
In fabrici după Congres
eintorși Ia locu
rile lor de mun
că, delegații 
cel de al 
lea Congres
U.T.M. și 

tele de mii 
tovarăși ai

la 
II- 
al 

su- 
de 
lor 

tineri și tinere, pornesc in 
aceste zile la Îndeplinirea sar
cinilor reieșite dinV cinilor reieșite din hotărtrile 

0 Congresului. Analiza problemei 
() aportului tineretului în pro- 
P ducție și măsurile luate vor 
0 duce desigur în cea mai mare 
0 măsură la sporirea continuă a 
< contribuției tinerilor muncitori, 
X ingineri și tehnicieni la inde- 
X plinirea celui de al doilea plan 
x cincinal.
X Fără a repeta tn cadrul a- 
X cestor rînduri cifrele expresive 
X și exemplele numeroase date 
X in Raportul C.C. al U.T.M. la 
X Congres, care oglindesc acti- 
x vitatea șporită depusă de ti- 
X neri, de brigăzile de tineret 
x în producție, nu putem să 
X nu ne amintim cele spuse — 
X că din rindul tinerilor s-au 
X ridicat oameni deosebiți, au 
Îv fost realizate succese impor

tante.

Faptul că la uzinele „23 Au
gust" 120 de tineri au făcut 

185 propuneri de inovații, din
tre care 95 aplicate, faptul că 
Ia „Steagul Roșu" au fost rea
lizate din economii 3 autoca- 

? mioane, iar la uzinele „Ernst 
; Thălrnann" 3 tractoare, me- 

x rită relevat. In rîndul tine-

I
Proletari din toate țările, uniți-vă I

Oaspeți dragii 
ai tineretului !

nostru j
va jf 

noi J

Cluj pentru cadrele de orga
nizație.

Materialele Congresului 
U.T.M. oferă un rezervor bo
gat de idei și sfaturi concreta 
pentru fiecare organizație ute- 
mistă, pentru fiecare tinăr din 
industrie. Dezbaterea lor a- 
mănunțită va avea, fără în
doială, un efect practic puter
nic în activitatea de producție 
a întregului tineret muncitor, 
va crește contribuția lui la 
îndeplinirea sarcinilor planu
lui cincinal.

„Scînteia tineretului"

educarea tineretului în spiritul 
luptei pentru mărirea produc
tivității muncii și reducerea 
prețului de cost. In adunările 
generale 
U.T.M. nu 
probleme 
ceea unii 
cunosc.

Inițiative bune ale tineretu
lui, cum au fost cele de la 
„Progresul“-Brăila — pentru 
realizarea de economii egale 
cu prețul de cost al unor im
portante produse finite — și de 
la „Clement Gottwald" — pen
tru realizarea sistematică de 
economii de metal, nu au fost 
susținute decît o scurtă pe
rioadă de vreme, fiind apoi 
lăsate în părăsire.

încă prea puțină grijă se 
acordă lichidării indisciplinei, 
mai ales prin munca de con
vingere ■ tineretului, prin 
prezentarea concretă a efecte
lor indisciplinei. Deși in acea
stă direcție posturile utemis- 
te de control ar putea da un 
aport însemnat, el nu este încă 
satisfăcător vizibil tn prezent.

In legătură cu asigurarea 
condițiilor de trai ale tineretu
lui, Congresul U.T.M. a pus 
accentul pe rolul comitetelor 
de cămine, ca și pe celelalte 
prevederi din Hotărîrea Pre
zidiului C.C.S. și a Biroului 
C.C. ai U.T.M., prea puțin cu
noscută și aplicată de organele 
și organizațiile utemiste și sin
dicale.

Arătind aceste lipsuri, Con
gresul organizației noastre a 
trasat, prin rezoluția sa, o 
serie de sarcini de cea mai 
mare însemnătate. Ele se re
feră la educarea economică a 
tineretului pentru cunoașterea 
concretă a căilor de sporire a 
productivității muncii și de 
reducere a prețului de cost, 
la pregătirea tehnică și pro
fesională a tinerilor, de la 
ucenici la muncitori și ia 
maiștri, la crearea cercurilor 
de studiere a experienței îna
intate, la întărirea disciplinei 
și la sporirea rolului posturi
lor utemiste de control, ca Și 
Ia alte probleme.

O chezășie că sarcinile date 
de Congres vor fi îndeplinite 
sînt tinerii fruntași și inova
tori in producție, organizațiile 
utemiste fruntașe, care răspîn- 
desc experiența lor pozitivă în 
masa întregului tineret. Acest 
puternic schimb de experiență 
socialistă are un moment 
principal în înseși lucrările 
Congresului. Cu un mare in
teres au ascultat participan- 
ții relatări ale delegaților ca 
cea de la uzinele „23 August", 
despre colective de tineri in
gineri și tehnicieni ce îndru
mă aici brigăzile și despre 
metoda bună inițiată pentru 
îmbunătățirea calificării uce
nicilor — lucrul alternativ la 
mașină al ucenicului și al lu
crătorului, sau ca cea despre 
cercurile „Iubiți tehnica" în
ființate în întreprinderile din (

ale organizațiilor 
se discută asemenea 
economice și de a- 
tineri nici nu le
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Acum, cînd seadunărecolta
Cu tinerii brigadieri

a nta reievai. in nnaur une- 
\ retului s-au născut inițiative 
\ remarcabile ca cea pentru or- 
\ dine, organizare și atitudine 
\ civilizată în producție de la 
\ uzinele .,Tudor Vladimirescu" 
y și au fost susținute inițiativele 
\ muncitorilor vîrstnici, cum ar 
\ fi ridicarea tuturor muncitori- 

lor la nivelul celor fruntași, 
\ a schimbului de noapte la ni- 
\ velul celor de zi etc. 
\ Relevînd succesele dobîn- 
\ dite, Congresul U.T.M. a sub- 
\ liniat că în participarea tine- 
a retului la activitatea produc- 
\ tivă se mai manifestă încă o 
\ serie de rămîneri în urmă. E. 
\ xîstă lipsuri mari în cunoaște- 
\ rea profesiunii, în stăpînirea 
\ tehnicii, in mînuirea utilaje- 
\ lor și mai ales a celor moder- 
\ ne, în aplicarea metodelor îna- 
\ intate de muncă. De aceea, 
\ mulți tineri muncitori, în ma- 
y joritate proveniți din școlile 
\ profesionale, mai dau produse 
\ de slabă calitate și rebuturi, 
a nu-și realizează normele. 
Î Intre altele, lipsa de pre

ocupare a fost dovedită față 
de activitatea tinerilor mineri. 
In școlile de calificare minieră 
(Aninoasa, Vulcan etc.) se 

Iduce o activitate slabă. Nu 
există grijă pentru atragerea 
tineretului spre meseria de 
miner și în acest sector încă 
nu se creează 
muncă necesare 
condiții de viață 
rilor.

Cea 
Î neral, 

portul 
este slaba preocupare față de

Echipa feminină de handbal 
a R. P. Romîne

condiții de 
brigăzilor și 
optime tine-

mai mare 
in ceea ce 
tineretului

lipsă. In ge- 
privește a. 
tn producție

Vinerea trecută, dimineața, trei 
camioane încărcate cu tineri ve
seli au plecat din curtea gospo. 
dariei de stat din Pantelimon 
spre una din secțiile gospodăriei. 
Erau elevi ai școlii profesionale 
C.F.R., de la depoul „Chivu 
Stoica" din București, care au ve
nit să ajute gospodăria in tim
pul muncilor agricole de vară. 
Ajunși la Frunzănești — pentru 
că aici era secția către care s-au 
îndreptat cele trei camioane — 
au coborlt într-o luncă, la umbra 
unui șir de plopi inalți care șiră- 
juiau trei cabane. Aici era locul 
de muncă și de odihnă al tine
rilor voluntari. De o parte și de 
alta a aleii cu plopi se întindeau 
culturi de roșii, varză, ardei, o 
grădină mare de legume și zar. 
za.vatu.ri.

Prezentările, recomandările, 
sfaturile, organizarea pe clase și 
echipe a durat puțin. Munca a 
început cu atlta însuflețire Incit 
muncitorii și tehnicienii secției 
Frunzănești au fost pur și simplu 
impresionați.

Rezultatul primei zile de mun
că : întregul grup de aproape 100 
elevi și-a realizat norma zilnică. 
Se poate considera aceasta o vic
torie, pentru că nu-i ușor ca în
dată ce ai schimbat cartea sau 
ciocanul cu sapa să realizezi cu 
ușurinfă norma încă din prima 
zi.

A doua zi dimineață, deștepta
rea era programată pentru ora 6. 
Credefi cumva că datorită obose
lii tinerii noștri s-au sculat mai 
tîrziu? Nul La ora 5 toată lu
mea era în picioare șl la 6 munca 
începuse de acum. Era șl acesta 
un fel de a mulțumi lucrătorilor

din gospodăria de stat pentru fe
lul în care au fost primifi și pen
tru condifiile care le-au fost asi
gurate.

lată un aspect din care se pot 
trage concluziile necesare: după 
gustarea de dimineață — pro
gram de lucru pînă la ora prin- 
zului. Apoi masa, care de trei 
ori pe săptămtnă este compusă 
din trei feluri de mincare. O pau
ză tn care se Jac audiții muzicale 
organizate cu concursul instru
mentiștilor Aurel Muller, Ion 
Radu și alții care interpretează 
la muzicufă cunoscute bucăți de

muzică distractivă, iarăși muncă 
pină la masa de seară după care 
urmează din nou un program cul
tural sau sportiv.

Pentru duminică se organizase 
continuarea campionatului de vo
lei dintre clase, început la Bucu
rești și seara era consacrată mu
zicii.

Muncă, hrană suficientă și gus
toasă, distracții, voie bună, iată 
condifii care oferă tinerilor vo
luntari posibilitatea să se achite 
cu cinste de sarcina pe care și-au 
asumat-o — sprijinirea gospodă
riei de stat.

N. SIMIONESCU

De citeva zile a început bătălia recoltării și in regiunea 
Constanța. In G.A.S. lucrările se execută mecanic. Iată, in 
fotografia noastră, secerătoarea-legătoare pe care lucrează ute- 
miștii Nicolae Plugaru și Nicolae Molacu, înaintînd repede în 
lanurile de grîu ale G. A. S. Agigea, regiunea Constanța. 
Lucrînd cu atenție, cei doi utemiști seceră zilnic cite 8—10 
hectare de grîu.

upă prima zi de seceriș

ELENA JIANU

Campioană
mondială

Convorbire telefonică 
cu ELENA JIANU, 

căpitanul echipei noastre

devenit un lucru obișnuit pentru telefo-

o

£ 

o
o

o

O

o
o

o 
o

o 
o 
o 
o

»

Tn zilele acestea a
aista de la centrala hotelului „UNION" din Frankfurt pe Main 
să fie ..deramată" pentru a chema pe cineva din lotul de handbal 
al R. P. Romine. Aproape din oră in oră, ziariștii străini și cei 
germani asaltează centrala telefonică dorind să capete legă
tura cu vreuna din jucătoarele noastre, care, tn cadrul campio
natului mondial, au cucerit o unanimă apreciere.

Așa Incit, in primele ore ale dimineții de ieri și noi ne-am 
numărat printre zecile de solicitând: ținindu-se seama de dis. 
tanța la care ne aflam am căpătat legătura cu prioritate. Și de 
la sute de kilometri depărtare am auzit glasul jucătoarei Elena 
Jianu, căpitanul echipei și una din cele mai rutinate compo 
nente ale ei.

— „Ce să vă spun ? Slntem extrem de fericite și nici acum 
nu ne-am „revenit" după atîtea ore de la minunatele clipe în 
care un întreg stadion de zeci de mii de spectatori, într-o tăcere 
totală, ascultau imnul de stat al scumpei noastre patrii, iar noi. 
aliniate In mijlocul terenului, priveam drapelul nostru care suia 
încet, sus. pe vtrful celui mai înalt catarg".

— „A fost greu ?"
— ..Da I Poate a fost cel mal greu meci din activitatea 

noastră. Pe de o parte echipa germană, care este fără îndoială 
una dintre cele mai bune din lume, ne-a opus o dirză rezistență, 
iar pe de altă parte publicul a făcut o „galerie" puțin obișnuită, 
dorind să vadă echipa lui învingătoare. Dar despre public tre
buie să vă spun că la sfirșit a fost cucerit de valoarea jocului 
reprezentativei R. P. Romine și — obiectiv — a aplaudat cu 
căldură echipa noastră. Dealtfel, după meci ne-au trebuit zeci de 
minute să ajungem de la vestiare la mașină, deoarece eram 
nevoite să trecem printr-o masă de spectatori, dintre care fie
care voia să ne felicite și să ne ceară un autograf. A fost o 
adevărată manifestație de simpatie".

— .Altceva"?
— „Este greu să vă mai spun. Doar așa cum îmi aduc aminte, 

înțelegeți că am trăit duminică clipe pe care niciuna dintre 
noi nu le va uita toată viața. Și de atunci a trecut abia o zi..."

— „Care dintre jucătoare s-au remarcat?"
— „Toate! Da. da. Nu este nimic exagerat tn acest lucru. 

Toate am luptat pînă la ultima picătură de energie pentru vic
torie. nu am precupețit nimic pentru a termina învingătoare. 
Doream din tot sufletul acest lucru, mai ales că tn echipă sînt 
multe utemiste, așa că ce dar mai frumos puteau 
celui de al ll-lea Congres U.T.M. decît un titlu de 
mondiale ?"

— „Cum ai ratat lovitura de la 13 m. ?“
— „M-am grăbit și eram obosită și emoționată,

concentrat sufii ' ' T. _ ,' ■ • ■■■■ -__

Pe o colină domoală, la margi
nea comun® Ziduri, raionul Rm. 
Sărat, se găsesc holdele bogate 
de grîu ale gospodăriei colective 
„Vasile Roaită".

Vara aceasta a fost darnică în 
ploi. Ba, dărnicia ei ar fi putut 
dăuna dacă tinerii colectiviști, 
sfătuiți de cei mai în vîrstă, de 
comuniști, n-ar fi deschis însă 
drum apelor, la vale, spre lac. Și 
azi ? Azi, președintele, tov. Grigo- 
re Stanciu, un om ars de soare, 
plin de veselie și bunătate, a 
adus din cîmp vestea mult aș
teptată : „griul s-a pîrguit".

— Avem patru secerători sim
ple. Două le pot conduce eu, to
varășe președinte...

— Și două eu, vorbi Niculae 
Alecu.

— Totuși, eu cred că nu-s des
tule, continuă utemistul Constan
tin Olteanu, care lusese întrerupt. 
Avem nevoie și de ajutorul 
S.M.T.-ului. In felul acesta, cele 
250 de hectare pot fi ușor sece
rate.

— Treaba am și aranjat-o, tlă- 
căule. Mîine în zori, doi tracto
riști vor fi pe cîmp cu secerăto- 
rile legători. 
mat aici. Să

că 
de

De aceea v-am che- 
știți și voi...

★
zorile vor fi și 
orientare pentru

...Poate 
un mijloc 
șirea la cîmp, însă r.u pentru ... 
doi tineri colectiviști. Ei au vrut 
să ajungă la cîmp, înaintea trac
toriștilor. La rîndul lor, tractori-

ele 
ie- 
cei

știi au găsit de 
„rîdă" puțin de 
viști, în cazul cînd aceștia ar fi 
venit mai tîrziu la lucru. S-au în- 
tîlnit însă aproape de holde și i-a 
pufnit pe toți rîsul. Ce să-i faci ? 
în viață se mai îr.tîmplă și astfel 
de potriviri ale gîndurilor.

— Noi, vorbi tractoristul Du
mitru Tăicuța. începem de la ce
lălalt capăt al cîmpului. Aici e 
mai ușor pentru voi, că sînteți 
cu caii.

— Ne-nvoim.
Și treaba a început.
In față, ceilalți doi, îndeamnă 

din cînd în cînd caii.
Pe tractoare flutură cîte un 

steguleț roșu. Să fie oare drape
lul pentru care luptă toate brigă
zile S.M.T.-ului, în campania de 
vară ? Se pare că da.

Tractorul nu mai are nevoie de 
oameni care să lege snopii în 
urmă. Mașina ce îl urmează, în
deplinește și această muncă. An- 
tohi Huidan, cel de al doilea trac
torist, într-o clipă de răgaz, i-a 
strigat celuilalt:

— Ce zici, „taică", 
10 pînă în seară ?

„Taica", deși nu e un taică a- 
devărat, e totuși obișnuit cu a- 
cest fel de a fi chemat. ■ Drept 
pentru care, atunci cînd este stri
gat, caută să fie cît mai serios, 
să dea răspunsuri cît mai înțe
lepte. Acum, era firesc deci să-i 
răspundă prietenului:

o

o

io

ele aduce 
campioane

... Nu m-am 
concentrat suficient. De altfel fusese stabilit că asemenea lovi
turi vor fi executate de Victorifa Dumitrescu. Ea însă era toc
mai la semicercul nostru. Iar eu, gîndindu-mă că durează prea 
mult și este obositor pentru ea să vină să execute lovitura, 
m-am grăbit să execut. Și am executat prost I Dar nu-i nimic, 
bine că am clștigat. Acest lucru îmi va fi învățătură pe viitor" 

Am mai pus căpitânei reprezentativei noastre cîteva întrebări 
și apoi... a intervenit centralista de la București.

— ,.Limitați convorbirea pentru că mai avem și alte comenzi 
tot pentru Frankfurt pe Main și tot pentru echipa de handbal /“ 

Deh, uitasem că sportivele noastre sînt acum celebrități pe 
care le solicită multă lume...

N. ROTARU

cuviință să-și 
tinerii eolecii-

terminăm

— Se vede că nu te pricepi 
prea bine „fiule". Cel puțin 15 
hectare, dacă nu 20. Auzi ? Tre
buie să-i dăm zor.

Și zorul a continuat 
au răsărit primele stele

La sediul gospodăriei 
colective, președintele și 
sile Ionescu, secretarul de partid, 
discută bilanțul realizărilor din 
această zi.

— Au fost secerate 30 hectare 
de grîu. 20 de cei de la S.M.T., 
10 de ai noștri. Tot grîul sece
rat e clădit în clăi. Costea Ion și 
R. Tudose, de la S.M.T., au arat 
15 hectare rămase de la secera
tul orzului. Mîine ne vom apuca 
de însămînțat porumb 
pentru siloz.

Cum vezi, srnt harnici
— Așa e. Dar la ce 

dești ?
— Mă duc pe la S.M.T. Cred 

că acum tocmai stau la 
Trebuie să le mulțumesc 
lor, personal. Merită.

Președintele a închis 
în care notase ceva, 
nescu a pornit către 

împlinească gîndul.

pînă ce 
pe cer.
agricole 
iov. Va-

furajer

băieții, 
te gin-

masă, 
băieți-

carnet,

să-și

un
Vasile Io- 

stațiune,

ION TEOHARIDE 
Corespondentul 

„Scinteii tineretului" 
pentru regiunea Pfoești
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_ De la C. C. al U. T. M.,
C. C. al Sindicatului Constructorilor 

Construcțiilor
conducerea organizațiilor de par
tid, să îndeplinească și să depă
șească sarcinile de plan ce le 
revin.

Pentru a stimula întrecerea în
tre șantierele tineretului, C.C. al 
U.T.M., C.C. al Sindicatului Con
structorilor și Ministerul Con
strucțiilor instituie „Drapelul 
Șantierului de tineret fruntaș" șl 
diferite premii care vor fi acor
date șantierului ciștigător al în
trecerii

C.C. AL U.T.M., C.C. AL SINDI 
CATULUI CONSTRUCTORILOR 
ȘI MINISTERUL CONSTRUC

ȚIILOR
București. 9.VII.1956.

și Ministerul
C.C. al U.T.M., C.C. al Sindi

catului Constructorilor și Minis
terul Construcțiilor apreciază ini
țiativa brigadierilor, muncitorilor, 
inginerilor, tehnicienilor și func
ționarilor de pe șantierul Națio
nal al Tineretului „Uzina de Su- 
perfosfați și Acid Sulfuric Năvo
dari" din cadrul Trustului 10 
Construcții, care a chemat Ia în
trecere socialistă, in cinstea zilei 
de 23 August, pe constructorii de 
pe toate șantierele naționale și 
regionale ale tineretului și reco
mandă tuturor brigadierilor, mun
citorilor, inginerilor, tehnicienilor 
și funcționarilor de pe șantiere 
să se încadreze cu elan in între
cerea socialistă pentru ca, sub

Tineretul patriei noastre 
primi peste cîteva zile 
oaspeți dragi.

Astfel intre 
avea loc la 
Internațională 
organizată de 
ternațională a Studenților în } 
colaborare cu U.T.M. 4

Tot în această perioadă va I 
avea loc la Timiș un Seminar 4 
Internațional pentru tineretul i 
muncitoresc, organizat do Fe- 
derația Mondială a Tineretu- 
lui Democrat.

Tabăra și Seminarul vor fî ( 
un prilej pentru tinerii parti* ( 
cipanți din diferite țări de a 
se cunoaște mai bine, de a > 
face schimb de experiență și > 
a consolida legăturile de prie- > 
tenie contribuind astfel la in- ( 
tărirea unității mișcării inter- ’ 
naționale de tineret ’

va15-30 iulie 
Timiș o Tabără 

a Studenților 
Uniunea In-

ajutor 
prețios

in- 
din 
In- 
din

„Unde să tnvățămu

Viitorii tehnicieni geologi
N-am numărat treptele. Erau, 

însă, cu siguranță multe, căci de 
la jumătatea drumului am înce
put să am impresia că urc și nu 
mai ajung. Unde mai pui că, 
neîntîlnind nici la intrare, nici 
la etaj o firmă care să confirme 
existența școlii tehnice de geolo
gie în această clădire din Calea 
Dorobanților nr. 163, eram gata 
să cred că am greșit adresa.

Mă opresc în dreptul unei uși. 
apăs ușor pe clanță și, întredes. 
chizînd-o, rămin locului: o în
căpere mare, plină de mese pe 
care, una lingă alta, sute de roca 
și minereuri sclipitoare, divers 
colorate, într-un cuvînt ceva ase
mănător unei peșteri din „1001 
de nopți"...

Din scurta-mi nedumerire am 
fost „.trezită" de tovarășa profe. 
soară Ioana Pop, care mă infor
mă că ne aflăm în laboratorul de 
mineralogie al școlii.

Nu lungă ne-a fost discuția, 
dar bogată în ' 
resante, pentru

Pasionată de 
povestit despre . ......
vității geologilor, veșnic în 
tare de zăcăminte noi, despre cu
rajul. prezența de spirit și răb
darea de care dau dovadă echi
pele de geologi exploratori în stu
diul feluritelor roci din mărunta
iele munților, în aflarea izvoarelor 
de ape minerale, de noi surse de 
ape în șesurile secetoase etc.

înarmați cu temeinice cunoștin
țe de cultură generală și stăpî-ni 
pe materiile de specialitate — 
geologie generală, mineralogie și 
petrografie, cu elemente de geo- 
chimie, paleontologie, stratigrafie 
și geologie a R.P.R., metodica pros
pecțiunii și explorării, hidrologie 
generală aplicată — absolvenții 
școlii tehnice de geologie vor ve
ni pe șantierele de prospecții și 
explorări de minereuri ca oameni 
■pregătiți, capabili să participe cu 
folos la acțiunea de mare răspun. 
dere, aceea de a da patriei mereu 
noi și bogate rezerve de materii 
prime.

Buna pregătire a viitorilor geo
logi e asigurată în timpul celor 
doi ani, cit e durata școlii, de ju
dicioasa îmbinare a studiului te
oretic cu munca practică. Pe 
lingă cercetarea atentă a celor 
peste 2.700 de race și minereuri 
din laborator, în această vară, de 
pildă, elevii vor pleca în tabără 
la Roșia Montană unde, sub în
drumarea profesorilor, vor lua cu
noștință de formațiile geologice 
ale ținutului respectiv, vor vizita 
galeriile, minelor, vor face exerci
ții de prospecțiuni, adică o primă 
verificare a celor însușite în ore
le de curs. După aceasta, se va 
trece la practica pe șantierele ge-

lucruri noi, 
mine 
meserie, ea 
frumusețea

inte-

mi-a 
acti- 
cău-

ologice, unde, alături de muncito
rii și inginerii cu experiență, vii
torii tehnicieni pătrund în „taine
le" cercetării subsolului.

...Pe nesimțite, vremea a trecut 
și. chemată de treburi, tovarășa 
profesoară Pop s-a pregătit de 
plecare. Zilele acestea, timpul e 
deosebit de prețios pentru ea. căci 
se află în ajunul plecării pe un 
șantier.

In drumul spre redacție, m-am 
gîndit mereu la geologie, Ia oa
menii care se dedică acestei mese
rii. Muncă în plină natură, mereu 
călător cînd pe munte, cînd pe 
dealuri sau k șes, la fiecare 
pas întîlnind priveliști noi. mul
țumirea că lucrezi cu un mare 
rost, că prin descoperirile taTe 
dai „hrană" furnalelor și turnă
toriilor, fabricilor de materiale 
de construcții, rafinăriilor și hi
drocentralelor.

Frumoasă și cu adevărat patri
otică e munca de geolog.
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Cu pluta 
pe Bistrița

Printre brazii tnvăluiți în 
ceață se strecoară primele raze 
ale soarelui. Bistrița capătă 
mai întîi nuanțe aurii, apoi, 
după citeva clipe numai, de
vine tulbure, valurile i se mă
resc, De departe se aud tros
nind catargele, plescăind ar
mele, melodia unui clntec 
prin partea locului.

Vin plutașii.
Pe o plută mai mare, care 

se cheamă boc, tînărul plutaș 
llie Geosan, împreună cu aju
torul său, utemistul Valentin 
Țiganca, apar de după un 
cot, alunecînd pe apă.

— Bine că am ieșit pînă 
aici — răsuflă ușurat ajutorul.

llie Geosan se uită la el. E 
drept că pe rîul Diaca pluta 
lunecă iute, lemnele trosnesc, 
și chiar cei obișnuiți. cu greu 
își țin echilibrul. Ieșită însă 
pe Bistrița Aurie, pluta tși în
cetinește mersul și, cel puțin 
în aparență, lunecușul este 
mai lesnicios.

Ilie Geosan cunoaște acest 
drum de apă de mulți ani. A- 
vea 14 ani cînd a dus singur 
prima plută. Azi însă, micul 
plutaș al lui Vasile Geosan 
stăptnește pe deplin meseria, 
cunoaște cursul apei chiar și 
noaptea, cînd nu e lună. Dar 
azi e soare și frumos. Se uită 
cu înțelegere la Valentin, spu- 
nlndu-i apoi, pe un ton în 
care dojana se împletește cu 
îndemnul:

— Fără curaj și atenție, fără 
Inițiativă greu face treabă un 
plutaș.

Valentin a înțeles ce a vrut 
sâ spună Ilie.

— Așa e — rostește, ținînd 
mai departe firul apei.

llie Geosan nu e un plutaș 
cu renume. Cu toate acestea, 
cei de pe Bistrița, asemenea 
dălcăușului său, îl prețuiesc, 
fiindcă niciodată nu le-a dez
mințit încrederea ce i-au ară- 
tat-o.

— Fii atent, Valentine, a- 
jungem la „puricurF.

Aci, napa își îngustează 
cursul, intrînd între pereții u- 
nor stînci văduvite de copaci. 
Catargele se îngrămădesc unul 
în altul. Plutașii își păzesc 
picioarele și mînuie cîrmele cu 
iuțeală și pricepere. Apa tăia
tă de plută ' le sfichiuiește 
trupul, uneori și obrazul. Plu
ta lunecă mai departe, croin- 
du-și drum printre brazii um
broși, printre arinii deși. în 
urmă rămîn Ciocăneștii, Cîrli- 
baba — sate mari, de munte, 
cu casele văruite în alb și a- 
coperite cu draniță.

Fața tinărului plutaș se în
seninează De acum încolo 
drumul e șt mat frumos : laco
beni. Roșu. Dorna, și, în sfîr- 
șit — destinația — combinatul 
forestier Bernat Andrei

CLUJ (de la corespondentul 
nostru).

In urma unei înțelegeri — 
tre Universitatea de Medicină 
Debrețin — R P. Ungară și 
stitutul medico-farmaceutic
Cluj. — 40 de studenți clujeni au 
plecat în țara vecină la Debrețin 
unde vor face practica de vară.

Totodată, a sosit la Cluj o 
delegație de 40 de studenți din 
Debrețin care, la rîndul lor, vor 
face o practică de 30 de zile, a- 
lă-turi de studenții noștri. în cli. 
nicile medicale și chirurgicale 
clujene.

Studenții oaspeți împreună cu 
studenții clujeni, vor lua parte la 
activitatea din cadrul clubului 
studențesc de vară. Vor vizita în 
același timp întreprinderi, insti
tuții culturale și științifice din 
oraș, apoi vor organiza excursii 
pe litoralul Mării Negre, oprin- 
du-se și în localitățile București, 
Sinaia. Stîna de Vale și la Cheile 
Turzii.

De asemenea, studenților clu- 
jeni plecați la Debrețin li s-au 
creat condiții optime atît pentru 
practică cit și pentru folosirea 
timpului liber. Printre altele, eî 
vor avea prilejul să viziteze 
Budapesta și să facă o excursie 
pe lacul Balaton.

-A
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duce

aceste 
la un.

a-

— In fiecare lună ducem 
peste o mie de metri cubi de 
bușteni. .

— In luna asta vom 
mai mult.

— Vom duce...
Pe cînd tși fac însă 

planuri, Ungă lacobeni,
cot, pluta se opintește, deoda
tă. într-un vad de lemne groa
se și lungi. Din cauza izbi
turii, una dintre ctrme se rupe. 
Ilie caută șpanga. toporul și 
trece la acțiune.

— Repede, Valentine, să nu 
facem închisoare (îngrămădi
re de plute pe cursul apei, 
n.n.). Uite, din urmă ne 
jung alte plute

Avea dreptate Geosan. în- 
grămădindu-se toate plutele a- 
colo, pericolul ar fi dat mult 
de lucru plutașilor. în urmă 
cu cîteva zile trecuseră doar 
prin alte „închisori", care i-au 
silit să stea patru zile pe apă. 
Dimineața veneau la plută, 
descărcau lemnele cu tractoa
rele, mai mergeau puțin și, 
dînd în altă „închisoare", o 
luau de la început. Echipa ful
ger, care tn asemenea împre
jurări ar trebui să descurce 
„închisorile", a uitat atunci că 
pe vale au mai rămas butuci. 
Șl uită-te, astăzi butucii au 
oprit pluta lui Geosan și Țigă
nea. Cu greu prind ei pluta la 
mal, descurcă butucii din cale 
și, pe urma lor, ceilalți plutași 
găsesc drumul liber.

în schele la Dorna. Ilie va 
arunca în pilonul de beton șfa- 
cul. va prinde pluta la mal $i 
va primi factura.

— încă 170 metri cubi de 
lemn.

Are să caute apoi, ca de obi
cei, mașina plutașilor. Pe ur
mă. împreună cu dălcăușui 
său, llie, se va întoarce la Cio
cănești, satul lor de baștină 
Mîine. 
nou la 
Diaca, 
se vor 
va
A

el are să pornească din 
drum. Sus. la Bîtca sau 
după ce porțile haitului 
deschide, altă plută iși 

î începe lunecușul către vale, 
cita oară tn luna aceasta ?

AURELIA CACINA 
Corespondentul „Scinteii ti
neretului" pentru regiunea

Suceava
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Victoria lui a fost
Autobusul T.A.R.O.M.-u'ui go

nește vertiginos. Bulevardele sint 
pustii. Luminile Bucureștiului se 
sting una după alta. Doar becu
rile din vitrine rămîn aprinse. 
Razele lor clipesc triste și devin 
din ce în ce mai palide. Pasagerii 
autobusului, aviatorii îmbrăcați 
■în uniforme albastre, nu dau a- 
tenție peisajului 
sînt preocupați 
alții scrutează 
Hi pufoși, un 
fluieră distrat, 
tîrrcl de faptul 
intrat încă în posturi, apasă ner
vos pecia ia acceleratorului

Am ajuns în curtea aerogării 
Baneasa. Un viraj scurt și mași
na frînează brusc.

Printre păsări :e argintii ali
niate pe marg'nea pistei, mi
șună oameni echipați în salo
pete: tehnicienii verifică avioane
le. Personalul navigant, debarcat 
din mașină, pătrunde în biroul 
meteorologic. Glodurile mărunte 
sînt date uitării. Aici îi frămîmă 
o singură și importantă proble
mă : condiții’.e atmosferice. Hăr
țile sinoptice, colorate cu zeci și 
sute de semne, stau liniștite — 
cu toate că uneori reprezintă ne
liniștea uriașului ocean aerian. 
Tinerii aviatori ascultă cu interes 
sfaturile tovarășilor Virgil. Geor
gescu, Vasile Ballo, Iosif Moraru, 
zburători cu experiență îndelun- 
gată.

clină în jo» și sparge plafonul 
norilor. In1 zare se vede Sibiul..

— Ce-țț-am spus? Mînă de 
maestru — exclamă mulțumit bă- 
trînul.

Din
citadin. Unii 

de griji familiare, 
înălțimile și no- 

tinăr telegrafist 
iar șoferul, profi- 
ca milițienii n au

slugă la chiabur
— comandant 
de aeronavă

Era 
1943. 
Tg. Jia la Petroșani, pășea os
tenit și desculț fiul de țăran
sărac Constantin Grivei. Purta
in sDate o traistă înflorată, cu 
de-ale gurii, in șerparul de pin- 
ză ce-i înfășură mijlocul firav 
—cîțiva gologani agonisiți cu 
trudă, iar înlăuntrul ființei fii 
ascundea avbrea cea mai de preț: 
dorința de a învăța . La ora prin- 
zului se opri lîngă ghizdurile unei 
fîntîni și se lungi pe iarba ofilită 
de secetă. Franzele porumbului, 
.prăfuite și îngălbeni'.e înainte de 
vreme, zăceau încremenite. Pe ce
rul alb de pîclă, un vultan se ro
tea bătînd rar din
însoți cu privirea zborul 
durile lui cutezau să 
înălțimile. „Ah, 
ripi !“ șoptea

Visurile îi 
de imaginea 
nescu, fostul 
rulau încă in 
veninoase:

„O să înveți tu carte cînd 
mi-oi vedea eu ceafa".

Copilul a înțeles tîrziu ce în
seamnă aceste vorbe, după
s-a prezentat la l'ceu! din Petro
șani și a fost respins pentru o 
pretinsă debilitate fizică...

...Au trecut anii. Vremurile noi 
i-au-dăruit lui Coslel Grivei aripi

într-o zi din vara anului 
Pe drumul ce suia de la

de-aș 
pătimaș, 

erau însă

aripi. Costel 
lui. Gîn- 
îrifrunte 

avea a-

umbrite 
chiaburului Căpiță- 
său stăpîn.- Ii stă- 
minte cuvintele lui

Mînă de maestru

surpriza
de vșltan, așa Mim Ie visase. 
Din, slugă la < iabur l 
comandant de tronavă. Nu a 
fost^S cale ușoa 
dîrză, prin pildă ; comuniștilor, 
fiul decțărăn s-a Jînălțat la cul
mile dorite» ‘ «,*.

I
1 , • im le visase.

r a ajuns

i. Prin muncă

In ziua de 28 mar 1956. Con
stantin Grivei zbura pe ruta Ber
lin—București. Cu toate că să
geata vitezometrului indica o 
viteză' de sute de kilometri pe 
oră, i se părea că avionul înain
tează prea încet. Era. vesel și ne
răbdător să ajungă la Baneasa. 
In acea zi împlinea un milion de 
kilometri de zbor și credea că la 
aeroport va fi primit cu flori, 
discursuri... Mă rog, sărbătore
ște... Socoteala din tîrg nu se 
potrivea cu cea de acasă. La ate
rizare l-a întîmpinat... doar re
vizorul de circulație 
(lori, nu discursuri, 
calde de mină, nu 
„milionar"... Nimic.
ment, pilotul s-a mîhnit. Apoi 
s-a dus Ia tovarășii in drept și 
le-a cerut să-i calculeze kilometrii 
parcurși în cei 6 ani de zbor.

— Ești milionar I au constatat, 
cu bucurie, 
cum de ne-a 
asta ?

Victoria lui 
nerală. De obicei „milionarii” 
sînt oameni în etate, nu flăcăi 
care au depășit abia primul 
trar de veac...

aeriană. Nu 
nu strîngeri 

insigna de 
Pentru mo-

„Comuniștii" — o mare izbîndă < literaturii franceze
■
Romanul lui Louîs Aragon „Co

muniștii” ocupă, un loc de frunte 
între operele de seamă ale scriito
rilor progresiști contemporani din 
țările capitaliste. .Scriitorul fran
cez Andre Stil spunea despre a- 
ceastă carte că „o asemenea operă 
constituie un fapt însemnat și du
rabil al vieții poporului nostru, un 
act însemnat al Partidului 
tru".

Rojnanul „Comuniștii" din 
ău apărut pînă acum, între 
1949-1951, cinci volume

I. Brâescu

nos-

4» -» ,

artâ aplicatâ > 
Ungare............. ț

• 
rind la Palatul Republicii, re- • 
levă o seamă de talente și î 
tehnici originale într-o ramu- ?
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fascist Visconti sau pe Simon de 
Cautele, agent al ambasadei ger
mane, iată-1 pe „filozoful” reac
ționar Berdoulat care preconizea
ză un plan de exterminare totală 
a omenirii, asemenea „filozofilor" 
atomiști de azi, iată-1 și pe Pa
trice Orfilat, nelipsitul agent al 
imperialismului strecurat în sînul 
mișcării muncitorești.

Un procedeu interesant folosit 
de Aragon în „Comuniștii” este 
cel de a amesteca necontenit fic
țiunea cu realitatea. Astfel, ală
turi de toate personajele mai sus 
amintite apar în roman și perso
najele reale care au jucat un rdl 
pe arena politică a vremii. Ve
dem astfel evoluind pe trădătorul 
Petain, generalul Gamelin, oa
meni politici ca Reynaud, Borinet, 
Abetz ș.a. Apar de asemenea sub 
numele lor conducătorii încercați 
ai Partidului Comunist Francez, 
Maurice Thorez, J. Duclos, Flo- 
rirnond Bonte. Minunat sînt re
constituite scene care s-au pe
trecut întocmai în realitate, ca de 
pildă faimoasa ședință a Came
rei din 16 ianuarie 1940.

„Comuniștii" înfățișează și alte 
episoade reale. Bazîndu-se pe o 
serioasă documentare, cît și pe 
experiența sa proprie, Aragon 
transformă adeseori romanul în
tr-o cronică amănunțită a eveni
mentelor epocii. Amintim dintre 
faptele care ocupă un loc Însem
nat în roman, problema pactului 
sovieto-german din 1939, exodul 
republicanilor spanioli, contradic
țiile și rivalitățile anglo-franceze 
și mai ales descrierea amănunțită 
a dezastrului militar din 1940, a 
incapacității și trădării conducă
torilor militari și politici. Din a- 
Cest punct de vedere, ultimul vo
lum apărut amintește de romanul 
lui Emile Zola „Prăbușirea", unde 
es'.e descrisă infrîngerea 
franceze din 1870.

Romanul „Comuniștii" 
tuie o etapă calitativ nouă 
ția lui Louis Aragon și

ră a artei cu mare putere de 
circulație, la îndemîna 
Facem cunoștință cu 
roși artiști dotati, de la in
ventivii desenatori de 
meuri care se inspiră mult și 
temeinic din natură cît și din 
arta populară, pînă lâ cei ce 
migălesc asupra obiectelor 
aramă sau argint.

în tehnica ceramicei se 
marcă îndeosebi fantezia 
bunul gust al unor maeștri ca ; 
Gorka Geza, laureat al pre- • 
miului Munkacsy, la care for- * 
ma originală a vaselor se îm- • 
bină fin cu ornamentele lu- • 
erate la un înalt nivel artistic, | 

Alături de maeștri, expun • 
seamă de artiști tineri, ? 
urmează tradiția 
aplicate, deosebită 
prin caracterul ei

oricul. 
nume-Blanchard, fost voluntar în Spa

nia, care primește cu brațele des
chise pe refugiatul spaniol Anto
nio, și acesta unul din personajele 
cele mai reușite ale romanului. 
Emoționantă este figura lui Jo
seph Gigoix care, 
fără mîini și fără picioare, repre
zintă un exemplu de curaj și tă
rie morală. Din punct de vedere 
literar el este înrudit îndeaproa
pe cu Pavel Korceaghin și Alexei 
Meresiev, eroii iubiți ai literaturii 
sovietice.

Nu puțini sînt și intelectualii 
comuniști din romanul lui Aragon 
care duc o luptă înflăcărată, 
ca de pildă profesorul Michel Fel- 
zer (care are drept model pe G. 
Politzer ucis de naziști în 1942), 
ziaristul Armand Barbentane sau 
deputatul Lucien. Cesbron.

O temă scumpă lui Aragon, 
existentă și în romanele sale din 
perioada dinainte de 1939, este 
cea a limpezirii treptate a con
științei oamenilor simpli, cinstiți

impri-

mutilat, orb,
care 
anii 

_______  ___ volume (sint 
prevăzute 12) constituie o vastă 
frescă a vieții frămîntate a po
porului francez ditj perioada ani
lor 1939—1945. Deși cuprinde, un 
mare număr de personaje, eroul 
principal al romanului este însuși 
poporul francez care a dus o lup
tă crîncenă împotriva forțelor 
reacționare din Franța și împo
triva naziștilor invadatori., în 
fruntea acestei lupte s-au aflat, 
așa cum indică și titlul romanu
lui, comuniștii, cei mai buni fii 
ai poporului francez. Romanul lui 
Aragon pune tn lumină rolul im
portant al Partidului Comunist 
Francez care, în anii ocupației, 
deși pus în.ilegalitate, a reușit să 
mobilizeze în jurul său forțele po
porului, organizînd rezistența ar
mată împotriva ocupanților hi- 
tleriști. întregul roman dovedește 
o înțelegere justă a rolului ma
selor populare în făurirea istoriei. 
Opera lui Aragon transmite citi
torului o încredere nețărmurită îh 
forțele poporului francez ca și în 
singurul partid care-i apără inte
resele și îi exprimă năzuințele, 
gloriosul Partid Comunist.

Acțiunea primelor 5 volume se 
desfășoară într-un răstimp scurt, 
începutul romanului ne înfăți
șează tabloul emoționant al re
tragerii republicanilor spanioli 
spre frontiera franceză (februarie 
1939). iar sfîrșitul ultimului vo
lum apărut descrie zilele tragice 
din Iunie 1940 cînd guvernul tră
dător al lui Petain a predat Fran
ța în mîinile lui Hitler. Perioadă 
scurtă dar bogată în evenimente 
care au constituit o piatră de în
cercare pentru diferitele clase și 
pături sociale ale Franței din acea 
vreme. Aragon prezintă tocmai a- 
titudinea acestor clase și pături 
sociale în momentele de grea 
cumpănă pentru patria lor în a- 
cești ani. Romanul ne înfățișează 
cele două Franțe : Franța celor 
„200 de familii” și Franța vajni
cului popor, apărător al libertății, 
purtătorul mărețelor sale tradiții 
istorice.

In centrul atenției scriitorului 
stau desigur chipurile de comu
niști, eroici luptători pentru inde
pendența Franței. Cităm printre 
aceștia pe muncitorul Guillaume 
Vallier, care pleacă pe front să-și 
apere patria, pe muncitorul Raoul

de

re-

unei :
mai |
na- •

țional. ■
Fotografia noastră înfați- ?

șează două din cele mal tru- ;
moașe vase expuse. •

• 
..................................................... 1

tovarășii săi. Tii 1 
scăpat sărbătoarea

Expoziția de artă aplicată a 
RP. Ungare, deschisă de cu-

.»■și în special a intelectualilor care, 
depărtați de ideologia comunistă, 
se apropie totuși de Partid și îm
brățișează cauza acestuia. Acest 
proces de clarificare ideologică, 
dovedind atracția pe care o repre
zintă Partidul Comunist pentru 
milioane de oameni cinstiți, este 
o realitate a vieții franceze din 
ultimii 20 de ani.

De aceea, un grup important de 
personaje din „Comuniștii" este 
constituit de acei oameni cinstiți 
aparținînd micii burghezii sau 
uneori chiar marii burghezii care, 
dună un drum nu lipsit de rătă
ciri și ezitări, rup orice legături 
cu burghezia și se alătură luptei 
comuniștilor pentru libertate și 
independență, împotriva fascis
mului. Asemenea tipuri sînt Watrin 
sau bijutierul Robert Gaillard și 
soția sa și mai ales duioasa pe
reche de îndrăgostiți formată din 
Cecile Wisner și Jean de Mon- 
cey, care reușesc să se smulgă 
din mediul lor, marea burghezie, 
pentru a trece de partea cealaltă 
a baricadei.

In fața acestor numeroase per
sonaje. atît de vii și bine indi
vidualizate. care întruchipează 
adevărata Franță, romanul „Co
muniștii" ne înfățișează o galerie 
bogată de personaje negative, a- 
cei trădători care au dus Franța 
aproape de pragul pieirii. Iată-i 
pe rechinii finanțelor sau indus
triei ca .Denis d’Aigrefeuille sau 
Wisner, iată-1 pe politicianul neo-

Surdomut
a fost surpriză ge- 

obicei Surdomuții sînt niște oameni 
care mie mi se par cu totul și cu 
totul ciudați. Cînd îi văd, mă în
durerez sincer. Cum pot oare 
trăi ei fără să audă și fără să 
vorbească ? Ce gîndesc, ce părere 
au despre viața lor ? Ce impresie 
le fac ceilalți oameni, care aud 
și vorbesc ?

Aceste întrebări mă frămîntau 
și-mi trezeau sentimente dintre 
cele mai pioase față de aseme
nea ființe nefericite.

Aceasta pînă de curînd. Acum 
cîteva zile am cunoscut un sur
domut care pe lîngă faptul că 
mi-a clarificat nedumeririle de 
mai sus, m-a făcut să n-am_nici 
măcar un strop de milă față de 
el. In loc să-l compătimesc, l-am 
întrebat brutal, fără menajamen
te : „De ce ești surdomut, măi 
tovarășe, și nu ești ca ceilalți 
oameni ?“ El m-a auzit și mi-a 
răspuns, nu prin semne, cl cu 
viu grai: „Așa m-am născut". 
Aceasta nu e de fapt adevărat. 
Pentru că erou! despre care vor
besc aici suferă de surdomuțenie 
numai In anumite împrejurări. 
De obicei n-aude și n-are grai 
doar atunci cînd. stînd pe scau
nul de director adjunct al Trus
tului de Construcții din Cluj, ci
neva îi dă . telefon spunîndu-i ur
mătoarele:

— Tovarășe Tamacs, brigadie
rii de pe șantierul nr. 2 n-au dor
mitoare.

Surdomutul n-aude. Tace. Pro
babil că cugetă. După o vreme, 
apasă pe un buton ca și cînd ar 
dori să-i apară secretara și, ca 
ptintr-o minune, îi vine graiul, 
întreabă :

— Atunci, unde dorm?
t— Afară, pe cfcnp. $i-au pus 

paturile afară. Doi s-au îmbolnă
vit din cauza asta. Aranjați de 
urgență cu dormitoarele.

Surdomutul își pune Imediat 
două tampoane puternice în u- 
reche. Nu mai aude. Butonul 
graiului e înSă deschis.

— Bine, tovarășe, am să...
Trece o zi, trec două. „Am să...” 

Nimic. Sună iar telefonul.
— Tovarășe Tamacs, băieții 

tet afară dorm. Unii s-au adăpos
tit într-un grajd. Pe jos e pămînt 
rece, moloz, murdărie. Ne tre
buie și nouă materiale sportive. 
Ce măsuri luați ?

Surdomutul e... surdomut. N-au
de, nu vorbește. Tace. La telefon

Tinerii țărani din comuna Dra
goș Vodă, raionul Călărași, sînt 
cunoscuți în mai tot raionul ca 

■ tineri harnici, pricepuți în lucra
rea pămîntului. Cu toate acestea, 
alături, de părinții lor. ei au avut 
de dus o viață grea, plină de mi
zerie din cauza sărăciei pămîntu
lui, care nu întotdeauna era dar
nic cu cei care-l munceau. E vor
ba de anii cind in comună nu 
exista gospodărie colectivă.

In anul 1950. 60 de familii din 
comună s-au unit în gospodăria 
colectivă „Victoria”.

An de an. de la înființarea ei, 
gospodăria a crescut și s-a întă
rit, s-a mărit avutul obștesc a 
crescut bunăstarea colectiviștilor 
Astăzi, în gospodăria colectiva 
lucrează 31 î familii.

In 1950, la înființarea gospodă
riei colective, inventarul adus de 
membrii colectiviști se compunea 
din Cîteva căiuțe și acelea uzate, 
cîteva perechi de cai și aceia ba- 
trtni. Cu asemenea posibilități a 
fost greu de pornit la drum. Dar 
munca harnicilor colectiviști, a- 
jutorul dat de statul nostru, atn 
prin credite, cît și prin mașinile 
S.M.T.-ului Bogdana, a făcut ca 
astăzi gospodăria colectiva sa 
aibă o puternică proprietate ob
ștească compusă din 63 cai, 494 
Oi. 14 vaci de lapte. 53 stupi de 
albine. 19 căruțe noi, un auto
camion de 4 tone Șl 
245 capete tineret cabalin, taurin 
și ovin. De asemenea, gospodă
ria dispune astăzi de un. însem
nat număr de unelte agricole — 
prășitori, pluguri etc. 
r ...L—:» ... grajd modern 

o maternitate 
pentru 60~~scroafe, atelier meca. 
r. ±. ..—1».:„ fierărie, cure-

Tn sfîrșit, sosește ora plecării. 
In fotoliile cafenii iau loc băr
bați. femei, bătrîni și copii. Avio
nul se urnește greoi, din loc. in
trat pe culoarul pistei, viteza lui 
•crește uluitor. Deodată se desli- 
pește de pămînt și, ca- un fulg 
ușor, purtat de vînt, începe să 
prindă înălțime. Călătorii privesc 
prin ferestrele mici. Avionul pă
trunde într-o ceață deasă, apoi 
plutește deasupra unei spume 
albicioase. Ochii unei femei cată 
speriați spre cabina de pilotaj, 
spre zecile de ceasuri, spre chi
purile aviatorilor, dăltuite de în
cordare. Fața comandantului de 
aeronavă. Constantin Grivei, o 
neliniștește. Oare tînărul e des
tul de priceput ? In privire i se 
strecoară o undă de teamă. Un
deva. într-un orășel de munte, 
o așteaptă mama, bătrînă și bol
navă. Un călător cu părul alb, 
îi observă neliniștea și-i șoptește.

— Nu-țf fie teamă : Constantin 
Grivei e pilot cu experiență. Am 
călătorit de multe ori cu el. Sînt 
vechi client al T.A.R.O.M.-ului și 
cunosc o parte din tainele mun
cii lor. Zborul „fără vizibilitate" 
nu e cu ochii închiși- E drept, 
piloții nu văd pămîn-tul, totuși, 
prin calcule, știu cu precizie unde 
ne aflăm. Tn plus. între avion 
și aeroportul Baneasa există o 
permanentă legătură prin radio...

Peste puțin timp, avionul se tn- 
------ 4-------

Al 3-lea spectacol 
în Capitală 

al ansamblului 
„Grenzpolizei“

Pe scena Teatrului de vară 'din 
Parcul de Cultură și Odihnă 
„I. V. Stalin", Ansamblul de cîn- 
tece și dansuri „Grenzpolizei” din 
R.D. Germană a prezentat dumi
nică seară cel de 
tacol în Capitală.

Spectacolul s-a 
frumos succes.

al treilea spec-

bucurat de un

S-a construit un 
pentru 50 vite,

pic, de tîmplărie, 
lărie.

Munca unită- a

ce
pă-

D. PAUL 
și corespondent 

STELIAN BĂNICA
trupe’or

(Agerpres)

colectiviștilor,

„Scînteifl tineretului"
Pag. 2-a 10 iulie 1956

Spre țărmurile însorite 
ale Crimeii

>> Pe cheiul portului Constan
te ta. un grup numeros de oa. 

meni aștepta în fața unul șu
ti perb vas de pasageri, clipa in 

care se putea îmbarca. Ați 
« ghicit: erau turiștii ce porneau 
>> in croaziera pe Marca Nea- 
« gră. organizată de O.N.T. Car- 
<< păți. Un cetățean cu o infăți- 
» șare simpatică explica ceva 

unu! vecin. Și cum acesta ma
ss nifesta parcă o neîncredere. 
» cetățeanul jovial și simpatic 
<< scoase din portvizit... un bu
ss letin...
% — Uite dom’ie, să te con.

vlngi...
sj Interlocutorul cercetă cu
lt rios hirtia, apoi, zîmbind și- 

ret. scoase și el... un buletin 
<< asemănător. O nouă surpriză, 
» dar de astă dată pentru celă- 

lalt. Rizind, cei doi și-au 
« strîns mîlnlle. Unul era Adal- 
S> bert Weinberger, din Satu 

Mare, responsabil la restau- 
« rantul „Someș", iar celălalt 
ȘS Gheorghe Călin din București, 
); ajutor didactic la Institutul de 
i< mine. După cum ați bănuit, ei 

erau posesorii unor buletine 
>> „Pronosport" cu 0 rezultate 
« și primiseră ca premiu o călă- 
>> torie pe Marea Neagră.
?) Dar un șuierat al vaporului 
« le curmă discuția ce nu părea 
SS să se sfirșească curind și cu 
>t ceilalți turiști se îndreptară 
« împreună spre scara de la 
» bordul vasului.
?? ...Pentru a doua oară „Piotr 
s< Velikii" a aruncat ancora în 
1> portul Constanța. Este un vas 

minunat, elegant și suplu, un 
<< adevărat vapor de pasageri ce 
>> poate rezista la toate furtuni- 
?? le mărilor și oceanelor. Căpi
țe tanul vasului, Vasili Kniga, 
S> este un vechi lup de mare ce 
<7 cunoaște Marea Neagră ca pe 
« propriul său buzunar. Acum

vasul a sosit de la Varna, de 
unde a adus un grup de turiști 
bulgari.

Spre seară au sosit și cehii, 
peste 40 de turiști, iar mal tlr- 
ziu — amatori de croazieră pe 
mare din R.P. Ungară.

In zori, „Piotr Veliki!" a 
salutat de trei ori prin sirenă 
portul și orașul Constanța, 
apoi lin s-a desprins de chei 
și a pornit spre larg, cu mo
toarele in plină presiune. 
Drum bun turiști, spre Odesa, 
spre țărmurile calde ale Cri- 
meii...

Fototext G. PETRE

consti- 
în crea

se poate 
afirma fără doar și poa.e că el este 
o victorie a realismului socialist 
în literatura franceză. Această 
reușită se explică prin faptul că 
creația autorului a fost luminată 
de ideologia marxist-leninistă, se 
explică prin faptul că Aragon a 
trăit și a participat activ la eve
nimentele pe care Ie descrie, ro
mancierul fiind un exemplu desă- 
vîrșit de scriitor militant. Maurice 
Thorez a dat o înaltă apreciere 
romanului „Comuniștii", spunind 
că Aragon are marele merit de a 
crea o operă de luptă, situîndu-se 
cu hotărîre ca întotdeauna pe po
zițiile Partidului. Această carte și 
autorul ei aduc cinste Partidului.

„Comuniștii" este o carte care 
are o puternică influență educa
tivă asupra noilor generații de ti
neret. Prezentînd drama trăită de 
poporul francez în anii celui de-a! 
doilea război mondial, Aragon 
nu înfățișează poporul ca o vic
timă, nu se lamentează despre 
calvarul îndurat de el. întreaga 
operă este străbătută de un opti
mism sănătos, de încredere neli
mitată în viitor. Zugrăvind per
sonajele și, faptele într-o largă 
perspectivă a viitorului, romanul 
iui Aragon ajută pe oricine să-și 
dea mai .bine seama că falimentul 
orînduirii capitaliste este de neîn
lăturat, că forța comunismului 
este invincibilă.

Romanul lui Louis Aragon este 
fără îndoială cea mai însemnată 
operă literară, adevărată epopee, 
apărută în Franța în anii de după 
război și îl situează pe autor 
la loc de frunte între marii scrii
tori ai Franței de azi. Aragon este 
reprezentantul autentic al cultu
rii franceze progresiste, o,punîn- 
du-se culturii și literaturii oficiale 
a scribilor imperialismului.

Marcel Cachin spunea pe drept 
cuvînt cu ocazia apariției celui 
de-al treilea volum al romanului 
„Comuniștii" : „Tovarășul nostru 
Aragon a adus o nouă și eminen. 
tă contribuție cauzei poporului 
francez și adevărului istoric".

urlă voci alarmate. Se aud ame
nințări, rugăminți.

— Tovarășe, trebuie, nu se 
poate trăi în situația asta. Voci
le sînt din ce în ce mai indig
nate.

Atunci, din cauza rezonanței 
prea puternice, butoanele cad sin
gure și surdomutul zice:

— Am să...
Și iar se strică mașinăria.
Comandantul șantierului, îm

preună cu un tovarăș de la comi
tetul regional U.T.M., izbutesc a- 
tunci să ajungă In biroul său.

— Tovarășe Tamacs, nu te 
grndești că și brigadierii sînt oa
meni, muncesc toată ziua, își de
pășesc normele ? E păcat de bă
ieții din echipa lui Bolea Traian, 
care-s spirt, nu altceva. Se poate 
să nu le asigurați condiții de 
trai ? Ce zici, tovarășe Tamacs ? 
Pe urmă, vor șl ei să joace fotbal. 
Dați-le echipament și minge. Pe 
urmă, vrem să facem un colț ro
șu, s-avem un radio, să se poată 
distra și ei, să joace șah. Ce pă
rere aveți ?

Abia atunci își dau seama 
că cel căruia i se adresau n-au
de. și nu grăiește. încep atunci 
să-i meșterească mașinăriile, îl 
întorc pe o parte și pe alta. îl 
sucesc, îl invtrtesc — nimic.

— Măi fir-ar să fie! Unde-or 
fi butoanele alea ? se întreabă 
necăjit comandantul.

Pînă la urmă nimeresc unul. 
Apasă pe el puternic. Atunci se 
aude slab o voce ca din mor- 
mtnt:

— Am să...
Și tot așa „am să...“, „am 

să...“. întotdeauna, după rostirea 
acestor două cuvinte monosilabi
ce, se defectează mașina și sur
domutul tace.

■Drept pentru care ne-am gtn- 
dlt ’si facem următoarea adresă 
către forurile competente.

Tovarăși,
Trimiteți de urgență la Cluj 

cîțiva specialiști care să-i redea 
tovarășului Tamacs însușirea dea 
face ceea ce promite atunci cînd 
zice „am să.. “ Luați-1 și duceți-I 
pe șantier să vadă cum trăiesc 
gadierii și comunicați-i prin 
ga ioane că e datoria lui să 
grijă de ei. Dacă nu puteți
reparați graiul ca să poată spune 
mai mult decît,.am să...“, atunci... 
vedeți dvs. ce faceți.

Cu salutări tovărășești și cele 
mai calde rugăminți.

(ss) Brigadierii
p. conf. ION BAIEȘU

bri- 
me- 
aibă 
să-iZilele

lucrarea pămîntului cu mijloace 
mecanizate și după regulile agro
tehnicii înaintate au făcut ca, an 
de an, gospodăria colectivă să ob
țină producții sporite la hectar, 
iar valoarea unei zile muncă să 
crească.

Un rol de seamă în dezvoltarea 
și întărirea gospodăriei colective 
l-au avut și tinerii în frunte cu 
utemiștii care, sub conducerea și 
îndrumarea organizației de par
tid, au muncit pentru obținerea 
de producții sporite la hectar, 
pentru atragerea de noi tineri și 
uterritști în gospodăria colectivă.

Viata tinerilor se schimbă pe zi 
ce trece în gospodăria colectivă, 
mizeria și sărăcia rămîn în amin-

luminoase ale tinerilor colectiviști
cu gospodării individuale. Iată 
ce venituri au obținut tinerii co
lectiviști în comparație cu cele 
ale tinerilor țărani individuali.

Trebuie să arătăm că veniturile 
obținute de tinerii colectiviști 
Constantin Pletea și Vasile Ma
nea au intrat în întregime în gos
podăria lor. Cei doi tineri cu 
gospodărie individuală au avut de 
achitat obligații către stat i (cote, 
impozite agricole și munți 
S.M.T.), întreținerea animalelor, 
sămință, care se scad din produc
ția totală.

Dragoș Vodă
Ion R.

Con- 
i din 

sectorul individual. Diferența se 
datorește posibilităților și condi
țiilor de murtcă pe care le creează 
cele două sectoare țăranilor mun
citori. Pe de o parte, teren co
masat într-un singur trup de 
1.060 ha., lucrările mecanizate 
făcute la timpul optim, forja de 
muncă colectivă ; pe de altă par
te — 932 ha. teren a! tira
nilor cu gospodărie individuală; 
împărțit în 737 parcele, forța de

ar fi mai vrednici decît 
Si|a, Constantin Balaciu, 
stantin Moise și alti tineri

Produse obținute în 1955

meniul trecutului, cînd munceau
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cu părinții lor la moșierii Popes- 
cu-Băleanu, Cornățeanu și alții.

Astăzi, tineretul și-a găsit o 
nouă viață în gospodăria colec
tivă. Anul 1955 a fost un an rod
nic. Cu toate acestea, tinerii ță-

Felul produselor

răni muncitori cu gospodărie in- Grîu 2.320 765 2.167 765
dividuală nu pot să-și măsoare Porumb 4.140 1.500 3.862 1.020
rezultatele cu cele obținute de ti- FI. soarelui și orz 1.206 — 1.122 —
nerii colectiviști. Fasole 108 — 100 —

Tinerii Constantin Balaciu și Cartofi 144 134 —
ton R. Sița sint cunoscuți în co- Ceapă 90 — 88 —
mună ca oameni care-și muncesc Varză 180 -*• 167
bine pămîntul. In anul trecut, Brinză 72 — 67 —
Constantin Balaciu a avut însă- 
mînțat pămîntul său de 1,05 ha.

Paie de grîu și coceni 
de porumb 8.640 2.500 8.040 2.300

cu porumb și griu pe care l-a Lucernă și porumb furajer 2.160 — 2.010 —
muncii cu soția sa. La tel și ute- Lei 594 — ’* 525 —
mistui Ion R. Sița care are ace
eași suprafață.

Total produse 
în afară de bani 19.060 4.765 17.757 4.085

Pina a intra în gospodăria co
lectivă. o situa|ie asemănătoare 
o avea și uterriistul Constantin 
Pletea și Vasile Manea. Pentru 
zilele-muncă efectuate în gospo
dăria agricolă colectivă, ei au pri
mit cantități importante de pro
duse care depășesc de 3—4 ori 
pe cele obținute de cei doi tineri

(exprimate in kilograme)

Diferența între veniturile com
parate mai sus nu se datorește 
faptului că tov. Constantin Ple- 
tea, Vasile Manea, Alexandrina 
Olteanu, Manda Mituleț și alți 
utemiști din gospodăria colectivă

Să luăm numai un exemplu din 
anul acesta cu privire la situația 
recoltei și întreținerea culturilor 
în sectorul socialist și sectorul 
particular. In gospodăria agricolă 
colectivă griul de pe cele 402 ha. 
semănat ia timpul optim, cu să- 
mînță de calitate, selecționată, e 
înalt și frumos, cu spice mari și 
promite o recoltă de 2.000 —2.200 
kg. la hectar, pe cind al țăranilor 
cu gospodării individuale nu pro
mite o recoltă medie mai mare de 
500—600 kg. la hectar. In gospo
dăria agricolă Colectivă — pînă 
la 14 iunie a.c. — se executaseră 
cite 3 prașile la culturile de po
rumb, floareasoarelui și fasole, 
pe cind în sectorul individual nu 
se făcuse decît 20 la sută din 
prașila a 11-a. Iată încă un exem
plu, despre superioritatea gospo
dăriei colective.

Credem că e bine să arătam 
cum munca în gospodăria colec
tivă a schimbat nu numai con
dițiile de muncă ale tineretului, 
dar și condițiile de trai, care sînt 
mereu In creștere. Iată, de exem
plu, utemistul Constantin Pletea 
— din valorificarea prin coope 
rativă și pe piață a unei părți din 
produsele obținute și-a introdus 
în locuință lumină electrică, a 
cumpărat un aparat de radio care 
a costat 1850 lei, și-a luat mii 
multe coslume de haine pentru 
el și soție, material lemnos pen 
tru ridicarea unei case noi și alte 
lucruri pentru uzul casnic.

. Șțnlru a ilustra mai mult ni- 
-jwlult.ițe trai mereu crescind al 
tinerilor colectiviști. să mai dăm 
numai două exemple. In 1954, in 

4Q comună nu existau mai mult de 
două aparate de radio; în 1955—

muncă fărimițată ca și pămîntul^văluț"^e trarmereu"crescind "al 
ori irosită neproductiv, cu muta- ..................................
rea de la o fișie de pămint la 
alta, ce se găsesc la distanțe în
tre ele și de comună, intre 5—12 
km.

1956, în comună au intrat 90 a- 
parate de radio din care majori
tatea sînt în casele colectiviștilor. 
Majoritatea utemiștilor au aparate 
de radio, fie personal, fie în casele 
părinților lor. „După o zi încor
dată de muncă, seara, la întoar
cere e plăcut să asculți un pro
gram de muzică populară romî- 
nească, sau din muzica popoarelor, 
ca să uiți oboseala zilei de mun- 
că“ — ne spun utemiștii Ilie Man
ei u și Nicolae Olteanu.

Pentru tinerii care se căsăto
resc problema întemeierii unui 
cămin nu mai e o problemă greu 
de rezolvat, cu îndatoriri pe )a 
cămătari și chiaburi cum era îna
inte. Numai în primăvara acestui 
an, 15 tineri colectiviști și-au fă
cut case noi. Utemistul loan Dim. 
cea, după un an de muncă în gos
podăria colectivă, a putut să-și 
dureze o casă nouă, pe care pă
rinții lui nu ar fi putut s-o facă 
dacă erau în sectorul individual! 
La fel și tinerii Vasile Drăgol, 
Ion Andrei și alții, care prin mun
ca lor și cu sprijinul gospodăriei 
colective și-au clădit case noi.

Viața nouă a colectiviștilor, su
perioritatea muncii unite în colec
tivă atrag tot mai mulți tineri cu 
gospodării individuale. Numai de 
la cel de al II-tea Congres al 
Partidului Muncitoresc Romin și ‘ 
pînă în prezent au intrat în 
G.A.C. și întovărășrile agricole 
din comună peste 25 tineri. La 
obținerea acestor rezultate orga
nizația U T.M. din G.A.C., sub 
conducerea organizației de partid, 
a avut un rol însemnat.

Ea a mobilizat pe tinerii colec
tiviști să vie regulat Ia muncă 
Tn 1955, din cei 33 u'.emiști nici 
unul nu a avut sub 150 zile- 
muncă. Utemiștii au fost în frun
tea lucrărilor de arat, însămîn- 
țat, iar acum, la lucrările agricole

de vară toți tinerii participă la 
muncă.

Organizația U.T.M. se ocupă și 
cu munca de lămurire penlru a- 
tragerea de noi tineri în gospo
dăria colectivă. Ea a confecțio
nat, tn acest scop, panouri cu 
cifre și exemple comparative, 
folosește brigada artistică de a- 
gitație, duce munca de la om 
la om.

Dar trebuie să spunem că or
ganizația U.T.M., utemiștii, tine
rii din G A.C. „Victoria" nu tre
buie să se mulțumească cu rea 
Uzările obținute; ei mai au mulle 
de făcut. Mai sint unii tineri ca 
Maria Popa din brigada a Il-a, 
Anica Moghior și Mar.a lorgu din 
brigada a lll-a, care fac lucrări 
de proastă calitate, nu prea se 
împacă cu disciplina, umblă dună 
cît mai multe zils-muncă. dar 
cum au muncit și ce product e 
vor da lucrările făcute de ele. mai 
puțin |e interesează. In această 
direcție trebuie să se stea de 
vorbă cu aceste tovarășe, să fie 
ajutate să-și schimbe atitudinea 
față de muncă. în gospodăria co
lectivă sînt mulți tineri fruntași 
care ar dori să devină utemiști. 
dar ei încă nu se bucură de a- 
ceastă înaltă prețuire, din cauză 
că biroul Organizației U.T.M., din 
cîte se vede, tiu prea are timp să 
se ocupe cu așa ceva. Biroul or
ganizației de bază U.T.M. poate 
conduce cu mai multă însuflețire 
munca utemiștilor Tinerii colec
tiviști doresc pe bună dreptae să 
fie antrenați In acțiuni cit mai 
frumoase în vederea strîrgerii re
coltei, pentru dezvoltarea și în 
frumusețarea gospodăriei lor co. 
lective care le oferă condiții so
cialiste de muncă și minuna'e 
perspective de viitor.

O consfătuire rodnică
Consiliul Central A.S.l.T. a or

ganizat simbătă în Capitală 6 
consfătuire pe țară cu tema: 
„Utilizarea în industrie a proce
deului de încălzire și uscare cu 
radiații infrăi'Oșii” La lucrările 
consfătuirii au participa! ingineri, 
tehnicieni, cercetători și proiec- 
tanți din industriile: constructoa
re de mașini, electrotehnică, 
alimentară, ușoaiă, de medica
mente, industria lemnului și al- 
tele.

Participanții la consfătuire — 
ingineri și tehnicieni din între
prinderi. ministere, institute de 
cercetări și proiectări ale tuturor 
ramurilor industriale — au holărlt 
să mobilizeze coleclive lărgite în 
această acțiune importantă de in
troducere și extindere a procedeu, 
lui de încălzire și uscare cu ra
diații infraroșii.

(Agerpres)
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La 11 iulie va avea

o importantă hotărîre 
a C.C. al Partidului 

celor ce muncesc 
din Ungaria

Din țara constructorilor comunismului

Vizita delegației 
guvernamentale 

a R.P.D. Coreene 
la Moscova

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
TASS transmite: In după amiaza 
zilei de 7 iulie, delegația guver
namentală a Republicii Populare 
Democrate Coreene, in frunte cu 
Kim Ir Sen, președintele Cabine
tului de Miniștri al R.P.D. Co
reene. a vizitat mausoleul lui 
V. I. Lenin și- I. V. Stalin, unde 
a depus o coroană de flori. Pe 
panglica coroanei se putea citi 
următoarea inscripție: „Lui V. I. 
Lenin și I. V. Stalin, din partea 
delegației guvernamentale a Re
publicii Populare Democrate Co
reene".

Delegația a fost însoțită de 
V. I. Ivanov, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
U.R.S.S. în R.P.D. Coreeană, I. F. 
Kurdikov. șeiui secției pentru Ex
tremul Orient din Ministerul Afa. 
cerilor Externe al U.R.S.S.. gene- 
ral-locotenent A. I. Vedenin, co
mandantul Kremlinului din Mos
cova.

★
MOSCOVA 9 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 8 iulie de
legația guvernamentală a R.P.D. 
Coreene. în frunte cu tovarășul 
Kim Ir Sen. președ ntele Cabine
tului de Miniștri al R.P.D. Co
reene, care se află la Moscova, a 
vizitat Expoziția Agricolă Unio
nală și Expoziția Industrială 
Unională.

Oas-oatii s-au interesat de dife
rite probleme ale agriculturii și 
creșterii vitelor și de dezvoltare 
industrială a țării.

-Oo-

Cancelarul Raab a primii 
pe Dag Hammarskjoela

VIENA 9 (Agerpres). — Agen
ția France Presse anunță că se- 
c-elaru! general al O.N.U. Dag 
Hammarskjoeld care a sosit la 
Viena. a făcut la 9 iulie vizite 
oficiale cancelarului Julius Raab, 
ministrului afacerilor externe Leo
pold Figi și al'or membri ai gu
vernului austriac.

El a discutat cu acest prilej 
chestiuni privind calitatea Aus
triei ca nou membru al O.N.U.

—OQO—

Sesiunea Comitetului 
national al Asociației

„Franța—URS S."

PARIS 9 (Agerpres). — TASS 
transmite: In zilele de 7 și 8 iu
lie a avut loc la Paris sesiunea 
Comitetului național al Asocia
ției „Franța—U.R.S.S.**.

Comitetul național a relevat cu 
satisfacție rezultatele pozitive ale 
tratativelor care au avui loc la 
Moscova Intre conducătorii so
vietici. pe de o parte. Guy Mollet 
șeful guvernului francez și Pi- 
neau. ministrul Afacerilor Exter
ne, pe de altă par’.e și a hotărî* 
să ia o serie de m'-suri menite să 
contribuie la îndeplinirea cu suc
ces a hotăririlor adoptate în 
cursul acestor tratative.

Comitetul național a hotărît să 
convoace la sfîrșitul acestui an 
Congresul national al asociației 
„Franta-U.R.S.S.**.

—o-qo-

„0 astfel de organizare 
trebuie să fie folositoare 

și psntru noi“
A DECLARAT 

PRINȚUL SIANUK, 
DUPĂ VIZITAREA 

COLHOZULUI „LUCI*

MOSCOVA 9 (Agerpres). 
TASS transmite: La 8 iulie, 
teta sa regală prințul Norodom 
Sianuk. prințul Sisovat Moni- 
pong, primul ministru Kim Tit, 
tJm Șeang Sun, președintele Adu
nării Nationtie a Cambodgiei, și 
ceilalfi membri ai delegației cam
bodgiene au vizitat colhozul 
„Luti“ din apropierea Moscovei

Aici oaspeții au vizitat ferma 
de ’creștere a vitelor, serele, li
vadă de fructe, plantațiile de ar. 
buști fructiferi. Colhoznicii au 
salutat cordial pe prințul Noro
dom Sianuk și pe persoanele care 
l-au însoțit, le-au oferi, fructe. 
Prințul Norodom Sianuk și-a ex
primat admirația lată de reali
zările artelului agricol. împărtă
șind impresiile sale coresponden
tului agenției TASS. prințul No
rodom Sianuk a spus :

Lucrul cel mai interesant pen
tru noi este ideea unirii țărani
lor tn scopul creării unui sistem 
de producție mai perfecționat. O 
astfel de organizare trebuie să 
fie folositoare și pentru noi. Ne 
place foarte mult acest sistem 
rațional.

După aceea conducătorii Cam
bodgiei au plecat spre Moscova.

După aceea, prințul Norodom 
Sianuk și persoanele care-1 Înso
țesc au asistat pe stadionul Di
namo la deschiderea spartachia- 
dei popoarelor din R.S.F.S.R.

★
MOSCOVA. La 9 iulie, au pă

răsit Moscova alteța sa regală 
prinful Norodom Sianuk și cei
lalți oaspeți cambodgieni care au 
vizitat U.R.S.S. la invitafia gu
vernului sovietic.

★
BERLIN. — La 9 iulie a sosit 

la Berlin venind de la Moscova 
delegafia guvernamentală a Cam
bodgiei in frunte cu prinful No
rodom Sianuk

In aceeași zi. delegația guyej-' 
namentală a Cambodgiei a pără
sit Berlinul.

Deschiderea Sesiunii 
Sovietului Uniunii 

al Sovietului Suprem al U.R.S.S.
MOSCOVA 9 (Agerpres). — TASS transmite : Deschiderea se

siunii Sovietului Uniunii al Sovietului Suprem al U.R.S.S. va avea 
ioc la. 11 iulie ora 10 dimineața în sala de ședințe din Kremlin 
a Sovietului Suprem al •••**-U.R.S.S,

w
Sovietului Naționalităților al Sovietului 

avea loc la 11 iulie, ora 13, în sala de șe-
Deschiderea sesiunii

Suprem al U.R.S.S. va___ ____ ___ ____ _
dințe din Kremlin a Sovietului Suprem al U.R.S.S.

★
Ședința Consiliilor decanilor de vîrstă ale Sovietului Uniunii și 

Sovietului Naționalităților ale Sovietului Suprem al U.R.S.S. va 
avea loc la 11 iulie, ora 9 dimineața în Palatul de granit al Krem
linului.

începerea tratativelor sovieto-coreene
MOSCOVA 9 (Agerpres). — 

TASS transmite; La 9 iulie au 
începui la Kremlin tratativele 
dintre delegațiile guvernamentale 
ale Uniunii Sovietice și Repu
blicii Populare Democrște Coree
ne. A avut loc o convorbire în
tre N. A. Bulganin, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov. prim secretar al 
C.C. a! P.C.U.S., L. I. Brejnev, 
secretar al CC. al P.C.U.S.. D. 
T. Șepiiov. ministrul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., N. K. Bai
bakov, președintele Comisiei de 
slat de p? lingă Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S. pentru planifi
carea de perspectivă a econo
miei naționale, B. N. Ponomarev, 
membru al C.C. al P C.U.S. pe 
de o parte și Kim Ir Sen, preșe
dintele Cabinetului de Miniștri ai 
R.P.D. Coreene, Pak Den Ai, v- 
cepreședinte al C.C. al Partida-

lul Muncii din Coreea, Nam 
ministrul Afacerilor Externe 
R.P.D. Coreene, Li Zon Ok, pre
ședintele Comisiei de Stat a 
planificării. Li San Oio, ambasa
dorul extraordinar și plenipoten
țiar al R. P. D. Coreene în 
U.R.S.S

In timpul tratativelor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă de 
cordialitate și deplină înțelegere 
reciprocă, a avut loc un schimb 
de păreri tn problema lărgirii 
continue a colaborării economice 
și culturale între U.R.S.S. și 
R.P.D. Coreeană.

Părțile au căzut de acord să 
încredințeze experțiior examina
rea amănunțită a problemelor 
dezbătute în cursul convorbirii 
care la rindul lor să prezinte pro
puneri.

Tratativele vor continua.

Declarația Birou’ui Politic al C.C. 
al P.S.U.G. cu privire la recenta 

hotărîre a C.C. al P.C.U.S.
BERLIN 9 (Agerpres). A.D.N. 

transmite: Ziarul „Neues Deut
schland" a publicat la 8 iulie de
clarația Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G., care salută hotărîrea 
Comitetului Cen.ral al P.C.U.S. 
„Cu privire la lichidarea cultului 
personalității și a urmărilor sale" 
și recomandă tuturor membrilor 
de partid și organizațiilor de 
partid să studiere temein c această 
hotărîre importantă.

Referindu-se la campania anti- 
sovieticâ și anticomunistă dusă 
de anumite cercuri din țările oc
cidentale, Biroul Politia al C.C. 
al P.S.U.G. arată: Este de la sine 
înțeles că propaganda dușmănoa. 
să încearcă să zdruncine prietenia 
socialiștilor și a forțelor progre
siste din Germania cu Uniunea 
Sovietică.

Enumerind măsurile și acțidmle 
întreprinse in ultimul t mp de 
Republica Democrată Germană in 
scopul slăbirii încordării în Ger
mania și apropierii Intre cele două 
state germane, Biroul Politic al

Ir. 
al

P.S.U.G. subliniază că guvernul 
R.D. Germane și partidul.vor duce 
și in viitor o politică care cores
punde intereselor poporului ger
man.

in ceea ce priveș e greșelile 
comise în R.D. Germană, în spe
cial în problema legată de res
pectarea legalității, în declarație 
se subliniază că greșelile și abu
zurile au fost generate de situa
ția „războiului rece" și s-au ivit 
din necesitatea de apărare împo
triva necontenitelor acțiuni cri
minale ale agenturii occidentale, 
precum și în legătură cu faptul 
că în acea perioadă legalitatea 
socialistă era de abia în fașă.

Un cacitol special al Declara
ției este consac-at sarcinilor par
tidului privind lichidarea cultului 
personalității Și a urmărilor sale 
în partid, in aparatul de stat, in 
organizațiile de masă democrate, 
prrcum și sarcinilor privind res
pectarea normelor leniniste ale 
vie(ii de partid.

Deschiderea celei de a 22-a sesiuni 
a Consiliului economic și social al ONU

GENEVA 9 (Agerpres). — La 
9 iulie s-a deschis la Geneva la 
Palatul Națiunilor cea de a 
22-a sesiune a Consiliului econo
mic și social al O.N.U. La lucră
rile sesiunii participă reprezen
tanții a 18 state, printre care 
U.R.S.S., S.U.A.. Anglia. Franța, 
Cehoslovacia, Iugoslavia, Indone
zia, Egipt și alte țări.

Pe ordinea de zi a sesiunii a- 
probată în unanimitate de Consi
liu în ședința din 9 iulie, figu
rează probleme privind situația 
economică mondială, situația eco
nomică a țărilor slab dezvoltate, 
ajutorul tehnic, programul lucră
rilor Consiliului pe anul 1957 și 
altele.

în actuala situație Internațio
nală, atrag atenția, între altele, 
acele evenimente ce oglindesc 
procesul nou de dezvoltare inde
pendentă a unor țări slab dezvol
tate, altădată ținute la remorca 
unei puteri străine, coloniale. In 
acest sens amintim de Cambod- 
gia, stat care a avut prilejul să-și 
definească in mod limpede linia 
politică și cu prilejul vizitei ofi
ciale in U.R.S.S. a prințului No
rodom Slanuk și a persoanelor 
care I au insoțit.

Să privim harta lumii șl să fa
cem cunoștinfă cu acest stat.

Cambodgia (Khmer) e o tară 
asiatică care se intinde pe o su
prafață de 181.000 km. pătrați 
și are o populație de 5-6 milioane 
locuitori. Ea este situată in penin
sula Indochinei. Are ca vecini: 
la nord — Patet-Lao, la est 
și sud est Vietnamul — iar la 
vest — Tailanda. Țărmurile de 
sud ii sint scăldate de apele gol
fului Siam.

Solul Cambodgiei e roditor și 
mănos. Teritoriile cultivate cu 
plante agricole dau recolte bo
gate de orez, cauciuc, cafea. Sub
solul conjine pietre prețioase și 
bogate zăcăminte de minereu de 
fier.

Despre o economie dezvoltată 
a țării nu poate fi vorba. întreaga 
Cambodgie e străbătută de o sin 
gură cale ferată care leagă capi
talele Bangkok (Tailanda). 
Pnom—Penh (Cambodgia) și 
Saigon (Vietnamul de sud). 
Cambodgia e străbătută de ase
menea de unul din cele mai mari 
fluvii ale Asiei, Mekong.

Popula(ia tării e formată în 
majoritate din khmeri (hmeri) 
care formează 3 pătrimi din nu
mărul locuitorilor. O mare parte 
a populației e analfabetă, urmare 
a stăpînirii Cambodgiei timp de 
peste 80 de ani de către colonia

BUDAPESTA 9 (Agerpres).- 
Recent a fosl pu-blicată la Buda
pesta o hotărîre a Comitetului 
Central al Partidului celor ce 
muncesc din Ungaria. In această 
hotărîre se arată că sub influența 
hotăririlor istoricului Congres al 
XX-lea al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice și în urma mă
surilor lua;e de Comitetul Cen
tral al Partidului, ceior ce mun
cesc din Ungaria, in Ungaria 
s-a întărit democrația interna de 
partid, a căpătat o nouă dezvol
tare democratismul vieții ae stal 
și socia.e, s-a îniăr,t legalitatea 
socialistă. In notărire Se arată că 
in cursul discuțiilor rodnice care 
s-au desfășurat in organizațiile 
de partid, au fost făcute nume
roase propuneri juste animate 
de dorința de a contr.bui ia rea- 
Uzarea de noi succese și la în
dreptarea greșelilor săvirș.te.

Dar pe atacuri, se spâne in ho- 
tărîre, această dezvodare sănă
toasă es,e amenințată de acțiuni 
demagogice Indrep.ale impo'Jiva 
partidului și democrației popu
lare. Astfel de acțiuni au iosi 
savirșite ia cercul „s. Petoffi**.

Comitetul Central al Partidu
lui ceior ce muncesc din Ungaria 
condamnă cu hotăr,re mamieslă- 
rile antipartinice care au 
loc în Cercul „S. Petoffi".

In hotărîrea sa Comitetul 
trai subliniază că în lunile 
au trecut partidul și guvernul au 
adoptat o serie de notăriri impor
tante și pregătesc alte noi mă
suri, pentru îndreptarea greșeli
lor săvîrșite anterior și pentru 
accelerarea dezvoltării mai de
parte a Ungariei pe calea soc.a- 
lismului. Nici un fel de demago
gie nu va putea împiedica parti
dul să meargă mai departe pe 
ca.ea ce și-a ales-o, se arată în 
hotărîre. Partidul va continua ne
clintit să dezvolte democratismul 
în viata de stat și socială, sâ a- 
siguce discuții creatoare, critica 
de partid. El va continua să asi
gure cu fermitate respectarea 
normelor leninisre, va lup.a ’îm
potriva oricăror forme de mani
festare a cultului personalității.

.întors
din 'Antarctica;?

avii!

Cen- 
care

Rezultatele preliminare 
ale alegerilor am japonia

PEKIN 9 (Agerpres). — Postu
rile de radio japoneze anunță re
zultatele preliminare ale alegeri
lor pentru Camera Consilierilor a 
parlaiiieritului japonez, care au 
avut loc la 8 iulie. Partidul libe
ral democrat care se află la pu
tere a obținut 41 de locuri; parti
dul socialist — 25 și partidul 
comunist 1 loc. în prefecturile 
unde s-a terminat numărătoarea 
voturilor, partidele de stingă au 
obținut in Cameră cu 4 locuri 
mai mult . decit aveau înainte. 
Din .partea partidului comunist .in 
camera consilierilor a fost ales 
Sandzo Nosaka, prim secretar al 
Partidului. Comunist din Japonia. 
Astfel, la ora actuală partidul co
munist dispune in camera consi. 
lierilor de două locuri în loc de 
unul cit avea înaintea alegerilor.

S.U.A. încurajează 
pe cianka>ți}ti

LENINGRAD 9 (Agerpres). 
—. TASS .transmite : In dimi
neața zilei de 8 iulie in portul 
Leningrad a ancorat nava 
Diesel electrică „Obi", vasul 
amiral al primei expediții an
tarctice sovietice.

Cu acest prilej în port a 
fost organizat un miting. 
După miting, pe bordul vasu
lui amiral a avut loc o con
ferință de presă la care au 
participat ziariști sovietici și 
străini. V. F. Burhanov, loc
țiitor al ministrului Flotei Ma
ritime a U.R.S.S., șeful orga
nizației „Glavsevmorput". I. 
A. Man. căpitanul navei Die. 
sel-electrice ,.Obi“, și prof. 
V. G. Kort, conducătorul știin
țific al expediției, au vorbit 
despre activitatea de cercetări 
științifice in cursul navigației 
și au răspuns la numeroasele 
întrebări pu3e de recrczentan- 
ții presei sovietice și străine.

Prof. V. G. Kort- a declarat 
printre altele : In aproape tot 
timpul navigației «avei Die- 
sel-electrice „Obi" au fost 
efectuate lucrări de cercetări. 
Au fost culese' vaste materia

le care permit studierea hidro- 
■ grafiei, ^meteorologiei, hidro
logiei și • biologiei acestor re
giuni. Aceasta are o mare În
semnătate practică pentru stu
dierea problemelor privind in
teracțiunile dintre circulații
le atmosferică și oceanică și 
ușurează prevederea timpului. 
Aceste probleme figurează 
printre cele mai importante 
probleme cuprinse în progra
mul apropiatului An geotizic. 
Au fost culese materiale inte
resante pentru muzee, printre 
care colecții de mostre de roci 
din Antarctica din zona obser
vatorului „Mirnîi", exemplare 
ale faunei. S-au strîns colecții 
de animale și plante din a- 
dînclmile oceanului. Am pri
mit de asemenea multe mate
riale valoroase de la oamenii 
de știință din Noua Zeelandă 
și Australia.

Cursa eroică a luat sfirșit. 
In prezent echipajul gloriosu
lui vas se pregătește pentru 
o nouă mare cursă în Arctica, 
iar apoi din nou în Antarc
tica.

Se pregătește asaltul 
hotărîtor al Angarei

Acad. prof. dr. C. I. Parhon a primit titlul 
de membru corespondent al Academiei 

de Științe a R. 0. Germane
Luni după-amiază a avut loc prieten mare al Republicii Demo* 

Ia Ambasada R. D. Germane din " 
București solemnitatea înmfnării 
certificatului ‘ 
membru corespondent 
miei de Științe a R.D. 
a cad etnici anului prof. 
Parhon, președinte de 
Academiei R.P.R.

Inmînînd certiîicatul 
titură academicianului piui. ui. prumuu ,u,p,coiMun, p,
C. I. Parhon, ambasadorul R.D. titlul de membru corespondent al 
Germane la București W. Egge- * ' ' ' ""
rath a spus : „O ocazie fericită 
ne-a întrunit astăzi.
Academiei de Științe 
mane ne-a comunicat 
renumit, democrat

de învestitură de 
al Acade- 
Germane, 
dr. C. I. 
onoare al

erate Germane, academicianul C. 
I. Parhon a fost numit membru 
corespondent al Academiei de 
Științe a R.D. Germane. Consider 
o mare cinste pentru mine să vă 
înmînez certificatul de înves-- 
titură“.

Acad. prof. dr. C. I. Parhon 
a spus în răspunsul său : „Sînt 

* ' ’ ’ t primind
de înves- t_ v
proi. dr. profund impresionat

Academiei de Științe a R.D. Ger
mane. Prețuirea activității mele 
științifice și sociale de către a- 
cest înalt for științific o consider 
ca o înaltă cinste ce mi se.face". 

Cei prezenti s-au întreținut a-

Președintele
a R.D. Ger-
că savantul __ r_____ _____ ______ ...
și. patriot, poi într-o atmosferă cordială.

<)

Recepția oferită de ambasadorul 
Uniunii Sovietice în R.P.R.

Luni seara, A. A. Epișev, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București a oferit o recepție cu 
prilejul încheierii turneului pe 
care l-a făcut în tara noastră co. 
lectivul Teatrului Academic de 
artă „Maxim Gorki** din Mosco
va (M.H.A.T.).

La recepție au participat tova- 
■ rășii: Gh. Apostol, N. Ceaușescu, 

Chivu Stoica, I. Chișinevschi, 
Miron Constantinescu, Al. Dră- 
ghici, Al. Moghioroș, D. Colin, 
L. Răutu, Șt. Voitec, I. Cozma,

Al. Bîrlădeanu, acad. prof. dr. 
C. I. Parhon, Constanța Ciăciun, 
Ion Pas, Sorin Toma, Marcel Po
pescu, C. Prisnea, A. Mălnășan, 
O. Livezeanu, artiștii poporului: 
Costache Antoniu, Lucia Sturdza- 
Bulandra, Gh. Calboreanu, Geor
ge Georgescu, Petre Ștefănescu- 
Goangă și George Vraca, perso
nalități ale vieții teatrale, oameni 
de artă și cultură, reprezentanți 
ai presei roniîne și străine.

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

Ultimul spectacol al Teatrului
M. H. A.T. în țara noastră

laIRKUTSK 9 (Agerpfts). — 
TASS transmite: In diminea
ța zilei de 7 iulie a fost de-! 
montat batardoul aval care 
despărțea clădirea hidrocen
tralei de canalul de fugă și 
apele Angarei au umoiut tn 
35 de minute groapa de fun
dație dar ridicindu-se pe a- 
locuri la o înălțime de aproa
pe 15 metri ele s-au potolit 
Curentul impetuos continua 
să fie stăvilit de baiardoul a- 

' monte. Dincolo , de acesta ni
velul apei depășea cu 2 metri 
cel din groapa de fundație.

Echipele de excavatoriști 
conduse de V. Malkov și P. 
Bolsun au avut ca sarcină să 
excaveze tn timpul, cel mai 
scurt peste 50.000 m.p. de. pă- 
mint pietros nisipos, să des
chidă calea părții principale a 
apelor prin nodul hidraulic. 
Excavatoriștii au început de
montarea batardoului tn par
tea lui centrală, unde presiu
nea Angarei este deosebit de 
mare. Calculul a fost just —

apa însăși trebuia să ajute 
croirea drumului.

La ora 19,10 (ora locală) 
tn rambleul de pietriș a apă
rut prima spărtură. Apele au 
început să se scurgă impetuos 
prin clădirea hidrocentralei. 
Excavatoarele pășitoare au 
fest îndepărtate spre dreapta 
și spre stingă. In prezent ele 
nu ma< serveau decit la adln- 
circa albiei formate.

Angara s-a împărțit tn două 
brațe Unul din ele continuă 
să ocolească barajul insular 
și se îndreaptă spre un cori
dor îngust de lingă malul 
drept, cel de al doilea trece 
prin hidrocentrală.

In timp ce mai continuă 
demontarea batardoului a- 
monte, spre rentonul de pe 
care va avea loc zăgăzuirea 
Angarei sint aduse mari auto
camioane basculante de 25 
tone, produse la uzina de au
tomobile din Minsk. Ele trans
portă piatră, pietriș și cuburi 
de beton. Se pregătește asal
tul hotărîtor al Angarei.

MINISTRUL MUNCII 
DIN ITALIA A ACCEPTAT 
TRATATIVE CU GREVIȘTII

TAIPE 9 (Agerpres). — După 
cum relatează corespondentul a- 
genției Associated Press, vicapre. 
ședințele Statelor Unite, Nixon, 
care se află la Taipe i-a remis 
lui Cian Kai-și un mesaj din par
tea președintelui Eisenhower. 
In mesajul său Eisenhower elo
giază „poziția neclintită" a cian- 
Kaișișlilor „împotriva comunis. 
mului" și scrie că „colaborarea 
strînsă*' dintre S.U.Â. și cian- 
kaișiști „va continua și pe vii
tor".

Corespondentul arată că mesa
jul președintelui este apreciat ca 
o tendință de a-i încuraja pe cian- 
kașiști, de a-i sprijini în poziția 
lor intransigentă fată de recenta 
propunere a premierului chinez Ciu 
En-lai cu privire la eliberarea 
pașnică a Taivanului.

După primo săptămină 
a grevei oțeiarilor 

din S.U.A.
NEW NORK 9 (Agerpres). — 

Prima săptămină a uriașei greve 
a celor 650.000 de muncitori oțe. 
lari americani s-a încheiat fără 
să se întrevadă perspectivele unei 
reglementări. Activitatea media
torului oficial, Joseph Finnegan, 
nu a dus plnă In prezent la nici 
un rezultai.

Intre timp industriile „înrudite" 
continuă să concedieze muncitori. 
La societățile de cale ferată nu
mărul muncitorilor concediați a 
atins 50.000 și se așteaptă ca a. 
ceastă cifră să se ridice la 100.000 
încă în cursul acestei săptămini. 
In afară de aceasta, societatea 
,.Pennsylvania Railroad" a dispus 
reducerea cu 10 la sută a sala
riilor unui număr de 7000 de 
muncitori „ca măsură de econo
mie din cauza grevei oțelurilor".

CAMBODGIA
liștii francezi care au frînat în- 
tr-o mare măsură dezvoltarea 
culturii naționale a khmerilor.

Primele însemnări despre isto
ria Cambodgiei și a luptei po
porului pentru libertate le găsim 
în vechile letopisețe chineze. A- 
devăratele frămîntări sociale în 
cep abia în a doua jumătate a 
secolului XIX, end Franța por
nește o campanie de expansiune 
colonială în Indochina.. în anul 
1862, Franța declară Cambodgia 
protectorat francez. Multe dece 
nii au exploatat colonialiștii Iran 
cezi poporul cambodgian Bilan
țul ocupației străine e încărcat 
cu nenumărate fărădelegi. Colo 
nialiștil au jefuit pînă șl podoa 
bele vestitelor pagode cambod
giene. La 8 noiembrie 1849. Fran
ța declară formal Cambodgia stat 
independent în cadrul Uniunii 
Franceze, iar aceasta devine stat 
independent șî suveran abia după 
conferința de la Geneva din 1954. 
Anul trecut în urma alegerilor 
parlamentare care au avut loc, 
Cambodgia a rupt legăturile cu 
Uniunea Franceză pășind pe ca
lea dezvoltării naționale indepen 
dente.

Poporul cambodgian nu a pri 
mit niciodată cu resemnare asu 
prirea colonială. Istoria țării e 
plină de lupte înverșunate duse 
împotriva cotropitorilor francezi 
Primele răscoale au început încă 
de pe la 1864 și s-au ținut lanț 
de-a lungul anilor. Ele au fost 
însă de fiecare dată înăbușite în 
sînge. După cel de al doilea 
război mondial, patrioții cambod 
gieni au continuat lupta cu și mai 
mult eroism.

După cum se știe, o recunoaș
tere a luptei popoarelor din In 
dochina pentru libertate și inde

Luni după-amiază. colectivul 
Teatrului Academic de Artă „M 
Gorki** din Moscova a dat laȚea- 
trul de Operă și Balet al R.P.R. 
ultimul spectacol al turneului său 
ta tara noastră, cu piesa „Trei 
surori** de A. P. Cehov.

La sfîrșitul spectacolului, în
delung aplaudat de public, un 
grup de actori ai teatrelor din 
Capitală au felicitat pe artiștii 
sovietici și le-au oferit buchete 
de flori.

în numele Ministerului Cultu
rii, al artiștilor, regizorilor și iu-

bitorilor de teatru din Capitală. 
Ion Sahighian, maestru emerit al 
artei din R.P.R. a mulțumit co
lectivului MHAT-ului centru spec
tacolele sale de înaltă valoare 
artistică prezentate în tara noa
stră.

A. K. Tarasova, artistă a po
porului din U.R.S.S. a exprimat 
satisfacția artiștilor MHAT-ului. 
față de căldura cu care au fost 
primite spectacolele lor în tara 
noastră și dorința, lor de a re
veni printre prietenii romîni.

(Agerpres)

In vizita la Ministerul Culturii
Luni dimineața, membrii prezi- 

diului consiliului artistic al Tea
trului Academic de Artă „M. 
Gorki" din Moscova : A. V. So
lodovnikov, directorul teatrului. 
A. P. Markov, director artistic, 
A. A. Belokapîtov, director ad
junct, A. K. Tarasova, B. N. Li
vanov, K .N. Alanskaia și M. N. 
Kerov, artiști ai poporului din 
U.R.S.S., V. A. Orlov și A. I. 
Stepanova, artiști ai poporului din

Un spectacol în cinstea artiștilor sovietici
Duminică după amiază, colecti

vul Teatrului National „I. L. Ca- 
ragiale". de curînd întors de la 
Paris, unde a participat la Festi-

Vigorelli a acceptat sa jnceapa I matică, a dat în sala Teatrului 
un Spectacoi țn cinstea ar-

R.S.F.S.R.. N. K. Sapetov au fă
cut o vizită la Ministerul Culturii.

Oaspe(ii au fost primiți de to
varășii : Constanța Crăciun, mi
nistrul Culturii. I. Pas și ,C. Pris- 
nea, prim locțiitori ai ministrului 
Culturii, G. Macovescu. director 
general. Paul Cornea, director ge
nerai adjunct. Ion Florea, direc
torul teatrelor, funcționari su
periori din minister.

Vizita s.a desiășurat intr-o at
mosferă prietenească.

ROMA 8 (Agerpres). — Agen
țiile de presă anunță că greva 
celor patru milioane de muncitori 
agricoli din Italia a fost suspen- 
dată după 48 de ore de la decla- „lluc a pal,,a ,

1 _ I va^u' internațional de artă dra-

tratative cu reprezentanții tutu
ror organizațiilor sindicale din 
Italia în vederea examinării reven
dicărilor greviștilor. Ziarele mun
citorești arată că guvernul, alar
mat de urmările pe care această 
grevă le-ar putea avea pentru 
recoltă, a anunțat că ar dori să 
intervină pe lingă moșieri pen
tru a-i determina să ia în consi
derare aceste revendicări. în ca
zul că tratativele dintre repre
zentanții sindScatelor ș«î cei ai 
guvernului nu vor da rezultatele 
preconizate de sindicate, 
va fi reluată.

MOSCOVA. — La 9 iulie N. A. 
Bulganin, președintele Consiliu
lui de Miniștri al UsR.S.S. a.'ofe
rit tn marele palat ai Kremlinu
lui o recepție în cinstea lui Kim 
Ir Sen, președintele Cabinetului de

pendentă a constituit-» și acor
dul. de la Geneva din 1954 cu 
privire la încetarea acțiunilor mi
litare în această parte a Asiei 
Guvernul Cambodgiei se angaja 
atunci să nu participe la pacte 
și blocuri agresive, să nu permi
tă înființarea de baze militare pe 
teritoriul său.

O asemenea politică și orien
tare nu era insă pe placul impe
rialiștilor. Ei au încercat prin ne
numărate metode, printre care 
provocarea de incidente la gra
nița cu Tailanda, să îndepărteze 
Cambodgia de politica neutră pe 
care o promova.

Guvernul Cambodgiei a urmat 
însă cu consecventă linia acordu
rilor de la Geneva. El a făcut 
pași serioși spre lărgirea relații
lor prietenești cu alte popoare. 
Cele cinci principii ale coexisten- 
țel pașnice călăuzesc guvernul 
Cambodgiei în politica sa externă. 
La sfîrșitul anului 1954. Cambod 
gia a stabilit relații diplomatice 
cu India. In decembrie 1955, 
Cambodgia a fost primită în Or
ganizația Națiunilor Unite.

Guvernul Cambodgiei întreține 
relații de prietenie cu R P. Chi
neză. O delegație guvernamen 
tală cambodgiană In frunte cu 
prințul Norodom Slanuk a vizitat 
în luna februarie anul acesta 
R.P. Chineză. Guvernul Cambod 
giei a declarat oficial in nenumă
rate ocazii că țara sa duce o po
litică de strictă neutralitate, că 
respinge ideea participării tării .^o-cambodgiene, prietenia

tant al regelui Norodom Surarna- 
rit și a poporului Cambodgiei și 
de cellalji oameni de stat cam- 
bodgieni, încheierea cu succes a 
tratativelor sovieto-cambodgiene 
constituie o nouă etapă în întă
rirea legăturilor de colaborare și 
prietenie a popoarelor celor două 
țări.

Tratativele care au avut loc 
s-au desfășurat pe b.'îză de egali
tate șl infelegere reciprocă. In 
problemele discutate — politice, 
economice și culturale — s-a 
ajuns la un acqrd deplin datorită 
spiritului dc înțelegere care s-a 
manifestat din partea ambelor 
părți in cursul tratativelor, in ca
drul acestor tratative, guvernele 
U.R.S.S. șl Cambodgiei au hotă- 
rit intre altele să facă schimb de 
reprezentanți diplomatici cu ran
gul de ambasadori.

Vizita 
ducătorii 
în urma 
tribui la 
laborărif ___ r_
dqraig că suC-esul tratativelor

pe care o vor face Con- 
sovietici în Cambodgia, 

invitației făcute, va con- 
intăiTrea continuă a 
stabilite. Nu încape

greva

tiștilor Teatrului Academic de 
Artă „M Gorki** din Moscova 
care se află în aceste zile în Ca- . 
pitală. Artiștii romîni au interpre
tat comedia „O scrisoare pierdu
tă" de I. L. Caragiale.

(Agerpres) -

Darea în funcțiune a puțului central 
al minei Anina

sale la pactul militar SE.A.T..O. 
In cursul acestui an, Cambod- 

gia a stabilit relații diplomatice 
cu Uniunea Sovietică. Vizita ofi
cială de o săptămină făcută in 
U.R.S.S, de prinful Norodom Sia
nuk, în calitate de inalt reprezen-

co- 
in- 
so- 
tot 

mal sîrinsă între popoarele Uniu
nii Sovietice și Cambodgiei vor 
sluji interesele popoarelor celor 
două țări și cauza consolidării 
păcii in întreaga lume.

CONST. MAC0VE1

Minerii de la Anina au sărbă
torit duminică darea în funcțiu
ne a puțului central al minei A- 
nina și decorarea unor muncitori, 
tehnicieni și ingineri din cadrul 
trustului cărbunelui Anina care 
s-au distins în muncă la executa
rea acestei importante lucrări.

Festivitatea a iost deschisă de 
tov. Gh. Bengescu, președintele 
comitetului de întreprindere al 
trustului cărbunelui Anina. Tov. 
Ion Tundrea directorul trustului 
cărbunelui Anina a felicitat căl
duros pe harnicii mineri care au 
reconstruit într-un timp record, 
cu aproape un an și jumătate 
înainte de termen putui central de 
la mina Anina.

Felicitînd 
tov. Nicolae

Miniștri al Republicii Populare 
Democrate Coreene.

In cursul recepției care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă caldă 
și prietenească N. A. Bulganin 
și Kim Ir Sen au rostit cuvîntări.

LENINGRAD. — La 8 iulie a 
sosit la Leningrad venind din 
Kiev, majestatea sa șahinșahui 
Iranului, Mohammed Reza Pah- 
levi, majestatea sa șahinșaha Sb- 
raya Pahlevi și persoanele care 
îi însoțesc.

PRAGA. — Ministrul. Afaceri
lor Externe al Cehoslovaciei, 
Vaclav David, a primit pe noul 
ambasador extraordinar și pleni
potențiar al R. P. Romine, Ion ’ 
Rab, îrt legătură cu prezentarea 1 
de către acesta a scrisorilor de I 
acreditare. •

LONDRA. — In tswrul unei i al U.T.M., activiști 
co-nferinte de presă, primul mi-1 U.T.M. și ai Comitetului Orășe- 
nistru al Ceylonului — Banda-! nesc U.T.M. București, 
ranaike — a declarat că tara sa | *
„intenționează .să stabilească re-1 
lății diplomatice cu cit mai multe j Sîmbătă seara un grup de dan- 
(ari și de.sigur și cu Moscova și I satori și instrumentiști populari 
Pekinul. I din Ansamblul de amatori C.F.R.

BERLIN. — La 8 iulie a sosit! a plecat tn Franța pentru a par- 1« ET •-1, J 1—41 — < « i — t A „ —1 O ț ț -- — i„*

pe minerii Aninei 
Schwartz locțiitor al

ministrului Minelor a subliniat 
că reconstrucția puțului central 
reprezintă unul dintre cele mai 
importante succese ale tehnicii 
miniere din țara noastră. Aceas
tă importantă lucrare minieră a 
constituit o școală de înaltă ca
lificare pentru mineri și va contri. 
bui la dezvoltarea succeselor în 
domeniul lucrărilor de pregătire 
pentru descoperirea de noi rezer
ve de cărbuni cocsificabili.

A urmat solemnitatea decorării . 
minerilor și tehnicienilor care 
s-au distins în .munca de recons
trucție a puțului central de la 
mina Anina.

După solemnitate a avut loc - 
darea în funcțiune a puțului cen
tral de mină.

INFORMAȚI
zilei de duminică au Ansamblul „Grenzpolizei** dinTn cursul ___ ___ „ ,....„__ ______ ,_____ _____

părăsit Capitala delegațiile Uniu- Republica Democrată Germană a 
nii Tineretului Comunist din Da- făcut luni după amiază o vizită 
nemarca și Uniunii Tineretului * ................................" *
Comunist din Norvegia, care au lor Armate, 
luat parte la tucrările celui deal
11-lea Congres al U.T.M.

La plecare oaspeții au fost sa
lutați de membri ai Biroului C.C.

ai C.C. al

Ansamblului Ministerului Forțe-

ticipa la cel de al 21-lea Festival 
al folclorului national și interna
tional. organizat de Federația 
provinciilor franceze care se va 
desfășura între 12 și 18 iulie la 
NiSsa.

la Berlin tfn grup jie laburiști 
membri ai Cămării Comunelor din 
Anglia. Parlamentarii englezi vor 
face o călătorie prin Republica 
Democrată Germană.

CARACL — In portul Caraci a 
sosit nava-sovietică „Ivan Pol
zunov" a treia navă care aduce 
din U.R.S.S.vgțiu în da; poporu
lui PakistaninuL de est care a 
suferit în iîrmg:calamităților na
turale.

HAGA. — Laț.Amsterdăm s-au 
încheiat lucrările confțrintei in
ternaționale pentru problemele 
.'reacțiilor nucleare, convocată din 
.inițiativa societății de fizică din 
Olanda. Uniuni^ internaționale de 
fizică teoretică iși aplicată și Or
ganizației Națiunilor Unite pen
tru problemele' inyătămîntului, 
științei și culturii (U.N.E.S.C.O.).

PARIS. — Lp 9 iulie intră în 
vigoare în Franța hotărîrea gu
vernului cu privire la sporirea 
prețului cu 15-20 la sută pentru 
țigări și tutun. Potrivit relată
rilor presei, guvernul intențio
nează să obțină prin aceste mă- _____ .
suri o sursă suplimentară de a-|Un pahar cu bere; Central: Aii 
coperire a cheltuielilor militare ; Baba și cei 40 de hoți; complec
ta Algeria de 25-30 miliarde tare N. Grigorescu; Victoria; 
franci. Bancnota de 1.000.000 lire ster-

Artiștii germani au fost salu
tați de locotenent colonel N Ră- 
ducu. A răspuns locotenent colo
nel Rudolf Harmuth.

Membrii ansamblului M.F.A. 
au prezentat apoi în onoarea oas
peților un p.rogram de cîntece și", 
dansuri romînești După spec.a- 
col, artișii romîni și germani s-au 
întreținut îndelung asupra pro- 
blemelor de creație.

★
Seara, Institutul romîn pentru 

relațiile culturale cu străinătatea ■ 
a oferit în cinstea Ansamblului 
„Grenzpolizei** o recepție la res
taurantul „Pescăruș**.

Recepția s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă cordială.

Spectacolele de azi
Patria (sală și grădină), Infră 

(irea între popoare, Elena Pavei, 
1 Mai, Doina, Nicolae Bălcescu 
(sală și grădină) : Chitarele dra
gostei ; Magheru, V. Alecsandri, 
1. C. Frimu (sală și grădină), 
Al. Sabia (sală și grădină), 
Donca Simo: Amantii din To
ledo ; Republica, Filimon Sîrbu 
(sală și grădina) București (sală 
și gradină), Gheorghe Doja. Mio
rița (sală și grădină) Libertății 
(sală, și grădină) : Contele de 
Monte Cristo (seria La) Maxim 
Gorki: Viopra, Mărul cu merele 
de aur, Dostoewschi, La expozi
ția indiană din Delhi; Timpuri 
Noi: Expoziția agricolă uniona
lă, Ivanek al nostru ; Lumina :

line; Tineretului; Aventurile 
d-lui Pickwick; Al. Popov, Fla
căra: Dragoste pierdută ; 8 Mar
tie (sală și grădină) : Povestea 
uriașului din'pădure; Grivița : 
Un pichet în munți; Vasile Roaită 
(sală și grădină) : Ordinul Ana; 
Cultural (sală și grădină) : A 
12-a noapte; Unirea (sală și gră
dină) Maxim Minciună ; C. Da
vid : Carola Lamberti; T. Vladi- 
inirescu: Poemul pedagogic;
Arta (sală Și grădină) : Sem
ne particulare ; Munca : Spre țăr
muri noi; Carpați: Pe răspunde- i 
rea mea; Moșilor: Hamlet; 23 
August (sală și grădină) : Scius- 
cia; Gh. Coșbuc (sală și gră
dină) : Mline va fi prea ttrzlu»

„Scînteia tineretului“
Pag. 3-a 10 Iulie 1956.



100 de tineri gimnaști

de atletism
XV-lea ediție a Jocurilor

(an

î

t

re handbal 
reprezentati-

i pe cind juca- 
dat dovadă de

care
par-

[iarăși handbal: iLa te/efonl W "l "1 *Balcaniada

/n zilele de 20, 21 și 22 iulie La Jocurile Balcanice vor lua 
va avea loc la Belgrad a parte cîțiva atleți de talie inter-

națională. Dintre concurența iugo- 
Balcanice de atletism. Vor păr- slavi se remarcă Mugosa care a 
ticipa atleți ai Bulgariei, Greciei, stabilit acum cîteva zile un nou 
Romîniei, Turciei, lugoslaviej. record al Iugoslaviei la 5.000 m. 
Președintele R.P.F. Iugoslavia, în 13 min., 58,8 sec. iar alergăto- 
mareșalul Tito, a acceptat să pa- rul de 110 m. garduri — Lorger 
troneze aceste mari jocuri inter- a realizat ' 14.3 sec. pe această 
naționale. însuși faptul acesta distanță. Un rezultat bun a obți- 
dovedește cită importanță acordă nut și aruncătorul de ciocan Ra- 
Iugoslavia acestei întîlniri a spor- cici cu peste 60 m.

Cei mai buni concurenți bul
gari sînL: Turgusinnov la triplu 
salt (15,62 m.), Hlebarov la pră
jină (4,37 m.) și Kolev cu 10,4 
sec. pe suta de metri.

lulu Dintre concurențit greci,cel mai 
aje bun îl socotim pe alergătorul de 

n nanum. rupuru, iu-’ 40° Silis c^re are. 
mindrește că este gazda sub 48.sec" F°FPad^

■ - < - : ■ garduri, cu 14,7 sec.); la 15Q0 și
5.000, Konestoptin care a stabilit 
acum piteva zile la Belgrad un 
riou. recprd al Greciei, la 1200 m. 
plat în 3 min., 49,2 sec. Dintre 
cohcurenții' furci, cel mai bun este 
Caciac —* deținătorul recordului 
balcanic la 800 m.

Cu mare interes sînt așteptați 
în Iugoslavia cei mai buni atleți 
romîni, dintre care cei mai cu
noscuți ne sînt: <Soter, Opriș și 
Savel.

Atleții iugoslavi tși continuă 
în prezent antrenamente comune. 
Ei vor fi împărțiți în două grupe: 
25 de alergători vor fi cazați la 
Mari Bor (Slovenia), iar 40 de 
atleți din alte probe se vor pregăti 
la Milanovăț (Serbia). Ei vor fi în
soțiți de 6 dintre cei mai buni 
antrenori ai Iugoslaviei. După 
cite știm și atleții celorlalte țări 
au organizat antrenamente in
tense. Cu toate că termenul pen
tru organizarea Jocurilor Balca
nice a fost foarte scurt, Uniunea 
Atleților din Iugoslavia a depus 
toate eforturile pentru buna or
ganizare a întrecerilor. A fost 
înființat Comitetul Jocurilor Bal
canice al cărui președinte 
Vladimir Stoianici — președinte
le Uniunii Culturii Fizice și 
Sportului din R.P.F. Iugoslavia. 
Membri ai acestui comitet sînt 
Slobodan Pennevici — vice pre
ședintele Vecei Executive a Ser
biei, Otmar Creacici — general 
locotenent — președintele Uniu
nii Partizanilor pentru cultură 
fizică, Sărglan Prița — subse
cretar la secretariatul pentru a- 
facerile Externe a R.P.F. Iugosla
via și Milian Neoricici—președin
tele Uniunii Sporturilor din Iugo
slavia. In afara acestui comitet 
a fost înființat un consiliu în 
fruntea căruia este președintele 
Uniunii Atleților din Iugoslavia 
Vlada Ivcovici și cei mai buni 
experți pentru organizarea între
cerilor sportive. Toate pregătirile 
decurg în ordine iar atleții vor 
fi cazați în Căminul studențesc 
din centrul orașului Belgrad.

tivilor din Balcani. In ultimul 
timp, mișcarea pentru menținerea 
păcii și întărirea colaborării in
ternaționale, îmbunătățirea rela
țiilor între popoare a făcut mari 
progrese. Aceasta a creat posibi
litatea și condiția ca să poată, 
avea loc manifestări sportive ..că 
atleților din Balcani. Poporul iu
goslav se t ’ 
unei astfel de întreceri care tre
buie să devină tradițională. Ul
tima dată, atleții acestor cinci 
țări balcanice s-auîntîlnitacum 
17 ani. Intrecerile sportive ale ță
rilor balcanice oferă posibilitatea 
luptelor sportive, dar oferă In ace
lași timp întîlniri prietenești și con
vorbiri care aduc un aport în în
țelegerea reciprocă. După aseme
nea întîlniri, sportivii devin cei 
mai buni propagandiști ai rela
țiilor bune și prietenești. Privite 
prin această prismă, Jocurile Bal
canice de atletism constituie un 
mijloc puțernic pentru întărirea 
prieteniei -între țările balcanice 
și totodată un factor important 
pentru întărirea păcii în lume.

La Jocurile Balcanice de la 
Belgrad vor participa două 
sute de concurenți. Fiecare țară 
are dreptul să trimită pînă la 45 
de atleți. După toate aparențele, 
Turcia va trimite un număr de 
30—35 de sportivi, iar celelalte 
țări în jurul a 40 de atleți. La 
Jocurile Balcanice de la Belgrad 
concurează numai bărbați. Ele 
se vor desfășura la Belgrad, pe 
stadionul Armatei populare iugo
slave. Stadionul armatei populare 
iugoslave poate primi un număr 
de 65.000 de spectatori din care 
3/4 au locuri. In jurul stadionu
lui sînt construite tribune de be
ton. Pe acest stadion a avut loc 
meciul de fotbal între Iugoslavia 
și Romtnia. Dar tn timp ce te
renul de fotbal prezintă multe 
inconveniente fiind nenivelai și 
cu iarbă puțină, pista atletică 
este perfectă. Mulfi atleți străini 
care s-au întrecut pe ea declară 
că este una dintre cele mai bune 
piste din Europa. Pe această 
pistă au fost realizate cîteva din 
frumoasele recorduri mondiale.

In anul 1951, Mechins Donald 
Beily din Marea Britanie a ega
lat recordul mondial la 100 m. 
realizînd 10,2. Aceasta este unica 
pistă din Europa unde s-a rea
lizat un astfel de rezultat în 
condifiuni normale. Anul trecut, 
Vladimir Ruț (U.R.S.S.) a dobo
rî t tot pe această pistă recordul 
mondial la 5.000 m., iar Nina 
Otkalenko (U.R.S.S.) la 800 m.

Timp de 
atleți juniori 
într-un număr 
București (peste 
putat titlurile de 
blicani pe anul 1 
zile de întreceri au 
tisfacții deosebite 
urmărit disputele de 
groapa de sări tu.fi, la 
celelalte probe. De ce 
mul rînd pentru că aceste cam
pionate ne-au adus bucuria unor 
noi recorduri ale țării la juniori, 
performanțe care dovedesc marile 
posibilități ale tinerilor noștri 
atleți. Pentru că a obține 11,4 sec. 
pe 100 de metri, așa cum a reă- 
lizai atletul de cat. 15-16 ani A. 
Ciobanu în finala probei, nu este 
de loc un lucru ușor.

Nu mai vorbim de performan
ța deosebită a lui C. Stănescu 
(Plpeșți), care a stabilit un nou 
și valoros record republican la să
ritura în înălțime, cat. .17-18 ani: 
1,85 m. Satisfacția noastră a de
pășit însă o bucurie obișnuită a- 
tunci cînd am văzut întrecîndu-se 
pentru prima oară într-un aseme
nea concurs atleți foarte tineri 
dar talentați, descoperiți chiar în 
acest an cu ocazia concursurilor 
sportive de masă.

Timișoara-Budapesta 9-7 i 

în formă 
excelentă

Duminică 8 Iulie pe stadio
nul „23 Au gust “ din Timi
șoara s-a disputat în fața a 
6000 de spectatori întîlnirea 
internațională 
masculin între 
vele orașului Budapesta și 
Timișoara. într-o formă exce
lentă de joc, în care au de
monstrat voință și tactică, 
handbaliștii timișoreni au în
trecut echipa orașului Buda
pesta cu scorul de 9-7 (4-6). •

La sfîrșitul jocului, cunoscu- • 
tul arbitru de handbal IVAN • 
SONZ din R.P.F. Iugoslavia • 
care a condus cu multă corn- ® 
petență partida disputată, a»

este

MILAN KOVACEVICI

£QrwnnnnnnnnnnnHmnmHmnmnHHHnnnmr^

£ Fotografia de mai sus este reprodusă din revista franceză de 
sport „Miroir Sprint**. Orice explicație este minoră față de ex
presia pe care o are această fotografie. Clovnul pe care-1 vedeți 
între inele (fotografia I) nu este altul decît Michel Mathiot în 
luptă, cu emoțiile pe care le încearcă orice acrobat și... cu viața. 
Da, cu viața! Pentru că spre a-și putea asigura existența lui, 
a soției și a copilului, Michel Mathiot — omul cu cinci me
serii— a fost nevoit să facă și pe clovnul la unul din circurile 
Parisului. Michel Mathiot se zbate pentru existență. El profe
sează arhitectura, este pictor, astronom, clovn și... campion de 
gimnastică al Franței. Gîndiți-vă: cinci meserii pentru care

0,5 OJLSLIUULWUULSJLIIWUULS^^

Elevi scrimeri
ORADEA (de la coresponden

tul nostru).
In fața numeroșilor spectatori 

orădeni veniți duminică seara în 
sala ARLUS s-a desfășurat întîl- 
inirea amicală de scrimă dintre 
școlile sportive de tineret Bucu
rești și Oradea.

După tradiționalele urări de 
bun venit și schimburile priete
nești de flori și fanioane, a înce
put întâlnirea pe probe.

Dovedind o mai bună pregătire 
fizică și tehnică și animați de 
dorința puternică de a ciștiga, 
cele trei echipe orădene au între
cut detașat pe bucureșteni la 
toate probele.

Una dintre întîlnirile cele mai 
spectaculoase a fost cea dintre 
tinerele Krovatto Elisabeta și 
Martiniuc Magda cîștigată de 
orădear.ca Krovatto.

O comportare deosebită a avut 
și tînărul Nicolae Constantin din 
București care a cîștigat la indi
vidual proba de floretă băieți.

—„Noi am pierdut, ne spune 
tovarășul antrenor Predescu, con
ducătorul lotului bucureștean, pen
tru că sîntem o școală tînără, 
abia înființată. Sînt totuși mul
țumit de comportarea băieților 
mei în fața renumitei formații 
orădene**.

Fotbaliștii noștri 
peste hotare

Fotbaliștii romîni au susținut 
sîmbătă și duminică două jocuri 
internaționale în străinătate. E- 
chipa Progresul Oradea a evoluat 
în orașul polonez Cracovia în 
compania echipei locale C.W.R.S. 
Meciul s-a încheiat cu un rezul
tat de egalitate 3—3, după ce la 
pauză fotbaliștii romîni condu
ceau cu 3—0. La Budapesta e- 
chipa arădeană Flamura Roșie a 
întîlnit o puternică selecționată a 
echipelor Vor os Lob o go—Rist ext. 
Fotbaliștii maghiari au repurtat 
victoria cu scorul de 5—0 (2—0),

In fotografie: Anelise Kraus (Constructorul Orașul Stalin) cla
sată pe locul II la disc.

Meciuri internaționale

fotbal. Și 
a sporit 
bogat ca-

amănunte, 
al vasului 
cabină în-

Deși vasul romînesc „Fried
rich Engels* a trecut prin multe 
porturi, în mai fiecare din aces
tea, marinarii romîni au prieteni, 
sînt cunoscuți. Interesant e că 
aici, pe vasul „Friedrich En
gels*, deși pare de necrezut, se 
află o echipă de fotbal cu renu
me... internațional.

Cum se poate ? Ori cît ai căuta 
pe puntea vasului — sau pe al 
oricărui alt vas din lume— n-ai 
să găsești un teren de 
totuși... Curiozitatea 
a fiind că ei au și un 
lendar internațional.

Dorind să aflăm 
iată-ne la colțul roșu 
„Friedrich Engels1'. O
gustă, un dulap cu cărți — biblio
teca vasului — șahuri, table. In
terlocutori :

— Ofițer stagiar Gheorghe 
Schimbeschi.

— Ofițer stagiar Ion Pîndici.
— Ofițer stagiar Nicolae Dima. 
Și iată firul povestirii lor:
— Ne aflam în Egipt. N-are rost 

să mai povestesc peripețiile prin 
care am trecut pînă ce am ajuns 
aici, să descriu frumusețile pei- 
sagiului egiptean. In portul Ale
xandria sosisem doar cu o zi înain
te. Așa cum ne-am obișnuit încă de 
acasă, am căutat să profităm de 
timpul staționării vasului. Cu 
toată larma și forfota care dom
nește, ai ci — specifică de altfel 
oricărui mare port internațional— 
ochiul sportivilor noștri a știut 
să descopere între lăzi, baloturi,

trebuie depuse eforturi deosebite. Și Mathiot, clovn și campion 
de gimnastică al Franței, luptă din răsputeri cu viața, cu con
dițiile improprii în care el se antrenează, ca sportiv, într-o țară 
capstalistă.

Autorii reportajului apărut în „Miroir Sprint** — ziariștii Do
minique Le Veve și Jean Vergne — vorbesc despre condițiile 
vitrege în care se antrenează gimnastul francez: „înțr-un gim
naziu al cărui sol de ciment este periculos pentru toate felurile 
de exerciții, cu bare foarte groase, cu paralele care nu au nici 
o suplețe și interzic un antrenament intens, (fotografia 2).

o porțiune destul 
tocmai bună de

butoaie și saci 
de mărișoară, 
jucat fotbal.

Peste zece, 
nute, grupul nostru zgomotos bă- 
tea mingea cu foc. Plăcerea jocu
lui a fost mărită constatînd că 
in alte 10—15 minute aveam și 
spectatori: marinari de pe vasul 
englezesc „Fresnocity*, ancorat 
alături de
In puțin timp a început să se 

întîmple următorul fenomen: un 
mare număr de șuturi „scăpau* 
în direcția spectatorilor. Și cum

cincisprezece mi-

vasul nostru.

Sportivii de pe vasul 
„F. ENGELS**

vecinii noștri nu erau rușinoși 
din fire, ne înapoiau mingea 
prin alte șuturi.

In aer plutea atmosfera unui 
meci...

Așa s-a și intimplat. Tratati
vele s-au desfășurat la iuțeală. 
Marinarii englezi au primit cu 
deosebită plăcere invitația noas
tră: un meci a două reprize de 
cite 30 de minute. Arbitru ? N-a 
fost o problemă.

Și iătă-ne jucînd... A fost un 
meci interesant; ne-am bucurat 
cu toții; victoria a fost de par
tea noastră. -

— Asta ar fi cam prima noas
tră întîlnire internațională, își 
încheie povestirea ofițerul sta
giar Ion Pîndici.

Despre o altă întîlnire ne-a 
vorbit ofițerul stagiar Gheorghe 
Schimbeschi, secretarul organiza
ției U.T.M. de pe vas.

— Fără a ne lăuda, trebuie să 
spunem totuși că deocamdată re
zultatele întîlfiirilor internaționale 
ne-au fost favprâbile. La Jida— 
port în Arabia Saudită — palma
resul nostru a sporit cu încă 
două victorii. Intr-o întîlnire ami
cală am depășit la scor handba-

BERLIN. Pe 
Dahme au luat 
tradiționalele

petență partida disputată, 
declarat: „Buna condiție fizică 
și tactica bine închegată a 
Jucătorilor timișoreni le-a a- 
dus pe drept cuvînt victorii**-

Iată ce au declarat și an
trenorii celor două echipe.

IMRE DOBOȘ (antrenorul 
echipei maghiare) : „In fața 
porții, jucătorii timișoreni au 

. fost mai hotărîți, mai ales în
• repriza secundă pe cînd jucă- 
: torii noștri au d-t “ 
: ezitări și imprecizii, 
: s-au soldat cu pierderea 
? tidei“.
? CONSTANTIN LAC HI 
: trenorul echipei timișorene) : 
? „In -repriza a doua, jucînd cu
• mai multă voință și mai orga-
• nizat, atît în atac cît și în* a-
• parare, intercepted și plasînd
• rapid mingea, jucătorii noștri 
? și-au depășit net adversarul,
• cîștigînd pe drept cuvînt vic- 
; toria“.

Corespondent 
V. MUREȘAN

liștil unul vas olandez. In celă
lalt meci — de data aceasta de 
fotbal și unde am avut ca parte
neri de întrecere marinari din 
R. D. Germană — deși a fost mai 
echilibrat, am ieșit totuși învin
gători.

Ar fi greșit să se creadă însă 
că activitatea sportivă a tinerilor 
marinari de pe vasul „Friedrich 
Engels* se rezumă doar la fotbal 
sau handbal. Nicidecum.

— In primul rînd trebuie să 
știți — ne-a relatat ofițerul sta
giar Nicolae Dima — că la dis
poziția noastră stă echipament 
sportiv într-o cantitate aprecia
bilă : echipament compled pen
tru fotbal, volei, handbal, mănuși 
de box, șahuri etc.

In ceea ce privește activitatea 
sportivă propriu zisă, aceasta se 
desfășoară în fiecare port în care 
poposim, fie că e Neapole, Ale
xandria, sau oricare altul. Și 
chiar în timp ce străbatem dru
murile albastre ale mărilor în
trecerile sportive nu lipsesc. îmi 
amintesc, de pildă, de un meci 
de box pe care l-am arbitrat chiar 
eu, disputat între Mircea Haneș 
și Mircea Beiu pe puntea vasu
lui. Ne aflam pe Marea Medite- 
rană, în apropiere de Alexandria. 
Deși valurile nu erau dintre cele 
mai mici, totuși Intîlnirea a fost 
pasionantă, a plăcut tuturor*.

...Ar mai fi fost și alte lucruri 
de povestit. De unde știm ? Ele 
erau trecute în darea de seamă 
a organizației U.T.M., care avea 
să fie citită peste puțin timp la 
adunarea de alegeri. Deocamdată 
sperăm ca în curînd să putem 
publica și alte întîmplări spor
tive și de alt gen ale tinerilor 
marinari de pe vasul „Friedrich 
Engels*, la întoarcerea din călă
toria pe care o încep zilele aces
tea. Pînă atunci:

— Drum bun !
CAROL ALEXANDRU

3 VICTORII PREȚIOASE

pista lacului 
sfîrșit durhinică 

. îpțreceri de cano
taj academic din cadrul Regatei 
Internaționale de la Griinau. La 
acest concurs, care a cunoscut un 
mare succes, ău participat 1.600 
de canotori, reprezentînd R. Ceho
slovacă, R. P. Ungara) R. P. Po
lonă, R.P.R., R. F. Germană și 
R. D. Germană. Canotorii romîni 
au participat la 5 probe cucerind 
victoria în 3 curse; 4 plus 1 
vîsle fete;. 8 plus 1 fete și 8 plus 
1 băieți. Performanța sportivilor 
romîni este., remarcabilă doarece 
ei au reușit să învingă pe cano
torii maghiari și germani consi
derați unii dintre 
din Europa.

îmbrăcat din nou tricoul galben 
pe care îl pierduse la Rouen în 
favoarea belgianului De Smets. 
El este urmat în clasamentul ge
neral de Voorting (Olanda) la 
1'30” și Lauredi (Franța) la 
2’53”. Unul din favoriții competi
ției, belgianul Ockers, ocupă locul 
10, la 8’09”.

CUPA ATLANTICULUI
BtJENOS AIRES. In cadru! 

competiției de fotbal. Cupa Atlan
ticului, la Buenos Aires s-a dispu
tat meciul dintre echipele Argen
tinei și Braziliei. Intîlnirea a luat 
sfîrșit cu un. rezultat nedecis : 0-0.

cei mai buni

TURUL CICLIST AL FRANȚEI

PARIS. După 
Lille—Rouen (225 
de italianul Arrigo Padovan în 
6h 75’2^”. cicliștii francezi au 
luat din nou ofensiva în Turul 
Franței, repurtînd o dublă vic
torie în etapa a 4-a Rouen— 

125 km,). Victoria a reve.
Roger Hassenf order — 

2h 56’44", iar Andre Darrigade a

eiapa a 4-a, 
km.) cîștigată

NOUL RECORD 
AL LUI GRECESCU

Stadionul Republicii a găzduit 
duminică ultimele întreceri din 
cadrul concursului de selecție al 
lotului R.P.R. .îm vederea celei de 
a XV-a ediții a Jocurilor Balca
nice care va avea loc între 2d și 
22 iulie la Belgrad. y

Un rezultat remarcabil a fe^li- 
zat atletul C. Grecescu, cate a 
corectat recordul republican în 
proba de 5.000 m. plat cu timpul 
de 14’26”6/10. Vechiul .record «ra
de 14*33”8/10 și aparținea ace
luiași atlet.

țni Șl AUMiNii I HA|IA i Bucuie»U, Pia|» lei. 7.00.10. S«c|t« scrisori. fel. /.0O.81, IlFARULl Coaibiastul PollgrallQ Casa ScfoleU Ml. V. StallO*.

In fotografie: Tiberiu Drumuș (Energia Arad) execută exerciții 
de gimnastică

Gazonul stadionului Tinere
tului din capitală a fost aproa
pe neîncăpăior duminică di
mineața. Peste o sută de gim- 
naș'.i și gimnaste s-au între
cut în cadrul concursului re
publican de gimnastică al ju
niorilor. Concursul a prilejuit 
întreceri foarte frumoase și a 
scos în evidență pregătirea 
buna a tinerilor concurenți.

IaAă cîteva din rezultate:
Individual compus (atletism, 

gimnastică) cai. I. Micu Eli- 
sabe.a (Energia Arad) 141,95 
p. Cât. II: Tamara Mănescu 
(Aviniul Tg. Mureș) 80,70 p.; 
Sat. III; C. Dumbale 75,75 p.

Ia paralele.

Pe aparate: sol: Daria Cră
ciun 17 .p., Tamara Mănescu
8.75 p.

paralele : D. Crăciun 17,65 p., 
T. Mănescu 9,05 p.

bîrnă: D. Crăciun 17,35 p., Ț. 
Telehoi 9,25 p. Individual com
pus : băieți cat. II: P. Ștefan
72.75 p.; cat. IlI-a: Șt. Do- 
brescu : 82,40 p. Individual 
gimnastică, cat. II a : P. Mă- 
clăuș: 47,30 p.: cat. IlI-a: K. 
Niemesch: 53,30.

Pe probe: alergare: Drumuș 
și Șt. Dobrescu 9,p.; aruncare : 
Șt. Dobrescu 12 p. ; sărituri : 
Miclăuș, Ștefan, Taller 10 p.

Teren de fotbal - maidan
a Ați admirat, deșigur, d'n 
â tribunele stadionului jocul ■ 
\ frumos practicat de tinerii 
/ fotbaliști ai echipei de caiego- 
rria B. Progresul C.P.C.S. Ați 
\ privit cu satisfacție și cu mîn- 
/) drie la componența acestei 
a formații — speranțele fotba- 
X lului nostru — care îniruneș- 
a te în rîndurile sale pe cei mai 
ă buni juniori din țară, 
Z ai echipei naționale. 
a Dată fiind valoarea 
ț) formații, ca și faptul 
a Combinatul Poligrafic 
q Scinteii" ființează o j 
A ră a fotbalului nostru de cali- 
a tate, este normal ca aci să e- 
A xiste cele mai bune condiții

titulari

acestei 
\ că la 

„Casa 
pepinie

de pregătire — terenuri, ma-^) 

tef.ale, antrenori, ă
Care este situația ? (2
Dacă tn ceea ce privește an- </ 

trenorii această problemă este 
asigurată prin prezența unui v 
antrenor priceput — Augustin v 
Bbtescu, în schimb, nu a- v 
celași lucru se poate spune v 
despre terenul de antrenament Q 
al Combinatului, despre mate- 0 
rialele existente. Acestea din v 
urmă sînt in bună măsură v 
degradate, improprii practică- v 
rii unui joc de fotbal valoros, v

Problema numărul 1 și cea v 
mai acută este însă terenul 
de antrenament. Cum arată v 
acesta ? Un cîmp, pe care zii- V

Singurii îngrijitori ai terenului: o turmă de oi care se stră
duiește să reteze cele cîteva fire de iarbă răsărite In ciuda 

condițiilor vitrege

o nic pasc nestingherite oile, 
plin și de gropi — deseori aco- 

() perite de apă — complect de
ft nivelat. Acest așa zis teren de 
ft fotbal, împrejmuit cu bîrne 
ft — mare parte din ele rupte 
ft — prezintă un pericol deose- 
ft bit pentru sportivii care-l folo- 
ft sesc. Zilele trecute, în timpul 
ft desfășurării unui meci (Ofset- 
ft Zețărie) și-a fracturat mina 
ft un fotbalist de la .sectorul 
ft Of set. Tot pe acest „teren* 
ft se antrenează echioa națională 
Î de juniori a R.P.R. E sur

prinzătoare lipsa de grijă 
pe care o manifestă conducerea 
colectivului sporfv (președin
te tov. Marinescu Dumitru) 

A ca și responsabilul secției 
J de fotbal a colectivului, tov. 
A Maier Moise.
ft Fără îndoială că vinovății 
ft nu trebuie căutați numai la 
ft Combinatul poligrafic ,,Ca a 
ft Scînteii*. Cunosc oare condu- 
ft cerea C.C.F.S. direcția fot- 
ft bal, conducerea asociației 
ft „Progresul", ih ce condiții se 
ft pregătesc juniorii naționalei1 
ft noastre de fotbal ?
\ A devenit o necesitate in- 1 
\ dispensabilă construirea unei 1 
\ baze sportive propice desfă- ' 
\ șurării unei activități în c 
\ mai bune condiții. Aceasta cu 
\ atît mai mult cu cît în cadrul J 
\ Combinatului „Casa Scînteii*' ' 
\ există mulți tineri dornici să11 
\ facă sport — și care ar con- < 
a tribut bucuroși prin muncă < 
\ voluntară la amenajarea tere- < 
\nului: ‘
A Credem că Consiliul C ’p- , 
A trai al Sindicatelor, ca și Ca- , 
A miletul pentru Cultură 
ft și Sport sînt în 
ft. sprijine 
A semenea baze sportive.
2 S. SPIREA

Vești despre 
Spartachiadă

In cadrul Spartachiadei de 
vară a tineretului a avut 
loc la Institutul de Proiec

tări I.P.C. din București o între
cere sportivă între echipele de 
fotbal ale sectoarelor.

Pe primul loc s-a clasat echipa 
Sectorului 6 organizarea șantiere
lor. Ea a cîștigat de altfel Cupa 
Sectoarelor donată de colectivul, 
sportiv — Energia I.P.C. și Co
mitetul de instituție.

Corespondent 
M. CAPRARESCU

Concurs de orientare 
turistică

Comitetele U.T.M. și A.V.S.A.P. 
ale raionului „23 August** din 
Capitală au organizat zilele 

trecute in pădurea Pustnicul un 
concurs de orientare turistică.

De-a lungul traseului s-au ame
najat un poligon pentru arunca
rea grenadei și un poligon de tir.

La întrecere au luat parte ti
nerii din întreprinderile raionu
lui „23 August**.

Dovedind omogenitate și pre
gătire mai bună, echipa întreprin
derii „Etectroaparataj**, formată 
din Telișcă Constantin, lliescu 
Eugen, Bădulescu Gheorghe, Mol- 
doveanu Ilie și Pascu Alexandri
na, a ocupat locul I cu 317 puncte 
pe echipe și locurile 2 și 3 la 
individual.

Pe locul 2 s-a clasat echipa 
uzinelor „Republica** cu 258 punc
te, iar pe locul 3 echipa I-a a 
Uzinelor „23 August**.

Concursul s-a bucurat de o 
bună organizare și a plăcui foarte 
mult participanților.

Corespondent 
EUGEN ILIESCU

1 cu \

Fizică 
măsură să 

amenajarea uriei &-
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