui 
scopurile egoiste, cercurile reac
ționare imperialiste continuă să 
ducă politica „războiului rece“, 
politica înăspririi relațiilor reci
proce internaționale și creării de 
piedici în calea soluționării celor 
mai importante probleme interna
ționale.

în aceste condiții, popoarele nu 
trebuie să-și slăbească vigilența 
și hotărirea de a lupta pentru 
pace, împotriva primejdiei unui 
nou război..

Poporul sovietic urmărește cu 
atenție uneltirile dușmanilor păcii 
și ia măsurile necesare pentru în
tărirea continuă a putferii de 
apărare a statului socialist.

Forțele armate sovietice. înzes
trate cu tehnică de luptă de prim 
rang, sînt o strajă sigură și o 
chezășie de nădejde a securității 
statului nostru. Ele sînt întot
deauna gata să-și facă cu cinste 
și demnitate datoria față de pa
trie.

Trăiască 1 Mai — Ziua soli
darității internaționale a oameni
lor muncii !

★

Mari manifestații înt

în fața tribunelor au trecut în 
cîteva coloane paralele cetățeni 
ai Moscovei, reprezentanții mili
oanelor de oameni care, împreună 
cu întregul popor sovietic, creea
ză uriașe valori materiale și spi
rituale. In tribunele Mausoleului 
se aflau conducătorii Partidului 
Comunist și Guvernului Sovietic: 
N. A. Bulganin, N. S. Hrușciov, 
L. M. Kaganoyici. G. M. Malen- 
kpv, A. I. Mikoian, V. M. Molo- 
tov, M. G. Pervuhin, M. Z. Sabu- 
rov, M .A. Suslov, K. E. Voroși- 
lov și alții.

Demonstrația festivă a mosco- 
viților a fost deschisă de un grup 
de stegari, ducînd steagul roșu al 
capitalei.

Apoi au urmat sportivii. Dea
supra coloanei lor se puteau ve
dea o mare ștemă a U.R.S.S. și 
steagul roșu al Țării Sovietice, 
înconjurat de steagurile republici, 
lor unionale. In depărtare se ve
dea portretul lui Karl Marx, în
temeietorul comunismului științi
fic, alături — portretul genialului 
conducător și dascăl al clasei 
muncitoare, al tuturor oamenilor 
muncii, Vladimir

A defilat apoi 
socialismului — 
plini de vigoare 
timpul defilării ei au executat di
ferite exerciții de gimnastică, care 
au stîrnit admirația generală. în 
mîinile fetelor străluceau cercuri 
de diferite culori care, îmbinîn- 
du-se, au format un minunat de
sen în centrul pieței. Sute de gla
suri tinere se contopeau parcă 
într-unul singur. Deasupra pie- 
ții răsunau cuvintele: „Pace lu
mii 1 Glorie poporului! Glorie 
partidului 1“.

De la un capăt la altul al Pieții 
Roșii au răsunat puternice urale.

După sportivi în Piața Roșie 
s-a revărsat o mare de oameni. în 
fața Mausoleului au trecut repre
zentanții fabricilor și uzinelor, ai 
organizațiilor științifice și insti
tuțiilor sovietice, ai elevilor și 
studenților, în sunetul muzicii și 
al cîntecelor vesele. Deasupra co
loanelor se vedeau sute de pano
uri și pancarte. Ele exprimau în 
mod grăitor dorința oamenilor so
vietici de a îndeplini cu cinste 
mărețul program al construcției 
comuniste, trasat de Congresul al 
XX-lea al partidului.

Ilici Lenin. 
tineretul Țării 
tineri și tinere 

și curaj. In

în ziua de 1 Mai, oamenii so
vietici au salutat cu căldură ma
rele popor chinez care Înfăptuiește 
cu succes, translefmări socialiste 
în țara sa.

Pe pancartele care fliitu'rău dea
supra pieții erau scrise chemări 
ale C.C. îndemnînd la prietenie 
și colaborare cu toate popoarele 
lumii. Popoârele U.R.S.S. trimit 
un salut frățesc oamenilor muncii 
din Polonia, Cehoslovacia, Un
garia, Bulgaria, Romînia, Alba
nia, R. P. Mongolă, R.P.D. Co
reeană, R.D? Vietnam, R.D. Ger
mană. Manifestanții au salutat cu 
căldură popoarele Iugoslaviei care 
construiesc socialismul, marele 
popor indian care luptă pentru 
progresul patriei sale, pentru pace 
în Asia și.îh întreaga lume.

Trecuseră" trei Ore de la înce
perea demonstrației festive a re
prezentanților oamenilor muncii 
din capitala sovietică,

Au defilat tineri și tinere ve- 
niți din regiunile de valorificare 
a ppmînturilor înțelenite. Mosco- 
viții au salutat pe acești glorioși 
patrioți sovietici ca pe niște 
oaspeți dragi.

Tineretul sovietic este educat în 
spiritul internaționalismului, al 
prieteniei popoarelor. Studenții U- 
niversității din Moscova vorbesc 
limbi diferiți. împreună cu tinerii 
sovietici, la această universitate 
învață tinepi din diferite țări ale 
lumii. Astăzi, acești tineri soli ai 
diferitelor țări au defilat împreună 
cu prietemi lor sovietici în coloa
nele festiVș ale moscoviților.

Demonstrația festivă a mosco
viților se apropia de sfîrșit. Din 
toate părțile pieții se ridicau în 
aer, asemenea unor rachete, cior
chine de baloane de diferite culori. 
Timp de peste patru ore în fața 
tribunelor a defilat un uriaș to
rent de oămehi. îrt sunetele ve
sele ale unui marș au- defilat ul
timele rînduri ale participanților 
la demonstrație, purtînd o mul
țime de steaguri roșii.

Demonstrația reprezentanților 
oamenilor muncii din Moscova a 

“constituit încă o mărturie grăi
toare Ș năzuinței poporului sovie
tic sptiț pace și colaborare cu toate 
popoarele, a încrederii poporului 
sovietic în triumful ideilor mar- 
xjsm-leninismțtlui, a strînsei sale 
uniri in jurul Partidului Comunist.
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R. P. CHINEZĂ
’ In piața centrală din PEKIN — 
Tian Ian-mîn — a avut loc o 
mare demonstrație a oamenilor 
muncii din capitala Chinei, con- 
fjerată zile: de 1 Mai.

La ora 10 în tribuna centrală 
și-au făcut apariția Mao Țze-dun, 
Ciu De, Liu Șao-ți, Ciu En-lai, 
membrii Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Comunist Chinez, 
conducătorii partidelor democra
tice și organizațiilor obștești, ma
reșali și generali.

Demonstrația de 1 Mai din Pe
kin, la ' care au participat peste 
500,000 de persoane, a arătat co
eziunea de monolit a poporului 
chinez care apără pacea și cons
truiește cu succes o Chină nouă. 
Socialistă.

— R. P UNGARĂ

Mitingul oamenilor muncii 
din Moscova

ca prilejul înapoierii
lui N. A. Bulganin și N. S. Hrușciov 
din călătoria în Anglia

MOSCOVA 30 (Agerpres). lor capitalei — s-au adunat 
ÌASS transriiite :

L. 30 25.000 d.
oameni ai muncii din Moscova — 
reprezentanți ai tuturor raioane-

P« 
aeroportul Central pentru a în-

al U.R.S.S. și pe N. S. Hrușciov, 
membru al Prezidiului Sovietului

Suprem al U.R.S.S., care s-au în
tors din călătoria făcută in An
glia. în cuvîntările lor N. A. Bul
ganin și N. S. Hrușciov 
printre altele:

au spus

Cuvîntarea. lui N. A. Bulganin
Dragi tovarăși 1
Plecînd în Anglia ne-am dat 

perfect de bine seama că ne aș
teaptă greutăți destul de mari. 
Aceste greutăți au constat în pri
mul rînd în faptul că în rîndul 
cercurilor destul de influente din 
Anglia există nu numai adepți ai 
vizitei noastre, ci și adversari ai 
acesteia, există adepți ai îmbună
tățirii relațiilor cu Uniunea So
vietică și adversari ai acestei îm
bunătățiri.

Reprezentanții acestor cercuri 
nu doresc să vadă ceea ce pentru 
toți feste.de mult evident și de 
necontestat. Ei nu doresc să vadă 
schimbările radicale care s-au 
produ» în viața internațională, 
acum cînd vremea „războiului 
rece“ a trecut, politica „de pe 
poziții de forță“ a dat faliment și 
factorii păcii au încăput să exer
cite o influență tot mai mare a- 
supra vieții internaționale.

Noi, însă, am plecat în Anglia 
cu dorința sinceră de a găsi un 
limbaj comun, de a stabili încre
dere și înțelegere reciprocă, de 
a rezolva pe baza reciprocității 
și bunăvoinței problemele care in
teresează ambele părți.

în timpul vizitei în Anglia am 
stabilit un bun Contact personal 
cu primul ministru, dl. Eden și 
cu colegii săi. Am dus tratative 
cu ei. ceea ce a constituit unul 
din scopurile vizitei noastre în 
Anglia.

Din păcate nu am avut posi
bilitatea de a ne întîlni și a sta 
de vorbă cu poporul. L-am văzut 
numai mergînd pe străzile Lon
drei și ale altor orașe. Deși nu 
am avut contact suficient cu po
porul, am ajuns totuși la convin
gerea fermă că poporul englez 
nu vrea război, că dorește pacea, 
prietenia și colaborarea cu poporul 
sovietic. (Aplauze prelungite). 
Ne-am făcut de asemenea impre
sia netă că cercurile de afaceri

ale Angliei sînt lavorabile dez
voltării colaborării economice 
și a comerțului cu Uniunea So
vietică.

Toate acestea și-au exercitat, 
desigur, influența asupra tratati
velor noastre cu guvernul englez.

In această ordine de idei tre
buie relevată îndeosebi atitudinea 
pe care au avut-o față de nOi 
conducătorii partidului laburist, 
partid muncitoresc din Anglia.

Conducerea partidului laburist 
a folosit întîlnirea cu noi pentru 
a pune întrebări și a face decla
rații îndreptate împotriva politicii 
noastre, împotriva politicii Parti
dului Comumst al Uniunii Sovie
tice.

Oricît de ciudat ar fi acest lu
cru, singura organizație care prin 
comportarea ei a încercat să stri
ce atmosfera vizitei noastre, a 
fost organizația laburiștilor, co
mitetul ei executiv și liderii ei.

Li s-a dat riposta cuvenită. 
(Aplauze furtunoase).

Care sînt rezultatele tratative
lor noastre? Ele sînt prezentate 
în mod amănunțit în declarațiile 
care au fost publicate: în decla
rația celor două guverne și în 
declarația noastră făcută la con
ferința de presă de la Londra.

Sîntem, desigur. încă departe 
de a fi realizat un acord în toate 
problemele. Totuși, toate proble
mele asupra cărora am căzut de 
acord cu guvernul englez sînt 
importante și esențiale pentru 
dezvoltarea relațiilor sovieto-en- 
gleze și pentru cauza păcii.

Principalul este că în urma tra
tativelor noastre se creează con
diții noi pentru îmbunătățirea 
continuă a relațiilor dintre sta
tele noastre.

Ne-am cunoscut unii pe alții. 
Am făcut un schimb de păreri 
sincer asupra majorității proble
melor internaționa'e de cea mai 
mare importanță. Intr-o serie de

probleme fiecare parte a 
la părerea ei, dar, într-o 
alte probleme am ajuns la puncte 
de vedere asemănătoare. Cele 
două părți au căzut de acord că 
baza pentru colaborarea priete
nească o constituie coexistența 
pașnică a statelor, indiferent de 
deosebirea între sistemele noastre 
sociale.

Politica externă sovietică a 
coexistenței pașnice s-a adeverit 
pe deplin. Ea corespunde intere
selor vitale ale tuturor țărilor și 
ale tuturor popoarelor. (Aplauze 
furtunoase).

în general, trebuie considerat 
că tratativele și vizita noastră au 
fost încununate de succes. (Aplau
ze).

Vizita și tratativele noastre nu 
au urmărit nici un fel de alte 
scopuri în afară de scopuri prie
tenești. Noi nu vrem să îmbună
tățim relațiile cu Marea Britanic 
pe seama înrăutățirii relațiilor ei 
cu alte state.

îmbunătățirea relațiilor cu An
glia este nu numai începutul sta
bilirii încrederii crescînde între 
țările noastre, nu numai începu
tul unei noi etape în lărgirea le
găturilor și a colaborării. Ea va 
servi de asemenea cauzei generale 
a păcii și dezvoltării bunelor re
lații îrț întreaga lume.

Programul de politică externă, 
elaborat de Congresul al XX-lea 
al P.C.U.S. dă deja rezultate po
zitive. Acest program corespunde 
în întregime intereselor popoa
relor Uniunii Sovietice, interese 
lor păcii și securității generale 
(Anlauze prelungite).

Trăiască politica externă sovie
tică, politică de prietenie și pace 
între popoare I (Aplauze furtunoa
se)

Intîmpinat cu ovații furtunoase 
la tribună a urcat apoi N. S. 
Hrușciov, care a spus printre al
tele :

rămas 
serie de

Cuvîntarea lui N. S. Hrușciov
tovarăși !
ca întotdeauna cînd ne
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MOSCOVA. — Ziarul „Pravda* 
din 1 mai a.c. a publicat un am
plu articol semnat de tovarășu’ 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
secretar al C. C. al 
Muncitoresc Romn, 
„Internaționalismul — 
prieteniei popoarelor“.

PEKIN. — La 30 
deschis la Pekin 
întreaga Chină a fruntașilor în 
producție. în prezidiu se aflau 
Mao Țze-dun, președintele R. P. 
Chineze, Ciu De, vicepreședintele 
R.P. Chineze, Liu $ao-ți, președin
tele Comitetului permanent al A- 
dunării reprezentanților populari! 
din întreaga Chină, Ciu En-lai, 
premierul Consiliului de Stat și 
alte personalități.

MOSCOVA — La 29 aprilie 
N. I. Bobrovnikov, președintele 
Comitetului Executiv al Sovietu
lui de deputați ai oamenilor mun
cii din Moscova, a primit dele
gația partidului socialist francez 
(S.F.I.O.), care se află la Mos
cova la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice. Delegația este 
condusă de secretarul general al 
partidului socialist francez, Pierre 
Commin, membru al Consiliu-* 
lui Republicii. Din partea sovie
tică au fost de față M. B. Mitin, 
membru al C.C. al P.C.U.S., P. I.. 
Leonov, vicepreședinte al Comite
tului Executiv al Sovietului Mos
cova și oficialități.

HELSINKI — La 28 aprilie, 
tov. Ion Pas, prim-locțiitor al mi
nistrului Culturii al R.P.R., con
ducătorul delegației culturale ro- 
mine care vizitează Finlanda, a 
fost primit de către primul mi
nistru al Finlandei, K. Fagerholm.

PARIS — După cum relatează 
agenția France Presse. secretarul 
de stat al S.U.A. Dulles a sosit 
miercuri la Paris în vederea par
ticipării la sesiunea j.N.A.T.O,“ 
ce se va deschide la 4 mai. In 
după-amiaza aceleeași zile secre
tarul de stat al S.U.A* a discutat 
cu ministrul de externe al Fran
ței. Pineau, la ministerul de ex
terne.

prim- 
Partidului 

intitulat 
ideologia

aprilie s-a 
conferința pe

O declarare a lui Eden

Ziua de 1 Mai a fost sărbăto
rită la BUDAPESTA in cadrul 
unei demonstrații a oamenilor 
muncii. De dimineață mii de oa
meni se îndreptau tntr-un torent 
nesfirșit spre locul demonstrației. 
Tn tribuna centrală se aflau M. 
RakoSi. prim secretar al Comi
tetului Central al Partidului ce
lor ce muncesc din Ungaria, A. 
lîegedus, președintele Consiliu
lui de Miniștri, /. DM, președin
tele Prezidiului Republicii Popu
lare Ungare, membri ai Biroului 
Politic al C.C. al Partidului celor 
ce muncesc din Ungaria, miniștri 
Și conducători ai Frontului Popu
lar Patriotic.

La ora 9 dimineața fanfara a 
anunțat începutul demonstrației. 
Demonstrația a fost deschisă de 
un stegar care purta un drapel 
pe care erau brodate figurile în
temeietorilor marxismului — ma
rii conducători ai oamenilor mun-

cil din întreaga lume — Marx, deni cîntece. în tribunele din fața 
Engels, Lenin.

Demonstrația tn cinstea ; 
de 1 Mai a oamenilor muncii din 
Budapesta a durat peste patru apariția losip Broz Tito. Eduard 
ore. La ea au participat aproape 
500.000 de persoane.

— R. D. GERMANĂ
într-o atmosferă de mare avînt 

politic au sărbătorit ziua de 1 
Mai oamenii muncii din BERLIN. 
Orașul a îmbrăcat haina de săr
bătoare. Pretutindeni au fluturat 
steaguri roșii și draoele de stat. 
Deși ziua a fost ploioasă, de di
mineață a domnit în oraș o ani
mație sărbătorească.

Locul central al festivităților a 
fost, ca întotdeauna, Piața Marx- 
Engels — locul tradițional al 
demonstrațiilor de 1 Mai,

în tribuna centrală se aflau 
conducătorii statului, partidului, 
activiști de seamă pe tărîm so
cial din R.D. Germană. Partici
panta la demonstrație au salutat 
cu căldură pe președintele Wil- 
helm Pieck, pe Otto Grotewohl, 
Walter Ulbricht, pe membrii și 
membrii sunleanți ai Biroului 
Politic al C.C. al P S.U.G. pe 
conducătorii partidelor democra
tice și a? organizațiilor de masă, 
în tribune se aflau de asemenea 
oaspeți din Germania occidentală 
și Berlinul occidental, delegații 
străine și membrii corpului diplo
matic. ; 1

După paradă a avut loc demon
strația oamenilor muncii din 
Berlin.

— R.P.F. IUGOSLAVIA

— FRANȚA
în orașele șl satele din FRAN

ȚA au avut loc numeroase mitin-iarx, aeni cimece. in iriouneie am jafa guri adunărl consacrate zilei 
clădirii Scupșcinei Populare Fe- sărbătoarea interna(io-

ztlei derative se aflau su e de invitați . ^lă a oamenilot mUncH

1 Mai a oamenilor muncii a fost 
interzisă anul acesta la Paris. De 
aceea Uniunea sindicatelor din 
departamentul Seine, care ■ face 

.... , parte din Confederația Generală
Azz"J:: Ț0 « )-«

, ■ . ■' un miting de masă tn pădurea“t'i, ‘u-'i’n.a "S c« «»«<■«/« 
de locuitori 
și periferiile

Kardelj. Alexandr Rankovici, 
Ivan Goșneac și alții.

La ora 8 a început parada mili
tară.

radă din cauza ploii torențiale șl un mUing dg masă

altitudine. Tot din aceeași cauză 
nu a mai avut loc nici demonstra
ția oamenilor muncii din Bel
grad.

— STATELE UNITE

„Scintela tineretului"
Pag. 4-a 3 mai 1956

La 30 aprilie a avut loc la 
NEW YORK, în Piața Un-lon- 
Square, urt mare miting consacrat 
zilei de 1 Mai. La miting au par
ticipat mii de persoane.

Deschizînd mitingul, cunoscu
tul scriitor și militant social ame
rican Howard Fast a dat citire 
unor mesaje de salut din partea 
Federației Sindicale Mondiale, a 
sindicatelor chineze, engleze și 
franceze și din partea altor or
ganizații.

în cadrul mitingului au luat 
cuvîntul Rose Weinstock, Minam 
Bawmel, George Charney, scrii
torul Albert Kahn și alții.

Participanții la miting au salu
tat cu deosebită căldură pe cu
noscutul militant social american 
Benjamin ‘Davis, eliberat de cți- 
rînd din închisoare după o deten
țiune de cinci ani. fiind învinuit 
de a fi încălcat legea Smith.

După ce a transmis participan- 
ților la miting salutul Partidului 
Comunist din Statele Unite, Da- 

Oamenii muncii din BELGRAD vis, i-a chemat să lupte pentru 
. ‘ șl libertăți cu adevărat democratici'

1 în S.U.A., pentru acordarea tutu- 
Mai. Orașul era in sărbătoare, ror drepturilor constituționale 
încă din zori răsunau pretuiin- populației de culoare.

fost nefavorabil mii 
din capitala Franței 
muncitorești ale Parisului au par
ticipat la miting.

La I Mai oamenii muncii 
origine nord-africană care 
cuiesc în regiunea Parisului 
încercat să se întrunească în pia
ța Bastilței pentru a manifesta. 
Ei au fost însă imprăștiați de 
detașamente de poliție. Cîteva 
sute de oameni au fost reținuți și 
duși la poliție pentru verificarea 
actelor.

— JAPONIA

de
lo-
au

au intîmpinat cu însuflețire 
Intr-un cadru festiv ziua de 
Mai. Orașul erg,., ia

După cum anunță posturile de 
radio japoneze. în Piața Meidzi 
din TOKIO a avut loc la 1 Mai 
un mare miting al oamenilor 
muncii din capitala Japoniei. Au 
participat cîteva sute de mii de 
persoane.

Sandzo Nosaka, șecretar al 
Partidului Comunist din Japonia, 
a chemat clasa muncitoare din Ja
ponia să-ți unească rîndurile 
pentru a crea un front popular 
ithic â1 păTFdf'lot comanist, so
cialist și muncitoresc țărănesc':

Mosaburo Sudzuki, președintele 
partidului socialist din Japonia, a 
declarat că actualul guvern ja
ponez. ,,care este subbrddnât 
Statelor Unite tinde spre reînvie
rea militarismului.". ,.. .

........... ' ■ " ..... • ' . -T r-, -■ - ........................ - -T - , rur 1 ■ - - • ■ .......................... . ...- *1.*
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Dragi
Acum, 

întoarcem în patrie, încercăm un 
sentiment de nespusă mulțumire 
pentru faptul că ne aflăm din nou 
printre voi, dragi moscoviți, (A- 
plauze). îngăduiți-mi să vă mul
țumesc din suflet pentru această 
primire caldă. (Aplauze).

In cuvîntarea sa N. A. Bulga
nin a făcut o apreciere asupra 
rezultatelor vizitei noastre în An
glia. Pot numai să adaug că a- 
ceasta este aprecierea noastră 
comună.

Rezultatele tratativelor consti
tuie o nouă dovadă a faptului că, 
atunci cînd există bunăvoință, se 
poate Înfăptui colaborarea și 
coexistența pașnică între state, 
indiferent de sistemele lor socia
le.

Tratativele și ceremoniile ofi
ciale ne-ău luat mult timp și de 
aceea, din păcate, n am avut po
sibilitatea de a avea întrevederi 
cu oameni simpli din Anglia Dar, 
chiar și acele întrevederi cu 
populația, care au avut loc. a- 
tenția manifestată de englezi 
față de vizita noastră, saluturile 
care ni s-au adresat nouă ca re
prezentanți ai Uniunii Sovietice, 
arată Că poporul englez dorește 
prietenia cu popoarele U.R.S.S.

Cred că n-am să greșesc dacă 
voi spune că popoarele noastre 
sovietic și englez, sînt satisfăcute 
de rezultatele tratativelor, dîn- 
du-și seama că acesta nu este de- 
cît începutul, că în viitor vom 
merge unul în intîmpinarea celui
lalt. (Aplauze prelungite).

Vom tinde spre stabilirea de 
. relații prietenești cu toate țările 

pe baza respectării independen
ței și suveranității naționale, in
tegrității teritoriale, neamestecu
lui în treburile interne.

Toate popoarele doresc o pace 
trainică. îndelungată, doresc slă- 
bitea încordării internaționale. In 
ultimul țimp în această privință 
multe s-au schimbat în bine Dar 
mai există încă obstacole destul 
de mari în calea lichidării totale 
a așa numitului „război rece“ A- 
ceste obstacole pornesc în special 
de la unele cercuri influente din 
S.U.A,, care nu sînt interesate în 
destinderea încordării intern.ițio- 
nale După cum se vede în S U.A. 
nu s-au copt- încă condițiile pen
tru a se renunța la politica „răz
boiului rece“.

Cu toate acestea, ni se pare că 
în Statele Unite ale Americii în
cep deja să se manifeste unele 
licăriri ale dorinței de a se păși 
pe calea stabilirii înțelegerii re
ciproce Acest fapt îl dovedește 
între altele recenta dec'arație fă
cută de președintele SU.A., Ei
senhower, la Asociația americană 
a redactorilor de ziare. Noi nu 
putem să fim* de țoc de acord cu 
multe teze dfn- declarația sa de
oarece ele nu pot'contribui la sta
bilirea încrederii- Dar, în același 
timp în declarăția președintelui 
există și afirmații' prețioase că 
S.U.A. sînt gata să exploreze toa
te căile spre reglementarea proble’ 
melor litigioase, că guvernul so
vietic poate ayea relații de prie- 
te;nie„icu S.U.^4 . ■ ..

Sperăm Că ,aceste cuvinte vor 
fi întărite prin acțiuni practice. 
In ceea! ce-privește guvernul so.

vietic. el este pentru stabilirea 
unor relații de prietenie cu S.U.A. 
ca și cu alte țări, și noi vom 
face tot posibilul în această di
recție.

Dacă de ambele părți se vă 
manifesta bunăvoință, sîntctm 
convinși că se pot înlătura multe 
neînțelegeri, se pot îmbunătăți 
relațiile dintre U R S S. și S.U.A. 
Dacă ar exista dorința reciprocă 
noi am putea să înlăturăm pas 
cu pas, treptat, divergențele și să 
creăm încrederea necesară, am 
putea obține rezolvarea problemei 
reciuceri? armamentelor, interzice
rii armei atomice și cu hidrogen, 
interzicerii experimentării acestei 
arme. In interesul popoarelor U- 
niunii Sovietice, S.U.A., și ale 
tuturor celorlalte țări este nece
sar să se creeze condiții pentru 
dezvoltarea largă a legăturilor 
comerciale, culturale și a altor 
legături dintre state.

Noi sîntem pentru stabilirea de 
contacte largi cu popoarele tu
turor țărilor lumii, pentru stabili
rea de contacte cu partidele so
cialiste.

între partidele comuniste și so
cialiste există în numefoase pro
bleme puncte de vedere diferite. 
Există divergențe de principii. 
Dar în interesul oamenilor muncii 
noi putem și trebuie să avem 
contacte cu privire la problemele 
principale, fundamentale ale miș
cării muncitorești contemoorane. 
Acestea sînt în primul rînd pro
blemele luptei pentru slăbirea în
cordării internaționale, pentru sta
bilirea unei păci trainice, pentru 
stabilirea colaborării dintre țări 
în domeniul comerțului și cultu
rii.

în timpul vizitei în Anglia am 
acceptat bucuros propunerea con
ducătorilor partidului laburist de 
a ne întîlni cu ei și de a face un 
schimb de păreri asupra unor 
probleme importante care intere
sează cele două partide ale noa
stre — P.C.U.S. și partidul la
burist. Această întîlnire a avut 
loc.

Trebuie să vă spunem deschis, 
tovarăși, că în urma acestei în- 
tîlniri am rămas cu impresia că 
în conducerea partidului laburist 
o parte dintre conducători se află 
pe o poziție reacționară, anti-so- 
vietică. Unii conducători ai par
tidului laburist nu au renunțat 
nici pînă în prezent la concepțiile 
lor dăunătoare asupra Uniunii 
Sovietice, asupra PC.U.S. asupra 
partide’or comuniste și muncito
rești din țările de democrație 
populară.

Ni s au pregătit în mod inten
ționat și ni s-au aruncat întrebări 
despre niște social-democrați! care 
ar sta în închistări la noi și îh ță
rile de democrație populară. Am 
respins cu hotărîre aceste. între
bări ca fiind provocatoare.

Dacă acești conducători ai la
buriștilor ar avea bune intenții, 
față de P C.U S., atunci ar fi gă
sit alte întrebări. Ei 
prea bine că noi facem 
tru a îndrepta greșelile 
trecu) tntr-o serie de 

,c;ă oameni condamnați 
sînt reabilitați că nu 
U R S.S , ci și în țările 
crație populară se revizuiesc pro-.

știu doar 
totul pen- 
comise în 
cazuri și 
fără vină 
numai în 
de demo-

cesele în privința justeței cărora 
există vreo îndoială.

Pe semne, o parte dintre condu
cătorii partidului laburist au în
țeles declarațiile noastre sincere 
în care am vorbit despre lipsu
rile și greșelile noastre în scopul 
de a le îndrepta ca și cum noi 
am face aceasta din cauza unei 
slăbiciuni a noastre și unei pre
siuni a forțelor reacționare din 
afară.

Nu, domnilor, greșiți profund. 
Voi trebuie să țineți seama de 
statul nostru socialist, de cuceri
rile statului nostru pe care po
porul le-a dobîndit sub conduce
rea clasei muncitoare și a avan- 
gardei sale — partidul comunist. 
Numai oportuniști fără nici o spe
ranță pot să nu vadă și să nu 
țină seama de succesele obținute 
de poporul nostru care pășește pe 
calea construcției comuniste. Noi 
nu vă impunem drumul nostru, 
dar vom apăra cu hotărîre cuce
ririle clasei muncitoare a ță.ni 
noastre, cuceririle prietenilor noș
tri. cuceriri pe care oamenii mun
cii le-au dobîndit cu un preț uriaș

Deși am fost oaspeți ai labu
riștilor, am dat o ripostă hotărîtă 
încercărilor de amestec în trebu
rile interne ale țărilor socialiste, 
încercărilor de a atenta la cuce
ririle oamenilor muncii din aceste 
țări.

într-un șir de țări, reprezen
tanți înveterați ai reacțiunii, ca
lomniază P.C.U.S., afirmînd 
că noi am fi împotriva unor con
tacte cu partidele socialiste, că 
noi, vorbind despre necesitatea 
unității de acțiune a comnn’ș'ilor 
și socialiștilor, am avea, chipurile, 
niște planuri perfide. Aceasta esle 
o minciună, răspîndită de dușma
nii unității clasei muncitoa-e și 
această calomniere es‘e repetată 
de unii așa-ziși socialiști.

Noi sîntem pentru unitatea di
feritelor detașamente ale clasei 
muncitoare.

Comitetul Central al partidului 
nostru va traduce și de acum îna
inte în viață cu perseverență ho- 
tărîrde Congresului al XX-lea al 
P.C U.S. cu privire la stabilirea 
contactelor cu partidele socialiste 
și muncitorești.

Sîntem convinși că partidul la
burist ne va înțelege just și va 
face pașii necesari în această di
recție. Noi sîntem gata să ne ri
dicăm deasupra ofenselor perso- 

|nă!e și atacurilor Drovoca*oare la 
care s-au dedat unii conducători 
ai laburiștilor față de Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice, și în 
ciuda acestui fapt putem ac^enta 
stabilirea de contacte cu labu
riștii englezi, dacă din partea lor 
va fi manifesta'ă înțelegerea și. 
dorința cuvenită. Este c'ar că ase
menea contacte sînt foarte imnor- 
tante în interesul oamenilor mun
cii din Anglia și din Uniunea So
vietică.

Incheindu-mi cuvîntarea vă fe
licit. tovarăși locuitori ai Mosco
vei cu prilejul sărbătorii de I Mai 
și vă urez succese în muncă spre 
binele na'riei noastre. (Aplauze 
prelungite).

Trăiască prie‘enia dintre po
poarele Uniunii Sovietice și Marii 
Britanii I (Aplauze prelungite).

Trăiască pacea în întreaga lu
me! (Aplauze furtunoase).

La 1 Mai, laburistul Henderson 
l-a întrebat pe primul ministru 
Eden în Camera Comunelor dacă 
acesta va face o declarație cu pri
vire la vizita lui N. A. Bulganin 
și N. S. Hrușciov în Anglia. Eden 
a răspuns că la încheierea trata
tivelor a fost dată publicității o 
declarație complectă și el nu con
sideră util ca în momentul de 
față să se mai adauge ceva la 
aceasta.

Laburistul Emerys Hughes a 
întrebat dacă s-a discutat pro
blema interzicerii experimentării 
armei nucleare și a cerut in
terzicerea unor astfel de expe
rimentări.

Eden a declarat că tratativele 
la care a participat au fost ad
mirabile. Ele au fost cele mai în
delungate tratative între două pu
teri la care a luat parte vreodată. 
Ținînd seama de acest caracter 
excepțional al tratativelor, a con
tinuat Eden, el nu consideră in
dicat să se refere la vreuna din 
temele concrete care au consti
tuit obiectul discuții.lpr.

BERLIN — La 30 aprilie a 
avut loc ceremonia înmînării dra
pelului primului regiment moto
rizat, care este prima formație 
militară a armatei populare națio
nale a R.D. Germane.

MOSCOVA — La inivitația Mi
nisterului Culturii al U.R.S.S., la 
30 aprilie a sosit la Moscova vio
lonistul american Issak Stern.

Intîlnirea lui Mihail Sadoveanu 
cu scriitorii din Zagreb

Zagreb 2 (Agerpres). — La seu 
diul Uniunii Scriitorilor Croați a 
avut loc în seara zilei de 29 a- 
prilie o întilnire a scriitorilor din 
Zagreb cu scriitorul Mihail Sado
veanu.

CANNES — La 28 aprilie, Co
mitetul de conducere al Festiva" 
iului de la Cannes a hotărît să 
nu admită pentru prezentare în 
cadrul festivalului, filmul vest-; 
german „Cer fără stele“. După 
cum relatează agenția United 
Press, Comitetul de conducere al 
festivalului a stabilit că filmul 
vest-german cuprinde scene care 
pot fi socotite jignitoare la a- 
dresa Uniunii Sovietice și a dis
pus în consecință ca el să fie 
tras.
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Cu o mare majoritate 
guvernul Mollet a obținut 
vot de încredere.

PARIS 2 (Agerpres). — 
după-amiaza zilei de 2 mai
deschis ședința Adunării Națio
nale Franceze, la care urmează 
să aibă loc votul de încredere, 
cerut de șeful guvernului Guy 
Mollet, în legătură cu propunerea 
„republicanului independent“ Mo- 
reau de a se amina discutarea 
proiectului de lege cu privire la 
crearea unui fond național de 
ajutorare a oamenilor muncii 
vîrștnici. Ridicarea problemei în
crederii este de asemenea în
dreptată împotriva oricăror altor 
încercări de a se amina discu-J 
tarea-acestui proiect de lege. Șe
dința Adunării Naționale a înce-, 
put cu expunerea de motive asu
pra votului făcută de către re
prezentanții diferitelor grupuri 
parlamentare. L.uînd cuvîntul în 
numele grupului parlamentar al 
comuniștilor Waldeck Rochet a 
declarat că cine va vota impo-' 
trivâ încrederii "în’ guvern, va 
vota prin aceasta împotriva inte
reselor oamenilor muncii vîrst- 
nici.

Trecîndu se la vot guvernul a 
obținut încredere cu 350 voturi 
contra 68.
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