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încheierea lucrărilor 
conferinței organizației

U. T. M.-București

Bicazul, uriaș 
șantier de cons
trucție.

Iată In fotogra
fie cele șase cup
toare rotative ale 

fabricii de ciment.

Au plecat la Bicaz
Intr-o duipă amiază, către sfîr- 

șitul lunii mai, a avut loc în co
muna Hîntești, raionul Suceava, 
o adunare generală a organiza
ției U.T.M., o adunare deosebită. 
Burda P. Constantin, membru al 
comitetului U.T.M. pe comună, a 
vorbit atunci despre felul cum 
trebuie să întîmpine tineretul cei 
de al II-lea Congres al U.T.M.

— De la noi, utemiștii, se aș
teaptă fapte. La șantierul na
țional al tineretului de la Bicaz 
mai sînt necesare forțe pentru a 
se termina construcția hidrocen
tralei „V. I. Lenin“.

Burda mai lucrase și pe alte 
șantiere. Le-a explicat atunci ti
nerilor că munca de brigadier nu 
este ușoară, dar e frumoasă, pli
nă de bucurii, că ea este o ches
tiune de mare cinste.

După ce le-a vorbit despre 
munca brigadierilor, de pe acest 
șantier, tovarășul Burda a între
bat :

— Cine vrea să se înscrie să 
plebe pe șantier ?

Primul înscris a fost chiar 
Burda P. Constantin. Unul cîte 
unul, tinerii au cerut apoi cu
vîntul, exprimîndu-și dorința de 
a ptpca Ia Bicaz. Printre aceștia 
se aflau Damian Alexandru, Hu
lea Mihai, Cărăbuș Gheorghe și 
alții,

In- zilele care au urmat, numă
rul tinerilor înscriși a ajuns 
la 12.

In același timp, și în alte col
țuri ale regiunii Suceava au avut 
loc asemenea adunări. In satul 
Baranca, din Darabani, s-au în
scris 7 tineri.

Gheorghiu I. Dumitru, din co
muna Ștefăneștl, a lucrat la 
Bumbeștl-Livezenl. Multe amin
tiri păstrează din acel timp. 
Acum vrea să plece la Bicaz. Și 
împreună cu el vor pleca tinerii 
Pascaru Mircea șl Constantin 
Nanea.

Ca urmare a discuțiilor purtate, 
tinerii Barbă Mihai și Antonesei 
Pavel din comuna Grămești, s-au 
hotărît să plece pe șantier.

Aproape 100 de tineri au venit 
în ziua de 29 mai la sediul co
mitetului regional U.T.M. cerînd 
să plece pe șantier.

AURELIA CACINA 
corespondenta „Sc'nteil tinere

tului" pentru regiunea Suceava

Se dezvoltă uzina 
chimică din Turda
Lucrările de construcție a Uzi

nelor chimice din Turda regiunea 
Cluj’ se desfășoară cu intensita
te. Noilor hale pentru purifica
rea saramurii, pentru fabricarea 
clorului lichid — în care acum se 
montează utilajele — li se adau
gă hala secției de policlorură de 
vinii, hala de fabricare a acetile- 
nei și construcții auxiliare.

Ca să grăbească construcția 
noilor hale, constructorii trustu
lui nr. 9 din Cluj folosesc pe 
scară largă elemente prefabricate 
din beton armat pe care le asam
blează prin precomprimare.

Prefabricatele ajută pe munci
tori să asigure un ritm accelerat 
lucrărilor de construcții și să re
ducă prețul lor de cost. In pri
mele 5 luni ale acestui an pro
ductivitatea muncii pe șantier a 
crescut cu 20 la sută, iar prețul 
de cost a fost redus cu 9 la sută. 
Echipele de dulgheri conduse de 
Matei Stieger, de fierarul beto- 
nist Stelian Chioncel și altele în
deplinesc zilnic cîte o normă și i 
jumătate, pînă la doua norme. I

Orașul Galați în reconstrucție
Chemarea C.C. al U.T.M. se 

adresează tinerilor utemiști și 
neutemiștl — băieți și fete — în- 
demnîndu-I să lucreze și să se 
califice și pe șantierele de recon
strucție și sistematizare a orașu
lui Galați.

In aceste zile întreprinderea 
202 a Trustului 13 de Construcții 
se ocupă de amenajarea unor 
mari clădiri în vederea asigură
rii unor bune condifiuni de ca
zare și hrană pentru tineretul ce 
va sosi pe șantier.

După cum aftrmă tov. îacob 
Lorberblat, inginerul-șef al între
prinderii 202 a Trustului 13 de 
Construcții în antrepriza căreia 
se vor ridica lucrările pe șantiere
le de reconstrucție și sistematizare 
a orașului vor avea posibilitate 
să califice ca zidari, betoniști, 
monteuri de prefabricate, mo
zaicari, parchetari și de instala
ție, peste o mie de tineri.

întins pe o suprafață de aproa
pe patruzeci de mii m.p., primul 
șantier de reconstrucție a orașu
lui nostru cunoaște în aceste zile 
o agitație febrilă. Ca peste noap
te au apărut cabane, movile de 
pietriș și nisip, grămezi de scin
dări și stilpi. Mii și mii de ce
tățeni, în drumul lor de fiecare zi ■ 
privesc și urmăresc, cu dragoste, stațiile 
acest început caracteristic ori-' 
cărui șantier: venirea topografi- fi acționate de motoare electrice, 
lor și geometrilor cu aparatele lor în acest scop se construiește o

■ ' ' - ■ - • , , , j,. specială care să asigure

acest înce/iut caracteristic or;

fier și moloz — lată terenul care 
trebuie consolidat nu fără greu
tăți... De aceea constructorii au 
preconizat deocamdată ameliora
rea solului de fundații prin pi'oni 
în pămînt ce vor fi executați cu 
un utilaj special sosit din Uniunea 
Sovietică — cu renumitele foreze 
„Uraleț". Aceasta în scopul com
pactării pămîntului de fundații, 
capabil astfel să suporte sarcina 
mărită a clădirilor cu 3—4 etaje.

Tn vederea realizării planului 
de investiții a fost necesar să se 
treacă la folosirea unor metode 
industriale de construcții care 
măresc productivitatea muncii, 
scad prețul de cost al lucrărilor 
și asigură buna calitate a execu
tării construcțiilor.

Tn acest 
strucțiilor 
acest an o 
dotată cu 
necesar și 
orașului o întreprindere de prefa
bricate unde se vor confecționa 
blocuri și panouri mari necesare 
montării clădirilor.

Lucrările de pe șantierele de 
construcții și sistematizare a ora
șului Galați vor fi desfășurate la 
un înalt grad de tehnicitate. Toa- 

■ te utilajele — macaralele turn, 
L.jl'lj de betonate, benzi ru

lante, foreze ,‘,Vr‘aleț“ etc. — vor

scop Ministerul Con- 
organizează chiar tn 
unitate de construcție 
tot utilajul modern 

construiește tn valea

orașelor există tn prezent un con-. 
curs. Tema concursului este: 
„cea mai bună soluție a întregu
lui complex central al Galați ului" 
in care să fie împletii economi
cul, utilul și frumosul. Rezultatul 
acestui concurs va fi aflat cel mai 
tîrziu peste 2 luni. Este fără nici 
o îndoială că rezultatul acestui 
concurs va constitui nu numai un 
minunai dar făcut vechiului port 
dunărean, dar și expresia unei .în
flăcărate dorinți a specialiștilor 
noștri de a sluji la tnjlorirea pa
triei.

Străzile care merg astăzi sprei 
gara fluvială sînt întortochiate 
și datorită înclinării lor, pline căe 
primejdie pentru autovehiculele 
care deservesc transportul. Rn 
acest scop se urmărește abando
narea vechilor căi de acces j și 
crearea unui drum nou, larg, oare 
să pornească ca magistrală din 
viitoarea piață administrativă a 
orașului.

•k
reconstrucfie șl de 
a orașului Galați 
tn 5 etape a Ite 

această perioadă se

ciudate, siluetele triunghiulare stafie
a'e forezelor care răscolesc în- forja energetică necesară, 
adincuri cînd ici, cînd colo, să
păturile pentru jundafii și benzile 
rulante 
mîntul, 
lante.

Dacă
rele de
ochiului, pentru gălăfeni deschi
derea acestui șantier înseamnă cu 
totul altceva: înseamnă nașterea

care scot la suprafață pă- 
munca mașinilor bascu-

tn zilele de astăzi șantle- 
construcfie sînt obișnuite

lor
Te

unei vieți noi tn mijlocul locuri
lor care amintesc de ruine. Răz
boiul a lovit crunt Galafiul.

★
...Constructorii au înaintea 

condiții neobișnuite de lucru,
mella lucrărilor nu se face unde
va într-un cîmp unde săpăturile 
s-ar desfășura obișnuit și lipsite 
de dificultăți. Subsoluri ale ve- 
chilor* clădiri distruse de război,

:

r

:

Planul de 
sistematizare 
este eșalonat 
cinci ani. în 
vor construi peste lOlCOO aparta
mente. Toate blocurile vor avea 
încălzire centrală, instalație de 
baie etc. Tn cel de-a! doilea cin
cinal se vor construi între 1500 și 
1700 apartamente în blocuri. 
Acolo unde se află acum primul 
șantier de construcție, se vor 
construi 5 blocuri a cîte 3 etaje 

, ... . ■ , -dintre care două vor fi date tnLucrările de . organizare a pri- folosință ină la sf!rsitui anului 
mulut șantier sînt aproape termi- ---- ...............
nate. Recent au început săoățu- 
rile de bază propriu zise. Odată 
cu venirea tineretului pe șantier 
inginerii întreprinderii 202 a 
Trustului 13 de Construcție vor 
aplica sistemul construcțiilor tn 
lanț astfel tncît tn orice clipă să 
existe pe șantier toate genurile de

1956. Separat de șantierele din 
centrul orașului sînt prevăzute 
lucrări importante tn diferite 
puncte ale orașului, pentru liniile 
de tramvaie. linii de troleibuze, 
terminarea băii moderne, mărirea 
capacității centralei telefonice, 

• modernizarea uzinei de apă, con
struirea unui teatru de vară etc.

Duminică s-au încheiat lucră
rile conferinței organizației 
U.T.M.-București.

In ultima zi a lucrărilor con
ferinței au continuat discuțiile în 
jurul problemelor ridicate de 
darea de seamă a Comitetului 
orășenesc U.T.M.-București. De
legații la conferință au votat în 
untinimitate propunerea' ca mun
ca comitetului orășenesc să fie 
considerată satisfăcătoare.
/ S-a trecut apoi la propunerile 
pentru alegerea noului comitet 
orășenesc, comisiei de revizie și 
oentrii desemnarea delegaților 
la cri de-al doilea Congres al 
U.T.M. In noul Comitet orășenesc 
U.T.M.-București au fost aleși 61 
de membri și 13 membri supleanți, 
iar ca membri în comisia de re
vizie au fost aleși 11 tovarăși. 
Pentru cel de-al doilea Congres 
al U.T.M. au fost desemnați 101 
delegați ai organizației U.T.M.- 
București. • :c.

In cursul aceleiași zile, după 
închiderea lucrărilor conferinței, 
a avut loc prima plenară a nou
lui Comitet orășenesc București 
al U.T.M. Ca priin secretar a fost 
ales tov. Dumitru Bejan. Plenara 
a ales apoi Ca secretari pe tovară
șii Vasiie N-eagOe, Florica Lupeș 
și Soare Stan. Din biroul Comi
tetului orășenesc București al 
U.T.M. fac parte 11 membri și 4 
membri suplpanți.

In prima ședință a comisiei de 
revizie, membrii comisiei au ales 
ca președinte pe tov. Gh. Dumi- 

secretar ai Comitetului raio- 
U.T.M.-23 August.

----- ------
Un non fruntaș 

întrecerea patriotică
S-a auzit pînă departe despre 

mulți tineri țărani muncitori din 
comuna Lespezi, raionul Pașcani, 
fruntași ai recoltelor bogate, 
fruntași în muncile agricole. In 
acest an la întreținerea culturi
lor, pe 1 ngă cei cunoscuți, ca An
ton Păvălușcă, Pavel Filimon, 
Constantin Popa și alții, a apă
rut un nume nou : Elena Căpățî- 
nă. Are numai 15 ani, dar n-o 
întrece nimeni în vrednicie. Nu 
mai în 5 zile de lucru, ea, împreu
nă cu părinții ei, a prășit 0,30 
hectare însămînțate cu porumb, 
0,20 hectare cu cartofi, 0,30 
hectare cu sfeclă de zahăr. Exem
plul ci a fost urmat de mulți alți 
tineri. In scurtă vreme, pe panoul 
fruntașilor, în fața sfatului popu
lar, au apărut iar numele atît de 
cunoscute ale tinerilor: Aurica 
Proca, Elena Apetrei și a celor 
despre care am amintit mai sus.

Corespondent 
PETRU PEPELEA

tru, 
nai

în

★
Chemarea Comitetului. Central 

al U.T.M. va găsi fără îndo
ială un larg ecou tn inimile

ganiza brigăzi complexe și bri
găzi de specialitate care vor tre
ce în mod organizat de la o lu
crare la alta. Asigurîndu-se ast
fel lucrul neîntrerupt, săpă.tori, 'tinerilor din regiunea noastră. In 
betoniști, zidari, monteuri de 'pre- fața ior stau ziie[e frumoase ale 
fabricate, tencuito’ri, finiseuri, 
parchetari, mozaicari și vopsitori 
vor avea asigurat continuu locul 
lor în procesul de producție.

între diversele ateliere ale In
stitutului Central de proiectate a

uceniciei pe șantierele de con
strucții, perspectivele însușirii 
unor meserii tot mai mult folo
site tn patria noastră.

C. STOREȘTEANU

SPRE NOI FAPTE •—.. --
de eroism in muncă

Adunarea tineretului 
sovietic la Kremlin
MOSCOVA 3 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 2 iunie a 
avut loc în sala de ședințe a So
vietului Suprem al U.R.S.S. din 
Marele Palat al Kremlinului o 
adunare la care au participat 
peste 2 000 de tineri și tinere 

care, la chemarea partidului co
munist și a guvernului sovietic, 
pleacă să muncească pe șantie
rele din regiunile de est și 
nord ale Uniunii Sovietice.

Tineretul a întîmpinat 
aplauze furtunoase apariția 
prezidiu a tovarășilor N. 
Hrușciov, D. T. Șepilov. E. 
Furțeva. M. F. Davîdov, secre
tar al Comitetului orășenesc 
Moscova al U.T.C.L., deschizîr.d 
ședința, i-a salutat în mod 
cordial pe tinerii patrioți urin- 
du-le succes în muncă, învăță
tură și în viața nouă care se 
deschide pentru ei. El a decla
rat că pînă în prezent peste 
12.500 de tineri și tinere din 
Moscova au cerut să fie trimiși 
pe noile șantiere. Sîntem siguri, 
a spus Davîdov, că solii Com- 
somolului din Moscova vor în
scrie o nouă pagină glorioasă 
în istoria Comsomolului.

După cuv'ntările rostite 
o serie de tineri care pleacă 
noile șantiere și de cei care 
venit să-i conducă, N. S. Hruș
ciov, prim secretar al C.C. al

de

cu 
în 
S. 
A.

de 
pe 
au

P.C.U.S, întîmpinat cu entu
ziasm de participanții la întru
nire, a rostit o amplă cuvîn- 
tare.

Tinerii au adoptat în unanimi
tate o scrisoare adresată Comi
tetului Central al P.C.U.S. 
Consiliului de Miniștri 
U R.S.S.

Cu foi de drum 
comsomolisfe

Zeci de mii de tineri . 
triofi au răspuns cu însuflețire 
la chemarea partidului și gu
vernului de a participa la va
lorificarea bogatelor resurse 
naturale din regiunile răsărite
ne și nordice ale Uniunii So
vietice.

în ultimele zile sute de ti
neri din K'ev au plecat la mi
nele din Donbass și alți 1.500 
de tineri patriofi 
de plecare.

Peste 5.300 
nere au venit 
comsomnliste 
bazinul Donefului 
de tineri patrio(i 
și-au manifestat dorinfa de a 
participa la munca de 
șantierele celui de al i 
cincinal.

de 
cu 
tn

pa

se pregătesc

tineri și ti- 
foi de drum 
minele d'n 
Peste 17.000 
din Ucraina

la fradifia 
Comsomolulul

■ pe
6-lea

Cu peste doi ani și fumă- 
tate in urmă tinerii muncitori

de la uzina de automobile 
„Stalin" din Moscova au răs
puns primii la chemarea par
tidului și guvernului plecind 
pe păminturile înjelenite din 
Altai. Aproape 200 de foști 

și muncitori ai uzinei s-au insta- 
al lat în A'tai, pe păminturi încă 

neatinse de plug. Astfel s-a 
născut sovhozul ,,Recolta".

între colectivul producător 
de cereale din îndepărtatul 
Altai și colectivul uzinei pro
ducătoare d» automobile s-a 
întreținut tot timpul o legătu
ră vie. Muncitorii uzinei și-au 
ajutat tovarășii dm sovhoz. 
Cu aprobarea ministerului, uzi- 
nu a repartizat sovhozului zece 
autocamioane și un autobus, 
produse peste plan. In luna 
martie a acestui an sovhozul 
„Recolta" a trimis o întreagă 
delegați? la uzina de automo
bile. Pește o lună, o delegație 
de muncitori a plecat in Altai, 
ducînd daruri d'n partea fie
cărei secții a uzinei.

Și iată că și acum — aceas
ta a devenit o tradiție — com- 
somoliștii uzinei sînt gata să 
răspundă cum se cuvine și la 
recenta chemare a partidului.

La comitetul de Comsomol 
al uzinei s-au adunat o mul
țime de comsomoliști. Ei vin 
de la adunările pe secții în 
care a fost dezbătută Chema
rea C.C. al P.C.U.S. și a Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. 
adresată tineretului sovietic.

Pentru buna organizare 
a locului de muncă, pentru curățenie 

civilizată în producțieși atitudine
La Orașul Stalin

ORAȘUL STALIN (de la 
respondentul nostru).

La uzinele „Ernst Thâlmann“ 
a avut loc o adunare a activului 
U.T.M. la care au participat și 
numeroși fruntași în producție. 
Aici s-a hotărît ca tineretul uzi
nei să răspundă inițiativei tineri
lor de la „Tudor Vladimirescu“, 
în legătură cu organizarea locu
lui de muncă, curățenie și atitu
dine civilizată în producție.

Ion Savu, Anghel Berbunțoiu, 
Dumitru SeCuiu și alți numereși 
tineri s-au arătat dornici să spri
jine aplicarea inițiativei în secto. 
rul tineretului.

S-a dat citire unui referat des
pre măsurile care urmează să fie 
luate în sectoarele uzinei. Aceste 
măsuri. prevăd printre altele: or
ganizarea rațională a locului de 
muncă, conferințe educative des
pre importanța economiilor, a fo
losirii întregii capacități de pro
ducție a mașinilor; consfătuiri 
și demonstrații la locul de mun
că, organizarea unor noi Cursuri 
de minim tehnic, crearea a noi 
posturi utemiste de control, orga
nizarea unei zile a curățeniei pe 
Săptămînă și multe altele.

La lași
IAȘI (de 

nostru).
In pauza 

de 30 mai 
muncitori ai 
„Ilie Pintilîe“ din Iași s-au adu
nat în sala de festivități.

Ei aveau să-și spună cuvîntul 
în aplicarea și în întreprinderea 
lor, a inițiativei tineretului de la 
uzinele „Tudor Vladimirescu“ din 
Capitală.

Consfătuirea este o urmare fi
rească a numeroaselor 
s-au purtat în ultima 
în brigăzi și ateliere.

Tineretul a discutat cu aprin
dere inițiativa „Pentru 
zarea locului de muncă, 
nie și atitudine civilizată 
ducție“. Ei au ajuns la 
gerea că a!ăturîndu-se 
inițiative vor putea obține suc
cese tot mai mari în cinstea ce
lui de al II-lea Congres al 
U.T.M.

In adunări generale deschise 
pe secții, în care utemiștii și ti
nerii au analizat acțiunea, ei aii 
stabilit o serie de măsuri con
crete menite să asigure aplicarea 
cu succes a inițiativei tineriloi 
de la uzinele „Tudor Vladimi. 
rescu“.

Așa, de pildă, tinerii de la sec-

co

la corespondentul

de la prînz a zi’ei 
peste 500 de tineri 
atelierelor C. F. R.

discuții ce 
săptămînă

organi- 
curățe- 
în pro- 
convin- 
acestei

Aceste corturi, nu prea ara toase pe din afară, sînt spațioase 
în interior: lumină electrică, radio și cărți sînt pregătite pen
tru noii veniți.

Iuri Savinov, strungar, Ga lina Ciuhina și Tamara Cikina, 
croitorese, abia au sosit la ș antierul hidrocentralei de la No- 
vosibirsk și cercetează cu cur iozitate, după cum puteți 
în fotografie, corturile in care vor locui la început.

★

înflăcărați și însuflețiți încă 
de cele auzite și discutate, ti
nerii nu-și pot ascunde 
(ia ce i-a cuprins.

Iată-l pe strungarul 
Buklan, născut în anul
El vrea să ia parte la constru
irea hidrocentralei de la 
Bratsk. Liuba Sereghina, 
strungar, vrea să muncească 
intr-o mină din Dmbass, Ale- 
xandr Radcenko vrea să plece

vedea

emn-

Boris 
1937.

Orien

La

★

împreună cu sofia sa in 
tul îndepărtat.

Oamen'i vin și pleacă,
comitetul de Comsomol al uzi
nei de automobile tineretul 
vorbește despre viitor, hotărîn- 
du-și soarta. Tineretul visează, 
se gîndește la sarcinile sale 
practice. F.I dorește să partici
pe la valorificarea bogatelor 
resurse naturale din nordul și 
răsăritul țării sale.

ția cazangerie și-au propus să ' muncă voluntară 
mărească numărul muncitorilor 
în tura de noâpte pentru folosi
rea mai bună a capacității uti
lajului pneumatic, descongestio
narea locurilor de muncă blocate 
cu materiale vechi și deșeuri și 
luarea în îngrijire a grădinii din 
fața cazangeriei vechi.

Tinerii din secția mecanică s-au 
angajat să transporte zilnic pie
sele prelucrate la magazia inter
mediară și să descongestioneze 
drumurile de acces pe care le 
vor marca distinct pentru a nu 
mai avea loc aglomerări.

Toate angajamentele au fest 
centralizate de către comitetul 
U.T.M. al atelierelor C.F.R. „Ilie 
Pintilie“ într-un plan de măsuri 
care a fost citit de către tova
rășul Tarcan Constantin, secreta
rul comitetului U.T M.

Brigada de tineret condusă de 
Adrian Ciubotaru s-a angajat să 
sorteze și să stivuiască toate pie. 
sele și materialele existente în 
secția vagoane, iar utemistul 
Trifan Cezar, vorbind în numele 
brigăzii de la strungărie vagoa
ne, a chemat la întrecere toate 
brigăzile din atelier pentru apli
carea inițiativei.

Vîrstnicii, care au participat în 
număr mare la miting, s-au an
gajat și ei să sprijine pe tineri, 
împărtășindu-le experiența lor, 
pentru ca în cinstea celui de-al 
II-lea_ Congres al_U.T.M. atelie
rele 
țină

C.F.R. „Ilie Pintilie“ să 
succese cît mai mari.

la Bacău

ob

BACĂU (dela corespondentul 
nostru ).

— Iată o inițiativă bună. Este 
tocmai ce ne interesează și pe 
noi — spunea tov. Dănceanu 
Vasile, secretarul comitetului or
ganizației U.T.M. de la fabrica 
„Muncitorul liber“, în adunarea 
generală, referindu-se la iniția
tiva de la uzinele „Tudor Vladi
mirescu“ din București. Tn cinstea 
celui de al II-lea Congres al 
U.T.M. tinerii de la noi au făcut 
peste 240 ore muncă voluntară 
la curățatul curții întreprinderii 
și la strîngerca fierului vechi; 
am trecut la amenajarea grădinii 
de vară, iar planșeul din beton 
pentru dans pe care-l facem prin

este aproape 
gata. In jurul fabricii utemiștii 
au plantat peste 400 puieți de 
plopi și au săpat grădina de zar
zavat.

Zilele acestea în 3 secții au 
apărut gazete de perete noi ale 
organizației U.T.M. unde sînt 
arătate succesele noastre și sînt 
criticați tinerii indisciplinați. Co
mitetul U.T.M. a format de ase
menea un colectiv de 6 utemiști 
care studiază și fac propuneri 
privind înfrumusețarea fiecărei 
secții și loc de muncă.

Ceea ce am făcut însă nu-i 
deajuns. Inițiativa pentru buna 
organizare a locului de muncă, 
curățenie și atitudine civilizată 
în producție ne ajută să avem 
în fața noastră obiective concrete 
pe care să le urmărim zi de zi.

In continuare. în cadrul adu
nării tineretului de la fabrica 
„Muncitorul liber“ s-a propus 
un plan de măsuri.

Iată cîteva spicuiri din acest 
plan :

Tinerii care lucrează la pre
sele cu fricțiune, printr-o mai 
bună îngrijire să mărească du
rata de utilizare a acestora cu 
10-15 zile față de durata ac
tuală.

La secția șuruburi pentru lemn, 
tinerii să dea o mai mare aten
ție ungerii corecte a mașinilor- 
unelte, fapt care va duce la mă
rirea duratei lor de utilizare în
tre două reparații cu 30—40 de 
zile.

Să se introducă la toate mași
nile de filetat, 
pentru a evita 
mifabricate cu

Schimbul să 
mers.

Organizația ____  __ ___
bată părăsirea lucrului înainte de 
ora 15, iar curățenia mașinilor să 
se facă după această oră.

In vederea atingerii acestor 
obiective organizația U.T.M. și-a 
propus crearea a 2 posturi ute- 
miste de control, întărirea acti
vității celor 4 brigăzi, organiza
rea instructajelor și lecțiilor în 
vederea ridicării calificării tine
rilor.

Tinerii care au luat cuvîntul 
în adunare, cum sînt Botez 
Gheo-ghe, Ion Afrențoaie și Spo
ială Vasile, s-au angajat să fie 
exemplu in aplicarea inițiativei.

țevi de captare, 
amestecul de se- 
șpan.

se predea din

U.T.M. să com-

-n

nou 
din

sînt 
cu- 
sau

11 noaptea — ora cînd bu
levardele bucureștene s-au 
golit de furnicarele de oa
meni; ici, colo, tnttrziații gră
besc spre casă. Și, deodată, 
— ca printr-o minune — tro
tuarele prind viață; sumede
nie de oameni inundă din 
străzile, revărsîndu-se 
cinematografe și teatre.

La ora aceasta, pufini 
aceia care fin seama de 
loarea roșie, galbenă
verde a stopurilor. O singură 
preocupare: tramvaiul. Toți 
par o grămadă de copii nea- 
stîmpărafi. Mașinile, grăbite 
de obicei, încetinesc. în drep
tul sălii ,,Patria“, o mașină 
elegantă în plină viteză tși 
scrîșnește îndelung sabofli 
frînclor și patinează pe as
falt... Doar îndemînarea șofe
rului ferește pe norocosul pie
ton de urmări mai grave. Vi
novatul ? Desigur, pietonul 
neatent, dar și viteza neper- 
misă a mașinii, la cîțiva pași 
de intersecție. Veți crede poa
te că toate s-au terminat a:ci. 
Nu! Omul de la volan începe 
să apostrofeze. Pietonul se a- 
rată revoltat. Atunci șoferul 
nostru (se crede „om mare“ 
datorită poate iunc/iei tova
rășului pe care-l deservește} 
părăsește furios mașina care 
continuă să ruleze încet și se 
transformă în... pugilist. Nu
mai intervenfia trecătorilor îl 
scapă pe imprudentul pieton 
de „muiatul oaselor".

Cîțiva cetăfeni se apropie 
și riscă a privi ceva mai in
sistent numărul mașin i : 204 
B. Șoferul, indignat de acestB. Boierul.

204 B.
gest, le strigă: „Să vă dau o 
șurubelniță, să-l luați cu ta
blă cu tot!" Și din priviri a- 
runcă fulgere. Ce manivele 
le-ar mai aranja el pe spina
re... ! Mașina pleacă.

E izolat cazul acesta ? Nu ! 
Există uneori neînțelegeri 
între cel care merge pe 
jos și cel de la volan, ce-și 
.permite, fără prea multe fa
soane să te tmproște cu noroi 
dintr-o băltoacă, trecind tn 
viteză pe lingă tine.

Meseria de șofer este tntr- 
adevăr o îndeletnicire grea, 
care cere multe calități celor 
ce o exercită, dar frumoasă 
prin însuși specificul ei. Scrii
torii, ziariștii, compozitorii 
au închinat numeroase lucrări 
și cîntece acestor eroi ano
nimi ai șoselelor. Care dIntre 
noi nu este îndrăgostit de 
pildă, de' „Șoferul" lui Yves 
Montând ? Mulți dintre noi 
tși amintesc desigur că prin
tre primele meserii pe care șl 
le-au ales tn anii copilăriei a 
fost și aceea de a conduce 
mașina. Dar încrederea pe 
care ți-o acordă autoritățile 
de a te sui la volan trebuie 
să fie justificată prin întrea
ga comportare. Cel căruia îl 
este dragă profesiunea de șo
fer, de erou anonim al miilor 
de kilometri de drum străbă
tuți zi și noapte, de multe ori 
in condiții deosebit de grele, 
trebuie să știe să-și înfrunte 
nervozitatea, pripeala, să în
vețe să-i respecte pe tovarășii 
săi care merg pe jos.

Oare Constantin lonescu. 
șoferul de pe 2C4 B„ ginde- 
ște astfel ?

R. COSTIN 
M. ZONIS
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PARLAMENTARE SOVIETICE

Sculptorul Bako Ernest, directorul Casei cultură
„George Coșbuc“ din Bistrița lucrînd în atelierul Casei de cul
tură la compoziția: „cu brigada artistică de agitație la locul 
de muncă a colectiviștilor“.

Conferința de presă a delegației Sovietului Suprem al LLR.S-S,al sancțiunilor
A fost o puternică mani

festare a egoismului, o atitu
dine huliganică — și mai ales 
despre asta s-a vorbit mult la 
adunare, deoarece n-a fost prima 
lor manifestare de acest fel. Au 
ffrimit un serios avertisment: 
vot de blam. Au fost aspru cri
ticați, dar utemiștii 
depărtat de ei.

Asta s-a petrecut în urmă cu 
un an. Intre timp băieții s-au 
schimbat mult și la propunerea 
biroului de secție U.T.M. aduna
rea generală a hotărît ridicarea 
sancțiunilor.

Am amintit toate acestea pen
tru că după părerea mea trebuie 
explicat utemiștilor nu numai în
datoririle și drepturile lor statu
tare, dar și faptul că organizația 
nu tolerează abaterile de la a- 
ceste îndatoriri. Dezbaterea pro
iectului de Statut al U.T.M. e 
un bun prilej pentru aceasta.

Nu pledez pentru acordarea cu 
ușurință a sancțiunilor. Organi
zația dispune de mijloace eficace 
de îndreptare a lipsurilor, în pri
mul rînd prin educație și con
vingerea utemiștilor. Dar în a- 
numite cazuri trebuie să facem 
uz și de sancțiuni, ca mijloc de 
educare și îndreptare a lipsuri
lor.

Excluderea este suprema sanc
țiune în U.T.M. care se aplică 
numai în cazurile de gravă în
călcare a Statutului U.T.M.. A- 
celor Utemiști — se arată în pro
iectul de Statut — care comit a- 
baieri mai puțin grave li se pot 
aplica sancțiuni care să ducă la 
îndreptarea lor: mustrare, vot de 
blam, interzicerea pe timp limitat 
de a ocupa munci de răspundere 
în organizație, vot de blam cu 
avertisment.

Cred că aceste prevederi cores
pund cerințelor actuale și țin sea
ma de experiența acumulată de 
organizația noastră.

ION JANTEA 
secretarul comitetului U.T.M. 

de la uzinele „Gh. Gheorghiu- 
Dej“-Tîrgoviște

Calitatea de membru al U.T.M. 
te obligă la multe. In primul 
rînd să fii exemplu în muncă și 
învățătură, să te comporți demn 
în societate. Dar asta nu este 
■de ajuns. Uiemistul trebuie să 
participe activ la munca organi
zației din care face parte și să-și 
plătească cotizația de membru. 
Atitudinea pasivă față de tot ce 
se întîmplă în organizație, com
portarea ca un oaspe în casa 
sa proprie nu poate, nu trebuie 
să caracterizeze pe un utemist.

4m amintit, .toate acestea pen
tru că, din păcate, uneori se ia 
în considerare doar faptul dacă 
un. utemist' își achită sau nu cu 
regularitate cotizația de membru, 
dacă participă sau nu Ia adună
rile generale.

Noi ne adresăm unul altuia cu 
cuvintul „tovarăș“. Dar ace-. 
sta nu . este numai un cuvînt 
simbolic pe care-1 rostim cu ve
nerație în amintirea înaintașilor 
noștri — luptătorii comuniști și 
uteciști din ilegalitate, 
tul trebuie să fie un 
varăș, prieten apropiat, 
mul, atitudinea disprețuitoare sau 
indiferența față de cel din jur, 
individualismul mic-burghez, nu-i 
fac cinste. Din păcate, uneori a- 
semenea rămășlițe ale educației 
și modului de trai burghez se 
manifestă și la anumiți membri 
ai organizației — cîte odată în 
fapte neînsemnate, aparent mă
runte. Un asemenea „fapt mă
runt“ s-a discutat anul trecut la 
una din adunările de U.T.M. din 
secția turnătorie.

începutul a fost poate o glii-, 
mă. Ghiță Mihai și prietenul său 
Stan Marin au, „dat brînci“ unui 
alt utemist — Ion Răceanu. In- 
tîmplarea a făcut ca Răceanu să 
se lovească de un bloc de metal, 
fierbinte încă, ceea ce i-a .provo
cat unele arsuri.

Pînă aici, să spunem, a fost 
„o glumă“. Dar cînd a încercat 
să protesteze, să le atragă aten
ția — '
alese 
teva palme.

O rezolvare unilaterală a educației 
politice

Sistemul învățămîntuilui poli
tic este dără îndoială un 1 
important de educație 
comunistă, a utemiștilor.

Cercurile și cursurile 
permit dezbaterea în 
a problemelotr studiate, 
forarea în studiu, urmărirea pro
gresului realizat de fiecare 
cursant. In comuna Valea Lun
gă, de pildăi cursul seral a fost 
urmat de 18 ucemiști și datori
tă strădaniei propagandistului 
Ion Raica lepțiiile și convorbirile 
au îmbogățit cunoștințele cursan- 
țiior, mai ales în problemele po
liticii partidului la sate.

Comitetul nostru raional 
străduit să atragă în diferite for
me ale învățământului politic, pe 
baza liberului consimțământ, un 
număr cît mai mare de utemiști 
și tineri. De pildă, în organiza
țiile U.T.M. din gospodăria co
lectivă Aței, G.A.S. „George 
Coșbuc“, Șeicâ Mare, Blăjei etc., 
majoritatea Btemiștilor au. fost 
încadrați în cercuri și cursuri po
litice. In perioada studierii docp- 
meritelor Congresului al Il-lea 
al P.M.R. numărul participartțf- 
lor la lecții și convorbiri s-a lăr
git și mai mult.

Totuși nu toți membrii organi
zației sînt încadrați în formele 
de învătămînt poKtic și cred că 
acest lucru n-ar fi nici posibil 
și nici necesar.

La Ighișul Nou avem, de e- 
xemplu, numai un cerc de poli
tică curentă. I s-a propus și teh
nicianului agricol Ion Rău să se 
înscrie în acest cerc.

— Eu nu doresc să urmez a- 
ceastă formă de învățămînt 1 Am

Utemis- 
bun to-

Egois-

poate nu prin cuviințe prea 
— a primit ca răspuns ci

mi] loc 
politică,

politice 
colectiv 

într-aju-

s-a

nu s-au în-

să studiez, individual — a răs
puns el.

Și intr-adevăr studiază indivi
dual, și încă sîrgulncios. Poate 
a dovedit lipsă de disciplină ? 
Eu cred că nu, ci a exprimat o 
dorinfă legitimă. Tov. Rău a ab
solvit școala medie tehnică agri
colă iar în cadrul armatei a stu
diat în diferite forme ale învă- 
țămintului politic. Ce lucruri noi 
putea să învețe în cercul de po
litică curentă ?

Personal, consider că nu este 
indicat să se prevadă în Statu
tul- U.T.M. că „Membrii U.T.M. 
sînt obligați să facă parte dintr-o 
formă de învățămînt politic“, 
cum propune tov. Dumit u Duda 
(Scînteia tineretului nr. 2196). 
Asta ar fi o rezolvare unilatera
lă și birocratică a educației po
litice, și implicit a autoeducatei 
membrilor U.T.M.

In proiectul Statutului modifi
cat se arată clar că fiecare mem
bru al U.T.ZA. este pblig“af „să 
studieze marxism-leninismul. 
să-și însușească cu perseverență 
știința, cultura, tehnica...“ Sînt 
cu totul de acord cu această for
mulare. Nu putem să nu ținem 
cont că unii utemiști s-au înscris 
în anumite cercuri de învăță
mînt, dar nu studiază cu perse
verență. Formal își „îndeplinesc“ 
datoria, dar în realitate nu. Tre
buie obținut ca fiecare utemist 
să studieze — indiferent prin ce 
metodă — învățătura partidului 
care ne arată calea spre o viață 
îmbelșugată.

MIHAI ISOPESCU 
secretar al Comitetului < 
raional U.T.M. Mediaș |

Rezultate bune la examen
Examenul de „Exploatarea căr

bunilor“ cu care am început a- 
ceastă sesiune, a reprezentat pen
tru studenții anului IV al Facul
tății de exploatări miniere o pro
bă deosebit de importantă, mate
ria fiind dintre cele mai princi
pale pentru pregătirea noastră în 
Vdderea viitoarei profesiuni.

In grupa noastră — grupa a
anului,Il-a — 

cît și 
gătoare 
clar că 
Tiberiu; 
însușit 
Pregătirea mai bună a acestora 
nu a fost însă de natură să ne 
mulțumească întru totul, deoare
ce toți urmăream ca rezultatul 
general al examenului să fie ri
dicat. în acest Scop colegul nos
tru, utemistul Prodan Petru, 
responsabil profesional, a dus o 
activitate stăruitoare.

Ca urmare, tovarășii Beliciu 
Oprea, Ciorican Alexandru și 
alții, care își însușiseră bine pro
blemele privind presiunea minie
ră și dirijarea acoperișului, au a- 
jutat în orele 
colegi care nu 
să înțeleagă 
pective.

In acest fel, 
lămuririlor primite la consultații

atît in timpul
în perioada premer- 
examenului, a 

unii ștudenți ca Tokos 
Crăciun Ștefan ș.a. și-au 
mai temeinic materia.

apărut

libere pe ceilalți 
reușiseră singuri 

calculele res-

cît și cu ajutorul

s-a ajuns ca fiecare student să 
stăpînească bine materia. Acea
sta s-a văzut cu prisosință la 
examen Ja care s-au obținut 11 
calificative „foarte bine“ 6 
„bine“ și numai un singur „sufi
cient“.

Aplicarea acestei metode de 
pregătire, studiu individual com
binat cu discuții colective și exa
minări reciproce, a permis unor 
ștudenți să .obțină rezultate bune, 
iar celor mai buni dintre noi ca 
Suba Elisabeta, Ristea Ion, Teo- 
dorescu George să depășească 
nivelul cunoștințelor primite la 
cursuri, dovedind că au aprofun
dat materia și au studiat în afa
ra cursului, manuale de specia
litate. Profesorul examinator Co
vaci Ștefan a putut să poarte cu 
acești ștudenți discuții care de
pășeau întrebările din bilet, dis
cuții la care au făcut față foarte 
bine.

Examenul ne-a arătat că 
cuparea tuturor studenților 
tru asigurarea unui niyel 
de cunoștințe nu poate da 
rezultatele cele mai bune.

preo- 
pen- 
înalt 
decît

PAVEL PARASCHIV 
student anul IV la Fa

cultatea de exploatări 
miniere din Institutul de 

mine București.

,,Artiștii amatori la concurs"

Ch emarea a rtei
Trenul gonea... Holdele verzi 

rămlneau în urmă, unduind 
sub minglierea soarelui de mal.

Intr-o gară, trenul se opri.
Imbrăcați ca de sărbătoare 

fete și flăcăi urcară în vagoane. 
Tabloul era ineîntător : veselie, 
risete, glume, cîntece, marămi 
fluturlnd în vînt. Pe culoarul va
gonului meu, într-un capăt, am 
văzut o fată cu ochi de jar și 
cu cosițe ce-i cădeau pe iia de 
borangic frumos înflorată. Stătea 
la fereastră și cinta. ’

„Pe umeri pletele-i curg rîu, 
Mlădie ca un spic de grîu“... 
Am aflat de la Dumitra Gușă 

că pe fata aceea o cheamă Viori
ca și că merg cu toții la con-, 
cursul artiștilor amatori, la Ploe- 
ști. Erau dintr-o comună vecină 
— Tinosu...

★
. Tinerii din Tinosu au fost pri

mii care și-au prezentat progra
mul in fața publicului ploeștean, 
la acest concurs artistic de ama
tori. Pe scenă răsunau pline, me
lodiile interpretate de coriști. In 
primul rînd, printre coriști, pe 
scenă am remarcat-o pe Viorica, 
cîntăreața cu care m-am intîl- 
nit in tren. Ce frumos cinta îm
preună cu o altă fată cintecele :

„Să facem păcii lumii scut", 
cintecele de dor și dragoste 
„Foi în prun și foi sub prun“, 
„Codrule, frunză gălbină“. în 
jocurile ce au urmat, executate 
de echipa de dansuri a căminu
lui cultural din Tinosu, s-a 
prins, printre tineri, și o pereche 
mai bătrînă.

Jocurile populare „Brîul“ și 
„Murgulețul“, executate de echi
pa căminului cultural din Pos- 
tirnacu, un solo acordeon pre
zentat de căminul din Negoiești, 
corurile, dansurile și solo muzi
cuță din Tătărani, corurile, solo 
voce (Ștefania Oniță) din Pu- 
chenii Mari, precum și echipele 
artistice din Tîrgșorul Nou, Ari
cești, Sctieni etc., au făcut do
vada unei bune. și. însuflețite pre
gătiri a .tinerilor artiști amatori.

Participind la faza interraio- 
nală a celui de-al IV-lea con
curs al echipelor de artiști ama
tori de la sate, am petrecut cî
teva ore plăcute, in tovărășia a- 
cestor comori neprețuite ,,de 
simțiri duioase, de idei înalte, 
de frumuseți poetice „pline de 
virtuozitate“, cum numea Vasile 
Alecsandri elementele creației 
populare.

I. MIHUȚ

La 4 iunie a avut loc la Bucu
rești conferința de presă a dele
gației Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. care vizitează Romînia 
la invitația Marii Adunări Națio
nale a R.P.R.

Au participat numeroși zia
riști romîni și străini, precum și 
atașații de presa ai unor misiuni 
diplomatice acreditate la Bucu
rești.

Au fost de față deputății Gh. 
Vidrașcu, membru în Prezidiul 
Marii Adunări Naționale a 
R.P.R., și Al. Rogojinschi.

A asistat A. A. Epișev, amba
sadorul U.R.S.S. in Roiminia.

La începutul conferinței, Frol 
Romanovici Kozlov, membru al 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., deputat în Sovietul 
Uniunii prim secretar al Comi
tetului regional Leningrad al 
P.C.U.S., conducătorul delegației 
a dat citire unei declarații a de
legației Sovietului Suprem 
U.R.S.S. care a vizitat R.P.R. 
care se spune printre altele;

Delegația Sovietului Suprem

al 
în

_ . .al
U.R.S.8. se alia de doua sapta- 
mînj in Republica Populară Ro- 
mînâ, venind aici intr-o vizită de 
răspuns la invitația Marii Adu
nări Naționale. Oriunde am fost 
populația orașelor și satelor, de 
ia mic pînă la mare, ne-a primit 
pe noi, soli ai Uniunii Sovietice, 
cu o căldură emoționantă și o 
cordialitate mișcătoare.

Viziilncl mari întreprinderi in
dustriale cum sînt Combinatul si
derurgic din Hunedoara, uzinele 
„23 August“, uzinele de tracica, 
re din Orașul Stalin, fabrica 
„Electroputere“ din orașul Cra- 
iova, ne-am convins cu proprii 
noștri ochi cît de mult se deo
sebește noua Rominie populară 
de țara înapoiată, agrară, cuin 
era ea într-un trecut nu prea în
depărtat, atunci cînd la putere 
se aflau burghezia și moșierimea.

In anii puterii populare, sub 
conducerea gloriosului Partid 
Muncitoresc Romîn care traduce 
în viață ideile leninismului, Ro
mînia a ob{inut mari succese în 
industrializarea economiei națio
nale.

O puternică impresie a produs 
asupra noastră construcția hidro
centralei „V. I. Lenin“ de la Bi- 
caz, cea mai mare hidrocentrală 
din tara dv. Darea în exploatare 
a acestei complicate construcții 
hidrotehnice va însemna un pas 
important în realizarea planului 
de 10 ani de electrificare a 
țării dv.

Vizitînd sate, stînd de vorbă 
cu țărani muncitori ne-am con
vins că țărănimea muncitoare 
din Romînia sprijină politica par
tidului, înțelege în mod just că 
numai cooperația de 
este calea 
gată. Un 
acest sens

producție 
spre o viată îmbelșu- 
exemplu grăitor in 
este de pildă regiunea

Constanța, unde majoritatea fa
miliilor de țărani muncitori 
au intrat în gospodării agricole 
și întovărășiri.

Delegația Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. constată cu cea mai 
mare satisfacție faptul că în pe
rioada orânduirii democrat-popu- 
l>are, în Republica Populară Ro- 
mină s-a format o nouă societate, 
calitativ cu totul diferită de so
cietatea care a existat în vechea 
Rominie.

Clasa muncitoare din Romînia 
știe că în prezent, în regimul de
mocrat-popular, ea nu muncește 
pentru capitaliști, ci pentru sine 
însăși; de aceea nu-și precupe
țește forțele pentru întărirea pe 
mai departe a puterii statului so
cialist.

Se schimbă și conștiința țăra
nului romîn. Țăranul vede că 
poate să obțină o via{ă fericită 
și îmbelșugată numai pe baza 
unirii în gospodării colective, pe 
calea cooperării satului.

In Romînia se formează rapid 
noua intelectualitate socialistă, 
care slujește cu credință clasa 
muncitoare și țărănimea.

In toate ramurile economiei 
naționale cresc cadre talentate, 
capabile, care sînt devotate fără 
margini poporului lor, statului 
socialist.

Trebuie subliniat cu toată tăria 
că Republica Populară Română 
merge pe calea justă — pe calea 
construirii socialismului. Dezvol- 
tînd economia și cultura, ea a- 
duce o contribuție importantă la 
cauza întăririi puternicului lagăr 
socialist, care luptă pentru slă
birea încordării internaționale, 
pentru asigurarea vieții pașnice 
și liniștite a popoarelor.

Vizita delegației Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. în Rominia, 
ca și vizita delegației Marii A- 
dunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne în Uniunea So
vietică a întărit fără îndoială și 
mai mult legăturile de prietenie 
frățească de nezdruncinat dintre 
popoarele sovietic și romîn, a 
contribuit la întărirea lagărului 
socialist, la consolidarea păcii 
generale și securității popoarelor.

Răspunzând la întrebarea pusă 
de ziariști în legătură cu impor
tanța schimburilor de delbgații 
parlamentare, F. R. Kozlov a 
spus :

Schimbul de delegații parla
mentare contribuie la întărirea 
cauzei păcii în întreaga lume, la 
întărirea legăturilor prietenești 
între țări. Schimbul de delegații 
parlamentare pe care l-am făcut 
este așa dar folositor ambelor 
noastre țări, U.R.S.S. și R.P.R.

Răspunzînd la o întrebare cu 
privire la activitatea desfășurată 
de deputății sovietici în regiu
nile în care locuiesc, F. R. Kozlov 
a spus :

Deputatul dă socoteală de acti
vitatea sa în fața alegătorilor, îi

informează despre hotărîrile luate 
în cadrul sesiunii Sovietului Su
prem, iar pe de altă parte sezi- 
sează Sovietul Suprem al 
U.R.S.S. despre problemele care 
preocupă pe alegătorii săi. De
putatul este legat de alegătorii 
săi prin viafa de toate zilele. 
Astfel, ca exemplu, din inițiativa 
deputaților Sovietului Suprem a 
fost elaborat și adoptat proiectul 
de lege a pensiilor.

_A vorbit apoi Alexandr Fi’.ipo- 
vici Diordița, membru al Comi
siei bugetare a Sovietului Națio
nalităților, vicepreședinte ai Con
siliului de Miniștri al R.S.S. Mol. 
dovenești, care a spus între al
tele :

Noi știam că poporul romîn 
construind socialismul în țara 
sa a realizat mari și minunate 
succese în dezvoltarea economică 
și culturală. Dar ceea ce am vă
zut și am auzit aici, în timpul 
vizitei noastre întrece cu mult 
tot ce ne-am închipuit și ceea ce 
am cunoscift despre țara aceasta.

Am fost foarte impresionați de 
puternicul avînt cultural m 
R.P.R., de dezvoltarea învăță- 
mîntului, a ocrotirii sănătății, 
științei și artei din Romînia. Eu 
personal sînt un mare admirator 
al artei romînești, al artei popu
lare romînești. a muzicalității 
poporului romin. a priceperii sale 
de a îmbina o muncă încordată 
cu o odihnă pdăcută și intere
santă.

Mie personal — și desigur și 
celorlalți membri ai delegației — 
mi-a plăcut foarte mult natura 
și clima din țara dv., cîmpiile 
întinse, munții Carpați cu pădu
rile minunate, rîurile repezi. Du
nărea cea frumoasă și malurile 
Mării Negre. In general poporul 
romîn 
pentru 
pentru

Noi 
realizările poporului 
sintem mîndri de buna noastra 
vecină și prietenă, Rominia, sin
tem mîndri de fericirea poporului 
romîn. De aceea din toată ini
ma dorim poporului romîn, Re
publicii Populare Romîne, noi și 
mari succese în construirea vie
ții sale noi, pe calea spre socia
lism.

A luat apoi cuvintul Vera Rîn- 
cinovna Boianova, membru în 
Prez'diul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., deputată în Sovieiul 
Naționalităților, Ministrul Sănă
tății al R.Â.S.S. Buriai-Mongoie, 
care a arătat:

Ca reprezentantă a muncitori
lor sanitari din Uniunea Sovie
tică și a femeilor sovietice aș 
vrea să subliniez în mod special 
cit de mult am fost impresio
nată de grija deosebită și perma
nentă pe care Partidul Muncito
resc Romin și guvernul R.P.R. o 
acordă sănătății și prosperității 
oamenilor muncii din țara dv.

are tot ce este necesar 
muncă, pentru creație și 
odihnă.
sîntem bucuroși de toate 

romin și

Am vizitat instituții sanitare, 
de învătămînt medical, spitale, 
creșe, grădinițe de copii.

In orașele mari pe care le-am 
vizitat, la București, Ploești, 
Cluj, Iași și în alte orașe noi am 
constatat ca medicii romîni, profe
sorii romîni, fac operații compli
cate asupra inimii, plamîni.or și 
altor organe vitale. Oamenii 
muncii din R.P.R., muncitori, ță
rani, intelectuali, capătă un aju
tor calificat și gratuit pentru a- 
părarea sănătății lor.

De asemenea am fost foarte 
plăcui impresionați de participa
rea vie, activă a femeii în viata 
obștească și în viata politică a 
țării.

Despre toaie impresiile puter
nice pe care le-am cules, des
pre munca eroică a poporului ro
mîn, inclusiv a femeilor, voi po
vesti cu multă bucurie, atit lu
crătorilor din rețeaua medicală 
cît și tuturor femeilor sovietice.

A luat apoi cuvintul Mihail 
Safranovicj Sinița, deputat în So
vietul Uniunii, prim secretar al 
Comitetului orășenesc Kiev al 
P.C. din Ucraina, care a spus :

Aș vrea prin mijlocirea presei 
să mulțumim din toată inima po
porului romin pentru primirea 
frățească făcută delegației noas
tre ca reprezentanți a.i popoare
lor marii Uniunii Sovietice, pen
tru sentimentele de dragoste, și 
prietenie față de popoarele Uniu
nii Sovietice și față de Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice, 
care a fost atft .de viu exprimată 
peste toi în îniimpinarea dc.cga- 
ției noastre.

Comunitatea de idei și de sco
puri uriește strîns popoarele ță
rilor noastre și ne îmbogățește 
cu experiență în. lupta comună 
pentru construirea unei vieți fe
ricite. Să păzim ca lumina ochi
lor puriiatea învățăturii marxist- 
leniniște, să ținem cît mai sus 
steagul de neînfrînt al marxism- < 
leninismului.

Referi.ndu-se ia vizita făcută în 
R.P.R., vorbirorul a spus în con
tinuare :

Noi aci, în această atmosferă 
prietenească, am spus multe lu
cruri plăcute și aceasta pentru 
că noi, prieteni buni ai poporu
lui romîn, sîntem bucuroși de 
succesele sale

Știm însă foarte bine că mai 
există greutăți în munca de con
struire a societății socialiste. A- 
cestea sint greutățile creșterii și 
eie vor fi lichidate cu succes de 
oamenii muncii din R.P.R.. sub 
conducerea Partidului Muncito
resc Romîn, prin munca lor dîr- 
ză pentru construirea socialis
mului.

In 
zenți,
directorul 
„Agerpres“, a 
lor delegației 
făcute.

numele ziariștilor pre- 
tov. Vasile Dumitrescu, 

general al Agenției 
mulțumit membri- 
pentru expunerile

In Capitală
delegației Sovietului

Oaspeții sovietici la Sfatul Popular al Capitalei
Membrii

Suprem al U.R.S.S. și-au conti
nuat luni, vizitele în Capitală.

I. K. Ahunbaev, și A. I. 
Sembaev, însoțiți de acad. Traian 
Săvulescu, președintele Academiei 
R.P.R. au vizitat Academia 
R.P.R. și laboratoarele Institutu
lui de cercetări agronomice.

V. R. 
cut o vizită 
tății unde a fost întîmpinată de 
colectivul de ' 
ferului în frunte cu Voinea Ma
rinescu, Ministrul Sănătății.

M. S. Sinița, A. S. Trofinov, 
și V. E. Lobankov, însoțiți de tov. 
Anton Vlădoiu, președintele Sfa
tului Popular al Capitalei au vi
zitat stația de apă de la Arcuda.

V. I. Golovcenko, a fost la 
A.R.L.U.S., unde a fost întîmpi- 
nat de tov. Eugen Rodan, se
cretar al A.R.L.U.S.-ului.

Ceilalți membri ai delegației 
Sovietului Suprem au făcut o vi.

Boianova, a fa
la Ministerul Sănă-

conducere al minis-

zită la Institutul de cercetări A- 
gronomice al R.P.R.

După amiază oaspeții au asis- 
,A1 Sahia“ la 

„Vizita de- 
Suprem al

tat la Studioul 
prezentarea filmului 
legafiei Sovietului 
U.R.S.S. în R.P.R.“.

A. I. Savoian,
tov. Al. Rogojinschi,
Marea Adunare Nații . .
zitat Podul prieteniei de la Giur
giu.

însofit de 
, deputat în 
onală a vi-

Prin Tîrgul Neamțului se spu
ne că făcînd un drum la Țibu- 
cani, n-ai decît de cîșligat. Cam 
departe, nu-i vorbă, dar odată a- 
iuns aici, n-are să-ți pară rău. 
Prilejul de a afla fapte ale ute- 
miștiloi dintr-o gospodărie colec
tivă de frunte prețuiește mai mult 
decît toată oboseala pricinuită de 
cale.

Iată ce-1 îndeamnă deci, pe re
porter, să nu stea prea mult la 
gînduri.

Ajuns aici, nu l-am -aflat însă 
decît pe Gheorghe Maftei, preșe
dintele, și acesta picat de numai 
cîteva minute de la drum. Cu 
.toată părerea de rău. omul nu-mi 
putu 
timp. I-a chem-at pe șoferii celor 
două 
trimis să ducă niște pietriș la 
stînă. iar pe celălalt la Neamț, 
după ceva dranită. Pe contabil 
l-a sfătuit să vadă ce-i cu auto
camionul cel nou — cînd vine? 
S-a dus pe urmă la sfat, zicea 
că gospodăria și-a sporit terenul 
ru încă vreo 60 de hectare și a- 
vea de făcut nu știu ce

M-am dus prin ogradă. 
Nimeni.
Am ieșit în uliță.
Pustiu.
Peste drum se înalță clubul 

gospodăriei, ridicat cu doi-trei ani 
în urmă. Am intrat. Abia în fund, 
in ultima încăpere am dat de un 
băiat Meșterea ceva la un apa
rat de proiecție cinematografică.

— Ambrozie, s-a recomandat 
el. Secretarul comitetului U.T.M.

— Din gospodărie 7
— Nu, pe comună, dar sînt co

lectivist.. Și discuția noastră se 
încheagă pe nesimțite. Discutăm 
despre multe. Mai ales despre ti
neri. despre utemiști care, zice 
tovarășul Maftei, „sînt inima gos
podăriei colective“. Ambrozie is
torisește limpede, calm, frămîn-

acorda nici un dram de

autocamioane : pe unul l-a

forme.

Intr-o seară, prins și el de 
vîntul acela înviorător, pregătit 
ca pentru un drum neobișnuit de 
lung, Dumitru a simțit că ceva 
deosebit își face cuib în inima, în 
conștiințe sa. Era ceva nedefinit 
încă, dar măreț. In seara aceea, 
a ciocănit în ușa gospodăriei co
lective.

— Vreau să fiu colectivist.
S-au bucurat și comuniștii, 

ne-am bucurat și noi, ne-am bu
curat cu toții. Adunarea generală 
nu a fost împotriva primirii lui.

Dar numai cu propagandă 
verbală, numai cu înfățișarea zi
lelor de mîine, săteanul nu se 
mulțumește. Nu. El îți cere fapte 
și ți le cere -azi, nu mai tîrziu. 
Așa că ne-am apucat cu nădejde 
de lucru Manolache, deși nou în 
colectivă, s-a dovedit a nu fi cu 
nimic mai prejos decît alții- La 

o poziție: că munca neslăbită a sfîrșitul anului, pe cartea lui-de

tîndu-se uneori, ca omul care le-a 
trăit pe toate cele despre care . 
vorbește i

— In urmă cu 4 ani — spune 
el — vreo 40 de oameni cura
joși de aici am ascultat povața 
comuniștilor și am inaugurat 
gospodăria colectivă. Intre aceș
tia eram abia 4 utemiști. Putini. 
Comuniștii, ziua erau agricultori, 
iar seara agitatori. Noi, cei 4, nu 
era seară să nu vizităm pe cîte 
un sătean tînăr, sau vreo fami
lie care avea tineri în casă, să 
le vorbim despre gospodăria noa
stră colectivă Gospodăria trebuia 

să crească ? Trebui-a.
Mai ședeau la gînduri oa

menii, nu-i vorbă. Se mai între
bau unii dacă e timpul sau nu 
să facă pasul cel mare, d-ar se 
vedea cît de colo că zăgazul se 
va rupe. Că noul va cuceri încă

rită să fie însemnat: Manolache 
nu are nici 19 «ni împliniți.

Tăcem un timp. Mă gîndesc ce 
minunați sînt acești utemiști I în
cerc un sentiment de emoție, la 
gîndul că schimbul de mîine al 
comuniștilor din colectivă, e un 
schimb pe care partidul se poate 
bizui ; un schimb de nădejde.

Tăcem. Apoi, Costică Ambrozie 
vorbește despre alti utemiști. Vor
bește- de Lateș, ciobanul de la 
ștînă; de Dumitru Luca, briga
dier la brigada a Hl-a legumi
colă ; de Ion V. Nistor...

Rețin mai ales cele spuse des
pre Nistor. Fapta lui cred că ori- 
cînd îi poate sugera unui poet 
imaginile unei poezii impresio
nante, oricărui compozitor i-ar 
inspira melodia unui cîntec fru
mos.

— Nistor a fost lăsat ia vatră 
de curînd. Băiat plin la trup,

tine pe fata lui Vîrlan și 
lor, Maria.
intrat în gospodărie. Scurt 
după asta s-a căsătorit cu 

lui Archip, om așezat, dar 
mai {ine încă la gospodăria

Inima gospodăriei colective
comuniștilor și, sub îndrumarea 
lor, a utemiștilor, nu a fost za
darnică. Crezînd lucrul acesta nu 
ne-am înșelat de fel. Pînă și oa
meni dintre cei mai diferiți și-au 
dezbrăcat haina șovăielii, a ne
încrederii și ni s-au alăturat.

Pasul făcut atunci de „primul 
flăcău al satului“, cum îi spu
nem noi lui Dumitru Manolache, 
poartă în el miezul unui tîlc 
înalt, al celor ce vă povestesc.

Iată cum s-a petrecut. Pînă a- 
tunci, sfiala-i. ca a unei fete ne
ieșită încă la joc, și deprinderile 
urîte ale unora, făceau ca el, tu
ciuriu cum îi este chipul, să nu 
fie decît ținta unor glume de 
prost gust. Altfel, neluat în sea
mă de băieți, de fete — de ni
meni.

muncă erau înscrise vreo 220 de 
zile-muncă. Faceți acum o soco
teală : 7 kg. de grîu, 4,5 kg. po
rumb și 15 lei pe fiecare zi-mun- 
că, fără să mai amintim de alte 
produse — și veți afla rodul mun
cii lui pe un an întreg.

Așa, privirile satului au înce
put a-1 urmări cu interes; și 
prin el, întreaga gospodărie. Bă
ieții au prins a-i căuta prietenia. 
Fetele se nimereau tot mai des 
în calea lui, se ațineau pe lingă 
el la hora. Cu fiecare zi, colec
tiviștii vedeau tot mai deslușii 
în Dumitru un om de nădejde al 
gospodăriei De aceea l-am și a- 
les, nu de mult, In consiliul de 
conducere, iar utemiștii — că sînt 
50 acum — în fruntea organi
zației lor. Și încă un fapt ce me-

iute de fel, știe ce vrea. întors 
din armată, a văzut că. gospodă
ria colectivă aburca spre 100 de 
familii. Dacă e sau nu cu folos 
intrarea 
deajuns 
noiache.
gîndit.

I pir-o
familia. A trecut atunci printr-un 
moment greu. Sentimentele s-au 
ciocnit cu ideile. Argumentele, 
convingătoare unele și contradic
torii altele, se păreau că nu vor 
duce la nimic bun. Totuși, la ca
pătul acestei lupte, victorios a 
ieșit noul, a învins Voința lui 
Nistor Bătrînii n-au voit să-l ur
meze Iși făcuse socoteala să in
tre în gospodărie singur. I s-au 
alăturat însă Loghin; frate-său.

în gospodărie, i-a fost 
să se gîndească la Ma- 

Și credeți-mă că s-a

zi, a stat de vorbă cu

care 
sora

A 
timp 
fata 
care 
sa individuală. Și-a adus și soția 
în gospodărie. E a 18-a familie 
care în toamna aceasta, va duce 
acasă pentru prima oară, bucate 
din gospodărie. Spre iarnă, la 
primăvară, poate, se vor convinge 
și părinții lui și îl vor urma. II 
vor urm-a cu siguranță.

Secretarul se duce către ușă, 
sucește butonul și în cameră pă
trunde un snop minunat de lumi
nă, de la centrala colectivei.

— Vezi, nu stăm, încheie Cos
tică, întoreîndu-se. Nu degeaba 
spune tovarășul Maftei că ute
miștii Sînt inima colectivei.

Adevărat, nu Stau și are drep
tate președintele. Munca lor însă, 
a utemiștilor de aici, nu o afli 
decît discutînd cu unul și cu al
tul, decît observînd viața, dez
voltarea întregii gospodării.

In zilele acestea numai la cîmp 
îi poți găsi pe băieți, ori seara, 
tîrziu, acasă Campania de pri
măvară s-a terminat. Munca însă 
continuă, la grădină, la întreți
nerea culturilor. Pînă acum, co
lectiviștii au făcut pe anul în 
curs vreo 3.500 de zile-muncă.

Și sînt mulți utemiștii care nu
mără cu .puțin sub o sută zile- 
muncă de fiecare.

Costică Ambrozie tace. Amîndoi 
tăcem. S-a făcut seară. Ne des
părțim, înțeleși să ne vedem a 9 
doua zi.

C. SLAVIC

Recep|ie 
la Ambasada Sovietică

La 4 iunie ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
Uniunii Sovietice la București, 
A. A. Epișev, a oferit o recepție, 
în clădirea Ambasadei, în cinstea 
delegației Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

La recepție au luat parte mem
brii delegației Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. în frunte cu F. R 
Kozlov, membru în Prezidiul So
vietului Suprem al U.R.S.S., de
putat în Sovietul Uniunii, prim 
secretar al Comitetului regional 
Leningrad al P.C.U.S.

Au participat: Gh. Apostol, E. 
Bodnăraș, P. BoriJă, N. Ceaușe- 
seu, I. Chișinevschi, Chivu Stoi
ca. Miron Consiantines-cu, Al. 
Drăghici, Gh. Gheorghiu-Dej, C. 
PîrvuleScu, D. Col iu, L. Răutu,
L. Sălăjan, acad. M. Sadoveanu, 
Al. Bîrlădeanu, acad. Traian Să
vulescu, Alexa Augustin, D. Ba- 
la'.ia, A. Bunaciu, I. Csupor, FI. 
Dănălache, M. Florescu, VI. 
Gheorghiu, Th. lordăchescu, 
acad. I. Murguâescu, Petre Lupu, 
Gr. Preoteasa, Sorin Toma, Ghi- 
zela Vass, O. Berlogea, Gh. Cioa. 
ră, acad. P. Constantinescu-Iași, 
Gh. Diaconescu, I. Dumitru, C. 
Loncear, dr. Voinea Marinescu, 
I. Mincu C. Popescu, Marcel Po- 
pescu, acad. M. Ralea, Gh. D. Sa- 
fer, D. Simulescu, Marin Stancu,
M. Suder, C. Parascnivescu-Bă- 
lăceanu, N Sălăgeanu, Gh. Vi
drașcu, Anton Mano’e, O. Live- 
zeanu, Anton Vlădoiu, conducă
tori ai insti tu ți i lor centrale, ai or
ganizațiilor de masă, deputați în 
Marea Adunare Națională, oa
meni de știință, artă și cultură, 
ofițeri superiori ai forțelor noas- . 
tre armate, conducători ai unor 
mari întreprinderi din Capitală, 
reprezentanți ai presei romîne și 
străine.

Au luat parte șefii unor misi
uni diplomatice 
București.

A. A. “ ' 
Uniunii 
acad. M. 
dinte al 
dunări Naționale, F. R. Kozlov, 
conducătorul delegației Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., și C. Pîrvu
lescu, președintele Marii Adu
nări Naționale a R.P.R. au rostit 
scurte cuvîntări.

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

acreditați la

ambasadorulEpișev,
Sovietice la București, 
Sadoveanu, 
Prezidiului

vicepreșe-
Marii A-

Membrii delegației Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., în frunte cu 
F. R. Koslov, conducătorul de
legației, întorși în București 
după o călătorie de aproape două 
săptămîni în țară, au făcut du
minică dimineața împreună cu 
A. A. Epișev, ambasadorul U- 
niunii Sovietice la București, o 
vizită Ia Sfatul Popular a>l Ca
pitalei.

Aici oaspeții sovietici au fost 
întâmpinați de Ing. 
doiu, președintele 
Executiv ai Sfatului Popular al 
Capitalei, FI. Dănălache, prim 
secretar a>l Comitetului orășenesc 
București al P.M.R. și de mem
bri ai Comitetului F.xecuiiv 
al Sfatului Popular al Capitalei.

Delegația a fost însoțită de 
deputății Gh. Vidrașcu, membru 
în Prezidiul Marii Adunări Na
ționale și A. Rogojinschi, depu
tat în Marea Adunare Națională.

Ing. Anton Vlădoiu a vorbit 
oaspeților despre viața locuito
rilor Capitalei și despre activita
tea Sfatului Popular.

Oaspeții sovietici au oferit da
ruri Sfatului Popular.

Membrii delegației parlamen
tare sovietice au vizitat apoi 
sala Ateneului R.P.R. după care 
au făcut o plimbare pe Calea 
Victoriei.

In cursul dimineții membrii 
delegației Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., însoțiți de A. A. Epi
șev. ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București Și membri ai 
Ambasadei U.R.S.S. au depus co
roane de fiori la Monumentul 
Eroilor Sovietici din Piața Victo
riei și la placa comemorativă de 
pe locul unde se va ridica lAo- 
numentul Ostașilor Romini căzu- 
ți în lupta pentru eliberarea pa
triei de sub jugul fascist.

La solemnitatea depunerii ce
lor două coroane au asistat Gh. 
Vidrașcu, membru în Prezidiul 
Marii Adunări Naționale, FI. Dă
nălache, Th. lordăchescu, A. Ro
gojinschi, deputați în Marea A- 
dunare Națională, A. Mălnășan, 

............i Afaceri- 
preșe- 

Sfatului Popular al Ca- 
general locotenent C. 

“i maiori I. Toa- 
Ltingu și I. Săbăreanu. 

Niktor Lungu, șeful co-

Anton Vlă- 
Comitetului

locțiitor al ministrului 
lor Externe, A. Vlădoiu, 
dintele *' 
pitalei, general 
Verdeș, generalii
der, M. 
colonel 
menduirii garnizoanei București, 
Pavel Babuci. director în Mini
sterul Afacerilor Externe, Caius 
Franfescu, director ad-interim al 
Protocolului Ministerului Aface
rilor Externe și alții.

Membrii _ delegației parlamen
tare sovietice au făcut apoi o 
scurtă vizită la sera Grădinii bo
tanice din București.

Recepție la Marea
La 3 iunie, președintele Marii 

Adunări Naționale a R.P.R.. Con
stantin Pîrvulescu, a oferit n sa
loanele Casei Centrale a Arma
tei o recepție în cinstea delega-

La ora 12, membrii delegației 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
au fost primiți la Palatul Prezi
diului Marii Adunări Naționale, 
de acad. Mihail Sadoveanu, vi
cepreședinte al Prezidiului Marii 
Adunări Naționale.

La primire au fost de față M. 
Mujic, vicepreședinte al Prezi
diului Marii Adunări Naționale, 
A. Bunaciu, secretarul Prezidiu
lui Marij Adunări Naționale, Gh. 
Vidrașcu, membru în Prezidiul 
Marii Adunări Naționale, A. 
Aîălnășan, locțiitor al ministrului 
Afacerilor Externe, precum și re
prezentanți ai Ambasadei Uniu
nii Sovietice la București.

Saiutînd pe membrii delegației 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
acad. M. Sadoveanu a spus prin
tre altele: „Sînt foarte bucuros, 
cu inima plină de dragoste, să 
vă primesc în casa Marii Adu
nări Naționale a R.P.R. In tot 
timpul vizitei pe care ați făcut-o 
în țara noastră ați putut simți 
dragostea puternică pentru U- 
niunea Sovietică și în același 
timp înfăptuirile . poporului, no
stru pe temeiul sprijinului necon
tenit din partea Țării Sovietide. 
Vă primim ca pe niște prieteni, 
ca pe niște frați buni“.

A vorbit apoi Frol Romanovici 
Kozlov. conducătorul delegației 
parlamentare sovietice care a 
spus printre altele : „In tot tim
pul în care delegația noastră â 
vizitat țara dvs. minunată, am 
cunoscut uri popor harnic, prie
ten al Uniunii Sovietice, am vă
zut multe lucruri - uzine și fa
brici, șantiere, unități agricole 
socialiste, am vizitat instituții 
de știință și cultură, am luat con
tact cu toate păturile populației 
din R.P.R. Am fost nespus de 
bucuroși și profund impresionați 
de primirea frățească, cordială, 
făcută de poporul romîn. Peste 
tot am fost întîmpinați cu senti
mente frățești pornite din inimă 
de tineri și bătrîni, mărturie a 
dragostei ce leagă poporul ro
mîn de popoarele sovietice.

De aceea delegația noastră 
consideră că just au procedat 
Sovietul Suprem al U.R.S.S. și 

a 
acest schimb de

a 
priete-

Marea Adunare Națională 
R.P.R. făcînd 
delegații parlamentare care 
constituit o mărturie a 
niei trainice care leagă popote
le noastre.

In încheiere, F. R. Kozlbv a 
transmis urări de grabnică însă
nătoșire pentru președintele Pre
zidiului Marii Adunări Naționale 
a R.P.R.. dr. Petru Groza.

Cei prezenți s-au întreținut 
apoi prietenește.

Adunare Naț^ona'ă
ției Sovietului Suprem al U.R.S.S, 
care se află în țara noastră.

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

(Agerpres)



Încheierea 
celui de al treilea Congres 

al Partidului Muncii din Albania
MOSCOVA. La 2 iunie, N. A.

Vizita la Moscova a președintelui I.B.Tito
3 IUNIE: La expoziția agricolă unională și expoziția 

industrială unională
MOSCOVA 3 (Agerpres). — 

TASS transmite : Președintele R. 
P. F. Iugoslavia, Iosip Broz-Tito, 
împreună cu soția, care se află 
în Uniunea Sovietică în vizită ofi
cială la invitația guvernului so
vietic, și celelalte persoane care 
îl însojesc pe președinte, au luat 
cunoștință la 3 iunie de monu
mentele de arhitectură și istorice 
ale Moscovei.

In dimineața zilei de 3 iunie 
ei au vizitat expoziția agricolă 
unională, unde sînt situate și pa
vilioanele expoziției industriale

4 IUNIE:

unionale. Ei au tost întîmpinați 
aici de K. E. Voroșilov, președin
tele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., de tovarășii N. 
A. Bulganin, N. S. Hrușciov, L. 
M. Kaganovici, G. M. Malenkov, 
A. I. Mikoian, V. M. Molotov, 
M. G. Pervuhin, M. Z. Saburov, 
L. I. Brejnev, și de alte persoa
ne oficiale, de membrii ambasa
dei R. P. F. Iugoslavia în 
U.R.S.S,, ziariști iugoslavi și 
sovietici.

Oaspeții, și persoanele care îi 
însoțesc au luat cunoștință de

exponatele din pavilionul prin- 
cipal, care oglindesc munca insti
tutelor Academiei de Științe a 
U.R.S.S., au vizitat pavilioanele 
R.S.F.S.R., R.S.S. Kazahe, R.S.S. 
Gruzine și R.S.S. Ucrainene, pre
cum și pavilioanele „Energia ato
mică în scopuri pașnice“ și 
„Construcția de mașini“.

Conducătorii Iugoslaviei și U- 
niunii Sovietice au fost salutați 
cu căldură de excursioniștii care 
au venit la deschiderea expozi
ției din diferite colturi ale Uniu
nii Sovietice.

După vizitarea expoziției a a- 
vut loc un dejun care s-a des
fășurat într-o atmosferă deosebit 
de cordială și prietenească. In 
timpul dejunului au fost rostite 
cuvîntări.

în amintirea vizitării expoziții
lor, tovarășilor iugoslavi li s-au 
oferit medalii de aur ale expozi
ției agricole unionale.

Oaspeții au vizitat de aseme
nea grădina botanică principală 
a Academiei de Științe a U.R.S.S. 
situată lîngă teritoriul expoziții
lor.

TIRANA 3 (Agerpres). — 
A.T.A. transmite.; La 3 iunie s-au 
încheiat lucrările Congresului al 
IlI-lea al Partidului Muncii din 
Albania.

La ședința de închidere au fost 
anunțate rezultatele alegerilor 
pentru organele conducătoare ale 
Partidului Muncii din Albania. 
Prin vot secret au fost aleși 43 
de membri ai C.C. al Partidului 
Muncii din Albania și 22 de 
membri supleanți ai C.C. A fost

★

TIRANA 4 (Agerpres). — La 
3 iunie 1956 a avut loc plenara 
Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Albania ales de cel 
de al IlI-lea Congres al Parti
dului Muncii din Albania.

Plenara a ales Biroul Politic 
al C.C. al Partidului Muncii din 
Albania din care fac parte Bekir 
Baluku, Enver Hodja, Gogo 
Nushi, Hysni Kapo, Liri Beliș- 
hova, Manush Muftiu, Mehmet 
Shehu, Rita Marko, Spiro Ko- 
leka. Au fost aleși membri su
pleanți ai Biroului Politic; Adih

aleasă de asemenea noua compo
nență a Comisiei Centrale de 
Revizie.

Cuvîntul de închidere la Con
gres a-fost rostit de Enver Hodja, 
prim secretar al C.C. al Partidu
lui Muncii din Albania. .

Congresul al IlI-lea al Parti
dului Muncii din Albania a adre
sat o telegramă de salut Comi
tetului Central al P.C.U.S., pri
mită cu însuflețire de delegații 
la Congres.

★

Ciarcianl, Haki Toska, Kocio 
Teodosi, Pilo Peristeri, Ramiz 
Alija, Rapo Servishi.

Plenara a ales secretariatul 
C.C. al Partidului Muncii din Al
bania avînd următoarea compo
nență : Enver Hodja (prim se
cretar al C.C. al Partidului Mun
cii dn Albania-, Haki Toska, 
Hysni Kapo, Liri Belishova, Rita 
Marko.

La ședința Comisiei centrale 
de revizie a Partidului Muncii 
din Albania Kocio Tashko a fost 
ales președintele comisiei.

Vizitele făcute tovarășilor N. A. Bulganin 
și N. S. Hrușciov

MOSCOVA 4 (Agerpres). — Bulganin, președintele Consiliu- 
TASS transmite: La 4 iunie Io- lui de Miniștri al U.R.S.S.
sip Broz Tito, președintele Re- Intre N. A. Bulganin și Iosip 
publicii Populare Federative Iu- Broz Tito a avut loc o convorbire 
goslavia l-a vizitat pe N. A. amicală.

MOSCOVA 4 (Agerpres). — tovarășului N. S. Hrușciov, prim 
TASS transmite : La 4 iunie, to- secretar al C.C. al P.C.U.S. 
varășul Iosip Broz-Tito, președin- Convorbirea între tovarășii 
tele R.P.F. Iugoslavia și secretar N. S. Hrușciov și Iosip Broz-Tito 
general al Uniunii Comuniștilor s-a desfășurat într-o atmosferă 
din Iugoslavia, a făcut o vizită de caldă prietenie.

★ ★ ★

La Mausoleul lui V.l. Lenin și I.V. Stalin
ambasadorul U,R.S.S. în ft.P.F.MOSCOVA 4 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 4 iunie 
Iosip Broz Tito, președintele Re
publicii Populare Federative Iu-, 
goslavia, și persoanele care-1 în
soțesc au vizitat Mausoleul lui 
V. I. Lenin și I. V. Stalin și au 
depus o coroană de flori. Pe pan
glica coroanei era scris: „Lui 
Vladimir Bici Lenin, Iosip Broz 
Tito“.

I. Broz Tito a fost însoțit de 
N..M. Pegov, secretarul Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
general de armată A. I. An- 
tonov, Velko Miciunovici, am
basadorul . R.P.F. Iugoslavia 
te U.R.S.S.„ N. P. Firiubin,

K. E. Voroșilov : Prietenia dintre popoarele 
Iugoslaviei și U.R.S.S. va fi veșnică I

Comunicatul P. C. Italian 
cu privire la rezultatele călătoriei 

tov. Togliatti în Iugoslavia

Âin, președintele Consiliului 
iștri al U.R.S.S., l-a primit 

pe Ugo Latorre Cabal, corespon
dent al ziarului mexican „Excel- 
sior“, cu care a avuit o convor
bire.

MOSCOVA. La 4 iunie, a so
sit la Moscova delegația guver
namentală a Republicii Populare 
Democrate Coreene, care se află 
în drum spre Berlin. Delegația 
este condusă de Kim Ir Sen, pre
ședintele Cabinetului de Miniștri 
ai R.P.D. Coreene.

VARȘOVIA. La invitația gu
vernului R. P. Polone, la Varșo
via a sosit Norodom Sianuk, 
fostul prim ministru al Cambod- 
giei. La 3 iunie, Norodom Sia
nuk a fost primit de către A. 
Zawadski, președintele Consiliului 
de Stat al R. P. Polone și de J 
Cyrankiewicz, președintele Con
siliului de Miniștri.

NEW YORK. După cum rela
tează agențiile de presă Consi
liul de Securitate a aprobat în 
unanimitate raportul secretarului 
general al O.N.U., Hamarskjoeld 
asupra misiunii sale în Orientul 
Mijlociu. Aprobînd recomandările 
secretarului general al O.N.U. 
Consiliul îi cere să continue să 
acorde bunele sale oficii părților 
din Orientul Mijlociu.

PARIS. La 4 iunie a început 
plenara Comitetului Centrat al 
Partidului Comunist Francez.

După cum a declarat reprezentan. 
ților presei Florimond Bonte, 
membru al C.C. al P.C. Francez, 
la prima ședință a plenarei s-a 
discutat problema muncii cu tine
retul.

BEIRUT. După cum se anunță 
din Damasc, primul ministru si
rian Said Gâzi l-a vizitat pe pre
ședintele Siriei, Sukry Kuatly, și 
i-a prezentat demisia cabinetului 
său. La 4 iunie președintele Si
riei a început consultările cu 
conducătorii partidelor politice 
din Siria și cu președintele par
lamentului, Nazim Kudsi. în ve
derea formării noului guvern.

PARIS. După cum transmite 
agenția France Presse, la 4 iunie 
au început la Luxemburg trata
tive între Guy Mollet, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Franței, și Adenauer, cancelarul. 
Republicii Federale Germane. La 
tratative participă de asemenea 
Christian Pineau, ministrul Afa
cerilor Externe al Franței și von 
Brentano, ministrul Afacerilor 
Externe al R.F. Germane. După 
cum anunță agenția, în cursul 
tratativelor vor fi discutate pro
blemele privind relațiile franco- 
vest.germane, îndeosebi proble
mele Saarului și a construcției 
oanalelor pe fluviul Moselle. „In 
afară de aceasta, Guy Mollet și 
Adenauer vor discuta problemele 
generale de politică internațio
nală“.

ROMA 3 (Agerpres). — In
tr-un comunicat dat publicității la 
Roma de către conducerea Parti
dului Comunist Italian, se spune:

„Conducerea partidului a as
cultat expunerea tov. Togliatti cu 
privire la întrevederea șa cu tov. 
Tito și alți conducători iugoslavi 
pentru a restabili contactul, înțe
legerea reciprocă și colaborarea 
dintre Partidul Comunist Italian 
și Uniunea Comuniștilor din Iu
goslavia. Scopurile propuse au

fost pe deplin realizate în timpul 
acestei călătorii. Conducerea par
tidului comunist mulțumește to
varășilor iugoslavi pentru primi
rea cordială făcută tov. Togliatti 
și aprobă activitatea acestuia, sa- 
lutînd ca factor pozitiv și impor
tant relațiile noi care se stabi
lesc cu comuniștii iugoslavi în 
interesul prieteniei între popoare 
și In numele unei dezvoltări tot 
mai largi a mișcării muncitorești 
și socialiste internaționale“.

închiderea lucrărilor celui de al IV-îea

Iugoslavia, P. N. Korobo- 
va, secretar al Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din Uniunea 
Sovietică, general-locotenent Ve- 
denin, comandantul Kremlinului 
din Moscova, precum și de func
ționari superiori ai Ministerului 
Afacerilor Externe.

împreună cu președintele Iosip 
Broz Tito au vizitat Mausoleul 
un grup de membri ai ambasa
dei R.P.F. Iugoslavia în U.R.S.S., 
precum și numeroși ziariști so
vietici și străini.

Iosip Broz Tito a fost salutat cu 
aplauze călduroase de cîteva mii 
de locuitori ai orașuiui Moscova 
care se aflau în Piața Roșie.

La Kremlin
MOSCOVA 4 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 4 iunie, pre
ședintele R.P.F. Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito a vizitat biroul și a- 
partamentul lui V. I. Lenin de 
la Kremlin. împreună cu persoa
nele care 1-au însoțit, el a exa
minat cu atenție și cu mult inte
res camerele și a ascultat pe 
ghid. Vorbind cu prietenii săi, 
tovarășul Tito a spus :

— Am vrut de mult să vin 
aici. Am fost la colinele lui 
Lenin și în alte locuri istorice le
gate de numele Iui Lenin.

In cartea de impresii, preșe
dintele Tito a soris următoarele: 
„Sînt profund mișcat de viata 
modestă ,pe care a dus-o marele 
Lenin. Fiecare comunist trebuie 
să se călăuzească nu numai după 
învățătura sa, ci să ia ca exem
plu viata lui personală“.

Apoi oaspeții iugoslavi au vi
zitat. Kremlinul, monumentele lui

istorice și arhitecturale, Catedra
la Arhanghelski. Președintele 
Tito a stat de vorbă cu excursio
niștii care vizitau și ei Kremli
nul. Conducătorii iugoslavi au 
manifestat un 'viu interes fată de 
bogatele colecții din Sala de 
arme. A. M. Ândreev, directorul 
Săli de arme a oferit Iui Iosip 
Broz Tito o lucrare științifică 
scrisă de colaboratorii muzeului 
care cuprinde descrierea obiecte, 
lor expuse aici.

Tovarășul Tito a mulțumit căl
duros ghidului L. I. Kunițkaia și 
directorului Sălii de arme, spu- 
nînd că va mai vizita Kremlinul.

In cartea de impresii tovarășul 
Tito a scris următoarele: „Am 
examinat cu cea mai mare aten
ție obiectele expuse în Sala de 
arme care dovedesc trecutul mă
reț Și în același timp greu al po
porului rus“

Dragă tovarășe Tito I Dragi 
oaspeți l

îmi face o mare plăcere să 
toastez în cinstea dv. tovarășe 
Tito, și. a tuturor oaspeților noș
tri bineveniți aici, conducători ai 
Iugoslaviei socialiste frățești.

Sosirea ,dv- în Uniunea Sovie
tică, dragî'J&oVarăși, și sentimen
tele deoș^Șft de calde cu care 
v-a inifmpînat poporul sovietic, 
constituie un bun exemplu al dez- 
yoltătii’ȘSÎțiilor de prietenie din
tre țările Voastre. Deși a trecut 
numai un ^n decînd au fost resta
bilite burtayîntelegere și încrede
rea reciprocă dintre popoarele 
noastre, de pe acum putem afir
ma că această prietenie va fi veș
nică 1

Sîntem convinși că vizita dv. 
tovarășe Tito, în țara noastră va 
fi un nop și puternic stimulent 
pentru înflorirea continuă a prie
teniei și colaborării multilaterale 
dintre Uniunea Sovietică și. Iu
goslavia.

Sînt sigur că convorbirile care 
se vor desfășura într-o atmosfe
ră de sinceritate și cordialitate 
vor fi rodnice, și vor constitui o 
nouă etapă în întărirea prieteniei 
dintre țările noastre, vor contri
bui la consolidarea păcii în în
treaga lume.

Relațiile noastre bune, cordiale, 
politica consecventă de pace a 
țărilor noastre, năzuință noastră 
comună spre rezolvarea pașnică a 
tuturor problemelor internaționa
le au o însemnătate uriașă pen
tru consolidarea păcii în întreaga 
lume.

Ridic paharul în sănătatea 
scumpului tovarăș Tito și a so
ției sale, în sănătatea tovarăși
lor Kardelj și Popovici și a so
țiilor lor, în sănătatea tovarăși
lor Todorovici și Blajevici, pre
cum și a tuturor oaspeților dragi 
iugoslavi, pentru fericirea și pros
peritatea popoarelor Iugoslaviei 
socialiste, pentru prietenia frățea
scă de nezdruncinat dintre po
poarele noastre.

O declarație a Ministerului 
Afaceri iar Externe

PHENIAN 3 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 2 iunie s-a 
dat publicității la Phenian o de
clarație a Ministerului Afaceri
lor Externe aii Republicii Popu
lare Democrate Coreene. In de
clarație se spune că la 2 aprilie 
1956 guvernul Republicii Popu
lare Chineze, la cererea guvernu-, 
lui R.P.D. Coreene, a propus încă 
odată guvernului Angliei și, prin 
intermediul său, guvernelor ță
rilor care au creat în Coreea 
„forțele armate ale O.N.U.“ con-

ai R.P.D.Coreene
vocarea unei conferințe a state
lor interesate pentru discutarea 
problemei cu privire la retragerea 
tuturor trupelor străine din Co
reea și la unificarea pașnică a 
țării.

Din păcate, însă, în răspunsul 
său din 28 mai 1956, guvernul 
Angliei, în numele guvernelor 
acestor țări a respins propunerea 
iustă și constructivă a guverne
lor R.P.D. Coreene și R.P. Chi
neze îndreptată spre rezolvarea 
pașnică a problemei coreene.

Dejunul oferit 
de K. E. Voroșilov

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 4 iunie 
K. E Voroșilov, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., a oferit la Palatul 
Mare al Kremlinului un dejun în 
cinstea lui Iosip Broz Tito, preșe
dintele Republicii Populare Fe
derative Iugoslavia.

La dejun a participat preșe
dintele R.P.F. Iugoslavia, Iosip 
Broz-Tito, cu soția și persoanele 
care îl însoțesc.

Din partea sovietică la dejun 
au participat: N. A. Bulganin, N. 
S. Hrușciov, L, M. Kaganovici, G. 
M. Malenkov, A. I. Mikoian, V. 
M. Molotov, M. G. Pervuhin, M. 
A, Suslov, L. I. Brejnev, D. T. 
Șepilov, E. A. Furteva, și alte 
personalități ale vieții politice și 
ae stat sovietice.

In timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă deo
sebit de cordială, tovarășul K. E. 
Voroșilov a rostit următoarea cu- 
vîntare :

I. B Tîio : Această vizită va avea rezultate 
pozitive importante pentru întărirea colaborării 

sovieto-iugoslave
Tovarășe președinte 1
Dragi prieteni t
Fiind foarte emoționat de cu

vintele prietenești și bunele ură
ri pe care le-ați adresat popoa
relor Iugoslaviei și mie personal 
vreau în primul rînd să mulțu
mesc din toată inima, în numele 
tovarășilor mei și al meu perso
nal, Prezidiului Sovietului Suprem 
și guvernului U.R.S.S. pentru in
vitația de a vizita marea și mi
nunata dv. țară.

Acceptînd invitația ce ne-ați 
făcut-o am venit în {ara dv. so
cialistă cu ferma convingere că 
această vizită va avea rezultate 
pozitive importante pentru întă
rirea și intensificarea continuă a 
colaborării prietenești multilate
rale între popoarele celor două 
țări a'e noastre, pentru întărirea 
înțelegerii și încrederii între noi. 
Sîntem de asemenea convinși că 
devotamentul profund față de 
cauza păcii și colaborării inter
naționale pașnice, de care este 
pătrunsă atît politica guvernului 
Uniunii Sovietice, cît și politica 
guvernului Iugoslaviei, se va ma

nifesta pe deplin în convorbirile 
noastre și în schimbul nostru de 
păreri asupra problemelor gene
rale existente privind relațiile in
ternaționale și că astfel vizita noa
stră în Uniunea Sovietică va con
stitui o contribuție corespunză
toare la cauza asigurării și în
tăririi păcii în întreaga lume.

împărtășesc întrutotul părerea 
dv., tovarășe președinte, că con
vorbirile care vor avea loc între 
noi vor face cu putință înfăptu
irea unei noi etape în dezvolta
rea prieteniei și colaborării mul
tilaterale între țările noastre, iar 
succesele pe care le vom obține 
în acest domeniu vor fi nu nu
mai în foilosul și în intere
sul popoarelor noastre, ci și în 
folosul și interesul păcii în în
treaga lume, în folosul și în in
teresul înțelegerii internaționale.

Țoastez în sănătatea tovarășu
lui Voroșilov, în sănătatea celor
lalți tovarăși conducători ai 
Uniunii Sovietice, în sănătatea 
soției tovarășului Voroșilov, pen
tru fericirea și bunăstarea popoa
relor U.R.S S , pentru înflorirea 
continuă a orieteriei îndelungate 
între U.R.S S. și Republica Popu
lară Federativă Iugoslavia.
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delegație 
studenților sovietici 
sosit la Londra

După cum anunță t 
Reuter, la Londra a ; 
delegație de studenți . 
ci. condusă de S. R. 
novski, președintele 
tetului antifascist al tineretu
lui sovietic. La invitația or
ganizațiilor de tineret din 
Anglia, studenții sovietici vor 
vizita parlamentul, clteva 
universități și vor cunoaște 
mai îndeaproape viața popu
lației.

agenția 
sosit o 
sovieti-
Roma- 
Comi-

lunte împotriva pactelor mili
tare și a colonialismului. 
Propunerea egipteană se 
bucură de sprijinul studenți
lor din țările Orientului Mij
lociu și din cele mai multe 
state asiatice.

După cum anunță agenția 
„Antara“, conferința studen
ților din Asia și Africa se va 
încheia la 7 iunie în loc de 
4 iunie cum fusese fixat 
rilor.

ante-

:

Ô 
s

Congres
Lucrările celui

Congres al matematicienilor ro
mîni au continuat duminică și 
luni. Au făcut comunicări în șe
dință plenară și în secții reunite, 
matematicienii străini, L. Go- 
deaux (Belgia), L. Vietoris (Au
stria), O. S. Parasiuk (U.R.S.S.), 
E. Hille (S.U.A.), M. Picone (I- 
talia) — comunicare citită de B. 
Segre (Italia) — K- A. Sitnikov 
(U.R.S.S.), Cheng Min-teh (R.P. 
Chineză), M. Hukuhara (Japo
nia), B. Nagy (R.P. Ungară) etc. 
și matematicienii romîni N. Ni- 
colescu, N. Teodorescu, Al. Froda, 
C. Iacob, M. Haimovici și alții.

Luni după-amiază a avut loc 
ședința de închidere a Congre
sului, care a fost prezidată de 
acad. S. Stoilov, președintele 
secției de matematică și fizică a 
Academiei R.P.R. președintele 
biroului Congresului.

Raportul asupra desfășurării 
lucrărilor Congresului a fost pre
zentat de prof. N. Teodorescu, 
membru corespondent al Acade
miei R.P.R. In raport s-a arătat 
că în cadrul Congresului au fost 
prezentate 223 de comunicări și 
conferințe, dintre care 152 de 
către matematicienii romîni și 
71 de către matematicienii stră
ini.

Congresul a prilejuit discuții 
rodnice între matematicienii stră. 
ini și romîni și în afara ședin- 

care 
fost

In 
niat 
Congresului 
zultatelor cercetărilor actuale ale 
matematicienilor romîni și stră
ini prin comunicări și conferințe; 
înfățișarea unei sinteze a liniilor

al matematicienilor romîni

de lucru. Atmosfera in 
s-au desfășurat lucrările a 
caldă, prietenească, 
încheiere, raportul a subli- 
că scopurile principale ale 

prezentarea Te

rnari de dezvoltare a cercetărilor 
matematicienilor români în diver
se domenii, în ultimii 15 ani; 
îmbunătățirea organizării cerce
tării matematice în țară și întă
rirea legăturilor științifice cu 
celelalte țări; stabilirea de legă
turi directe între speciadiștii din 
țara noastră și din celelalte 
țări; cunoașterea peste hotare a 
rezultatelor celor mai importante 
ale cercetărilor făcute în tară, în 
special de tinerii cercetători — 
au fost în bună parte atinse.

Pe marginea raportului birou
lui Congresului au luat cuvîntul 
matematicienii străini I. Hada- 
mard (Franța), L. Vietoris (Au
stria), I. N. Vekua (U.R.S.S.), 
K. Kuratowski (R.P. Polonă). O. 
Boruvka (R. Cehoslovacă), K. 
Popov (R. P. Bulgaria) P. Li- 
bois (Belgia), W. Schroder (R.D. 
Germană) E. Hille (S.U.A.), G. 
Hajos (R. P. Ungară), D. Tamari 
(Israel), G. de Rham (Elveția), 
B. Segre (Italia), A. H. Stone 
(Anglia) Chen Kien-kwong 
(R. P. Chineză), R. Tambs Lyche 
(Norvegia) și M. Hukuhara (Ja
ponia). ,

Vorbitorii au subliniat că lu
crările Congresului matematicie
nilor romîni au constituit o va
loroasă contribuție la progresul 
științei matematice, la strângerea 
legăturilor de prietenie, înțelegere 
și colaborare cu matematicienii 
din celelalte țări. Oaspeții au 
mulțumit pentru atenția deose
bită pe care au întîlnit-o pretu
tindeni în tara noastră.

Apoi acad. S. Stollov, a adus 
mulțumiri matematicienilor stră
ini pentru contribuția prețioasă 
adusă la lucrările Congresului.

Conferința studenților 
din țările Asiei și Africii

Potrivit relatărilor agenții
lor de presă conferința stu
denților țărilor din Africa și 
Asia își continuă lucrările la 
Bandung.

In cadrul ședinței din sea
ra de 3 iunie purtătorul 
de cuvtni al delegației stu
denților indonezieni, Salim, a 
propus conferinței studenților 
din Asia și Africa să aprobe 
și să traducă in viață • rezolu
țiile conferinței de la Ban
dung care a avut loc în 1955.

Potrivit agenției Uniteă 
Press in cadrul aceleași șe
dințe delegația egipteană a 
propus crearea unei organi
zații permanente a studenților 
asiatici și africani care

Tineretu! varșovian 
este dornic 
să cunoască tineretul 
din R.P.R.

Tine- 
fosi 

mani-

La 2 iunie, Ia Palatul 
retulul din Varșovia a 
inaugurată o serie de 
festări în ciclul „Cunoaște- 
ți-vă prietenii“. în prima sea
ră tinerii din Varșovia au 
luat cunoștinfă despre viața 
locuitorilor Republicii Popu
lare Romtne. Au fost de față 
membri ai ambasadei R.P.R. 
la Varșovia. Tinerii au vizi
tat apoi o expoziție de artă 
populară romînească organi- 
tată înir-una din sălile pala
tului, au participat la un con
curs intitulat „Cunoașteți o- 
roșele romînești". Cu prilejul 
acestui concurs au fost ofe
rite premii celor mai buni cu
noscători de orașe din R.P. 
Romină.
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TEATRE: 1eatrul de Operă și 
Balet al R.P.R.: Ion Vodă cel 
Cumplit; Teatrul de Stat de Ope
retă : Lăsati-mă să cînt; Națio
nal „I. L. Caragiale“ (Studio) : 
Citadela sfărîmată; Național „I. 
L. Caragiale“ (Comedia) : Re
gele Lear; Tineretului : David 
Cop.perfield; Armatei (Magheru): 
La ora 6...; Armatei (13 sept.): 
Fîntîna Blanduziei; Municipal: 
Răzvan și Vidra ; Teatrul Munci
toresc C.F.R. Giulești: Volpone; 
Teatrul Secuesc de Stat din Tg. 
Mureș (sala C.C.S.) : Mandra
gora ; Ansamblul de Estradă 
(Victoria) : Melodii... melodii... 
melodii...; Circul de Stat: Arena

La 2 iunie a sosit la Moscova președintele R.P.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito. Ia fotografa d» mal sus : Iosip Broz Tito, K. B. Voroșilov, 
N S. Hrușciov (tn mașină) șl N. A. Bulganin înainte de a pleca din gara Kiev.

Moscova 3 iunie 1956 Președintele R.P.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tjto șl persoanele earej însoțesc împreună cu conducătorii P.C.U.S. șl al guver
nului sovietic au vizitat expoziția agricolă unională și expoziția Industrială unională. In fotografia din dreapta t tovarășii N. S. Hrușciov șl K. B. Vo
roșilov' salută pe tovarășul Iosip Broz Titp ți pș toga șa.

o

primăverii; Teatrul Țăndărică: 
(Orfeu) : Străjerul mării (orele 
16) , Teatrul Țăndărică (Acade
miei) : Povestea porcului.

CINEMATOGRAFE: Patria —
Ganga ; Magheru — Mîine va fi 
prea tîrziu; Republica — Me
lodii nemuritoare; de la 8 iunie: 
Popescu 10 în control și La 
mere; Filimon Strbu — Un pa
har cu bere; V. Âlecsandri — 
Mîine va fi prea tîrziu; Bucu
rești — Mîine va fi prea tîrziu ; 
I. C. Frimu — Melodii nemuri
toare; de la 8 iunie: Popescu 10 
în control și La mere; înfrăți
rea între popoare — Mîine va fi 
prea tîrziu; Maxim Gorki — Con
curs în nori, Acvarium, Circul 
Gurbi.nek ; Timpuri Noi — 6 fil
me de desen animat romînești; 
Elena Pavel — Un pahar cu bere; 
Lumina — Pe răspunderea mea; 
Central — Covorul fermecat; 
Victoria — Aventură la castel; 
Tineretului — Comoara din in
sula păsărilor — de la 6 iunie: 
Răsare soarele, Al. Popov — Sal- 
tanat; 8 Martie — Pe răspunde
rea mea; Grivița — Bancnota 
de 1.000.000 lire sterline; V. 
Roaită — Caravana ; Cultural — 
Umbre în port; Unirea — Cava-. 
Ierul fără lege; C. David — Ac
cidentul ; Al. Sahia — Melodii 
nemuritoare; Flacăra — Mîine 
va fi prea tîrziu, T. Vladimi- 
rescu — Vagabondul seria II ; 
Arta — Umbre în port; Munca
— Vagabondul seria I-a Car- 
pați — Infidelele; Miorița — ", 
Mîine va fi prea tîrziu ; Moșilor
— Ganga ; 23 August — Sarea 
pămîntului ; Donca Simo — Or
dinul Ana ; Gh. Coșbuc — Drum 
însîngerat; Ilie Pintilie — Stele 
pe aripi; Popular — A 12-a 
noapte; M. Eminescu — Pe răs
punderea mea ; 1 Mai — Un pa
har cu bere; Volga — Melodii 
nemuritoare; 8 Mai — Furtuna ' 
echinocțiului; Libertății — A 12-a 
noapte; Nicolae Bălcescu — Cer
cul diabolic; Olga Bancic — 
Bel Ami; Aurel Vlaicu — Carola 
Lamberti.

Scìntela tineretului“
Pag. 3-a 5 iunie 1959



O ÎNTÎLNIRE PRIETENEASCĂ

„Puteți fi siguri că nu peste 
mulți ani, roadele muncii d-voa. 
stră se vor vedea“. Acestea au 
fost primele cuvinte pe care mi 
le-a spus arbitrul francez Gabriel 
Roubaud, seara, după jocul echi
pelor de juniori Progresul F. B. 
și selecționata F.S.G.T. (Fran
ța).

PLAGNE

Cuvintele arbitrului francez ne 
bucură, firește. Intr-adevăr, spec
tatorii care au vizionat această 
partidă au rămas plăcut impre
sionați, atît datorită scorului

(5—0 pentru formația bpcureș- 
teană) cit mai ales nivelului la 
care s-a ridicat jocul. Păcat că 
terenul foarte alunecos a împie
dicat într-o măsură pe tinerii ju
cători romîni și francezi să-și a- 
rate mai mul; realele lor posibi
lități. Cu toate acestea am asis
tat deseori la faze de calitate. 
Remarcabilă a fost tehnica indi
viduală a fotbaliștilor de la Pro
gresul F. B. Execuțiile lor teh
nice, demarcările, jocul în a- 
dîncime, în mișcare și în general 
viteza jucătorilor bucureșteni a 
permis acestora să aibă inițiati
va o parte din prima repriză și, 
mai accentuată, în repriza a doua. 
Jocul extremelor — și în special 
al lui Baboi (extrema stingă), 
viteza deosebită a acestora, a 
surprins pe oaspeți, a căror apă
rare în general, s-a mișcat greoi.!

în prima parte a jocului au a-i 
vut o bună condiție fizică ; ei au' 
rezistat și au primit un singur 
gol, în min. 35 — autorul golu
lui fiind centrul atacant al echi
pei Progresul F.B. — Oberan. 
După pauză însă, insuficienta 
pregătire fizică a oaspeților și-a 
spus cuvtntul.

In decursul jocului, a fost re
marcat spiritul de înaltă ținută 
sportivă al celor 22 fotbaliști. 
Gesturile amicale, de prietenie.

ale juniorilor romîni și francezi 
nu au scăpat publicului nostru 
sportiv care, la ieșirea din teren, 
i-a răsplătit pe tineri cu aplau
ze „la scena deschisă“. In acea
stă direcție fotbaliștii echipelor

BETHELOT

Minerul Petroșani și Progresul 
București care s-au întîlnit în 
continuare, au primit o lecție cum 
nu se putea mai bună de la ju
niorii romîni și francezi.

Comportarea sportivă a junio
rilor a creat firește o sarcină 
ușoară arbitrului G. Roubaud. 
înalta obiectivitate a acestuia, a- 
tenția cu care a urmărit fazele 
jocului și exactitatea cu care in
dica locul de executare a lovitu
rilor libere, toate acestea i-au a- 
dus arbitrului francez aprecierile 
spectatorilor.

S. SPIREA

Duminică s-a desfășurat 
circuitul de viteză auto-moto, 
dotat cu cupa „Walter Aga- 
ton“. In fotografie puteți ve
dea pe motocicliștii Gh. Voi- 
culescu (C.C.A.) cu nr. 3 și 
pe Vasile Szabo (Dinamo) 
cu nr. 26, in plină cursă.

Stadionul tinerilor din Piatra Neamț
î Tn orașul Piatra Neamț, pe 
j Ungă celelalte lucrări impor- 
? tante, un loc de seamă tl ocu-
• pă ți stadionul „Comuna din
• Paris“, la reantenajarea căruia 
î se lucrează în prezent.
• Terminarea lui intr-un timp
• cit mai scurt este cerută impe-
• rios de numărul mare de iubi-
• tari ai sportului.
j Tn oraș nu avem o bază 
: sportivă care să întrunească 
; toate condițiunile practicării 

mai multor discipline sportive 
s și care în același Timp, să per- 
» mită accesul1 unui' numeros pii- 
? trlic spectator.__ __ . _ __ _____
î Reamenajarea stadionului 
: vine tocmai să lichideze a- 
: ceastă lipsă ce se resimte de a- 
: tita timp.
■ începutul pe care l-au făcut 
: membrii comitetului orășenesc, 
i tinerii din organizația de bază
• U.T.M. de la I.M.S. Ceahlăul, 
i Școala profesională auto, Școa-

la Pedagogică mixtă și 8 
Martie este destul de îmbu
curător.

Pină în prezent au fost efec
tuate un număr de 3500 ore de 
muncă voluntară, reușind să se 
împrăștie și să se care cu roa
bele aproximativ 2.000 m. cubi 
pietriș, zgură șl pămint.

De remarcat este felul cum 
au muncit tinerii Scurtu Ale
xandru, Munteanu Constantin 
exemple care sînt demne de 
urmat și de ceilalți tineri din 
oraș.

Cu toate acestea mal sînt 
mulți- tineri care nu și-au dat 
contribuția la lucrările acestui 
stadion.

Oare tinerii de la fabrica 
,,Comuna din Paris", „Recon
strucția“, din școlile medii de 
băieți și fete, fabrica de tîmplă- 
rie Bistrița cît și alte întreprin-

deri și instituții din oraș nu • 
sînt amatori de sport ? •

Nu se simte nici aportul mul- ; 
tor colective sportive. Se pune j 
întrebarea: ce fac tinerii spor- • 
tivi de la colectivele „Voința“, ; 
„Metalul“, ..Avîntul" și celelal- ; 
te colective sportive din oraș? ;

Tn orașul nostru sînt peste ; 
5000 de tineri care pot face ; 
muncă voluntară. Este sufi- ; 
cient ca fiecare din ei să facă ; 
cel mult cîte 10 ore de muncă ; 
voluntară și stadionul poate fi i 
terminat în bune condițiuni ; 
pină la 23 August. ;

Este deci firesc ca fiecare tt- i 
năr din oraș să pună umărul i 
la terminarea acestui stadion, ; 
care va contribui la ridicarea 1 
pe o treaptă mai înaltă a cui- l 
turii fizice și sportului în ora- ; 
șui Piatra Neamț. ;

C. COJOCARU •
secretar al comitetului • 

orășenesc U.T.M. • 
!

CURSA
Cîteva 

considerații...

CICLISTA

Sofia —
Odată cu ultima etapă Giurgiu- 

București-Ploești-București cîști- 
gată de Vasile Asenov, s-a în
cheiat cea de a Il-a ediție a cursei 
prieteniei romîno-bulgare Sofia- 
București. Desigur că performan
tele realizate de Koțev, Moiceanu, 
Iliev sînt merituoase atît pentru 
cicliș'ii respectivi ca și pentru a- 
sociațiile sportive pe care le re
prezintă. Și asta cu atît mai 
mult cu cît specificul drumurilor 
de munte ale Bulgariei — și cine 
a vizitat Bulgaria desigur le-a 
remarcat — au pus nenumărate 
dificultăți în fața cicliștilor. Mai 
bine acomodați cu specificul a- 
ces'.or drumuri, pe care s-au an
trenat îndelung, cicliștii bulgari 
au fost principalii protagoniști 
ai primelor etape. Bineînțeles că 
în afară de aceasta la succesul ob
ținut de B Koțev, K. Iliev, V. 
Asenov N. Filipov, adevărați ași 
ai pedalei, se adaugă combativi
tatea, perseverența, dîrzenii rară 
ca și spiritul colectiv atît de ca
racteristic sportivilor bulgari și 
pe care cicliștii l-au confirmat 
din plin.

Se pot spune
merituoase și despre comportarea 
unor cicliști romîni participanți 
la cursa Sofia-București. Despre 
aceasta s-a mai vorbit. Conside
răm mai nimerit să desprindem 
cîteva concluzii din cele- , , „ - „.....  „............ ......
s-au impus în legătură cu parti- în legătură cu participarea lui îstraîe chiar” Ma'xlm și alții. O 
ciparea în ansamblu a cicliștilor Moiceanu, Șandru, Vasile, Pore- impresie dezolantă a lăsat Ștefu,

B. KOȚEV

noș'.ri în această întrecere inter
națională.

înaintea cursei au existat unele 
discuții în legătură cu participa
rea la această competiție a 
cliștilor rom ni 
startul în 
Dumitrescu,

multe cuvinte Zanoni, I.
Medicii și antrenorii au consta
tat imposibilitatea participării — 
din cauza .sănătății ca și’ a sur
menajului fizic — a lui Dumi
trescu și Zanoni. Din păcate însă 

care aceștia nu S-au pronunțat ferm

ci- 
care au luat 

„Cursa Păcii“ : C. 
Moiceanu, Șandru, 
Vasile, P-oreceanu.

Printre cei mai cu
noscut! sportivi din 
țara noastră se nu
mără, așa după cum o 
știți, și ION SOETER. 
Tînărul acesta blond, 
înalt, cu o privire li
niștită, prin nimic 
deosebit ca statură — 
a făcut să se vor
bească în numeroase 
rînd uri despre țara 
noastră.

Recent, Ion Soeter 
a sărit la Istambul, 
pe stadionul Mihat 
Pașa — 2,055 m 1 Un 
nou record al țării, aș
teptat încă din 1952 
(vechiul record 2,03).

Ultima sa perfor
manță ne-a entuzias
mat din nou, ne-a fă
cut să ne amintim de 
lupta sa dîrză pentru 
a cîștiga milimetru cu 
milimetru din înălți
me.

V-ați glndit oare 
ce luptă, ce voință, 
cită muncă și antre
nament îi trebuie a- 
tletului ca să cucerea
scă fiecare milimetru 
de ștachetă ?

Reamintim cititori
lor noștri că actualul 
record mondial la să
ritura în înălțime care 
aparține lui W. Davis 
(S.U.A.) — 2,12 se 
menține din 1953, iar 
recordul european al 
lui Nilsson (Suedia), 
stabilit in 1954 este 
de 2,11 m.

Sîntem plini de spe
ranță în posibilitățile 
lui Ion Soetbr, care 
ne-a arătat prin acest 
2,055 m. că poate 
sări mai sus, că ne 
putem aștepta la per
formanțe superioare.

NOTE Lovire
intenționata

grave petrecute duminică 
stadionul 23 August, forurile 
competente — respectiv Comisiajoc 

de
a-

Prezentele rîndurl nu sînt 
așa cum poate cred cititorii 
o relatare a desfășurării unui 
de fotbal. Ele constituie mai 
grabă o serioasă atragere a
tenției pentru jucătorii celor 
două echipe Minerul-Petroșani și 
Progresul-București care au des
considerat miile de spectatori a- 
vînd grave ieșiri nesportive.

„Tonul“ l-a dat echipa Minerul 
din Petroșani prin Sima, care ur
mărea cu perseverență... nu balo
nul, cum poate credeți, ci, picioa
rele adversarului. Atitudinea re
probabilă a acestui „fotbalist“ a 
fost sancționată firesc de arbitru. 
Sima a fost eliminat pentru lo
vire intenționată. Așadar, din 
acest moment, echipa din Petro
șani a rămas în 10 jucători. Era 
firesc ca în această situație, toți 
echipierii Alinerului să-și îndrepte 
eforturile spre menținerea unui 
rezultat cît mai strins, practicînd 
bineînțeles un joc cinstit. Dar 
sancționarea lui Sima nu a con
stituit o „lecție“ pentru coechipie
rii săi. Farkaș II a stimulat seria 
brutalităților iar Coidum a conti
nuat să lovească de asemenea 
intenționat, adueîndu-și singur 
eliminarea de pe teren în minu
tul 75. S ntem de acord cu pozi
ția luată de T. Paraschiva (căpi
tanul echipei Minerul-Petroșani) 
de a nu participa la acțiunile 
nesportive ale echipierilor săi. 
Dar nu putem fi de acord cu pa
sivitatea lui Paraschiva în mo
mentele de încordare maximă din 
joc. In calitate de căpitan al 
echipei, Paraschiva putea să tem
pereze „zelul“ fotbaliștilor din 
Petroșani, să-i îndemne să joace 
un fotbal cinstit, să-i obișnuiască 
cu ideea că în fotbal ciștigă acela 
care este mai bun. Și duminică, 
Progresul-București a fost echipa 
mai bună, care a cîștigat pe merit.

Socotim că, față de abaterile

Pe

Vești despre Spartachiadă
41 echipe de fotbal
In cadrul Spartachiadei de 

vară a tineretului, în raionul Re
șița, la întrecerile de fotbal par
ticipă 41 de echipe. Ținînd sea
ma de numărul mare al echipe
lor, comitetul raional C.F.S. în 
colaborare cu comitetul raional 
U.T.M. a format o comisie spe
cială de organizare și suprave
ghere a desfășurării tuturor jocu
rilor de fotbal din cadrul Spar
tachiadei. Echipele au fost .repar
tizate pe trei centre;- în același 
timp au fost n-urniți opt instruc
tori de specialitate pentru în
drumarea și organizarea activi
tății lor.

Din orașul Reșița, cel mai bun 
colectiv sportiv poate fi conside
rat colectivul Metalul de la Com
binatul metalurgic. Acest colec
tiv a angrenat 16 echipe de 
fotbal în cadrul întrecerilor 
Spartachiadei și multe alte sute 
de tineri ,în probele de atletism 
sau in întrecerile de volei.

Primii sînt minerii
A devenit un obicei ca în frun

tea tuturor raioanelor regiunii 
Hunedoara să se situeze cu oca
zia diferitelor competiții sporti
ve de masă tinerii din raionul 
Petroșani. Aceasta nu este însă 
intîmplător. In colectivele spor
tive din Valea Jiului lucrează 
cadre tehnice sportive dintre cele 
mai harnice și bine pregătite. Ori 
de cîte ori, în fața acestor acti
viști sportivi stau sarcini noi și 
multiple, ei le rezolvă operativ și 
cu răspundere. Așa s-a întîmp'.at 
și cu întrecerile din prima etapă

a Spartachiadei de vară a tine
retului. Comisia raională de or
ganizare a Spartachiadei a stabi
lit cu mult In urmă un plan con
cret de măsuri pentru toate co
lectivele sportive din Valea Jiu
lui Dar aceste planuri nu au ră
mas închise în sertare, așa cum 
se întîmp'.ă de cele mai multe 
ori în celelalte raioane din re
giunea Hunedoara. Comitetul ra
ional C.F.S. Petroșani controlea
ză periodic, prin activul său vo
luntar, modul în care sînt Res
pectate și puse ,în practică toate 
notărîrile liiăte de colectivele 
sportive și de comitetul raional 
C.F.S. In felul acesta, rezultate
le apar neîntîrziat.

In raionul Petroșani, cele mai 
populare întreceri sportive din 
cadrul Spartachiadei sînt jocu
rile de fotbal, volei, handbal și 
bineînțeles, pasionatele întreceri 
de atletism. Cei mai mulți par
ticipanți au fost antrenați pină 
în prezent de colectivele sporti
ve școlărești. „Fiecare e'.ev, un 
participant la Spartachiadă“ — 
aceasta este lozinca școlilor din 
raionul Petroșani. Mii de parti- 
cipanți au fost înscriși și in 
colectivele sportive „Minerul“ și 
„Constructorul“ din Petroșani, 
Lupeni, Petrila, Lonea etc. Se 
cere însă din partea organizații
lor de bază U.T.M. — și chiar a 
Comitetului raional U.T.M. — un 
mai mare sprijin în ceea ce pri
vește mobilizarea tinerilor mine
ri din Valea Jiului la toate în
trecerile Spartachiadei.

Maria Popa: 1,20 m.
Victor Davidescu: 5,14 m*

Primele rezultate obținute tn 
etapa I-a a Spartachiadei de vară 
a tineretului în unele raioane ale 
regiunii Bacău, sint îmbucură
toare. In raionul Tg. Ocna, de 
jjildă, în mai toate satele și co
munele, au avut loc primele în
treceri sportive într-un cadru săr
bătoresc. Cei mai mulți partici
panți sînt înregistrați în probele 
de atletism și în jocurile de fot
bal și volei. 'Astfel, în comuna 
Rîpile, s-au întrecut la .aceste 
sporturi p nă în prezent aproape 
150 de tineri și tinere. Mulți din
tre ei au obținut rezultate fru
moase pentru început. Printre 
aceștia amintim oe Maria Popa, 
cu 1,20 m. la proba de săritură in 
înălțime și pe Victor Davidescu, 
cu 5,14 m.

Succese 
obținut Ș* 
Dofteana, 
Bărsănești

O preocupare deosebită față de 
buna organizare a întrecerilor din 
prima etapă a Spartachiadei a 
mai fost cunoscută și în raioa
nele Roman. Piatra Neamț. Aci, 
cu ajutorul comisiilor raionale de 
organizare a Spartachiadei și în 
primul rînd, al cadrelor tehnice, 
au fost mobilizați sute și mii de 
tineri și tinere de la sate și orașe.

la săritura în lungime, 
asemănătoare au mal 
tinerii din comunele ; 
Onești, Bogdănești, 

și altele.

Si

é'Z/Z Zz . —

MINGEA: — Probabil că de mine... au uitat.
Desen de N. NICOLAESCU

centraiă de fotbal — nu poate 
rămîne pasivă. Măsuri energice 
împotriva acelora care denatu
rează jocul de fotbal pot și tre
buie să fie luate și de aci înainte, 
cu mai multă hotărîre.

Arbitrajul lui Mihai Popa a fost 
bun și hotărîrea cu care a proce
dat, eliminînd doi jucători de la 
Minerul-Petroșani este perfect 
justificată. M. Popa a făcut acest 
lucru cu ajutorul arbitrilor de 
tușe cu care s-a consultat. El nu 
a văzut însă fazele in care s-au 
comis lovirile intenționate ale lui 
Sima și Coidum. A fost nevoie ca 
publicul să-1 facă atent că în 
spatele lui „se 
fost nevoie de 
lor".

Succesul 
baschetbaliștilor 

romîni la Veneția
Echipa masculină de baschet

R.

înțîmplă ceva", a 
părerea „tușleri-

CALARAȘANU

...un titlu mondial

ceanu. Și rezultatul s-a văzut. 
Cicliștii s-au resimțit în urma 
eforturilor depuse anterior în 
„Cursa Păcii“ și nu au putut 
concura cu toate posibilitățile 
lor. Șandru s-a clasat pe locpl 
7, Ion Vasile pe locul 17, Pore- 
ceanu pe locul 21. In ceea ce 
privește rezultatul lui Moiceanu, 
„miracol“ (locul 2 în clasamen
tul general) are și el o expli
cație. In ultimele etatpe ale 
„Cursei Păcii“. Moiceanu a mers 
slab, n-a forțat. Relaxarea acea
sta i-a permis să depună mai 
multe eforturi în primele etape 
ale cursei Sofia București. In ul
timele etape însă — deși, pe 
bună dreptate, atît antrenorii cît 
și cicliștii bulgari îl socotesc ca 
cel mai bun ciclist participant la 
întrecere — el n-a mai avut 
resurse fizice suficiente pentru a 
cîștiga. secundele ce-1 despărțeau 
de primul clasat.

In ceea ce privește ceilalți aler
gători romîni, majoritatea — ce 
e drept încă foarte tineri — Si
ma, Klein. Ca'cișcă și ceilalți, 
lipsiți tocmai de un antrenament 

Tndelyrigat, de. mii și mii de ki
lometri pe drumuri dure, anevo
ioase, nu au putut să realizeze 
nici o surpriză (cu excepția lui 
Șchuster din etapa a IlI-a). A- 
celeași cauze, ca și unei insufi
ciente combativități și dîrzenii 
se datorește comportarea slabă, 
sub posibilități, a unor vechi și 
cu experiență cicliști : Vasilescu,

G. MOICEANU

care a fost descalif.ițat în ultima 
etapă pentru faptul că a fo'osit 
plasa unei motociclete. Destul de 
neplăcut faptul, cu atît mai mult 
cu cît dinamovistuî Ș'efan Ștefu 
este un ciclist fruntaș.

In urmă cu cîtva timp, într-o 
discuție, cunoscutul ciclist Marin 
Niculescu, actualmente antrenor, 
ne relata cuvintele unor antre
nori germani și polonezi, cuvinte 
la care se ralia : „O cursă nu se 
cîștlgă numai pedalînd. Iți tre
buie și cap“. Pe mulți din cei ce 
am urmărit cursa Sofia București 
ne-a sezisat* lipsa dară de tactică 
la cicliștii noștri. Aceasta a se-

I zisat-o și antrenorul bulgar Bî- 
cev care într-o declarație făcută 
unui ziarist încă după prima eta
pă spunea : ..Mă surprinde lipsa 
.unei tactici colective la cicliștii 
romîni“. Nu o dată (în etapa I-a

■ ța și în ultima) cîcliștii romîni au
■ trebuit să depună eforturi consi

derabile pentru a-i ajunge pe ci
cliștii bulgari fugari, doar pen
tru că i au lăsat să se distan
țeze fără să ia în seamă ce se 
întîmplă. Cicliștii noștri nu știu 
încă să seziseze cînd trebuie să 
atace insistent, să țîșnească din 
pluton și să se distanțeze, cum 
să-i ajute pe ceilalți tovarăși de 
echipă. In această direcție cre
dem că puteau da un sprijin mai 
consis'ent antrenorii Oțeieanu 
și Simionescu îndrumările su
mare și ocazionale date din ma
șină. nu sînt suficiente. Credem 
că în viitor consiliul de antre
nori de pe lingă comisia cen
trală de ciclism va trebui să a- 
corde o mai mare atenție pregă
tirii tactice a cicliștilor noștri 
fruntași. Aceasta cu atît mai 
mult cu cît anul acesta cicliș'ii 
noștri vor avea un bogat pro
gram internațional. Ca ultimă 
concluzie : credem că întrecerea 
ar da rezultate mult mai bune 
dacă ar fi organizată înainte de 
„Cursa Păcii“ sau mult mai tîr- 
ziu, după desfășurarea acesteia.

AL. PINTEA

a 
R.P.R. a repurtat o victorie in
ternațională de seamă, învingînd 
duminică la Veneția puternica 
echipă a Italiei cu scorul de 
65—58 (30—31). înaintea meciu
lui echipa gazdă pornea ca mare 
favorită. Tn ultimul timp basc'riet- 
baliștii italieni obținuseră victo
rii de mare răsunet împotriva 
unor echipe de valoare cum sînt 
cele ale Franței și R.P. Bulgaria. 

Baschetbaliștii romîni au fă
cut o partidă excepțională între- 
cîndu-se de multe ori pe ei înșiși. 

' Față de ultimele partide interna
ționale echipa noastră a arătat un 
progres mare, atît sub raportul 
pregătirii tehnice cit și al concep
ției de joc. Tn plus, echipa noas
tră a luptat cu un elan deosebit, 
a jucat tn viteză, realizînd faze 
care au entuziasmat pe specta
torii italieni.

Comentînd acest meci crainicul 
postului de radio italian a spus 
printre altele: ,,O excelentă echi
pă a Romîniei a întrerupt seria 
victoriilor reprezentativei italiene 
care de curînd învinsese catego
ric Bulgaria, Romînii au jucat 
admirabil, mat ales în repriza a 
doua. Succesul romtnilor nu poa
te fi contestat".

Cel mai hun jucător al echipei 
italiene Constanzo. a declarat 
după meci: „Baschetbaliștii ro- 
mini au jucat mai bine decît noi. 
Victoria lor este meritată".

Performanța echipei noastre de 
baschet se datorește unui perfect 
joc colectiv, în care fiecare jucă
tor a adus partea sa de contri
buție. Folbert a fost într-o vervă 
deosebită, înscriind 16 puncte 
Alături, de el s-au comportat foar
te bine Ncdef, Dan Niculescu 
Fodor.

Surpriză !
terenul central din 

/ „Dinamo'
parcul5,J?e - 

sportiv „Dinamo“ s-a desfășurat 
luni după amiază în fața a peste 
2 000 de spectatori cel mai im. 
pprlanl joc al campionatului re-, 
publicau de volei masculin : în-, 
tîlnirea dintre echipele bucurește
ne Locomotiva și Dinamo Rupă 
5 seturi dîrz disputate, voleiba
liștii de la Locomotiva au repun 
tat victoria cu scorul de 3—2 
(5-15; 11-15; 15-12; 15-13;
15-10).

Probabil că puțini dintre citi
tori știu că printre titlurile mon
diale pe care le dețin sportivii 
țării noastre există unul cîștigat 
ia șah. In 1950 problemiștii noștri 
au cîștigat ultimul campionat 
mondial la dezlegări de probleme 
de șah.

Această importantă și deosebit 
de dificilă ramură a șahului — 
prob'.emistica — ne-a făcut 
cunoscuți în întreaga lume 
încă de acum 30—40 de ani, prin 
remarcabilele succese repurtate 
de marii noștrii componiști 
Pauly, Schiffman (fost camp'on 
mondial la probleme în 2 mu
tări) și Heriand. Cucerirea a- 
cestui titlu suprem de către echi
pa țării noastre, a însemnat 
însă desigur cea mai strălucită 
afirmare cunoscută de șahul ro- 
mînesc.

Echipa care nC-a adus acest 
succes a fost formată din 10 șa
hiști puternici, printre care pro- 
blemiști de valoare internațio
nală ca Ing. L. Loewenton, P. 
Leibovici, R. Voia, E. Dobrescu 
și E. Rusenescu. Această impor
tantă victorie trebuia să trezeas
că în iubitorii compoziției șahiste 
noi energii creatoare, pentru ri
dicarea pe trepte superioare a tu
turor ramurilor șahului. Din pă
cate însă dezvoltarea șahistă ge
nerală și în mod special proble- 
mistica șahistă e departe de a 
fi măcar mulțumitoare.

In afară de cîteva succese izo
late ca, de pildă un titlu olimpic 
cîștigat de maestrul Pauil Farago 
sau cîteva premii internaționale 
obținute de experimentații pro- 
blemiști L. Loewenton, A. Ianov- 
cic, sau talentații tineri V. Nesto- 
rescu și E. Dobrescu, problemis- 
tica noastră nu a mai cunoscut 
nimic de seamă, deși ar fi avut 
mari posibilități.

Mai mult echipa noastră nu 
și-a făcut datoria impusă de re
gulamentul concursului, aceea 
ca. în calitate de cuceritoare a 
titlului, să organizeze următorul 
campionat mondial. Din păcate 
echipa respectivă s-a desființat, 
problemiștii au pierdut legătura 
unul cu altul. Tn concluzie nu 
se mai poate vorbi despre vreo

• Duminică s-a încheiat pri
ma parte a campionatului cate
goriei A de rugbi. Derbiul etapei 
s-a desfășurat între echipele 
bucureșlene Locomotiva Griv ța 
Roșie, campiona țării și Dinamo. 
După un joc spectaculos rugbiștii 
feroviari au cîștigat cu scorul 
de 9-6 (3-0). Iată alte rezul
tate înregistrate. Constructorul 
T.S.P.-Locomotiva — I.C.F. 22-3; 
Minerul Petroșani-Dinamo IX 
0-8 ; Constructorul Orașul Sta- 
lin—C.C.A. — 3-17.

Titlul (le campioană a turului a 
revenit echipei Dinamo București 
care totalizează 25 de puncte. Pe 
locul doi se află C C A. cu același 
număr de puritte, iar pe locul 
trei s-a clasat Locomotiva Bucu
rești cu 23 puncte.
• La 3 iunie s-a disputat la 

Bruxelles întilnirea internaționa
lă de fotbal dintre echipele re
prezentative ale Belgiei și R P 
Ungare. Meciul s-a terminat cu

echipă sau vreun lot de proble- 
miști ai țării.

Prin neorganizarea timp de 6 
ani a acestui campionat se poate 
spune că prestigiul probdemisticii 
noastre a avut de suferit. Aceasta 
cu atît mai mult cu cît s-au și 
oferit echipe din diferite țări ale 
lumii care să ducă mai departe 
ceea ce ne revenea nouă: orga
nizarea campionatului mondial.

Cauza principală căreia i se 
datorește această situație este a- 
ceea că în ultimii ani Comisia 
Centrală de șah din C.C.F.S. nu 
a dat sprijinul necesar subcomi
siei de probleme pentru ca a- 
ceasta să-și îndeplinească rolul 
de îndrumător, coordonator și 
organizator al mișcării noastre 
problemistice.

O mare răspundere poartă și 
inspecția de șah din C.C.F.S, 
(pină de curînd inspector șef E. 
MALCIU), care a neglijat dez
voltarea compoziției noastre șa- 
histe. Datorită atitudinii de ne
păsare a forurilor de conduoere 
din C.C.F.S. s-a ajuns ca acest 
sport să fie singurul neintegrat 
în mod corespunzător în noua 
formă de organizare a mișcării 
sportive; problemiștii în general 
neavînd clasificări sportive și 
competiții just organizate.'

După cum am văzut, în țara 
noastră sînt cadre tinere de pro. 
bleniiști, talentați și entuziaști, 
capabili de o vie activitate cre
atoare. Aceștia trebuie să fie în
drumați și stimulați pentru a că
păta cîmp prielnic de muncă.

Este foarte ușor ca lipsurile 
existente sa fie grabnic lichidate 
și chiar organizarea campionatu
lui mondial la dezlegări se poate 
face fără mari dificultăți întru- 
cît o mare parte din problemele 
ce trebuie să le prezentăm țări
lor spre deșlegare, sînt deja com
puse. Nu rămîne decît ca condu
cerea comitetului pentru Cultură 
Fizică și mai ales noua Comisie 
Centrală de șah să se ocupe în 
mod serios de organizarea aces
tui campionat care ar contribui și 
mai mult la ridicarea prestigiului 
problemisticij noastre pe o treap
tă și mai înaltă.

ION CRIȘAN
din subcomisia de probleme 
a Comisiei Centrale de șah

scorul de 5-4 (1-3) In favoarea 
gazdelor. Formația maghiară a 
jucat bine în prima repriză cînd 
linia de atac a dat satisfacție. 
In repriza a 11-a belgienii au con
traatacat periculos și cu con
cursul portarului Gheller care a 
apărat foarte slab au 
victorie pe care nu o

• In sferturile de 
competiției de tenis 
„Cupa Davis" echipa 
învins echipa R.F. Germane cu 
4-1, Meciul s-a disputat in ora
șul Duisburg.

La Bruxelles, reprezentativa 
Suediei a învins echipa tenisma- 
nilor belgieni cu 4-1, califlcîn- 
du-se pentru semifinală unde va 
întîlni echipa Angliei.

• Halterofilul american Paul 
Anderson a stabilit un nou re
cord mondial la categoria grea, 
rid'dtnd la ’ totalul'celor 3 stiluri- 
533 kg. (152 kg. + 199,500kg. 
+ 181,500 kg.).

obținut o 
meritau, 
finală ale 
de cîmp 
Franței a
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