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100 tineri dinR.P.U. 
în vizită 

la Timișoara
TIMIȘOARA (De la corespon

dentul nostru). —
Răspunzînd Invitației comite

tului regional U.T.M. Timișoara, 
o delegație de 100 de tineri ma
ghiari a vizitat timp de 3 zile re
giunea Timișoara, ca răspuns la 
vizita făcută în luna iunie a.c. 
de tir.erii romîni. Delegația a fost 
condusă de Sandor Nasztor prim 
secretar al comitetului județean 
Bekesaba al D.I.Sz.

la strînsul recoltei

pe pămînturile desțelenite

PENTRU CA MUNCA SA MEARGĂ
PE RULMENȚI

PREZENȚI LA BAZA 
DE RECEPȚIE

K.OKCETAV 26 (Agerpres). 
— TASS transmite: Sovhozul 
din Simferopol — unul din 
cele 337 de sovhozuri care au 
luat ființă pe pămînturile des
țelenite — a obținut o recoltă 
bogată. Ca intr-o familie unită 
muncesc aici reprezentanți ai 
19 naționalități — ruși, ca- 
zahi, ucraineni, lățiși, kirghizi, 
be lor uși, uzbeci... Pentru strîn
gerea recoltei în ajutorul lor 
au sosit mulți tineri, printre 
care tineri și tinere din Repu
blica Populară Romină.
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Nu este lună, și, uneori 
chiar săptămînă, în care fabri
ca de rulmenți din Birlad să 
nu primească oaspeți, a4ît din 
țară cît și de peste hotare. 
Construcție a primului nostru 
cincinal, ea și-a creat o popu
laritate și un renume inter
național. Cutiile pe care se 
poate vedea emblema fabricii 
— un rulment secționat și ini
țialele F.R.B. — au început de 
mult să treacă peste hotarele 
țării și să fie apreciate pentru 
calitatea conținutului lor.

In această întreprindere mo
dernă, care este deservită în 
proporție de 87 la sută de ti
neri, se execută și se asigură 
cantitatea și calitatea rulmen
ților necesari industriei noas
tre de autocamioane, tractoare, 
combine, vagoane C.F.R., va- 
gonete de mină, utilaj petro
lifer etc. precum și rulmenți 
pentru export in R. P. Polonă, 
R. P. Ungară, R. D. Germană, 
R. P. Bulgaria și în cwînd 
și pentru R. P. Chineză. Colec
tivul fabricii de rulmenți se 
găsește în prezent tn a 20-a 
lună consecutiv de depășire a 
planului la toți indicii și nu
mai in anul 1955 el a dat pa
triei acumulări socialiste peste 
plan în valoare de 36.500.000 
lei.

în cele de mai jos, am dori 
să punem o problemă legată 
de toate aceste realizări deo
sebite. Este problema activită
ții noilor întreprinderi, dotate 
cu tehnica cea mai modernă 
care de la lună la lună și de 
la an la an realizează salturi 
însemnate, dar care pe^de altă 
parte parcă nu-și cunosc sau 
nu-și prețuiesc, pe deplin pu
teri le, și mai mari.

Sarcina de plan pe anul 
1956 reprezintă o creștere a 
producției de nu mai puțin 
decît 65 la sută față de anul 
1955. Pentru aceasta a fost 
nevoie de noi măsuri tehnico- 
organizatorice, de introducerea 
și folosirea tehnicii noi, pe o 
scară mai largă, de o mai 
bună repartizare și folosire a 
cadrelor de muncitori, tehni
cieni și ingineri.

învecinate Birladului. Prin 
calificarea acestor peste 1000 
de tineri din orașul Bîrlad 
sau din împrejurimi, la locul 
de muncă, s-a obținut nu 
numai complectarea cadrelor 
necesare îndeplinirii sarcinilor 
de plan, dar și stabilitatea 
lor. Dintre cei calificați aici 
unii sînt maiștri (ex : ute- 
miștii Anghelina Ioniță și Va- 
leriu Mironescu) sau reglori 
șefi de echipe (de pildă, Ion 
Anghelache și Mircea Rață)* 
Aproape jumătate din cei ca
lificați sînt tinere fete care 
dau rezultate apreciabile în 
special în secțiile rectificare, 
strungărie, asamblare și con
trol tehnic. Tinăra Georgeta 
Oiță, decorată cu Medalia 
Muncii și responsabilă a unei 
brigăzi de tineret, este și ea 
calificată aici în 1954,

Producția — adevărata 
școală a inginerului tînăr

cieni, însuși directorul fabricii, 
inginerul Ștefan Dumitrescu, 
constată că maj există nume
roase deficiențe, că mai sînt 
tehnicieni ce prestează munci 
de birou dind un randament 
sub posibilitățile lor, deși fa
brica, tn general, duce lipsă

GH. ANGELESCU

r

Vrei să ai cadre ? Crește-Ie!

Una din problemele princi
pale care au condiționat înde
plinirea sarcinilor de plan 
încă de la intrarea în func
țiune a fabricii a fost școlari
zarea și creșterea cadrelor 
necesare. S-a încercat la în
ceput rezolvarea acoperirii 
nevoilor de muncitori califi
cați prin transferarea lor de 
la alte uzine și în special din 
București și Orașul Stalin. A- 
ceastă soluție s-a dovedit 
însă nesatisfăcătoare, neefi
cientă. Cu sprijinul organe
lor de partid și destul de 
mult cu concursul organelor 
U.T.M, locale s-a trecut la o 
acțiune curajoasă, de recrutare 
a tinerilor ce urmau să devină 
muncitori calificați din rîndul 
tineretului aflat in comunele

Pentru a se putea trece la 
folosirea __ . _ L'.
nicii noi, pe măsura utilajului 
modern folosit, este necesară 
și o justă repartizare a cadre
lor de ingineri și tehnicieni 
existenți în uzină. Cu unele 
excepții, toți ingineri, sînt ti
neri ce și-au dat examenul de 
stat de 1—2 ani. Experiența 
muncii ei și-au căpătat-o aici 
tn fabrică, luptînd zi de zi 
pentru organizarea producției. 
Dionid Năstase, Liviu Răhă- 
ianu, Gheorghe Constantin, 
Andrei Kiss sînt ingineri ute- 
miști ce au devenit astăzi șefi 
de secții.

Și la fabrica de rutmenfi s-a 
observat la o serie de tineri 
ingineri tendința de a rămîne 
in birouri, precum și preferin
ța conducerii fabricii de a-i 
repartiza tn cadrul diferitelor 
servicii, și nu întii direct tn 
producție. Așa s-a întîmplat 
de pildă cu inginerul Vasile 
Gheorghiu, specializat la uzi
nele de rulmenți G.P.Z. din 
Moscova ca tehnolog, care a 
fost încadrat la serviciul pla
nificării împotriva voinței lui. 
De asemenea, inginerul ute- 
mist Manolache Burică era în
trebuințat ca dispecer în ca
drul secției rectificare.

De cttva timp inginerul Va- 
sile Gheorghiu este însă teh
nologul secției strungărie, iar 
Manolache Burică, inginer me
canic de întreținere în cadrul 

'aceleiași secții. Datorită aju
torului efectiv dat de la tran
sferare încoace de către cel doi 
ingineri, secția strungărie 
execută cu același număr de 
mașini aproape de două ori 
mai multe inele de rulmenți.

Exemplele de mai sus dove
desc o intensificare tn ultima 
vreme a preocupări, conducerii 
fabricii față de această pro
blemă. Dar comitetul U.T.M.. 
al cărui secretar este tovarășul 
Gheorghe Țurcanu, nu s-a in
teresat niciodată de acest lu
cru. In justa repartizare a ca
drelor de ingineri și tehn.-

mai din plin a teh-
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Țăranii muncitori din raionul Tecuci, regiunea Galați, au ter
minat de curînd treierișul.

Acest succes se datorește în cea mai mare măsură bunei or
ganizări a muncii la căratul snopilor pe arii, folosirii întregii 
capacități de lucru a batozelor, precum și continuării treierișu- 
lui în timpul nopții.

Odată cu terminarea treîerișului țăranii muncitori din acest , 
raion grăbesc predarea cotelor datorate statului. Cei din comuna 
Munteni au și făcut începutul.

In fotografie: laborantul Costea Costică de la baza de recep
ție din comuna Berheci, raionul Tecuci, face analiza umidității 
griului adus de țăranul muncitor individual Andrei Costică din»j 
comuna Munteni. I

—E dis de 
corturile de lingă cringul 
mesteceni. în care locuiesc 
nerii veniți de peste hotare, 
rămas pustii. încă înainte 
răsăritul soarelui tinerii. 
plecat la cîmp împreună 
tovarășii Io' sovietici.

In depărtare apare o navă a 
stepelor. Judecind după salo
petele lor albast'e și șepcile 
albe ale echipajului, îți dai 
seama că combina este con
dusă de tineri romîni. Pe pun
tea de comandă se află tinărul 
inginer Vladislav Nemel (. 
Profitind de o scurtă oprire, 
el iși împărtășește impresiile.

— îmi vine greu să cred că 
numai cu doi ani în urmă, aici 
se întindea o stepă pustie. A- 
cum am văzut cu ochii noștri 
cum oamenii sovietici supun 
natura.

— Cum merge munca?
— Facem față destul de 

bine, treerăm pe zi cite 1.500- 
2.000 de puduri.

Intră în vorbă și Mihail Sat- 
mare, ajutor de combiner și 
tractorista Maria Rusu.

— Doar am venit aici nu 
numai ca să muncim, a și să 
învățăm remarcă Mihail Saf- 
mare. Eu sînt țăran. De cu
rînd am înființat în satul nos
tru o gospodărie colectivă. 
Dar fără mașini este greu s-o 
scoți la capăt. Aici, tovarăș i 
ruși m-au ajutat să devin aju
tor de combiner. Cînd mă voi 

t întoarce în patrie, voi lucra
■ ca mecanizator. Tractorista 
’ Maria Rusu, decorată cu „Me- 
i dalia Muncii", nu-și pierde
■ nici ea timpul. Ea a învățat
■ cum să lucreze cu un tractor 
l Diesel, iar acum remorchează 
, o combină.
, La centrul de mecanizare 

munca este în toi. împreună

cu sovhoznicil, tinerii romîni 
cură(ă semințele, le încarcă, 
le expediază la elevator. Cot 
la cot cu ruși, ucraineni, ca- 
zahi, lucrează șoferul Florea 
Dobrescu din București, meca
nicul Alexandru Bunea din 
Constanfa, agronomul Liviu 
Moldovan, studenta Maria Pi
tulici, lăcătușul Ion Vlădescu 
și multi alfii.

După o încordată zi de 
muncă, sovhoznicii, împreună 
tu prietenii de peste hotare, 
organizează in tabăra de cimp 
concerte de artiști amatori, vi
zionează filme noi, ascultă e- 
misiunile de radio sau joacă 
volei.

A rămas pentru mult timp 
întipărită in memoria tuturor 
seara de 15 august cînd sov
hoznicii au sărbătorit ziua de 
naștere a studentei romince 
Maria Pitulici care a împlinit 
20 de ani. Sovhoznicii i-au fă
cut studentei mai multe daruri.

La 23 august colectivul sov. 
hozului împreună cu prietenii 
de peste hotare au sărbătorit 
într-un cadru festiv sărbătoa
rea națională a poporului ro
mîn — Ziua eliberării.

Rezultate îmbucurătoare
(Continuare în pag. 2-a)

Au primit 
Steagul roșu 
de producție

Duminică a avut loc la S.M.T. 
Topraisar, regiu-nea Consianța, 
festivitatea decernării Steagului 
roșu de producție de fruntaș pe 
țară al Comitetului Central al 
Sindicatului muncitorilor agricoli 
și Ministerului Agriculturii pen
tru succesele obținute în campa
nia agricolă din primăvara aces
tui an.

In timpul muncilor de primă
vară tractoriștii de la acest S.M.T. 
și-au realizat planul de producție 
în proporție de 176,1 la sută și 
totrxiată peste 40 la sută din 
sarcinile planului anual.

Economiile realizate de tracto
riștii de aici în această perioadă 
se ridică la peste 46.000 lei.

★
în ziua de 26 august, Central 

mecanic Arad a primit Steagul 
roșu de producție de fruntaș pe 
țară al Comitetului Central al 
Sindicatului muncitorilor agricoli 
și Ministerului Agriculturii pen
tru realizările obținute in primul 
semestru al acestui an. Darea de 
seamă prezentată cu acest pri
lej. a relevat că în primul semes
tru al anului muncitorii ți tehni
cienii de aici și-au depășit planul 
producției globale cu 42,30 la 
sută, iar planul producției marfă 
cu 39,69 la sută.

Ca o expresie a ajutorului multi
lateral pe care Uniunea Sovieti
că îl acordă patriei noastre, nu
meroși tineri și tinere din R.P.R. 
au posibilitatea de a-și forma sau 
desăvîrși pregătirea profesională 
în institutele de invățămint supe
rior din U.R.S.S.

Manifesting o grijă părintească 
pentru tineretul studios partidul 
și guvernul țării noastre trimit 
la învățătură în Uniunea Sovieti
că o serie de studenți și aspi
ranți înflăcărați de dorința asi
milării științei și culturii, dornici 
să devină specialiști de nădejde 
ai patriei noastre.

Amintirile primelor semnării, 
primelor colocvii și examene, cînd 
colegii noștri sovietici ne ajutau 
frățește la tot pasul, cînd profe
sorii ne ajutau cu răbdare să 
chegăm o frază, să exprimăm 
gînd. rămîn de neuitat.

Analiza muncii studenților 
mini care învață în U.R.S.S. a- 
rată cu prisosință faptul că ei 
sînt conștienți de datoria pe care 
o au de a deveni specialiști bine 
pregătiți, însușindu-și realizările 
obținute de știința și cultura so
vietică.

Dacă in anul universitar 1952-

1953 aproape 10% din membrii 
colectivului ți-au lăsat unul sau 
mai multe examene restante pen
tru anul următor. în 1955-1956 o 
asemenea situație o au numai 
2,9% studenți și aceștia, în cea 
mai mare parte, din motive justi
ficate.

Media generală a notelor obți
nute la examene (considerînd

Activitatea 
studenților 

ți aspiranților romîni 
care învață în U.R.S.S.

Decada literaturii și artei ucrainene

în-
un

ro-

Festivitatea de deschidere
Lumi seara a avut loc la Teatrul 

de vară „Boema** festivitatea des
chiderii Decadei artei și literatu
rii ucrainene.

Au fost de fată tovarășii: E. 
Bodnăraș. prim vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și 1. Chiși- 
nevschi, secretar al C.C. al P.M.R.

Mai erau prezenți Ghizela Vass, 
artista poporului Lucia Sturza 
Bulandra, M. Macavei, președinte 
de onoare al I.R.R.C.S., Stela 
Er.escu, E. Mezincescu, E. Rodan.

La masa prezidiului au luat loc 
tovarășii: acad. I. Murgul eseu,
Ion Pas, prof. univ. P. Niculescu- 
Mizil, FI. Dănălache, A. A. Epișev, 
ambasadorul U.R.S.S. la " 
rești. acad. A. Korneiciuk, G. Ve- 
riovka, N. K. Bologurov, N. M. 
Ușvii, K. F. Dankevici, 
Ivanițki, membrii delegației de oa
meni ai artei și culturii din R.S.Ș. 
Ucraineană, P. Țugui, Octav Li- 
vezeanu, acad. M. Beniuc. Sanda 
Rangheț, Zeno Vancea, V. Dumi
trescu. Panait Cottescu, M. Davi- 
doglu. E. Veleșineva.

Erau de asemenea prezenți 
scriitori, compozitori, artiști, zia
riști romîni și străini.

Adunarea festivă a fost prezî-

Bucu-

M. N.

Ta Pr- K> ‘> a început al IV-lea Congres
& r» z7* z» Â fii rlonhlnvMondial al Studenților

dată de acad. I. Murgulescu, care 
a rostit cuvântul de deschidere.

A luat apoi cuvîntul tov. Ion 
Pas, prim locțiitor al ministrului 
Culturii, care a spus printre al
tele :

Decada literaturii și artei ucrai
nene care începe astăzi pe tot cu
prinsul patriei noastre va arăta 
stimaților și iubiților oaspeți, emi; 
nenți reprezentanți ai culturii și 
artei din țara lor. că oamenii 
muncii‘din R. P. R. cunosc și 
iubesc dansul, cîntul, teatrul si 
literatura poporului ucrainean, așa 
cum cunoscute de mare prețuire 
și de mare folos le sînt vieții și 
sufletului lor arta și cultu-ra tutu
ror popoarelor din celelalte repu
blici sovietice.

Oaspeților noștri dragi, repre
zentanți de frunte ai culturii, ar
tei și literaturii poporului frate, 
a spus în încheiere vorbitorul, le 
spunem „Bun venit**, cu încrede
rea că se vor simți cu adevărat 
bine în răstimpul, din păcate prea 
scurt, cît vor sta printre noi.

A vorbit apoi acad. Alexandr 
Korneiciuk.

La începutul cuvîntării sale tov. 
A. Korneiciuk a transmis un salut 
fierbinte șl urările sale cele mai 
bune din partea poporului ucrai
nean de 42.000.000 oameni, po
porului nostru harnic, clasei mun
citoare romîne, Partidului Munci
toresc Romîn.

Vorbitorul a arătat apoi pe larg 
marile realizări ale poporului 
ucrainean în domeniul dezvoltării 
economiei și culturii pe drumul 
construirii comunismului.

Noi, delegația care am sosit la 
dvs., a spus în continuare vorbito
rul sîntem deosebit de bucuroși 
și emoționați, că la fiecare pas 
ni se arată sentimente de caldă 
prietenie. Orice om pe care îl în- 
tîlnîm exprimă sentimente de cal
dă prietenie față de toți oamenii 
sovietici, față de oamenii din 
Republica Ucraineană.

Dv. construiți socialismul și In 
această construcție au ieșit la 
iveală talente atît de multe, rea
lizări atît de minunate, îneît pu
tem să învățăm multe de la dv.

Astăzi între popoarele noastre 
nu mai există bariere, sîntem buni 
vecini. Noi am cimentat pentru 
vecie prietenia noastră. Nu ne-ar 
ierta generațiile viitoare dacă am 
pierde măcar un singur ceas în 
opera de întărire a prieteniei 
noastre, în opera de cunoaștere 
reciprocă, de luptă comună pen
tru viitor.

Cuvintele de salut pronunțate 
de tov. A. Korneiciuk în cinstea 
frăției și prieteniei sincere dintre 
popoarele ucrainean și romîn, în 
cinstea talentatului, harnicului și 
eroicului popor romîn, au fost a- 
coperite de puternice aplauze.

Adunarea festivă s-a încheiat 
printr-un program artistic.

(Agerpres)

„foarte bine““ ca egal cu 5, 
„bi>ue“ cu 4 și „suficient** cu 3) 
a crescut considerabil, de la 4,48 
în 1953-1954 la 4,64 în 1955-1956.

Cifrele de mai sus sîn-t con
cludente. Procentul calificativelor 
maxime („foarte bine") a cres
cut simțitor de la 56,1% în anul 
universitar 1953-54 ia 66.8% în 
1965-56, față de totalul examene
lor date. Iar procentul calificati
velor de „suficient** a scăzut a- 
proap-e de trei ori.

In anul universitar 1952-1953 o 
cincime din totalul studenților o 
formau studenții care în de
cursul ambelor sesiuni de exame
ne obținuseră numai calificative 
maxime. In ultimul an (1955- 
1956) în sesiunea de iarnă, a- 
proape jumătate din totalul stu
denților și-au dat toate «exame
nele cu „foarte bi<ne“ iar pe în
tregul an aceștia au constituit o 
treime din colectiv.

Dacă în ultimii ani noi am ob
ținut realizări frumoase la învă
țătură, aceasta se datorește toc
mai faptului că în timpul semes
trului studenții au fost mobili-»

zați permanent la îndeplinirea 
sarcinilor profesionale curente, 
că organizația noastră, sub con
ducerea grupelor P.M.R., a con
trolat felul cum muncesc studen
ții, că am primit un ajutor eficace 
și permanent din partea organi
zațiilor P.C.U.S. și de Comsomol 
din in-stitutele sovietice, din par
tea direcțiilor, decanatelor și cor
pului didactic.

Un factor deosebit de însemnat 
în mobilizarea noastră la o mun
ca profesională susținută 1-aU 
constituit sarcinile istorice tra
sate de cel de al Il-lea Congres 
al P.M.R., pe drmu.1 construirii 
socialismului în patria noastră.

La capătul celor cinci ani de 
studii se întorc în patrie nume
roși absolvenți ai institutelor so
vietice — cadre entuziaste și ca
lificate. Despre pregătirea lor 
vorbesc cu prisosință calificative
le obținute de ei la susținerea 
lucrărilor de diplomă și a exa
menelor de stat. Din 310 lucrării, 
de diplomă 252 au fost susținute 
cu calificativul maxim. Numeroși 
absolvenți romîni au căpătat di- / 
ploma cu distincție a institutelor 
sovietice. Multe diplome au 
propuse spre publicare sau 
intate concursurilor științifice 
dențeștî.

Toate lucrările de diplomă . 
ținute de absolveții romîni de la 
universitatea din Leningrad au 
primit aprecierea cea mai înaltă. 
Ca și aceștia, absolvenți ca Ban 
Elemer de la Universitatea din 
Moscova, Ilie Cîșu de la Institu
tul de petrol din Moscova, Vasile 
Chiriță de la Institutul politehnic 
din Gorchi, Robert Deutsch de la 
Universitatea din Cazan și alții 
fac cinste colectivului nostru.

Insă rezultatele obținute nu na

fost 
îna- 
s-tu-

sus-

Frumoasa Fragă a primit pe 
delegații și observatorii la cel de 
al IV-lea Congres Mondial al 
Studenților cu ospifalitatea-i bine 
cunoscută. Organizatorii Congre
sului s-au îngrijit nu numai ca 
congresiștilor să le fie cit mai 
agreabilă șederea lor la Praga, 
dar și ca ei să-și poată începe 
chiar din prima clipă activitatea 
pe care toți studenții din lume o 
doresc cit mai rodnică.

îmbarcați pa trei vapoare, 
prezentanțil studenților veniți II 
Praga au putut admira străve
chiul oraș tn toată splendoarea 
Iul.

între delegații prezenți pe va
sul „Vysehrad" s-au încins discu
ții. L-am văzut trecind de la un 
capăt la altul al vasului pe studen
tul Claude Nicolau de la facul
tatea de chimie industrială din 
București pentru a răspunde în
trebării puse de un tînăr inginer 
dintr-o (ară din Apus despre dis
ciplinele care se învață în anul 
K Ninel Danoș — proaspătă ab* 
solventă a Î.S.E.P. — schimba 
păreri cu delegatul francez Four
nier Etienne asupra unor lucrări 
noi de economie politică. Se pare 
că delegatul francez tși exprima 
uimirea că un student din Romî* 
nia este la curent cu problemele 
științifice din țările apusene.

Mă pregăteam să mă apropii 
de un nou grup în care se aflau 
și romîni, cînd am fost împins 
fpre interiorul vasului de un val 
de studenți atrași de ritmul mu
tici} ds dansi Șit cum era [v

(Prin telefon, de la trimisul nostru)

resc, după clteva clipe ei se tnvir- 
teau pe parchetul de dans.

La un moment dat a răsunat 
un cîntec cunoscut care a fost re
luat cu bucurie de tofi cei pre- 
zenfi. Ghiciți ce era ? Bine înțeles 
„Perinifa".

Tirziu vasul s-a reîntors 
punctul de plecare..

PRIMA ZI DE CONGRES

la

Cel de al IV-lea Congres Mon
dial al Studenților și-a început 
lucrările duminică 26 august, di
mineața, în frumoasa și impună
toarea sală din parcul Julius Fu- 
cik din Praga.

Prima ședință s-a ținut sub 
președinfia vicepreședintelui U- 
niunii internaționale a studenților, 
Sukhandu Mazundar, reprezen
tant al Federației Studenților din 
India.

In prima zi a fost discutată 
procedura lucrărilor Congresului 
și după ce s-a anunțat că pe a- 
dresa Congresului au sosit nu
meroase telegrame trimise de di
ferite organizații studențești care 
urează succes deplin lucrărilor 
Congresului, s-a trecut la primul 
punct de pe ordinea de zi: „Pers
pectivele mișcării studențești 
mondiale; in special sarcinile 
U.I.S. și ale organizațiilor stu
dențești în domeniul colaborării 
internaționale în vederea înlătu
rării divergențelor existente tn 
mișcarea studențească și pentru a 
o subordona intereselor vitale ale 
studenfilor."»

După cum se știe, tn cursul 
mai multor ani tn mișcarea stu- 
denfească internațională s-a pro
dus, sub injluenfa războiului rece, 
o sciziune care s-a manifestat in 
existenta a două centre studen
țești internaționale — U.I.S. și 
C.O.S.E.C.

In prezent, cele mai multe or
ganizații studențești din diferite 
țări au ajuns la convingerea că 
unitatea și colaborarea studenților 
indiferent de tara din care sini 
sau de concepțiile lor politice și 
religioase, indiferent de culoare 
sau rasă — sini deosebit de nece
sare.

Această convingere se găseș'e 
oglindită tn componenta actualu
lui Congres la care participă a- 
proximativ 600 de reprezentanți 
ai studenților din aproape toate 
țările lumii. La actualul Congres 
participă alături de delegafii ce 
reprezintă organizații membre ale 
U.I.S. și delegafi și observatori 
ai organizațiilor studenfești care 
nu sînt membre tn U.I.S. ca de 
pildă: Uniunea Nafională a Stu
denților Francezi, Uniunea Na
țională a Studenților din Anglia, 
Țara Galilor și Irlanda de Nord. 
Federația Nafională a Studenților 
din Canada, Uniunea Nafională a 
Studenfilor din Olanda, precum și 
reprezentanți ai organizațiilor 
studenfilor din Indonezia etc.

Delegafii și observatorii parti- 
cipanfi la Congres care au luai 
pină în prezent cuvîntul. și-au ex-

primat dorinfa de a învinge trep
tat greutățile care stau in fata 
colaborării internaționale a stu
denților.

In cuvîntul său, Jiri Pelikan 
președintele U.I.S., și-a exprimat 
încrederea că tofi participanta la 
Congres nu-și vor crufa efortu
rile pentru realizarea unei înțele
geri care ar contribui tn mare 
măsură la dezvoltarea favorabilă 
a mișcării internaționale studen
țești.

Cei mai mulfi partidpanfi la 
Congres înfeleg că pentru a în
lătura greutdfile existente tn ca 
lea realizării cooperării mondiale 
studențești trebuie să se fină sea
ma de dezvoltarea mișcării stu
dențești tn actualele condiții in
ternaționale, să se fină seama de 
interesele și dorințele studenților 
din întreaga lume.

Delegafii studenților romîni 
care participă activ la lucrările 
Congresului și care poartă dis
cuții prietenești cu diferiți repre
zentanți ai delegațiilor — mem
bri și nemembri ai U.I.S. — ex
primă dorinfa zecilor de mii de 
studenfi din Romînia de a se lăr
gi continuu colaborarea interna
țională și relafiile prietenești in
tre toți studenta lumii.

Pe agenda Congresului stau 
înscrise probleme importante care 
vor putea fi rezolvate In zilele 
următoare dacă dorinfa de înțele
gere și colaborarea manifestată 
încă din prima zi de o serie de 
delegafi și observatori se va men
ține și dezvolta.

SERGIU POPPER

Primirea Ia Prezidiul Marii Adunări 
Naționale a R«P«R« a delegației 

parlamentare maghiare
Membrii delegației Adunării 

de Stat a R-P. Ungare care ne 
vizitează țara au avut luni di
mineața o întrevedere cu mem
bri ai Prezidiului și deputafi ui 
Marii Adunări Naționale a 
R.P.R.

Parlamentarii maghiari au 
fost primiți de tovarășul acad. 
M. Sadoveanu, vicepreședinte al 
Prezidiului Marii Adunări Na
ționale.

La intilnire au fost de față 
tovarășii: Tijă Florea, vicepreșe
dinte al Marii Adunări Națio
nale, L. Csupor, prof. univ. N. 
Sălăgeanu și Gh, Vidrașcu, 
membri ai Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, Emil Popa, 
Gh. Stan și Matei Socor, depu- 
tați in Marea Adunare Națio
nală.

Membrii delegației Adunăr i 
de Stat a R P. Ungare au fost 
salutați de acad. M. Sadoveanu 
care a spus printre altele: „Po
poarele noastre muncitoare au 
avut tn trecut o soartă tristă in 
această parte a Europei. In 
timpurile vechi au fost sub asu
prirea turcilor, iar în timpurile 
noastre asuprite de cei care

ne-au exploatat. Niciodată po
poarele noastre muncitoare n-au 
avut vreo vrăjmășie unul contra 
celuilalt".

A răspuns Ronai Sandor, con
ducătorul delegației care a spus:

„Vă mulțumesc din tot sufle
tul pentru condițiile și posibili
tățile pe care ni le-ați creat in 
timpul vizitei tn țara dv.

Noi facem aceste călătorii de 
prietenie in urma Apelului So
vietului Suprem al U.R.S.S. 
Este just ca delegații parlamen
tare să se înttlnească și să se 
cunoască reciproc. In acest fel 
se pot cunoaște membrii parla
mentelor șl se pot întări legă
turile intre ponoare. Sîntem de 
acord cu cele spuse că trebuie 
să întărim Și mai mult prietenia 
intre poporul romîn și poporul 
maghiar.

Delegația noastră a venit tn 
Republica Populară Romină toc
mai cu scopul de a cunoaște 
mai bine poporul romîn, de a 
studia viața multilaterală a sta
tului romin, de a face un prie
tenesc schimb de experiență. In

(Continuare în pag. 2-a)

ne-am interesat 
trăiesc rninori- 
în R.P.R., pen-

vizita noastră 
și de felul cum 
tățile naționale 
tru că și în R.P. Ungară există 
minorități naționale. în toate 
țările unde există minorități 
naționale trebuie să urmăm în
vățătura lui Lenin în problema 
națională și experiența Uniunii 
Sovietice care a aplicat pentru 
prima oară această învățătură. 
In scurta vizită făcută prin 
țara dvs. noi ne-am convins că 
minoritățile naționale lucrează 
cot la cot cu poporul romin pen
tru realizarea planului cincinal, 
a tuturor sarcinilor puse în fața 
lor de partid și guvern.

Sîntem convinși că vizita fă
cută în țara dvs. a contribuit la 
strîngerea prieteniei și colaboră
rii dintre popoarele noastre. A- 
ceastă prietenie ne va ajuta să 
înfăptuim țelul nostru comun — 
construirea socialismului în țări
le noastre.

Membrii delegației parlamen
tare maghiare s-au întreținut 
apoi îndelung cu membrii Pre
zidiului și deputății Marii Adu
nări Naționale a R.P.R.

(Agerpres)

centrul Capitalei, 
colo unde căldura se simte 
din plin, s-a deschis de cu
rînd un ștrand; ștrandul 
Li do.

La doi pași de asfaltul în
cins și arșița străzii, un ba
zin cu valuri albastre, șez
longuri comode, terase, du
șuri — un adevărat paradis 
al zilelor toride la îndemina 
oricui.

Buletin medical 
asupra stării sănătății 
tovarășului dr. Petru 
Groza, președintele 

Prezidiului Marii 
Adunări Naționale

în starea generală a bolnavu-, 
lui în prezent se constată o ame
liorare simțitoare. Temperatura 
normală, puls regulat, 72-76 pe * 
minut. Respirația normală. Tem 
siunea arterială 105/80 mm. Hg,

Se continuă repausul și tratai 
mentul adecvat.

Acad. prof. dr. N. Gh. 
Lupu, Acad. prof. dr. I, 
Hațieganu, prof. dr. C, 
Iliescu, conf. dr. F. Ko. 
ppich, dr. E. Kahana, dr, 
D. Popescu, dr. C. Froi 
nescu, dr. C. Caba.

Deva 27. august 195§



Premtații 
celui de al IV-lea Concurs 
al artiștilor amatori de la sate

Juriul concursului a decernat 
Următoarele premii participanți- 
Jor la faza finală a celui de al 
,IV-lea concurs De tară al artiș
tilor amatori de la sale:

Preijiiul 1 și titlul de «laureat 
al celui de al IV-lea concurs ai 
artiștilor amatori de ia sate’* co
rului căminului cultural Leșu 
Iivei, regiunea Cluj, corului ca
sei raionale de cultură Lugoj, re
giunea Timișoara, echipei de flu
ierași a căminului cultural Jina, 
regiunea Hunedoara, soliști.or vo
cali Maria Miru, din comuna Bă- 
trîni, regiunea Ploești, și lulia- 
na Stanciu din comuna Bozna, 
regiunea Cluj, soliștilor instru

mentiști Toma Țone din regiu
nea Constanta și Ion Stoicănel 
din comuna Roșoi, regiunea Bu
curești, echipei de dansuri a 
căminului cultural din comuna 
Urzica, regiunea Craiova, so
listului dansator Anatol Iosif, 
din comuna Mera, regiunea Cluj, 
brigăzii artistice de agitație a 
căminului cultural din comuna 
Dragodănești, regiunea Ploești, 
și colectivului de creație al bri
găzii artistice de agitație respec
tive.

Premiul II a fost acordat co
rurilor căminelor culturale din 
comunele Călineșii, regiunea Pi
tești și Peciu Nou, regiunea Ti
mișoara, corului casei raionale de 
cultură Lugoj, regiunea Timișoa
ra, corului casei de cultură 
armeană din orașul Bucu
rești, echipei de trișcari a că
minului cultural Leșu Iivei, re
giunea Cluj, și celei de fluierași a 
căminului cultural Cătina, regiu
nea Ploești, tarafului casei raio
nale de cultură Piatra Neamț, 
regiunea Bacău, soliștilor vocali 
Elena Grișan din comuna Com- 
lăuș, regiunea Oradea, Ilie An- 
timescu, din comuna Iablomița, 
regiunea Timișoara, și cvarte
tului vocal din comuna Prej- 
ner, regiunea Stalin, soliș
tilor instrumentiști Gheorghe 
Neacșu, comuna Văleni, regiunea 
Pitești, și Petrică Popescu din 
comuna Mărunți, regiunea Plo
ești, echipei de dansuri de la că
minul cultural Tătîrlaua, regiunea 
Stalin, echipei de dansuri a că
minului cultural Sebiș, regiunea 
Cluj, echipei de dansuri a casei 
raionale de cu-ltură Aiud, regiu; 
nea Cluj, duetului de dansatori 
Alexandru Mihoc și Dumitru LJr- 
sădea-nu din comuna Ursad, regiu
nea Oradea, brigăzilor artistice 
de agitație ale căminelor cultura
le „Nicolae Mohănescu“-Băneasa, 
București și „Leonte Filipescu“- 
orașul București, a casei de cul
tură Fetești, regiunea Constanța, 
precum și colectivelor de creație 
ale brigăzilor artistice de la că
minul cultural „Leonte Filipescu“- 
București și Tg. Frumos, regiunea 
Iași.

Premiul III a fost acordat coru
rilor căminelor culturale din co
munele Rășinari, regiunea Stalin, 
Domnești, regiunea Pitești. Răcă- 
ciunî, regiunea Bacău, și Dăbu-

lenf, regiunea Craiova, corului 
casei raionale de cultură Tulcea, 
regiunea Constanța, echipei de 
fluierași a căminului cultural din 
comuna Hcdac, Regiunea Auto
nomă Maghiară, soliștilor vocali 
Ortensia Timpău, căminul - cul
tural Fundul Moldovei, regiunea 
Suceava. Mileva Rochiei, Sînni- 
colau Mare, regiunea Timișoara, 
Paraschiva Ghib, comuna Sugac, 
regiunea Hunedoara și Maria 
Sîrbu, comuna Runcu, regiunea 
Craiova, soliștilor instrumentiști 
Constantin Preotu, comuna Aga- 
pia, regiunea Bacău, Simion Va- 
sioglu, comuna Enisala, regiunea 
Constanța, și Ilie Caz acu, comuna 
Botuș, regiunea Suceava, echipe
lor de dansuri ale căminelor cul
turale din comuna Măgherani, 
Regiunea Autonomă Maghiară, 
„Vasilescu Vasia* din București, 
Pîrteștii de Jos, Gura Humoru
lui, regiunea Suceava, echipei ger
mane de dansuri a casei raionale 
de cultură Bistrița, regiunea Cluj, 
soliștilor dansatori Mihai Venter 
din Oradea și Eronim Pascu din 
regiunea Stalin, brigăzilor artisti
ce de agitație de la căminul cul
tural Tg. Frumos, regiunea Iași, 
și de la casele de cultură Barun- 
Berea din București și Sighet, 
precum și colectivului brigăzii ar
tistice a casei de cultură din Si- 
ghet.

S-au acordat mențiuni corurilor 
din comunele Nocrich, regiunea 
Stalin, Poiana, regiunea Hune
doara, Broscăuți, regiunea Sucea
va, Chizătău, regiunea Timișoara. 
Tătăruș, regiunea lași, Almaș, re
giunea Oradea, corurilor caselor 
raionale de cultură Giurgiu, re
giunea București, Miercurea Ciuc, 
Regiunea Autonomă Maghiară 
și Caracal, regiunea Craiova, echi
pei de fluierași din comuna Hîr- 
toape. Iași, echipei de cimpoieri, 
comuna Perieni, regiunea lași, 
fanfarei gospodăriei agricole co
lective Ceacu, regiunea București, 
tarafului căminului cultural Dalci- 
Timișoara, tarafului din comuna 
Stnmartinul Sîrbesc, regiunea Ti
mișoara. celor trei buciumași 
din comuna Domnești, regiunea 
Pitești, orchestrei de copii a casei 
raionale de cultură din Tg. Jiu, 
regiunea Craiova și altor nume
roși soliști vocali și instrumen
tiști, precum și echipe de dansuri, 
brigăzi artistice de agitație etc.

Premii speciale au primit so
liștii dansatori Anton Bivolaru, 
comuna Setrele. regiunea Ploești, 
și Andrei Cojocaru, comuna Tar- 
cău, regiunea Bacău, echipa de 
copii din comuna Rucăr, regiunea 
Stalin, echipa de călușari din co
muna Pădureți, regiunea Pitești, 
frații Lupu din comuna Gînaiți, 
regiunea Bacău și copilul Ranete 
Ion, comuna Domnești, regiunea 
București, precum și prezentato
rii de programe Constantin Ba
ban de la căminul cultural „Ion 
Creangă" regiunea Craiova și 
Aurelian Pralea. căminul cultural 
Leșu Iivei, regiunea Cluj.

(Agenpres)

Primul spectacol al ansamblului Veriovka

Aspect de la spectacolul prezentat de Ansamblul Popular Ucrainean de Stat.

Se tînguie molcom bandura; 
voci viguroase, bărbătești înalță 
un imn de slavă naturii exube
rante a pămlnturilor natale, pă
durilor înfiorate de briza ume
dă a Niprului și stepelor urzind 
sub lumina orbitoare a soare
lui ; două ghidușe colhoznice 
chicotesc vesele ,.ciaștușki" (stri
gături) despre fete îndrăgostite 
și flăcăi leneși; nelipsitul ar- 
monist își clntă aleanul cu ges
turi largi, dind capul pe spate, 
Rină departe poartă vintul zvo
nul cintezelor cu texte într-o 
limbă neînțeleasă dar bogate in 
melodii de-o inspirație optimis
tă. generoasă. Sint cintecele po
porului ucrainean ai cărui artiști 
evoluează acum pe scenele 
noastre de vară tn cadrul De
cadei artei și literaturii ucrai
nene.

Ansamblul popular ucrainean 
de stat, condus de Grigori Ve
riovka, a dat primul său spec
tacol duminică seara la Arenele 
Libertății. Mii de brațe au tri
mis in dar aplauze artei de 
înaltă ținută a ansamblului, 
perfectei armonizări a vccilo' 
corului, talentului și pregătirii 
minuțioase a fiecărui artist tn 
parte, bogăției și varietății nu
merelor coregrafice prezentate. 
Multă culoare au dat acestora 
din urmă nu numai podoabele 
costumelor, ci mai ales prelu
crarea ingenioasă a motivelor 
folclorice ucrainene, legate

strins de datini și obiceiuri din 
popor. In ele se împletesc strins 
cintecele cu dansul. Din pașii 
grațioși ai perechilor înlănțuite 
explodau deodată uimitoare sal
turi aeriene, vijelioase piruiete 
de sfîrlează. Se dansa uimitorul, 
freneticul „Gopak". Cu același 
elan fierbinte as fost înzestrate 
și celelalte piese coregrafice

din program. Nu s-a uitat fi
rește să se presară ici-colo ine
dite note de amuzament, în
dreptățind in dese rlnduri cere
rile de repetare ale publicului 

Fotografia noastră redă un 
aspect de la primul spec
tacol dat tn Capitală de Ansam
blul popular ucrainean de stat 
condus de Grigori Veriovka.

Salutul scriitorului Aleksandr Korneiciuk 
adresat cititorilor noștri

fi
„Salut din toată inima pe tinerii cititori ai „Scînteii tineretului' 
le transmit cele mai calde urări".

ALEKSANDR KORNEICÎUK

Din lirica ucraineană contemporană
Vladimir Sosiura

îmi amintesc Poezia
de ultima cUpită...

Vizitele delegațllor 
ucraineni

Pentru ca munca 
să meargă ca pe rulmenji

îmi amintesc de ultima clipită 
Și de stejaru-acela secerat...
In mina ta — batista umezită 
Și-atîta chin pe buze adunat.

E-un trandafir din primăveri. 
Mai dulce-i ca sărutul.

Iar tn război și in dureri 
E spada noastră, scutulspada noastră, scutul

Plîngea în ierburi trista înserare 
Și-nrourat pămlntul lăcrima — 
Și ți-am șoptit ; „Eu ți-oi aduce soare 
De pe câmpii de singe, draga mea".

undă-n șopot liniștit, 
iarba de mătasă. 
pentru robul răzvrătit 

O armă e. tăioasă.
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de specialiști. In secția meca
nic șef, de pildă, nu există 
dectt un singur tehnolog și 
un singur dispecer, deși acea
sta este pufin față de cerințe
le muncii.

Să nu facă omul ce poate 
motorul

La fabrica de rulmenți din 
Moldova ș-au aplicat și intro
dus noi procedee tehnologice 
care au dus Ia scăderea prețului 
de cost, la ridicarea produc
tivității muncii și mecanizarea 
multor lucrări manuale. Două 
poduri rulante de 5 șt 10 tone, 
care au fost instalate la forje, 
execută acum încărcarea, des
cărcarea și transportul mate
rialelor și a inelelor forjate, 
tn urma intrării in funcțiune 
a podurilor rulante, 15 munci
tori manuali sint astăzi direct 
productivi la mașini. De ase
menea, pentru încărcarea șt 
folosirea întregii capacități de 
lucru a ciocanelor pneumatice, 
comuniștii Teodor Macarie și 
Gheorghe Matache au trecut 
la forjarea simultană a cite 
trei inele, ceea ce a dus la o 
mult mai bună folosire a fie
cărui om din echipă și la creș
terea productivității muncii la 
ciocanele pneumatice cu aproa
pe 300 la sută,

Atlt la forjă, secția de care 
depinde munca tn întreaga 
fabrică, cit și tn celelalte sec
ții, s-au aplicat tn ultimu1 
timp procedee tehnologice noi. 
Aceasta a avut ca urmare o 
creștere serioasă a productivi
tății muncii. La introducerea 
pentru prima dată tn țara 
noastră a metodei de presare 
a roletor de rulmenți in locul 
strunjirii un mare merit au 
avut și tinerii tehnicieni modi- 
fietnd matrițele unor mașini 
de presat bile și transformln- 
du-le astfel în mașini de pre
sat role.

Comitetul U.T.M. al fabricii 
a dus o muncă susținută tn an
trenarea tinerilor la promova
rea procedeelor tehnice cele 
mat înalte. Iată un exemplu 
edificator tn această privință : 
utemistul Mircea Rață este 
șeful unei echipe de forjori 
care lucrează pe o puternică 
presă. La mașina lui a fost 
adaptat un dispozitiv pneuma
tic de ridicare și cobortre a 
barelor de oțel, ceea ce ușu
rează mult munca oamenilor 
și mărește productivitatea a-

cestei mașini. Obișnuința de a 
lucra manual, teama de pro
cedee necunoscute, l-au făcut 
insă pe tinărul nostru să sus
țină cu Incăpățlnare ci acest 
procedeu nu este potrivit pen
tru mașina sa. întreg comite
tul U.T.M., a discutat cu din
eul. Ca urmare utemistul Mir
cea Rață a început să lucreze 
cu acest dispozitiv, obfintnd 
cea mai mare productivitate 
atinsă plnă atunci pe această 
presă.

Meritele comitetului U.T.M. 
și ale conducerii fabricii tn 
aplicarea tehnicii noi. în fo
losirea rezervelor interne, sint 
de necontestat. Fabrica de 
rulmenți este însă o întreprin
dere nouă, modernă și ea are 
încă imense rezerve interne ce 
așteaptă să fie folosite. Con
diția obiectivă — insuficiența 
curentului electric, va fi înlă
turată în curind, prin insta
larea unul nou grup de 2600 
c. p.

Există tn fabrică și o serie 
de neglijențe care duc la di
minuarea realizărilor mari 
care pot fi obținute aici. Așa, 
de pildă, la forjă toate cup
toarele au instalația de com
bustibil defectă. Fiecare cup
tor are balta lui de păcură. 
Un calcul simplu, arată că 
două cuptoare ar arde numai 
cu ceea ce se pierde. La a- 
ceastă risipă trebuie adăugată 
cea de forță de muncă — oa
menii ce zi și noapte cară ni
sip pentru a acoperi bălțile de 
păcură și care ar putea lucra 
efectiv pe mașini.

Tot la forjă lipsesc mesele 
cu role ce trebuie să deser
vească fiecare cuptor pentru 
ușurarea muncii încărcătorilor. 
Astăzi, aceștia manevrează 
încă bare mari de oțel tn căl
dura dogoritoare a cuptoare
lor. De asemenea merge de
fectuos reparația cuptoarelor 
arse, ceea ce face ca zeci și 
zeci de zile să se care mate
rialul de la cuptoare îndepăr
tate. La laminorul de 250 m.m. 
inelele sint cărate cu roaba, 
din care cauză se oroduc la a- 
ceastă mașină tn fiecare 
schimb cu 1000 de inele mai 
puțin.

Acestea sint doar citeva e- 
xemple.

Colectivul acesta a obținut 
multe succese remarcabile, dar 
mai dispune încă de rezerve 
importante, pe baza cărora 
ar putea să dea un avlnt și 

mai mare muncii sate.
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Nu soarele ceresc, ci-al fericirii, 
Acela pentru care mii de frați 
Porneau, atunci, sub mantiile oștirii 
Să-l cucerească-n luptă ne-nfricati.

Și-am străbătut furtuni de foc, ninsoare I 
Dar ne-or slăvi nepoți și strănepoți 
Că am adus de-acolo-atita soare, 
Nu pentru tine doar, ci pentru toți.

(Urmare din pag. I-a)

pot mulțumi pe deplin : mai sint 
studenți, deși în număr mic, ca- 
re-și susțin examenele cu cailifica- 
tîve scăzute.

Sub conducerea grupelor P.M.R 
cadrele organizației de studenți și 
aspiranți romini care studiază în 
U.R.S.S. vor trebui să-și intensi
fice controlul asupra îndeplinirii 
sarcinilor profesionale curente de 
către toți membrii colectivuliui 
nostru.

★
Studenții romîni care studiază 

în Uniunea Sovietică privesc ac
tivitatea științifică ca un mijloc 
important de ridicare calitativă a 
muncii profesionali,adîncire a 
problemelor de specialitate, de e- 
ducare a dragostei pentru știință, 
pentru profesia aleasă.

în activitatea științifică a stu
denților au tost obținute unele 
realizări însemnate, Astfel în 
1954-1955 pesie 80 lucrări știin
țifice ale studenților romîni au 
fost trimise la conferințele aso
ciațiilor științifice studențești din 
diferite orașe ale Uniunii Sovie
tice. iar studenții Teodor Segăr- 
ceanu de la Institutul de metale 
neferoase și Coriolan Atanasiu de 
la Institutul de relații internațio
nale din Moscova au primit diplo
me din partea Ministerului In- 
vățămintului Superior al U R.S.S.

Cu toate acestea activitatea 
științifică studențească nu era la 
nivelul corespunzător posibilități
lor oolectivului nostru. Astfel nu 
erau antrenați toți studenții ca
pabili să muncească în cercuri 
științifice. Adesea participarea la 
cercuri era formală.

fn anul 1955-1956 organizația 
noastră a trecut la îmbunătățirea 
radicală a activității științifice 
studențești Astfel tn orașul Mos
cova a avut loc o consfătuire a 
participanților la munca știintifi 
că. tn care s-au discutat proble
mele ridicării acestei m-unci ta un 
nivel corespunzător. In alte orașe 
ca Leningrad, Harcov s-au luat 
măsuri în cadrul comitetelor de 
colective pentru îndrumarea pri
cepută și permanentă a studenți
lor

Deși s-au obținut unele reali-

E-un minereu strălucitor, 
Bogat in nestemate.

Și-n munca sfintă-a tuturor 
E-un oțelar și-un frate.

E etnt al păcii, dalbă zi 
In inima-nsorită;

Dar, pentru lotri, poate fi 
Secure ascuțită.

Și știu eu: cînd va triumfa
Pe veci steagul Comunii,

Ea, viu, atunci, va răsuna 
In corul mare-al lumii.

In romînește de Mihail Cosma

Luni dianineața delegația de 
oameni de artă și cultură din 
R.S.S. Ucraineană care participa 
la manifestările din cadrul Deca
dei literaturii și artei ucrainene, 
in frunte cu academicianul Al. 
Korneiciuk. a făcut o vizita ia Mi
nisterul Culturii, unie a fost pri
mită de tovarăși; Ion Pas și C. 
Prisnea, prim-locțiitori ai minis
trului Culturii, G. Macovescu, di
rector general în Ministerul Cul
turii, și de alți reprezentanți ai 
ministerului.

In cursul dimineții de luni Mi
nisterul Culturii a tost vizitat de 
asemenea de membrii conducerii 
Ațisamblului .popular ucrainean da 
sort in irume cu Cirigon venov- 
ka. maestru emerit al ariei din 
R.S.S. Ucraineană, laureat ai 
Premiului Sta.in. Membrii condu
cerii Ansamblului au avut o în
trevedere cu tov. C. Prisnea, prun- 
țocțiitor ai ministrului Culturii.

Oaspeții au vizitat de asemenea 
în cursul dimineții de luni Com
binatul Poligrafic Casa Scitneii.

Deschiderea Decadei 
în țară

BAIA MARE. In prezența a 
mii de oameni al muncii în ora
șul Sighet a avut loc deschiderea 
Decadei literaturii și artei ucrai
nene. La festivități au participat 
șl invitați din R.S.S. Ucraineană.

Scriitorul Ludovic Bruckstein a 
conferențiat despre „Relațiile de 
pr.etenie de-a lungul veacurilor 
dintre poporul romin și poporul 
ucrainean". A urmat un bogat 
program artistic în limbile ro- 
mînă, ucraineană și maghiară, 
oferit de oaspeți, de ansamblul 
coral al școlii medii ucrainene și 
de formații artistice din satele 
cu populație ucraineană din ra
ionul Sighet.

Oaspeții din R.S.S. Ucraineană 
au vizitat gospodăria colectivă 
din Remeți, cooperativa meșteșu
gărească „Unitatea" șl gospodăria 
de stat Sighet, unde a fost orga
nizată expoziția „Prin R.S.S. 
Ucraineană".

La căminele culturale șl în 
.întreprinderi din raionul Sighet 
s-au ținut conferințe despre lite
ratura și arta ucraineană despre 
clasicul literaturii ucrainene, I. 
Franko.

In cadrul decadei, ansamblul 
coral al școlii medii ucrainene 
din Sighet va întreprinde un 
turneu prin țară.

A
IAȘI. Peste 5.000 de per

soane din regiunea Iași, munci
tori din fabrici și uzine, oameni 
de știință, artă și cultură, oameni 
ai muncii de pe ogoare, elevi au 
participat la manifestările prile
juite de deschiderea Decadei ar
tei și literaturii ucrainene.

Un numeros public a urmărit 
conferința scriitorului Ion Istrati, 
secretar al Filialei Iași a Uniunii 
Scriitorilor din R.P.R., care a 
vorbit despre comorile artei și 
literaturii ucrainene. A urmat un 
program artistic la care și-au dat 
concursul corul P.T.T.R.-Iași și 
actori ai Teatrului Național din 
lași.

Asemenea manifestări au avut 
loc în toate reședințele raioanele 
din regiune.

Pe estrade amenajate în Piața 
Republicii din Iași, echipe artis
tice din întreprinderile ieșene au 
prezentat frumoase programe ar
tistice.

★
Asemenea adunări au mai avut 

loc la Suceava, Craiova, Cluj, 
Pitești etc.

(Agenpres)

TELEGRAME
Tovarășului dr. PETRU GROZA 

Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne

Tovarășului. CH1VUSTOICA
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii' Populare Romine

Tovarășului GH. GHEORGH1U-DEJ
' Prim secretar al Comitetului Centrat 

al Partidului Muncitoresc Romin
Seutnpi tovarăși și dragi prieteni,
Cu prilejul colei de a 12-a aniversări a eliberării Romîniei de suF 

asuprirea fascistă, vă transmitem dv. și întregului popor romin un 
salut frățesc și calde urări de fericire.

Poporul romin a întîmpînat această mare sărbătoare sub semnul 
eforturilor încununate de succes ale lagărului păcii,-pentru continua 
întărire a relațiilor internaționale și pentru normalizarea lor.

Politica activă de pace a Republicii Populare Romîne îndreptată 
spre continuarea destinderii internaționale și spre dezarmare, pre
cum și spre asigurarea securității în Europa este salutată cu recu
noștință și sprijinită de toți oamenii muncii din Republica Demo
crată Germană și de toți patrioțil germani.

Ingăduiți-ne să urăm, cu sinceră prietenie, harnicului popor romîn 
noi succese în oo-rrstruirea socialismului și în lupta comună a papoa- 
relor noastre pentru menținerea păcii.

Președintele Republicii Democrate Germane
Președintele Camerei Populare a Republicii 

Democrate Germane
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 

Democrate Germane
Comitetul Central al Partidului Socialist Unit 

din Germania

Tovarășului dr. PETRU GROZA
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romine

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

Tovarășului GR1GORE PREOTEASA
Ministrul Afacerilor Externe 
al Republicii Populare Romîne

Stimați tovarăși,

In numele poporului cehoslovac și al guvernului, vă trimitem dv. 
și prin dv. întregului popor romîn, felicitări cordiale cu ocazia celei 
de a 12-a aniversări a eliberării Romîniei. Popoarele Republicii 
Cehoslovace se bucură de rezultatele obținute de poporul romin în 
toate domeniile vieții politice, economice șl culturale.

Eforturile poporului romîn, susținute prin colaborarea și ajutorul 
reciproc al întregului lagăr al socialismului în frunte cu Uniunea 
Sovietică, constituie garanția că viața lui va deveni tot mai fericită 
și luminoasă. Vă uram dv. și poporului romin multe succese pe 
drumul construirii socialismului și in lupta pentru menținerea și În
tărirea păcii în lumea întreagă.

Președintele Republicii Cehoslovace 
ANTONIN ZAPOTOCKY

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Cehoslovace,

VILIAM S1ROCKY
Ministrul Afacerilor Externe 

al Republicii Cehoslovace, 
VACLAV DAVID

i urn., noi „Voci de primăvară"

Rezultate îmbucurătoare
zări î-n semestrul I în adunările 
generale de analiză a muncii de 
la sfirșitul semestrului au fost 
semnalate lipsuri.

Ca urmare a muncii de lichi
dare a lipsurilor în semestrul II 
activitatea științifică s-a îmbună
tățit simțitor. In mod deosebit 
s-au evidențiat tovarăși ca Mihai 
losepescu (Institutul politehnic 
din Gorchi) care a făcut lucra
rea „Construirea unui automat 
special pentru controlul șl sorta
rea automată a blocurilor de mo
tor la automobilele Gaz 57 și Zim 
12", lucrare ce a fost trimisă la 
uzina de automobile din Gorchi 
pentru aplicarea ei în practică, 
ca V. Giurgiu (Institutul de silvi
cultură din Moscova) care a pro
pus institutului o riglă de calcul 
pentru taxația forestieră și mulți 
alții.

In anul universitar 1955-1956 
au participat la activitatea știin
țifică în diferitele ei forme 550 
de studenți, adică aproximativ 
50% din totalul studenților. Două
zeci și trei de referate științifice 
au fost propuse pentru conferin
țele orășenești, iar 20 pentru pu
blicațiile științifice rominești

Folosind experiența bună acu
mulată în acest an și luptînd pen
tru lichidarea definitivă a lipsu
rilor care au existat în acest do
meniu, activitatea științifică a stu
denților romîni care studiază în 
Uniunea Sovietică poate și va îi 
ridicată la o treaptă superioară 
in anul viitor.

★
Cu realizări remarcabile se pre

zintă după acest an universitar 
și aspiranții care studiază în Uni
unea Sovietică. Din c le 151 exa
mene de minimum de candidatu
ră 104 au fost sust nute cu cali
ficativul maxim. 26 de aspiranți 
și-au apărat lucrările de dizertație 
obțmind titlul de candidat în 
științe Aspiranții din anul I și-au 
dat unu sau două examene, iar 
o serie dintre ei. ca Dan Dumi
trescu de la Institutul poligrafic 
din Moscova, Lidia Popescu de

la Institutul dc fiziologie „Pavlov" 
din Leningrad, și-au dat exame
nele din minimum de candidatură 
înainte de termen. De asemenea 
trebuie relevate rezultatele pro
fesionale dintre cele mai bune ob
ținute de aspiranții Maria Caloia- 
nu de la Universitatea din Lenin
grad, Aurelia Drăghici și Pielii 
Constantin de la Universitatea din 
Moscova. Aspiranții din anul II 
lucrează intens la întocmirea lu
crărilor de dizertație. Participa
rea lor la activitatea catedrelor de 
specialitate s-a intensificat.

Aspiranții din anul III au lu
crat exclusiv asupra dizertațiilor 
obținînd o serie de rezultate fru
moase. Astfel tovarășul Sabin 
Nica de la Academia Timiriazev 
din Moscova a susținut dizertația 
cu 6 luni înainte de termen, iar 
tovarășii Mihai Părăluță și Ernest 
Lupan de la Universitatea din 
Moscova au terminat dizertațiile 
și le-au susținut la catedră, pu
țind în acest fel să le apere în 
limitele termenului stabilit.

In munca profesională ă aspi
ranților mai persistă lipsuri care 
în ultimă instanță determină fap
tul că mulți dintre ei nu-și pot 
apăra dizertația în termen. Prin
cipala deficiență a muncii aspi
ranților o constituie lipsa unei ac
tivități profesionale susținute șl 
sistematice de zi cu zi.

Intr-o măsură mai mare ca în 
trecut, aspiranții au fost antrenați 
la viața de organizație, în înde
plinirea diferitelor sarcini, lucru 
ce trebuie și pe viitor dezvoltat.

★
Studenții și aspiranții romîni 

care învață în Uniunea Sovietică 
se formează nu numai ca specia
liști bine pregătiți din punct de 
vedere profesional, ci și ca viitori 
intelectuali strîns legați de partid 
și poporul muncitor, ca viitori lu
crători în diferitele sectoare ale 
construcției socialiste din (ara 
noastră.

De aceea munca de educație 
politică a constituit una din pro

blemele principale ale activității 
noastre în acest an.

Munca de educație a avut drept 
scop îmbunătățirea întregii noas
tre activități. încadrarea studen
ților romîni în grupele de studenți 
sovietici a constituit un mijloc 
important de educare. Astfel, stu
denții romini participă la toate 
acțiunile întreprinse în institute, 
cămine și cluburi. Cu ajutorul ca
tedrelor de marxism-leninism, in 
institute au fost organizate 
cercuri de studiere a Statutului 
P.C.U.S. Toate aceste măsuri au 
avut ca rezultat creșterea spiritu
lui de răspundere față de sarci
nile profesionale.

Spre deosebire de anii trecuți, 
în anul acesta problema studiului 
individual a constituit punctul 
central în jurul căruia s-a desfă
șurat munca de educație politică, 
încă de la începutul anului în 
unele orașe ca Leningrad, Mosco
va, Kiev au fost organizate grupe 
mici, conduse de către un membru 
sau candidat de partid, în care 
s-au discutat diferite materiale 
apărute în revistele „Lupta de 
clasă", „Probleme economice", ar
ticole de fond din „Scînteia", cu- 
vîntări ale conducătorilor partidu
lui și guvernului.

Un rol deosebit în munca de 
educație l-a avut acțiunea de 
întîmpinare a celui de al 11-lea 
Congres al P.M.R.

O atenție deosebită s-a acordat 
studierii documentelor Congresu
lui Partidului. In toate grupele 
s-au ținut seminarii.

Paralel cu studierea Documen
telor Congresului al ll-lea al 
P.M.R. au fost studiate și mate
rialele Congresului al XX-lea al 
P.C.U.S.

★

In acest an universitar activi
tatea de popularizare a țării noas 
tre în Uniunea Sovietică s-a îm
bunătățit. Referate tinute tn insti
tute, fabrici, colhozuri, școli, arti
cole scrise la gazetele de perele 
și in presă, festivaluri date de

ansamblurile artistice ale colecti
velor noastre, toate acestea au 
făcut cunoscute oamenilor sovie
tici însemnatele realizări pe care 
poporul nostru le-a repurtat pe 
drumul construirii socialismului. 

O intensă activitate a fost de
pusă în cadrul „Lunii prieteniei 
romîno-sovietice". Ținînd seama 
de experiența anilor trecuți încă 
în luna septembrie comitetele de 
oraș s-au îngrijit de buna orga
nizare a manifestărilor cultural- 
artistice în cadrul Lunii prietenieL 
In orașele unde’ numărul studen-' 
țtlor este mai mare (Moscova, 
Leningrad, Kiev și Harkov) des
chiderea „Lunii prieteniei romîno- 
sovietice" a avut loc într-un cadru 
festiv la care au participat repre
zentanți din partea Comitetului 
orășenesc P.C.U.S. și de Comso- 
tnol, din partea V.O.K.S.-ului.

In afara acestor manifestări, 
în cadrul „Lunii prieteniei romî
no-sovietice" au fost organizate 
o serie de festivaluri în fabrici, 
uzine și școli la care s-au prezen
tat programe artistice și confe
rințe.

Putem spune că în acest an ac
tivitatea de popularizare a R.P.R. 
în Uniunea Sovieîică a avut un 
caracter mult mai larg. S-au 
scris articole în presa locală, une
le manifestări artistice au fost 
înregistrate și apoi transmise în 
cadrul programelor radiofonice. 
Au fost organizate cinci emisiuni 
la stațiunile de televiziune în ora
șele Moscova, Leningrad, Kiev și 
Harkov.

★
Analiza realizărilor studenților 

și aspiranților romini care studia
ză în Uniunea Sovietică arată că 
ei și-au înleles sarcina pe care 
Partidul Muncitoresc Romin și 
guvernul țării noastre le-a pus-o 
în fată Avînd In vedere posibili
tățile colectivului nostru și învă 
țămintele anului univers.tar tre 
cut, noi ne angajam să depunem 
toate eforturile pentru că la sfîr 
șilul anului viitor să raportăm re
zultate și mai bune.

EMILIAN DOBRESCU 
secretar al colectivului 

de siudenfi și aspiranți romini 
care studiază in Uniune* Sovietica

SStai comod într-un fotoliu, l 
întorci butonul radiotelevi- ț 
J zorului și înaintea ta se pe-1 

I rindă clntăreți talentați, ♦ 
e sorinteni dansatori, grațioa- T 
î se balerine, faci cunoștință I 
I cu cele mai talentate ele- ♦ 
• mente din raidurile artiștilor ’ 
* amatori ai școlilor rezerve- • 
î lor de muncă de pe tntirțsul . 
• Uniunii Sovietice. ‘
f Oricui i-ar place să urmă-,' 
! rească în asemenea condiții 
I un program alcătuit cu gust. 
t iar dacă doriți să-l vedeți. 
ț chi»r fără să aveți radio-te- • 
I levizor, filmul sovietic ,,Voci 
♦ de primăvară" od va înlesni 
T acest lucru. Și nu veți re- 
I grefa.
i Tot prin ecranul televi- i 
! zorului se vor perinda îna

intea dumneavoastră și cu-' 
născutul balet ,,Flăcările Pa- 
risului", și cîntece populare., 
și lucrări de Ceaikovski, și 
interesante exerciții de gim- .

> nastică; toate interpretate
‘ numai de artiști amatori. Cit 

despre tinărul acordeonist',. 
pe care-l vedeți de altfel tn ' 
fotografie, trebuie să vă spu- • 
nem că este și... compozitorul. 
melodiei pe care o interpre- 
tează cele două fete.

Consfătuirea cadrelor 
didactice

In zilele de 25, 26 șl 27 august 
a avut loc în întreaga țară con
sfătuirile raionale aie cadrelor 
didactice din școlile elementare 
și de 7 ani, școlile medii și pe
dagogice, casele de copii și casele 
de pionieri.

In cadrul consfătuirilor au fost 
analizate probleme impui tante 
privind ridicarea nivelu'ui de 
pregătire al elevilor, înarm-rea 
lor cu cunoștințe șî deprinderi 
practice, întărirea discii’inei și 
educarea tineretu’ui, rezu’tate:e 
muncii de alfabetizare în anul 
școlar 1955—1956 și sarcinile ca- 

.drelor didactice pen'.ru lichidarea 
complectă a neștiinței de carte.



Partidului Comunist din Oermania
— sprijinul ți solidaritatea
opiniei publice mondiale

Hotărîrea tri- Acad. prof. S. STOILOV preț pacea, In-

Lupta poporului german
nu poate fi interzisa

bunalului de la —
Karlsruhe, prin care este interzis 
Partidul Comunist din Germa
nia era de așteptat: guvernul 
domnului Adenauer, instrument 
docil al imperialismului ameri
can, urmează cu strictețe drumul 
pe care l-au trasat stăpînii săi 
și pe acest drum cea mai puter
nică rezistență pe care o înttl- 
nește este aceea pe care a întîl- 
nit-o și Hitler ; partidul comunist.

Este adevărat că dl. Adenauer 
nu dispune încă de toate mijloa
cele pe care le avea la dispoziția 
sa fuhrer-ul pentru a și îndeplini 
planurile sale infernale și că, 
azi, în calea fascismului se ridi
că forța de neînvins a popoarelor 
care — sătule de crimele și bar
bariile naziste — s-au grupat în- 
tr-un mănunchi puternic în jurul 
marii și puternicii Uniuni Sovie
tice, hotărtte să apere cu orice

Declarația C. (

— dependența și li
bertatea lor. Dar hotărîrea guver
nului Adenauer prin care el își 
închipuie că, declarînd ilegal 
Partidul Comunist din Germania, 
poate desființa totodată și 
lupta poporului german pentru 
pace și libertate demască (de 
data aceasta fără nici cea mai 
mică aparență de echivoc) ade
vărata politică a sa ca și con
cepția „democratică" a stăpîni- 
lor săi de peste ocean, care nu 
încetează să ceară cu obișnuita 
lor ipocrizie „dreptul de liberă 
exprimare a tuturor aspirațiilor 
politice".

In întreaga lume, oamenii 
cinstiți de toate opiniile și cre
dințele văd în hotărîrea de la 
Karlsruhe o încercare brutală de 
a netezi drumul spre un nou 
măcel mondial.

al P.S.U.G.

Stabilirea relațiilor 
de prietenie 
între R. P. Chineză 
și Regatul Laosului

PEKIN 26 (Agerpres). — După 
cum s-a mal anunțat la 25 august 
tn urma tratativelor care au avut 
loc între delegațiile guvernamen
tale ale R.P. Chineze și Regatu
lui Laos, Ciu En-lai, premierul’ 
Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze, și Suvanna Fuma, primul 
ministru al Laosului, au semnat 
la Pekin o declarație comună.

La semnarea declarației au 
fost de față Mao Țze-dun, pre
ședintele R.P. Chineze, Ciu De, 
vice-președinte al R. P. Chineze 
și alți conducători ai statului chi
nez, precum și membrii delegației 
guvernamentale a regatului Laos.

Guvernele celor două țări au 
căzut de acord să respec'e cele 
cinci principii ale coexistenței paș
nice și să dezvolte pe baza lor re
lații de bună vecinătate între cele 
două țări.

Guvernele R. P. Chineze și 
Laosului au căzut de acord să 
dezvolte legăturile comerciale și 
culturale, ceea ce corespunde inte
reselor popoarelor celor două țări.

★
La 26 august primul ministru 

al Regatului Laos, prințul Su
vanna Fuma, și delegația guver
namentală a Laosului au părăsit 
Pekinul. înainte de a se înapoia 
în patrie delegația va vizita ora
șele Șanhai, Uhan și Canton.

Răspunsul lui K.E. Voroșilov 
la întrebările d-nei Snelman, corespondenta 

din Finlanda a agenției Associated Press

Problema Suezului 
trebuie să fie rezolvată 

pe cale pașnică

Sosirea la Belgrad 
a unei delegații 
a P. M. U. P.

BELGRAD 26 (Agerpres). — 
La 25 august a sosit la Belgrad 
venind de la Varșovia o delegație 
a Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez. Delegația este condusă 
de F. Mazur, membru al Biroului 
Politic și secretar al C.C. al 
P.M.U.P.

Membrii delegației Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez vor 
duce la Belgrad tratative cu C.C. 
al Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia și vor vizita Croația și 
Slovenia.

★
BELGRAD 27 „ (Agerpres). — 

După cum anunță ziarul „Borba“ 
la 26 august au început la Bel
grad tratative între delegația 
Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez și reprezentanții Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia.

BERLIN 27 (Agerpres). — A- 
genția ADN a transmis declara
ția Comitetului Central al Parti
dului Socialist Unit din Germa
nia în legătură cu evenimentele 
din Germania occidentală.

Prin legea cu privire la servi
ciul militar general și prin inter
zicerea P.C. din Germania care 
a urmat după aceea, se spune tn 
declarație, guvernul Adenauer a 
săvîrșit un atentat grav la in
teresele naționale ale poporului 
german, la pace și înțelegere re
ciprocă. După introducerea servi
ciului militar, militariștii vor ca 
prin interzicerea P.C. din Germa
nia să-și netezească calea pentru 
înfăptuirea politicii lor de înar
mare.

In declarație se subliniază că 
procedeele guvernului Adenauer, 
ridică o barieră și mai înaltă în 
calea reunificării Germaniei și 
pecetluiește scindarea Germaniei.

In declarație se subliniază că, 
în situația creată, este deosebit 
de necesară stabilirea unității de 
acțiune a tuturor organizațiilor 
muncitorești germane și. tn pri
mul rtnd, a unității de acțiune a 
P.S.D.G. cu P.S.U.G.

In această situație, se spune 
în continuare în declarația C.C. 
al P.S.U.G., Partidului Social- 
Democrat din Germania, care este 
în prezent singurul partid mun
citoresc legal din Germania occi
dentală, îi revine o răspundere 
serioasă.

Cauza pentru care luptă Parti
dul Comunist din Germania, se 
spune în încheiere în declarație, 
cauza clasei muncitoare și a po
porului, va triumfa deoarece este 
o cauză justă.

Protestul C. C.
al Partidului celor ce 
muncesc din Ungaria
BUDAPESTA 26 (Agerpres). 

M.T.I. transmite:
Comitetul Central al Partidului 
celor ce muncesc din Ungaria a 
dat publicității o declarație în 
care exprimă în numele întregu
lui popor ungar profunda indig
nare în legătură cu interzicerea 
ilegală a Partidului Comunist din 
Germania și condamnă cu hotă- 
rîre această gravă încălcare a de
mocrației.

Transmiterea 
de către guvernul U.R.S.S. 

a unor materiale 
documentare guvernului 

R. P. F. I.
MOSCOVA 27 (Agerpres). - 

TASS transmite; După cum s-a 
mai anunțat, Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S. a adoptat hotă- 
rîrea de a transmite guvernului 
Republicii Populare Federative 
Iugoslavia, materiale documen
tare iugoslave transportate de 
hitleriști în Germania în timpul 
celui de al doilea război mondial 
și care au fost aduse în U.RS.S. 
ca trofee ale armatei sovietice.

La 27 august 1956, la Ministe
rul Afacerilor Externe al U.R.S.S. 
a fost semnat Actul de predare 
către guvernul Republicii Popu
lare Federative Iugoslavia a ma
terialelor menționate mai sus.

Din partea sovietică actul a 
fost semnat de N. S. Patolicev, 
locțiitor al Ministrului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S. Din partea 
Iugoslaviei de Velco Miciunovici, 
ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al R.P.F. Iugoslavia 
în U.R.S.S.

Fabrcantui de armament: Interziceți! Interziceți !...
Judecătorii Tribunalului din Karlsruhe: Aoleu I!... Tot se vede... 

Desen de NELL COBAR

O cuvîntare 
a lui A. Hegedus

BUDAPESTA 27 (Agerpres).— 
M.T.I. transmite: La 26 august 
a avut loc la Na'gykanisa (re
giunea Zala), un mare miting al 
oamenilor muncii, convocat de 
Frontul Popular Patriotic. La mi
ting a luat cuvîntul Andras He
gedus, președintele Consiliului 
de Miniștri al Ungariei.

A. Hegedus a vorbit despre nu
meroase probleme interne, printre 
care, despre măsurile adoptate de 
partid și guvern tn vederea îm
bunătățirii condițiilor de trai ale 
muncitorilor.

In capitolul referitor la politi
ca externă al cuvîntării sale el a 
insistat asupra relațiilor ungaro- 
iugoslave.

Revizuind și lichidînd greșe
lile trecutului a declarat președin
tele Consiliului de Miniștri al Un
gariei, regretăm cele întîmplate 
și depunem toate eforturile pen
tru a crea între Ungaria și Iugo
slavia, două țări care construiesc 
socialismul, o colaborare strînsă 
și relații bune pe o bază princi
pială.

întărirea legăturilor dintre cele 
două țări ale noastre, a continuat 
Andras Hegedus, a dat posibili
tatea să se desființeze restricțiile 
de pe frontiera cu Iugoslavia, 
care au fost introduse după 1949, 
să se lichideze zona de frontieră 
și barajele tehnice.

Comitetul Central al Partidului 
celor ce muncesc din Ungaria și 
guvernul R.P. Ungare tind spre 
îmbunătățirea continuă a rela
țiilor dintre cele două țări și spre 
crearea unor relații de bună ve
cinătate, prietenești și frățești cu 
Iugoslavia. --- -ș----

Președintele Sukarno 
a plecat spre Moscova
DJAKARTA 26 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 26 august 
președintele Indoneziei Sukarno 
și persoanele care îl însoțesc au 
plecat cu avionul la Moscova. 
Sukarno va vizita Uniunea So
vietică ca oaspete al Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. In 
timpul călătoriei sale el va vizita 
de asemenea o serie de alte țări 
europene.

Intr-o scurtă cuvîntare rostită 
la microfon președintele a arătat 
că el părăsește țara într-un mo
ment cind situația internă se ca
racterizează prin mari greutăți, 
pentru învingerea cărora este ne
cesară unitatea tuturor forțelor 
naționale. El a chemat poporul, 
guvernul, pe liderii partidelor la 
întărirea unității naționale.

HELSINKI 26 (Agerpres). — U.R.S.S. a răspuns la întrebările 
Corespondentul special al agen- d-nei Snelman, corespondenta din 

‘I E. VoroșZ președintele Fin!anda a a^n'iei americane 
Prezidiului Sovietului Suprem al Associated Press.

ÎNTREBARE: Ce părere aveți despre relațiile sovieto-finlandeze 
și despre perspectivele dezvoltării lor ?

RĂSPUNS: Relațiile dintre Uniunea Sovietică și Finlanda se 
dezvoltă in mod favorabil în toate domeniile : politic, economic și 
cultural, in interesul popoarelor celor două țări Se poate afirma 
fără rezerve că relațiile dintre Uniunea Sovietică și Finlanda sînt 
un bun exemplu în ce privește relațiile care trebuie să existe între 
state cu sisteme social-economice diferite. Aceste relații au rezistat 
cu succes încercărilor tn decursul Întregii perioade postbelice.

Trebuie subliniat rolul pe care l-a avut in întărirea relațiilor de 
prietenie sovieto-finlandeze Tratatul de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală încheiat în anul 1948. însemnătatea acestui Tratat 
a fost subliniată de guvernele celor două țări in anul 1955, cînd 
acest tratat a fost prelungit cu 20 de ani.

In legătură cu aceasta nu pot să nu subliniez aportul însemnat 
la cauza dezvoltării prieteniei dintre Finlanda și U.R.S.S. pe care 
l-au adus dl. Paasikivi și dl. Kekkonen, președintele Republicii Fin
landeze.

în ce privește perspectivele dezvoltării relațiilor sovieto-finlan
deze, există toate premizele șl declar că în prezent au fost create 
condiții favorabile, în care nimic nu va putea umbri relațiile noas
tre de prietenie și nu va putea împiedica întărirea și dezvoltarea 
lor continuă.

Guvernul sovietic este ferm hotărît să depună toate eforturile 
ca relațiile reciproce dintre țările noastre să se întărească continuu 
în spirit de bună vecinătate și prietenie.

Cu prilejul vizitei în Finlanda am constatat că șl Finlanda are 
Intenția fermă de a continua să meargă în viitor pe calea dezvol
tării legăturilor de prietenie cu Uniunea Sovietică.

ÎNTREBARE: Care este punctul dv. de vedere cu privire la 
Influența relațiilor sovieto-finlandeze asupra politicii statelor care 
doresc să rămînă în afara contradicțiilor între marile puteri ?

RĂSPUNS: Relațiile de prietenie trainice dintre Uniunea Sovie
tică și Finlanda au avut un rol pozitiv în micșorarea încordării 
Internaționale, în special In regiunea Mării Baltice și au contribuit 
la îmbunătățirea relațiilor dintre Uniunea Sovietică și Europa de 
nord.

Guvernul Republicii Finlandeze duce o politică externă indepen
dentă șl întreține relații de prietenie cu toate țările, ceea ce cores
punde în primul rînd intereselor ei naționale. Promovarea de către 
Finlanda a acestei politici de neutralitate contribuie la întărirea 
situației ei internaționale șl are o influență pozitivă asupra țărilor 
care doresc să rămînă in afara contradicțiilor între marile puteri.

ÎNTREBARE: Cum apreciați dv. însemnătatea celor cinci prin
cipii ale coexistenței pașnice în actuala situație internațională?

RĂSPUNS: Cele cinci principii cunoscute ale coexistenței pașnice 
— respectarea reciprocă a integrității teritoriale și a suveranității: 
neagresiune ; neamestec în treburile interne; dezvoltarea relațiilor 
între state pe baza egalității și a avantajului reciproc; coexistență 
pașnică și colaborare economică — au fost puse la baza relațiilor 
dintre multe țări din Europa și Asia. Aceste principii găsesc în 
ultimul timp tot mai mulți adepți în întreaga lume.

Aplicarea celor cinci principii enunțate mai sus în relațiile dintre 
toate statele, ar avea o însemnătate uriașă. In actuala situație in
ternațională, aceste principii constituie cea mai bună formulă de 
relații reciproce între state cu sisteme sociale diferite. Ele ar 
putea deveni baza unor relații pașnice, trainice între toate țările.

Sosirea lui K. E. Voroșilov la Moscova
MOSCOVA 27 (Agerpres). — 

TASS transmite: Tn dimineața 
zilei de 27 august s-a înapoiat 
la Moscova venind din Finlanda 
K. E. Voroșilov, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

Pe peronul Leningrad din Mos
cova K. E. Voroșilov a fost în- 
tîmpinat de N. A. Bulganin, N. 
S. Hrușciov, L. M. Kaganovici. 
G. M. Malenkov, A. I. Mikoian,

M. G. Pervuhin, M. Z. Saburov, 
M. A. Suslov. L. I. Brejnev, D. T. 
Șepilov, A. B. Arjstov, N. I. Be- 
liaev, P. N. Pospelov, deputați 
ai Sovietului Suprem a! U.R.S.S., 
funcționari superiori ai Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Au mai fost de față șefi al re
prezentanțelor diplomatice acre
ditați în U.R.S.S. ziariști sovietici 
și străini.

SOFIA. — La 25 august Anton 
lugov, președintele Consiliului de 
Miniștri al Bulgariei, l-a primit 
pe Mihail Roșianu, noul ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Populare Romîne în 
R.P. Bulgaria.

CAIRO. — Președintele Egip
tului, Gamal Abdel Nasser, a 
emis un decret care prevede ca 
armata de eliberare națională a 
Egiptului să constituie parte in
tegrantă a forțelor armate ale 
țării și să se afle sub comanda
mentul comandantului suprem al 
forțelor armate ale Egiptului.

BELGRAD. — La 25 august, 
Iosip Broz-Tito, președintele R.P.F. 
Iugoslavia și comandant suprem 
al forțelor armate ale Iugoslaviei, 
l-a primit pe generalul-colonel 
Ne Vin, comandantul suprem al 
forțelor armate ale Uniunii Bir- 
mane, cu care a avut o convor
bire.

BERLIN. — La 26 august a avut 
loc la Oranienburg (în apropiere 
de Postdam) ceremonia plecării 
ostașilor diviziei 221 de aviație.

desființată tn conformitate cu ho- 
tărîrea guvernului sovietic cu 
privire la reducerea efectivului 
forțelor armate ale U.R.S.S.

MOSCOVA. — Recent s-a repa
triat din U.R.S.S. în Japonia un 
nou grup de cetățeni japonezi cu 
sprijinul Comitetului Executiv al 
Uniunii asociațiilor de Cruce Ro
șie și Semilună Roșie a U.R.S.S. 
Reprezentanților asociației de 
Cruce Roșie din Japonia sosiți 
în portul sovietic Nahodka pe 
bordul vasului japonez „Koan- 
rnaru" le-au fost predați 115 ce
tățeni japonezi.

TOKIO. — La 26 august, Consi
liul general al sindicatelor din 
Japonia a adoptat în cadrul celui 
de-al 7-lea Congres al său o re
zoluție în care cere restabilirea 
imediată a relațiilor diplomatice 
dintre Japonia și Uniunea Sovie
tică.

TOKIO. — După cum anunță 
France Presse, la 26 august mun
citorii care deservesc trupele ame
ricane din Japonia au declarat o 
grevă de 24 de ore.

Ne aflăm în- 
ir-a cincea zi de 
la terminarea 
Conferinței de 
la Londra în 
problema Cana
lului de Suez.

indiscutabil, prin 
cipiul suverani* 
tății Egiptului 
asupra Canalu- 
lui, in timp ce

Evenimentul tn
sine, ca și evoluția problemei, se 
bucură de o atenție considerabilă 
din partea presei străine — lucru 
de altfel pe deplin firesc.

Există coincidențe ce nu-s decit 
fructul Intimplării. Ceea ce se pe
trece in aceste zile in Germania 
occidentală poartă insă o altă pe
cete. Paralela intre evenimentele 
actuale și cele din 1933 se impu
ne mereu. Nu-i o simplă asemă
nare de situații, o oarecare reedi
tare ci un complex de inprejurări 
avind consecințe de extremă gra
vitate. Unii carlcaturlști s'mpli- 
fică faptele: pentru ei totul nu 
este decit un plagiat politic, un 
plagiat ordinar. Atîta tot? Ade
nauer nu face decit să-l copieze 
pe Hitler? Există desigur și ele
mentul plagiat atunci cind este 
vorba de spiritul și chiar litera 
unor dlspozlțluni. Dar nu acesta 
este elementul preponderent. Dacă 
in 1950. Partidul Comunist din 
Germania a fost interzis repetin- 
du-se actul din 1933, aceasta nu 
se datorește lipsei de originali
tate a celor ce clrtnuiesc reg mul 
de la Bonn cl unei situații din 
care ei nu și-au văzut ieșirea de
cît prin sentința de la Karlsruhe 
Despre această situație vorbea 
destul de clar acum citeva zile 
ziarul burghez parizian ..Com
bat" atunci cind se referea la re
crudescența activității comuniste 
in Germania occidentală. Nu știm 
cit de mari sint proporțiile aces
tor recrudescente (desigur că a- 
ceste proporții sînt mari de vreme 
ce presa burgheză le semnalează), 
dar este afară de orice îndoială 
că in Germania occidentals se pe
trece o intensificare a activității 
politice a maselor populare, dar 
intr-un sens nedorit de Adenauer, 
împotriva remilitarizftrii vest-ger- 
mane își unesc glasurile diferite 
categorii de patricțl Adenauer în
cearcă intimidarea lor printr-un 
act de fascizare a vieții politice. 
Sentința de Ia Karlsruhe poate fi

Nu-s
socotită drept căutarea unui colac 
de salvare.

De ce a fost organizată in 1933 
mascarada judiciară de la Leip
zig ? Gheorghl Dimitrov a arătat 
atunci că aceasta „a fost pretex
tul, a fost semnalul inceperil unei 
campanii nimicitoare de mari pro
porții Împotriva muncitorimii și a 
avangardei ei. Partidul Comunist 
din Germania'’.

Dar în 1956 pentru ce a fost 
nevoie de înscenarea de la Karls
ruhe ? Scopul același, determinat 
de o situație in general similară, 
purtind insă semnele deceniului 
nostru. E interesant că la una din 
ședințele tribunalului de la Karls
ruhe i s-a interzis avocatului apă
rării să citească acea parte dintr-o 
declarație a lui Max Reimann în 
care se vorbea despre cauzele 
procesului. Ba. in teama lor față 
de rostirea adevărului, autoritățile 
vest-germane au interzis impri
marea dezbaterilor procesului pe 
bandă de magnetofon. Aceasta a- 
mintește nemuritoarea replică 
dată de Dimitrov lui GSering, a- 
dus ca martor la procesul de la 
Leipzig: „Vă este, desigur trică 
de întrebările mele, domnule prim- 
ml nistru ?".

Cele 425 de pagini dactilogra
fiate ale actului de acuzare de la 
Karlsruhe s-au străduit să atri
buie cele mai infricoșătoare de
licte comuniștilor germani. Cu o 
seninătate ridicolă (dar de un ri
dicol care nu amuză ci indignea
ză) se incriminează programul 
de reunificare pașnică a Germa
niei elaborat de P.C.G. deoarece

simple coincidențe...
ar fi Inspirat de... marxism-leni
nism. Restul capetelor de acu
zare sint croite după același ca
lapod (bineînțeles nu se suflă 
nici o vorbă despre teama lui A- 
denauer față de alegerile din 1957 
și despre climatul terorist pe care 
îl pregătește). Și cum acestea nu 
erau suficiente s-a recurs la ar
senalul celor mai minori borfași: 
falsurile. Printre altele a fost fo
losită în mod provocator o bro
șură intitulată „îndrumări tacti
ce" atribuită organizației „Tine
retului Liber German". Dar pen
tru toți era limpede că astfel nu 
se pot găsi pretexte cit de cit con
vingătoare pentru a justifica in
terzicerea P.C.G. Insă diriguitorii 
Bonn-ului nu erau neliniștiți în 
privința aceasta încă de la înce
putul procesului, pregătit cu 
minuțiozitate timp de trei ani, re
prezentantul guvernului vest-ger- 
man Lechner a spus că dacă pen
tru interzicerea P.C G. nu există 
temeiuri suficiente decurgind din 
articolul 21 al constituției de la 
Bonn, atunci vor trebui folosite 
legile polițienești. Adică întocmai 
ca in 1933.

In urmă cu 23 ani sarcina de 
a ațîța spiritele și-o asumase în
veninatul „VSIkischer Beobach- 
ter“. In 1956 ingrata misiune i-1 
revenit organului oficial „Reinl- 
scher Merkur" care in timpul pro
cesului se plingea că „procedura 
procesului este prea lungă și prea 
democratică".

Domnii de la Bonn erau nerăb
dători. Fixaseră chiar termen pen 
tru interzicerea P.C.G.: 31 au

gust. Judecătorii de la Karlscuhe 
au fost zeloși. Au executat dispo
ziția la 17 august. Zelul lor era 
stimulat de antecedente. Preșe
dintele completului de judecată a 
fost Wintrich. In 1940, ministrul 
hltlerlst al justiției înscria nu
mele lui Wintrich pe tabelul ju
decătorilor Curfii de apel cu ur
mătoarea adnotare: „Nu există 
nici o îndoială în ceea ce privește 
opiniile național-socialiste ale 
doctorului Wintrich. Conducerea 
provincială a partidului național- 
socialist are deplină încredere in 
opiniile sale politice". Profilul 
moral și politic al lui W'intrich 
este bine precizat in această ad
notare Se poate ca tocmai aceste 
cîteva rinduri laconice dar conclu
dente să-i fi asigurat rolul de 
președinte in înscenarea de la 
Karlsruhe.

Dar Wintrich n-a fost singurul 
personaj adus de Bonn pe scena 
Judiciară de la Karlsruhe grație 
unui trecut compromițător Chiar 
reprezentantul Iul Adenauer la 
proces, von Lex, a votat I» 23 
martie 1933 depline poteri lui 
Hitler, iar pînă în 1945 a fost 
înalt funcționar in Ministerul na
zist de interne. Oare altcineva 
putea să ducă la îndeplinire ile
gala hotărîre de interzicere a Par
tidului Comunist din Germania?

In 1955 scoaterea de sub scutul 
legii a Partidului Comunist din 
Germania a fost preludiul unor 
măsuri similare împotriva sodal- 
democraților și a tuturor oameni
lor cu vederi progresiste. La pro
cesul de la Leipzig, Goebbels a-

flrma: „Dacă noi acuzăm pe co
muniști că sint inspiratorii incen
diului (e vorba de jalnicul pre
text ales pentru proces, n. n.) 
prin aceasta noi facem și legătu
ra neîntreruptă dintre ei și so- 
cial-democrație. Pentru noi intre 
ambele partide este diferență nu
mai în ceea ce privește tactica șl 
ritmul dar nu în fond. Dacă noi 
considerăm comunismul ca forma 
cea mai accentuată a marxismu
lui... se înțelege de la sine că a- 
cest fapt punea in fața noastră 
și problema ca odată cu partidul 
comunist să nimicim și partidul 
social-democrat".

Au trecut doar cîteva zile de la 
sentința rostită la Karlsruhe. Mi
liardarii vest-germani nu sînt 
mulțumiți Ei cer măsuri și mai 
energice. Ziarul „General Anzei- 
ger" care exprimă punctul de ve
dere al marii finanțe, cere acum 
să se treacă la epurații in sinul 
comitetelor de întreprindere Oare 
acestea nu vestesc acțiuni simi
lare împotriva social-democrați- 
lor, chiar dacă In aceste zile 0- 
lenhauer încearcă să fie absent 
la represiunile anticomuniste ? In 
urmă cu cităva vreme revista bur
gheză franceză „France Observa- 
teur" arăta: „Procesul de la 
Karlsruhe este foarte nepopular.în 
Germania. Sindicaliștii și social- 
deinocrațli (e vorba de membrii 
de rînd, n. n.) văd în acest pro
ces o manifestare a tendințelor 
ultrareacționare ale guvernului 
federal precum și o amenințare a 
drepturilor muncitorimii la grevă

și la organizare. De asemenea, 
mulți liberali și creștini demo- 
crațl sînt nemulțumiți. Ei se în
doiesc dacă acest proces are vre
un rost".

Un bătrîn cu ochelari a mor
măit o sentință absurdă : „Parti
dul Comunist din Germania este 
anticonstituțional. Partidul Co
munist din Germania este di
zolvat.. “

Sentința a putut fi dictată. Sen
tința a putut fi adoptată de un 
complet de Judecată străin de no
țiunea de justiție Dar sentința 
niciodată nu va putea fi aplicată 
cu adevărat. Spunea Dimitrov 
în 1933 : „Dușmanii Partidului 
Comunist din Germania cunosc 
foarte rău acest partid. Cine vrea 
să lupte bine contra adversarului 
trebuie să-și cunoască bine adver
sarul. Interzicerea partidului, di 
zolvarea organizațiilor de masă, 
pierderea legalității sînt, desigur, 
lovituri grele pentru mișcarea 
revoluționară. Nu înseamnă insă 
de loc că totul e pierdut".

Aceste cuvinte își păstrează 
întreaga lor valoare. Nici o sen
tință judecătorească nu poate in
terzice ideile. Domnul Adenauer 
o va putea constata pe propria sa 
piele. Dacă un anumit complex de 
împrejurări a determinat reedita
rea llegalizării Partidului Comu
nist din Germania, s-ar putea ca 
evenimentele viitoare să dove
dească că această măsură s-a în
tors împotriva regimului de la 
Bonn. Că acest lucru este mai 
mult decit probabil ne-o dovedesc 
învățămintele trecutului. Cei cu 
memoria slabă să cerceteze fapte
le și să reflecteze.

EDGARD OBERST

Un bilanț clar, de o obiectivi
tate de necontestat a lucrărilor 
conferinței celor 22 de state de 
la Londra a fost făcut de mi
nistrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., D. T. Șepilov, la 24 
august in cadrul unei conferințe 
de presă. Așa cum a arătat D. T. 
Șepilov, tn declarația sa făcută 
la susnumita conferință de pre
să, organizatorii conferinței de la 
Londra (Anglia,' Franța, S.U.A.) 
și-au propus un anumit țel, acela 
de a impune conferinței, a cărei 
componență a fost aleasă în mod 
tendențios măsuri și principii de 
rezolvare a problemei Suezului 
pregătite dinainte, cu scopul ca 
apoi, folosindu-se de hotărîrea 
conferinței, să-și deslege mîinile 
pentru acțiuni ulterioare.

Dar conferința de la Londra 
a arătat opiniei publice că adepții 
politicii de .-.ultimatum" au sufe
rit un eșec, ei neputind să impună 
conferinței o hotărîre pe placul 
lor. Atunci cind puterile occiden
tale au hotărît convocarea confe
rinței de la Londra — scrie zia
rul egiptean „Al Gumhuria" — 
ele sperau că vor izbuti să ridice 
opinia publică mondială împotriva 
Egiptului. Ele contau de aseme
nea să obțină sprijin tn favoarea 
acțiunilor lor agresive. Dar con
ferința a arătat lumii întregi a- 
devorata stare de lucruri. Lumea 
s-a convins că Egiptul a procedat 
în mod legal naționalizînd Com
pania Canalului de Suez și că 
el poate asigura libertatea navi
gației pe Canal. La conferința de 
la Londra, scrie ziarul, puterile 
occidentale au suferit un eșec.

După cum s-a comunicat tn 
mod oficial, singura hotărîre a- 
probată de conferința de la Lon
dra este aceea de a transmite 
guvernului egiptean procesele 
verbale complecte ale lucrărilor 
sale. Uitînd, pasă-mi-te acest 
lucru, încă în cea de a doua zi 
după încheierea conferinței, spre 
consternarea tuturor, „Comitetul 
celor cinci", preconizat in „pro
punerea neozeelandeză" respinsă 
odată, a intrat in acțiune. Rostul 
acestui comitet prezidat de pre
mierul Australiei, Menzies, este 
de a prezenta guvernului egip
tean propunerile apusene cuprinse 
In „planul Dulles".

Despre esența planului Dulles 
s-a mai vorbit și în timpul Con
ferinței de la Londra. Ne amin
tim că la această conferință s-au 
confruntat in principiu două linii: 
o linie a fost exprimată tn propu
nerile Statelor Unite, cealaltă li
nie găstndu-și expresia tn propu
nerile Indiei sprijinite de Uniu
nea Sovietică, Indonezia, Ceylon.

„Planul Dulles" recunoaște 
doar tn vorbe suveranitatea E- 
giptului, dreptul acestui stat de 
a naționaliza Canalul de Suez. 
El prevede scoaterea Canalului de 
sub administrarea și suveranita
tea Egiptului și crearea unei con
duceri străine a Canalului de 
Suez. Planul Dulles — scrie zia
rul iugoslav „Politika" — are 
baze pe care Egiptul nu poate să 
le accepte, dacă dorește să-și 
păstreze principiile suveranității.

Referindu-se apoi la graba cu 
care Menzies ar dori să-și ducă 
misiunea la îndeplinire, „Politi
ka" scria că graba ar putea da 
impresia că elementele propunerii 
lui Dulles nu sînt nimic altceva 
decit un paravan de fraze demo
cratice In spatele căruia se face 
încercarea de a se impune Egip
tului internaționalizarea Canalu
lui de Suez. Din această cauză, 
graba ar putea să pună la îndo
ială sinceritatea misiunii lui 
Menzies.

Cit despre poziția rațională a 
planului indian nu este nevoie 
să insistăm. El se declară de 
acord că administrația Canalului 
de Suez trebuie să aparțină E- 
giptului și să se creeze un organ 
consultativ care să reprezinte in
teresele beneficiarilor Canalului. 
Referindu-se la cele două planuri 
diametral opuse, Salah Bittar, 
ministrul Afacerilor Externe al 
Siriei a spus: „Planul indian se 
bazează pe un principiu juridic

proiectul american, cu toată 
abilitatea cu care a fost elan 
barat, nu oglindește decit po
ziția imperialistă, care urmărește 
încălcarea suveranității Egip
tului".

Se presupune, dat fiind rolut 
activ al S.U.A. la Conferința de 
la Londra, că Washingtonul țin
tește departe. în acest sens, unele 
cercuri din S.U.A. judecă cam 
așa: Compania Canalului de Suez 
poate fi inmormîntată deoarece 
tn ea a dominat capitalul anglo- 
francez, însă principiul adminis
trării străine a canalului trebuie 
menținut, de data aceasta sub 
forma unui organ în care să pre
domine monopatiștii americani. 
Numai că, așa cum spune un 
proverb: socoteala de aoasă nu 
se potrivește cu cea din ttrg.

Concomitent cu atenția care se 
acordă tn aceste zile demersului 
„Comitetului celor cinci", o mare 
parte a presei occidentale a reîn
ceput campania propagandistică 
împotriva Egiptului, campanie 
care se potolise oarecum in 
timpul conferinței de la Londra, 
Așa, de pildă, ziarul englez 
„Observer" afirmă că „criza Sue
zului a ajuns in stadiul ei cel 
mai acut" și că „tn ciuda impre
siei create săptămlna. trecută, 
guvernele Angliei și Franței nu 
exclud posibilitatea recurgerii la 
forță". Pe această linie ziarele 
de dreapta britanice fac o recla
mă gălăgioasă în legătură cu 
concentrarea trupelor engleze în 
porturile din sudul Angliei, pen
tru a fi trimise la bazele militare 
din regiunea Mării Mediterane.

Presa franceză reacționară cîn- 
tă pe același ton. Ziarul „Figaro" 
anunțind plecarea la Londra a ge
neralului Bbffre Scrie că acesta vd 
participa acolo la tnlative con
sacrate pregătirii unei intervenții 
armate franco-britanice prin care 
se urmărește „să se oblige Egip
tul să respecte hotărîrile confe
rinței" (așa numește ziarul pro
punerile puterilor occidentala 
care încalcă drepturile suverane 
ale Egiptului, propuneri care nu 
au fost acceptate de conferință). 
Referindu-se la aceste măsuri, 
ziarul "ranc Țirepr", dșclară in 
mod cinic că acum „problema 
constă în a găsi pretextul care si 
poată fi folosit pentru interven
ție" (adică pentru agresiune îm
potriva Egiptului).

Față de crearea unei astfel de 
atmosfere încordate, în presă se 
fac auzite și voci care îndeamnă 
la precauțiune și judecată. In
tr-o recentă cuvîntare, deputatul 
laburist Amery Hughes a decla
rat : „viețile soldaților englezi 
nu trebuie sacrificate de dragul 
intereselor acționarilor fostei 
Companii a Canalului de Suez... 
Orice încercări de a rezolva pro
blema Canalului de Suez cu aju
torul forței, ar tnttmpina o ri
postă hotărită". Apreciind in 
med lucid situația creată, ziarul 
britanic „Daily Herald" subli
niază în numărul său din 25 au
gust că condamnarea de către 
opinia publică mondială a îndem
nurilor la agresiune împotriva 
Egiptului „aproape că a și adus 
Anglia și Franța pe banca acu
zării". Referindu-se în continuare 
la măsurile militare pregătitoare 
care continuă în prezent, ziarul 
scrie: „Este o absurditate I Mai 
mult decit atît, este o absurditate 
primejdioasă. Trebuie să i se 
pună capăt I"

Da, trebuie să i se pună capăt 
acestei situații. Metoda tratative
lor — iată singura cale acceptabilă 
pentru reglementarea problemelor 
internaționale, singura cale pen
tru o justă abordare a problemei 
Suezului. Iată de ce opinia publică 
mondială a aprobat importantul 
rol pozitiv pe care l-au jucat la 
Conferința de la Londra delega
țiile U.R.S.S., Indiei, Ceylonului, 
Indoneziei, care au apărat dreptu
rile suverane ale Egiptului și au 
încercat să găsească o cale de 
rezolvare pașnică a problemei 
Suezului. Ea a salutai totodată 
declarația făcută de D. T. Șepi
lov care a subliniat încă odată 
că Uniunea Sovietică va depune 
și pe viitor toate eforturile pen
tru rezolvarea problemei Suezu
lui pe cale pașnică, pe calea unor, 
tratative pe baze egale și echi
tabile.

D. MIHAIL

Recepție în cinstea delegației 
parlamentare maghiare

Luni seara președintele Marii 
Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne, Constantin 
Pîrvulescu, a oferit o recepție la 
restaurantul Pescăruș cu ocazia 
vizitei în Republica Populară Ro- 
mină a delegației parlamentare 
a Republicii Populare Ungare.

La recepție au luat parte 
membrii delegației parlamentare 
maghiare în frunte cu Ronai San
dor, președintele Adunării de Stat 
a Republicii Populare Ungare.

Au luat parte tovarășii: gene
ral, de armată Emil Bodnăra.ș, I. 
Chișinevschi, Șt. Voitec, J. Faze- 
kaș, M. Mujic, vicepreședinte al 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, Tiță Florea, vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale, Gr. 
Preoteasa, ministrul Afacerilor 
Externe, L. Csupor, Iordache Gra
ma și pro!, univ. N. Sălăgeanu, 
membri în Prezidiul Marii Adu
nări Naționale a R.P.R., Petre 
Costache, C. Doncea, 1. Dumitru, 
Filip Gheltz, dr. Voinea Mari
nescu, 1. Mineu, acad. 1. Murgu- 
lescu, Gh. D. Safer, Al. Senco- 
vici, D. Simulescu, Bucur Schio- 
pu, miniștri, Ion Pas, prim loc
țiitor al ministrului Culturii, ge
neral locotenent Gh. Pintilie, prim 
locțiitor al ministrului Afacerilor

Interne, general locotenent I. Tua 
toveanu, prim locțiitor al minis
trului Forțelor Armate ale R.P.R^ 
M. Macavei, președinte de onoare 
al I.R.R.C.S., Stela Enescu, pre
ședinta C.F.D.R., Al. VoitinovicL 
președintele Tribunalului Suprem 
al R.P.R., A. Mălnășan, locțiitor 
al ministrului Afacerilor Externe, 
ing. A. Vlădoiu, președintele Sfa
tului Popular al Capitalei, Pavel 
Ștefan, președintele Sfatului Popu
lar al regiunii București, numeroși 
deputați ai Marii Adunări Națio
nale a R.P.R.

Au participat Keleti Ferenc, 
ambasadorul R. P. Ungare la 
București, precum și șefii altor 
misiuni diplomatice acreditați la 
București.

Tovarășii Constantin Pîrvulescu 
și Ronai Sandor au toastat pen
tru prietenia de nezdruncinat 
dintre popoarele romîn și ma
ghiar, pentru întărirea și dezvol
tarea colaborării dintre cele două 
popoare, luptătoare active în ma
rele front al păcii și socialis
mului.
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3-1 Cl-O) speranțe mari
albi, iar dinamo- 
în roșu.
în nota de domi- 
noastre și ob igă

Vena Cornel (C.C.A.) și Roman Vilhelm (Recolta) din Iotul R.P.R. de pentatlon mo
dern disputîndu-și întîietatea în proba de scrimă a concursului desfășurat duminică 
seara în sala Floreasca.

cinXSAu

E destul să spunem că bucu
reștenii nu au mai văzut din 
anul 1934 o echipă de fotbal tur
cească pentru ca să înțelegem cu 
cit interes au așteptat ei acest 
eveniment. Și iată că, Galata- 
saray (Istanbul) este prima e- 
chipă din Turcia care joacă după 
22 de ani în Romînia. Dorim ca 
acest eveniment să constituie în
ceputul unor relații multilaterale 
între sportivii romîni și turci.

Galatasaray, club sportiv din 
Istanbul, a poposit în Capitala 
noastră și a fost încă de la în
ceput înconjurată de afecțiunea 
caldă, sinceră, a bucureștenilor, 
dar și de acea curiozitate firească 
care ți-o produce sosirea linei 
echipe de prestigiu. Formația 
oaspeților nu are un palmares 
impresionant, insă, cu toate ace
stea se poate aprecia valoarea ei 
prin prizma rezultatelor interna
ționale obținute în acest an de 
fotbaliștii turci. Sînt cunoscute 
victoriile obținute de Galatasaray 
în fața unor echipe braziliene și 
jugoslavc, este cunoscut de ase
menea succesul naționalei Turciei 
(alcătuită pe scheletul formației 
Galatasaray) în jocul cu repre
zentativa R.P. Ungare. Cu toate 
acestea antrenorul Giinduz Kilic, 
îmi spunea înaintea jocului că 
„este cam sceptic", — fără a ști 
bineînțeles că în momentul de 
față Dinamo București nu se afiă 
în cea mai bună formă. Firește 
că scepticismul d-lui Giinduz — 
nu a fost divulgat „băieților" 
lui.

Dinamo București a debutat 
victorios în preliminariile marii 
competiții care a chemat la start 
cele mai bune echipe de fotbal 
ale continentului nostru : Cupa 
campionilor europeni. Campioana 
țării noastre a dovedit încă odată 
că știe să se descurce într-un joc 
internațional. Și, de data aceasta, 
trebuie spus că Galatasaray nu a 
fost un adversar slab. Victoria 
dinamoviștilor ne bucură cu atit 
mai mult cu cît ea a fost reali
zată într-o competiție de mare 
amploare. Ea va ridica fără îndo
ială prestigiul fotbalului nostru 
și, bineînțeles, ne dă speranțe. 
Pentru că deși Dinamo-București 
nu a strălucit, în toată accep
țiunea cuvîntului, ea a știut să 
lupte pentru victorie. Succesul de 
duminică, atît de necesar, trebuie 
să fie privit totuși cu multă se
riozitate. El a deschis dinamo
viștilor un prim drum către capi
tale vestite ale fotbalului euro
pean. Un drum greu dar frumos.

piept și chiloți 
viș.ii complect

Jocul începe 
nare a echipei 
pe oaspeți să se apere. Chiar în 
primul minut poarta lui Turgay 
este în pericol. Ene se află pe 
partea stîngă și centrează ba.o- 
nul în careu, lui Anghel. Acesta 
însă, neatent, scapă ocazia. Peste 
două minute portarul oaspeților, 
Turgay, salvează cu greu un șut 
puternic al lui Ene. In același

vărat „bombardament" la poarta 
lui Turgay. Golul lui Voica dă 
aripi întregii echipe. Por târzii' e- 
chipei Galalasaray are prilejul 
să justifice cuvintele de laudă ce 
î-au fost adresate pretutindeni, 
acolo unde a jucat. Turgay are 
un plasament, o siguranță și mai 
ales un calm pe care și Birtașu 
îl poate invidia. Astfel se explică 
de ce scorul nu a putut lua pro
porții.

VOICA DESCHIDE SCORUL

Aclamații entuziaste întîmpină 
cele două echipe chiar la ieșirea 
din tunelul stadionului. Fotba
liștii turci sînt îmbrăcați în tri
couri galbene cu dungă roșie pe

Dinamoviștii și-au făcut bagajele pentru jocul de la Istanbul, 
în caricatură: Voica, Ene, Suru, Nicușor, Băcuț II.

minut Birtașu blochează un șut 
exlrem de puternic al lui Metin II. 
Dinamoviștii atacă dar se și 
apără atent. Călinoiu și Nun- 
weiller joacă pe aceeași linie cu 
fundașii. Cel puțin pentru mo
ment, nu socotim utilă această 
tactică deoarece Galatasaray nu 
atacă atît de periculos și în plus 
nu-trage la poartă. Cu totul alta 
este situația la poarta oaspeților. 
Jucătorii noștri trag mult, foarte 
mult și precis Aceasta firește, ne 
bucură. Am notat, din curiozitate, 
fiecare lovitură la poartă, a dina- 
moviștilor și a coechipierilor lui 
Galatasaray. La sfîrșitul partidei, 
totalizînd, statistica a arătat 34 
lovituri (dintre care 18 „pe poar
tă" și „o bară") a dinamoviștilor, 
fată de 14 lovituri (6 „pe poartă**) 
ale oaspeților. Iată deci un drum 
bun și sănătos. Firește, această 
dominare insistentă nu putea să 
rămînă fără rezultat. Și într-ade
văr, în minutul 10, Voica înscrie 
spectaculos cu capul la o centrare 
a lui Ene. Tînărul nostru inter- 
stîng a dovedit duminică 
marcabil „simt** al porții, 
fel Voica este acela care 
nutul 66 ridică scorul,
capul. Asistăm acum la un ade-

EFECTELE UNUI ..DUȘ RECE"

Coii'ducînd cu 2—0, din-amo- 
viștii gîndesc că au de-acum me
ciul „în mînă“. încep diferite 
combinații, frumoase ca faze de 
joc, dar ineficace și nerecomanda
bile; concomitent, jucătorii „se 
invită** să tragă la poartă. Abia 
după ce oaspeții reduc din Ijandi-

cap prin punctul înscris de Metih 
II, (min. 78) bucureștenii iau din 
nou jocul In serios. „Dușul rece" 
într-adevăr a prins bine.- Totuși, 
puțini erau aceia care mai sperau 
să vadă încă un gol în plasa lui 
Turgay, deoarece, golul lui Metin 
II, le-a dat oaspeților speranțe 
într-o egalare. Aceasta nu”s-a 
întîmplat; dar atunci cînd nimeni 
nu se mai aștepta „a căzut" un 
nou gal înscris de Ene care urmă
rise o centrare a lui Voica. Pro
babil că acum Ene și-a dat seama 
ce bine e să urmărească fiecare 
fază a jocului. Golul lui (noro
cos de altfel), îi poate fi de 
exemplu.

Poate fi pusă la îndoială vic
toria dinamoviștilor ? Desigur că 
nu 1 Jucătorii noștri au meritat 
această victorie pentru că atît în 
apărare cît, rnai ales, în atac au 
fost superiori. Ei au dominat 
foarte mult (raport de cornere, 
8-1), și au creat astfel de faze 
încît au avut situații de gol mult 
mai clare decît oaspeții. Totuși, 
ca și în trecut, scăderea ritmului 
de joc în anumite momente (mai 
ales atunci cînd sînt în avantaj) 
constituie o problemă care rămîne 
nerezolvată.

Oaspeții au o echipă de luptă, 
în același timp, ei posedă o 
tehnică individuală remarcabilă, 
înclinăm să credem însă că, din- 
tr-un motiv sau altul, jucătorii 
turci nu au dat tot ceea ce pu
teau, -că au „mers** la un scor 
minim ori meci nul, lucru care le 
convenea. De altfel, același lu
cru îl remarca duminică seara 
ziaristul Kologlu, de la „Yeni Sa- 
bah", care a însoțit echipa turcă 
la București. Punînd mare preț 
pe intîlnirea de la Istanbul, ju
cătorii turci vor fi fără îndoială 
un adversar mult mai pericalos. 
Iată ceea ce trebuie să țină sea
ma Dinamo-București în pregăti
rile pe care Ie face în continuare, 
pentru viitoarea întîlnire.

R. CALARAȘANU

Campionatele europene feminine 
de canotaj academic

un re- 
De alt- 
în mi-, 
tot cu

Pe apele lacului Bled din R.P.F. 
Iugoslavia au luat sfîrșit campio
natele europene feminine de ca
notaj academic. Primul loc în cla
samentul pe națiuni a revenit 
Uniunii Sovietice. Remarcabilă 
performanța echipei R.P.R. clasa
tă pe locul doi înaintea valoroa
sei echipe a R.P. Ungare. Iată 
rezultatele tehnice înregistrate :

4 plus 1 rame: U.R.S.S. 3’39° 
8/10. Echipa R.P.R. a ocupat lo
cul 3; schif simplu : Ingrid 
Schultz (Germania) 4’00”6/10 ; 
4 plus 1 vîsle ; U.R.S.S. 3’32”8/IO.

Echipa R.P.R. s-a clasat pe locul 
3; dublu: R. Cehoslovacă 3’47” 
5/rO; U.R.S.S. 350’5/10. Echipa 
R.P.R. s-a clasat pe locul 5. Ulti
ma probă a campionatelor 8 plus 
1 a fost extrem de interesantă. 
Echipa sovietică s-a dovedit supe
rioară cucerind titlul de campioa
nă cu timpul de 3’19”4/î0. Echipa 
R.P.R. cu rezultatul de 3’23” s-a 
clasat pe locul doi înaintea echi
pajelor Germaniei, R. Cehoslova
ce, R.P. Ungare și-R.P.F. Iugosla
viei.

COPIII
I cartierelor —

pe stadioane

Campioana mondială îo- 
landa Balaș a început să 
practice atletismul de la 
vîrsta de 12 ani, Zeno Drago- 
mir de la 13 ani. Așa se face 
că după ani de zile de muncă 
temeinică, odată cu dezvolta
rea sa fizică, copilul de ieri 
— tinărul de azi, obține re
zultate frumoase pe terenurile 
sportive. în practica sportivă 
tot mai frecvente sînt cazurile 
cînd rezultatele frumoase, 
răsunet internațional, sînt 
ținute de sportivi care au 
ceput să practice sportul 
mici.

în București există foarte 
mulți școlari, copii, care vor 
să practice atletismul în mod 
organizat în dorința de a de-\ 
veni și ei buni sportivi. <

Pentru a populariza acest' 
sport în rîndurile maselor de\ 
copii, pentru a asigura rezer-, 

Rvele necesare viitoarelor loturi' 
^republicane, s-a luat inițiativa^ 
«deschiderii unor centre de an-< 
(brenament pentru copii. Astfel,' 
vpînă acum, au fost înființate^ 

București două centre de< 
((atletism pentru copii între 10< 
>>și 16 ani. Unul funcționează^ 
«ja stadionul Tineretului i<}T< 
((celălalt la stadionul Republicii.*

La aceste centre se poate^ 
«înscrie oricine dorește să prac^ 
bice atletismul. La dispozițiat 
y>lui stau stadioanele respective^ 
Ucu toate instalațiile lor, profe-( 
(ssori și antrenori de atletism* 
^repartizați de C.C.F.S. își vorț 
Uda concursul în îndrumarea^ 
^(viitorilor atleți și atleții noștri* 
fruntași, cunoscuți de copii 
«Ilie Savel, fon Soter, Iolanda( 

Balaș si alții. '•
>\ Cele două centre funcționea-^ 
^ză în fiecare luni, miercuri și( 

vineri de la orele 17. Ele și-au ( 
bncepuț de acum 
»și copiii participă în 
«mare. La ambele centre 
binuă să se primească 
'Șscrieri. în curînd se va 
«chide un centru de copii 
^stadionul „23 August".
>> Unele asociații acordă O' 
«^atenție deosebită antrenării\ 
^copiilor în practicarea atletis-. 
•Smului. Astfel, rezultate fru-> 
«moașe au asociațiile Dinamo' 
bi Locomotiva. !
>> Pentru viitor, pe toate sta-< 
«dioanele vor trebui deschise' 
a astfel de centre în care cu aju-', 
borul antrenorilor, instructori-\ 
«lor și sportivilor fruntași, aso- 
biațiile să-și pună ca sarcină, 
^antrenarea a cît mai mulți ti-' 
«neri în practicarea atletismu-' 
bui. Stadioanele își deschid por-\ 
bile larg pentru copii. '
;< VASILE DUMITRESCU! 
>> antrenor de stat <
> pentru atletism • '

activitatea, 
număr' 

con-\ 
în-, 

des-' 
și la\

Qi|emă rezolvată
Gheorghe Volanschi era fericit. 

Cu cîteva zile îh urmă înaintase 
actele la sfat, ca orice om care 
vrea să se căpătuiască. Și el ca 
și viitoarea soție își făcuseră pla
nuri peste planuri. O căsnicie cere 
fără îndoială, multe. Dar Gheor
ghe mai avea o bucurie. Nu o 
spunea însă nimănui. „Voi merge 
la București, la spartachiadă" 
— își zicea mereu în gînd. în
chidea ochii și se vedea pe un 
stadion frumos, cu tribune de 
beton, cu un gazon verde, pe care 
el, Gheorghe Volanschi — unul 
din reprezentanții plaiurilor Su
cevene — se întrecea alături de 
alți tineri.

Hei, dar iată că o problemă 
neprevăzută, dar importantă, l-a 
ținut un moment în cumpănă pe 
tinărul nostru. Cum naiba s-a fă
cut că cei de la sfatul popular din 
Frasin au fixat ziua căsătoriei 
tocmai în ziua în care Gheorghe 
Volanschi trebuia să fie la Bucu
rești, la spartachiadă. Momente 
de cumpănă. Necaz. „Viitoarea*1 
plîngea. „Doar n-o să mă lași 
singură în ziua căsătoriei noa
stre" — îi tot spunea într-una.

— Ce să fac ? fir-ar să fie de 
necaz — se amăra sportivul no
stru. Spartachiada nu se poate 
amina, pe cînd căsătoria...

S-a dus la sfat.
— Eu plec la București tovarăși, 

la spartachiadă — ie-a spus el.

Nil se poate să lipsesc. Dacă ie
șim campioni pe țară n-o să-mi 
mușc mîinile ? Așa că aminați-o 
pentru duminică și atunci voi fi 
liniștit.

Gheorghe Volanschi și-a amînat 
căsătoria pentru ca să participe 
la spartachiadă. La prima vedere, 
acesta pare un fapt divers. Dar 
cită dragoste pentru sport a pu
tut dovedi acest tînăr? Nu este 
acesta un exemplu și pentru al fi 
sportivi mai „consacrați" ?

Acum, tînărul nostru — com
ponent al echipei de oină a re
giunii Suceava, echipă campioană 
pe țară, s-a întors fericit acasă, 
înainte de plecare, nu s-a putut 
abține să nu-i anunțe pe cei din 
Frasin:

— Am cîștigat, sîntem cam
pioni — i-a spus la telefon, soției. 
Și, te mai anunț un lucru. La 
nunta noastră am chemat toată 
echipa. Așa că să știi, să pregă
tești...

De data aceasta prezentăm 
cititorilor noștri cîteva as
pecte sportive culese de pe 
terenurile sportive ale regiu
nii Cluj.

Pe întregul cuprins al re
giunii noastre se desfășoară 
o vie activitate sportivă. In 
Turda, Bistrița, ca și în bă- 
trîna cetate a Clujului, tine
rii participă cu entuziasm la 
activitatea sportivă, atrt ca 
concurenți, cît și ca specta
tori.

Campionatul
de poliatlon G. M. A,

S. SPIREA

De la început trebuie spus că 
întrecerile sportive în cadrul cam
pionatului de poliatlon G.M.A. pe 
anul 1956 au demonstrat că aceas
tă competiție complexă se bucură 
de o tot mai largă popularitate 
în rîndul tinerilor. Lupta pentru 
cucerirea titlului de campion 
R.P.R. pe acest an la poliatlon 
G.M.A., a adus pe stadionul spoi- 
tiv din Turda, unde s-au desfă
șurat întrecerile, peste 100 fina- 
liști. In comparație cu anii prece- 
denți, întrecerile au fost mult mai 
bine organizate, numărul coricu- 
renților a fost mai mare, iar re
zultatele obținute la majoritatea 
probelor au arătat că sportivii 
noștri fac progrese simțitoare.

După prima zi de concurs des-

A doua întîlnire
Duminică seara s-a disputat la 

Pekin a doua întîlnire internațio
nală de baschet dintre echipele 
reprezentative ale R. P. Chineze 
și R. P. Romine. Jocul a fost 
dîrz disputat și s-a ridicat la un 
înalt nivel tehnic. Baschetbaliștli 
chinezi s-au dovedit superiori, în 
special în loviturile de la dis
tanță obținînd victoria cu scorul 
de 74-65.

La întîlnire au asistat Premie
rul Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, Ciu En-lai, și președin
tele Frontului laburist din Singa
pore, David Marshall.

în continuarea turneului, bas- 
chetbaliștii romfni au plecat ia 
Șanhai unde vor susține mai 
multe întîlniri.

• Zilele acestea vor pleca la 
Paris reprezentativele R.P.R. mas
culine și feminine de atletism. 
După cum se știe, între 1—2 sep
tembrie va avea loc pe stadionul 
Colombes din Paris intîlnirea 
dintre echipele masculine ale 
R.P.R. și Franței. In același timp, 
reprezentativa feminină va susține 
o întîlnire în compania echipelor 
Franței și Austriei.

• Intre 30 august și 5 septem
brie, pe terenurile colectivului 
sportiv Progresul F. B. (din str. 
dr. Staicovici) va avea loc con
cursul international de tenis 
la care alături de cei mai 
buni jucători romîni participă 
sportivi din Ungaria, Polonia, Ce
hoslovacia. Bulgaria.

9 A doua ediție a „Cupei 
U.C.E.C.O.M." |a ciclism dispu
tată pe distanța Ploești-Focșani- 
Ploești (277 km.) a fost cîștigata 
de I. Angelescu (Ploești) cu 8h 
15’ 45 ”.

© In urma rezultatelor C.C.A.- 
Energia Reșița 8—8: Știința Ti- 
mișoara-Energia Tim’șoara 11—8, 
echipa Știința Timișoara a reve
nit în fruntea clasamentului cam
pionatului masculin de handbal.

® La 1 septembrie în sala Tea-

trului central al Armatei Sovie
tice din Moscova va începe cel 
de al 12-lea campionat mondial 
de șah pe echipe. La întreceri vor 
participa echipe din 32 de țări ale 
lumii. Echipa țării noastre pentru 
această competiție va fi formată 
din următorii jucători: Radules
cu, căpitanul echipei. Ion Balănel, 
Victor Ciocîltea, O. Troianescu, 
Soos, Ghițescu.

• Tradiționala 
cursă de marș des
fășurată pe distan
ța de 50 km. Praga- 
Podebrady a reve
nit italianului Pa- 
mih cu 4h 12’ 54” 
4/10. Concurenții
noștri Barbu și Paraschivescu 
s-au clasat pe locul 11 și respectiv 
12. Baboe a fost descalificat.

• La Ostrava atletul cehoslo
vac Jiri Skobla a stabilit un nou 
record european la aruncarea 
greutății cu performanța de 
17.76 m.

• La Wroclaw s-au întîlnit du
minică echipele reprezentative ale 
Poloniei și Bulgariei. Fotbaliștii 
bulgari au obținut o prețioasă vic
torie întrecînd formația poloneză

comentarii Explicația unei infringed
Tinerii noștri șahiști au suferit 

în cursul săptămînii trecute o 
nouă înfrîngere în tradiționala 
întîlnire cu juniorii bulgari. In 
calitate de antrenor al lotului no
stru am fost invitat de către sec
ția sportivă a ziarului „Scîn- 
teia tineretului** să-mi spun pă
rerea asupra cauzelor pierderii 
acestui meci.

Să examinăm cîteva stări de 
fapt care au influențat în mod 
direct comportarea echipei noa
stre în acest meci. In primul rî-n'd 
să vedem care au fost cadrele de 
șahiști tineri din mijlocul cărora 
a trebuit să sp facă selectionarea 
celor mai buni. Ar putea să pară 
neverosimil, dar adevărul este că 
ne^m aflat în neplăcuta .situație 
de a nu avea de unde alege cei 
12 jucători (10 titulari și 2 re
zerve) necesari, și, în fapt, ne-am 
prezentat la meci numai cu II. 
Pe hîriie mai existau 2-3 juniori, 
dar indisponibili din diferite mo
tive, astfel că echipa n-a fost se
lecționată, ci a existat de la bun 
începutul antrenamentului, cu for
mația aliniată în meci.

Se pune în mod natural între
barea : oare mișcarea noastră șa- 
hisță nu are cadre tinere ? Nu se 
ridică tineri talentați în secțiile 
de șah ale colectivelor sportive ? 
Ba da, dar aci ajungem la nodul 
gordian, care așteaptă încă o sa
bie care să-l taie 1 Adevărul este 
că a-tît Comisia centrală de șah 
cît și Inspecția de șah din 
C.C.F.S. au manifestat o preocu
pare inconstantă și discontinuă 
față de juniori. S-au organizat 
tabere de tineret (anul acesta nu; 
de ce ?) lipsite însă de un pro
gram unitar de antrenament, Iar 
în intervalul dintre o tabără și 
alta, dintre un meci și altul, ni
meni nu s-a interesat ce se întîm
plă cu tinerii jucători, dacă-i în

drumează cineva, dacă au con
diții de pregătire.

Toți iubitorii șahului s-au bucu
rat de frumosul succes al lui 
Giinsberger în campionatul'repu
blican de anul trecui, dar prea 
puțini au sezisat (și nimeni n-a 
acționat), că după aceea Giins- 
berger a ieșit din formă, a jucat 
slab în meciul cu Iugoslavia, slab 
la campionatul mondial studen
țesc de la Uppsala și (deși a rea
lizat 1:1), mediocru în meciul cu 
bulgarii. El s-a prezentat la an
trenament insuficient pregătit, 
nesigur pe resursele sale, lipsit 
de voința fermă de a-și înlătura 
deficiențele. Și, în general, cu 
mici excepții (Partoș), compo- 
nenții lotului nostru au vădit lip
sa unei pregătiri continue, eșa
lonată pe o perioadă de timp mai 
îndelungată și, vizînd țeluri de 
perfecționare mai înalte. In cele 
15—19 zile de pregătire, era prac
tic imposibil de a se face altceva 
decît o punere la punct tehnică 
(pregătirea deschiderilor), care a 
reușit dincolo de așteptările noa
stre, juniorii noștri arătîndu-se în 
general superiori în deschidere 
adversarilor, ceea ce a evitat o 
înfrîngere mai. gravă. „

Dar, imediat ce s-a ajuns la 
jocul de mijloc și în special la fi
nal, calitățile de luptă superioare 
ale șahiștilor bulgari s-au impus 
— în special în turul II, în care 
au jucat cu un elan și o voință 
de a învinge remarcabile.

Este interesant de remarcat în 
legătură cu aceasta că numărul 
greșelilor grave ale jucătorilor 
bulgari a fost cu mult mai mic 
decît la jucătorii noștri și că, în 
orice caz, ei n-au făcut erori de 
talia celor comise de Schlessin- 
ger în ambele partide (în poziții 
complect cîștigate) sau de Giins- 
berger și Olaru în turul II.

Din cele de mai sus reies cau
zele esențiale ale pierderii acestui 
meci și a celorlalte. Este vorba, 
pe de o parte, de o insuficientă 
preocupare pentru dezvoltarea 
sub îndrumare și control a tine
relor elemente talentate, iar pe 
de altă parte, de absența unui 
calendar de competiții pentru ti
neri, care să le permită să cîștige 
în mod rapid experiența de con
curs necesară.

Astfel stînd lucrurile, se pune 
în mod evident problema îndepăr
tării cauzelor principale care 
frînează ■ dezvoltarea juniorilor 
noștri în domeniul șahului. Cum 
se poate face aceasta ? După pă
rerea noastră, Comisia centrală 
de șah, prin Colegiul de antre
nori (un organ care, cu tot re
gretul, abia în ultimul timp a 
început să funcționeze în mod 
organizat), ar trebui să elaboreze: 
1) un program anual de antrena
ment pentru juniori a cărui exe
cutare să fie controlată efectiv 
de către antrenorul dc stat; 2) 
un program de competiții pentru 
juniori care, să cuprindă un mi
nimum de 60 de partide anual și 
să culmineze cu campionatul re
publican de juniori; 3) organiza
rea unei tabere care să preceadă 
cu 2-3 luni disputarea competiții
lor internaționale, pentru a per
mite selecționarea celor mai buna 
elemente, în vederea alcătuirii e- 
chipelor.

Acestea sînt, desigur, sugestii
care ar putea servi ca punct de 
plecare spre o rezolvare simplă 
și eficace a problemei. Cu o sin
gură condiție însă — să nu ră- 
mîie vorbe moarte, uitate în 
vreun dosar ca și concluziile șe
dințelor de analiză care s-au ți
nut după fiecare dintre meciurile 
de juniori disputate, pînă acum.

S. SAMARIAN I 
antrenor ’

O DUMINICĂ LA
fășurată sîmbătă la probele de 
gimnastică, tir, înot, conducătorii 
loturilor și concurenții au făcut, 
cum e și firesc, tot felul de pro
nosticuri. Dar datorită caracteru
lui complex al acestei competiții

te poți aștepta la orice surprize. 
Și chiar așa s-a și întimplat. La 
fete, se credea că Edith Treybal, 
camoioana de anul trecut la po- 
liatlon G.M.A., ar putea reedila 
Derformanțele. După proba de

Un atacant din Tîrgoviște a tras dar portarul studenților re
ține spectaculos. Fază din meciul de handbal de categoria B. 
Energia Flacăra Tîrgoviște-Șiiința Cluj 8—6 (3—3).

cu 2—1. Intîlnirea dintre echipele 
B ale acelorași țări a revenit de 
asemenea echipei bulgare cu 1—0.

'• în ultimul meci din cadrul 
turneului întreprins în America de 
Sud echipa Cehoslovaciei a întîlnit 
duminică reprezentativa statului 
Chile. Fotbaliștii chilieni au cîști- 
gat intîlnirea cu 3—O (2—0).

• Intîlnirile din cadrul ultimei 
etape a campionatului categoriei 

A de fotbal s-au 
încheiat cu urmă
toarele rezultate : 
Dinamo Bacău-Di- 
namo Orașul Stalin 
1—3 (1—2); Flamu
ra Roșie Arad-Pro- 
gresul București

3—3 (2—1) ; Progresul Oradea- 
Locomotiva București 1—1 (0-*-0).

© In ultimele zile mai multe 
echipe din țară au susținut întil- 
niri internaționale. Iată rezulta
tele înregistrate în cîteva din a- 
ceste întîlniri. Cărei: Recoîta-Se- 
lecționata de tineret a județului 
Szabolcs (R.P. Ungară) 2—1 
(1—0); Timișoara; Voința-Spar- 
takus Csongrad (R.P. Ungară) 
2—1 (1—1); Giurgiu: Energia 
Flacăra Ploești-Torpedo Russe

(Bulgaria) 3-1 (1-1); Dimitrovo 
(R.P. Bulgaria) : Minior-Energia 
Minerul Petroșani 4—1 (l—0);
București: Flamura Roșie B«ere 
Rahova-Cerveno Znania (R.P 
Bulgaria) 6—2 (2—0).

• Iată cîteva rezultate și din
campionatul categoriei B : Ener
gia Uzinele de Tractoare Orașul 
Stalin-Locomotiva Turnu Severin 
1 —I (0—1); Energia Metalul Hu- 
nedoara-Energia Metalul Reșița 
3—2 (0—0); Energia Minerul Lu- 
peni-Energia Metalul Cîmpia Tur- 
zii 1—0 (1—0); Progresul
C.P.C.S.-Progresul Focșani 7—4 
(2—3); Dinamo 6-Energia Flacăra 
Cîmpina 2—1 (2—1); Știința Bu- 
curești-Știința lași 3—3 (3—0).

• Duminică în cadrul unui con
curs de natație disputat la Town- 
swille (Australia), tînăra înotă
toare australiană Loraine Crapp a 
stabilit un nou record mondial în 
proba de 400 m. liber cu excepțio
nalul timp de 4’50”8/10.

o Intr-un meci internațional de 
fotbal disputat duminică la Oslo, 
echipa selecționată a Norvegiei a 
terminat la egalitate, 1 — 1 cu echi
pa Finlandei. La pauză scorul a 
fost de 1—0 în favoarea echipei 
finlandeze.

aruncare a greutății și a cursei cu 
obstacole, situația s-a limpezit. La 
cursa cu obstacole, Edith Treybal 
a pierdut puncte prețioase iar cîș- 
tigarea ultimei probe a concursu
lui (800 m. plat) nu-i mai putea 
aduce titlul de campioană. Trico
ul de campioană republicană la 
poliatlon G.M.A. pe anul 1956 l-a 
îmbrăcat concurenta clujeană Eva 
Fodor cu 54 puncte, urmată de 
Marta Szabo-Cluj cu 57 puncte 
și Olga Jaba-Tiimișoara cu 61 
puncte.

La băieți lupta pentru titlu a 
fost deosebit de dîrză. De la în
ceput au dominat concurenții clu
jeni : Ludovic Bălan și Iosif Pa- 
taky. în cea de a doua zi a con
cursului. Ion Kailide, din Bucu
rești prin rezultatele pe care le 
obținuse Ia primele două probe, 
avea șansa să cucerească primul 
loc. Dar, după alergarea probei de 
1.500 m. plat, Bălan a reușit să 
obțină puncte prețioase care i-a 
adtis titlul de campion. La băieți, 
pe primele trei locuri s-au clasat 
următorii: 1. Ludovic Bălan-Cluj, 
66 puncte, campion republican de 
poliatlon G..M.Â. pe anul 1956; 
2. Patakv-Cl'Uj cu 68 puncte; 3. 
Ion Kailide-București 69 puncte. 
Pe echipe titlul de campioană re
publicană la poliatlon pe anul 
1956 a revenit reg. Cluj cu 381 
puncte, urmată de orașul Bucu
rești cu 562 puncte și regiiunea 
Stalin cu 764 puncte.

De asemenea, comisia de orga
nizare a mai oferit două premii, 
unul pentru cel mai tînăr concu
rent Mii Her Walter din regiunea 
Stalin iar cel de al doilea, „vete
ranului" Carol Krupka. din Ora
dea.

Trebuie scoasă totodată în evi
dentă lipsa de preocupare a fo
rurilor competente, C.C.F.S. și 
U.T.M. din regiunile Suceava și 
Regiunea Autonomă Maghiară, 
care nu au trimis nici un concu
rent la finalele acestei competiții.

Iată în cîteva cuvinte superla
tivele galei: cel mai tehnic box: 
loan Rodicenco (Brăila). Cel mai 
slab box : cocoșul Iosif Szabo (Ti
mișoara),

M. MUNTEANU 
M. OPREA 

Corespondenții „Scînteii 
tineretului** pentru regiu

nea Cluj

Gală de box
Ne-a atras și .pe noi, desigur, pe 

terenul Locomotiva din Cluj, pers
pectiva unor meciuri de box de 
bună calitate, pentru că evoluau 
cei mai buni boxeri din țara 
noastră.

In primul meci, își încrucișează 
mînușide „cocoșii** Botez din Iași 
și Dîcă din Ploești. Ambii boxeri 
pornesc la atac de la primul su
net al gongului. Ei folosesc toată 
gama de lovituri. Așa se întîmplă 
și în cea de a doua și de a treia

repriză. Victoria a re
venit pe puțin la punc
te ieșeanului.

Au urmat alte zece 
întilniri. O observație 
generală: tinerii bo
xeri au marcat un 
progres vizibil 
toate punctele de ve
dere : tehnic, tactic 
și al rezistenței. To
tuși, cîtiva s-au remar
cat în mod 
In afară de „cocoșul 
Botez am 
tehnica și forța lovi
turilor gălățeanului 
Georgică Popa, buna 
pregătire tehnică a 
bucureșteanului Ma
rin Urlătean-u, orien
tarea tactică în r;ng 
a craioveanului Octav 
Mărăcineanu.

A«-

din
■?<.

1
îi

deosebi t.

remarcat
4

Utemistul Cornel Furdea din echipa 
raionului 
regional

Aiud In plin efort în concursul 
de înot A.V.S.A.Pț

'• într-un concurs de verificare disputat duminică dimineața 
în parcul Victor Babeș din Cluj atleta Marilis Cuțui (Știința 
Cluj) a parcurs distanța de 400 metri plat în timpul de 58,4 se
cunde.

9 Botar Francisc, căpitanul echipei de fotbal Energia Țicu, 
mecanic la bazinul carbonifer Șorecani este fruntaș nu numai 
pe terenul de sport ci și în producție. Cabinetul tehnic a înre
gistrat anul acesta în dreptul mecanicului și fotbalistului Botar 
47 de inovații. Asemenea tovarăși sînt mîndria noastră!

• Sportul pătrunde tot mai mult în țara moților. Numai în 
raionul Huedin există 32 de echipe de fotbal, 28 de volei, 14 
de popice, 10 de tenis de masă. La Spartachiada de vară a tine
retului au participat în acest raion 14.748 tineri dintre care 
3013 fete. Tînăra Gordan Susana din comuna Margău a sărit 
4 metri la săritura în lungime iar țăranul muncitor Cocaina Saul 
din comuna Călățele a aruncat greutatea 11,5 metri.

• In comuna Huedin a început recent construcția — prin 
muncă voluntară a tineretului — a unui complex sportiv care 
cuprinde teren de fotbal, o tribună cu o capacitate de 1200 locuri, 
pistă de atletism, 2 terenuri de baschet și 2 terenuri de volei.

• Duminică dimineața în bazinul din incinta uzinelor „lanoș 
Herbak" s-au disputat campionatele regionale de înot AVSAP. La 
100 m. liber individual pe primele locuri s-au clasat Topai Ma
ria (Cluj) cu 1 minut 39 de secunde și 2 zecimi, la fete și Hagea 
Mircea (Aiud) cu 1 minut 29 de secunde la băieți.
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