
SPARTACHIADA DE VARA
principala competiție pentru atragerea

tineretului în mișcarea sportivă
Tineretul patriei noastre, ca șl 

tineretul întregii lumi, se pregă
tește să intimpine măreața săr
bătoare a tineretului lumii — Fes
tivalul Mondial al Tineretului și 
Studenților care va avea loc in 
acest an la Moscova. Aceste pre
gătiri se tac sub semnul Întări
rii luptei pentru pace și priete
niei intre toate popoarele lumii.

Tineretul romin participă cu 
entuziasm |a nenumărate acțiuni 
închinate Festivalului. In produc
ție, la învățătură, in sport, tine
retul nostru, sub conducerea și 
grija partidului, îndrumat de că
tre U.T.M. obține nenumărate 
succese în munca pașnică de,con
struire a socialismului in patria 
noastră.

Una din acțiunile mari organi
zate in cinstea Festivalului Mon
dial este și cea de a Il-a Sparta
chiadă de vară a tineretului.

In țara noastră organizarea de 
competiții sportive de masă a de
venit o tradiție. An de an, sute de 
mii de tineri din toate colturile 
țării se întrec pe terenurile de 
sport pentru a-și măsura forțele 
tn lupta sportivă. Concursurile 
sportive ale tineretului, sparta
chiadele de vară și de iarnă 
au constituit un important 
stimulent in dezvoltarea in
teresului maselor de tineret do 
la orașe șl sate pentru practicarea 
sportului. In aceste mari compe
tiții a ieșit mereu la iveală nese
catul izvor de tinere talente spor, 
tive, care au complectat cu succes 
rlndurile sportivilor noștri frun
tași, ajungind chiar in loturile re
prezentative ale țării. Cine n-a 
auzit de cunoscutul boxer Mircea 
Dobrescu, de șahista Maria Albu- 
leț sau de atletul llie Savel care 
■ u provenit tocmai din asemenea 
competiții sportive de masă ?

In organizarea acestor competi
ții de masă, organizațiile U.T.M.,

Petre Gheorghe
secretar al C.C. al U.T.M., 

președintele Comisiei Centrale 
de Organizare a Spartachiadei 

de vară a tineretului

plin Încă de pe acum, tn etapa 
de începere a celei de a Il-a Spar. 
tacblade de vară a tineretului.

Această Spartachiadă — care 
este deschisă tuturor tinerilor, 
băieți și fete, de la virsta de 14
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colectivele sportive au dobîndit tn 
decursul anilor o experiență bo
gată, care a avut ca rezultat îm
bunătățirea continuă a acestor 
competiții.

Spartachiadele de vară șl de 
Iarnă la care au fost antrenați 
sute de mii de tineri, au creat 
și creează cele mai largi posibili
tăți de afirmare a tinerilor in 
sport. în ridicarea de noi tinere 
talente spre drumul măiestriei 
sportive.

Spartachiada tineretului con
tribuie direct la dezvoltarea cul
turii fizice șl sportului in rlndu- 
rile tineretului din țara noastră. 
De această dezvoltare răspund in 
mod direct și organele și orga
nizațiile U T.M.. care au datoria 
de a mobiliza pe tineri la practi
carea sportului. In cadrul Spar- 
tachiadei de iarnă din acest an, 
care s-a incheiat de curind, a 
ieșit la Iveală munca pozitivă 
dusă de către unele comitete re
gionale și raionale U.T.M. in mo
bilizarea tinerilor la această 
Spartachiadă. De exemplu, comi
tetele regionale U.T.M, Stalin și 
Baia-Mare, Comitetul orășenesc 
U.T.M. București și altele s-au 
preocupat In mod serios de buna 
organizare a Spartachiadei in tot 
timpul desfășurării ei. In felul 
acesta ele au reușit, la capătul 
muncii depuse, să se poată mindri 
cu rezultate frumoase in acest 
domeniu.

Este necesar ca experiența do- 
bindită de către organele și orga
nizațiile U.T.M., de către colecti
vele sportive, să fie folosită din
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SOFIA 1 — de la trimisul spe
cial „Agerpres".

Duminică dimineața tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Chivu 
Stoica și Petre Borilă au vizitat 
complexul hidroenergetic „Stalin” 
de pe riul Isker, in apropiere de 
Sofia. Membrii delegației romîne 
s-au oprit la șantierul barajului 
lacului de acumulare „Pancero- 
vo“, la hidrocentrala „Pasarel” și 
la marele baraj „Stalin”.

Complexul hidroenergetic de pe 
riul Isker este una dintre marile 
lucrări în domeniul electrificării 
țării și extinderii irigațiilor, rea
lizate în anii regimului democrat- 
popular în Bulgaria. Puterea ins
talată a centralelor electrice din 
Republica Populară Bulgaria a 
crescut considerabil. Intr-un sin
gur an puterea instalată a între
cut de 4 ori pe cea instalată pînă 
în 1944. Suprafețele Irigate au 
crescut de asemenea de 4.5 ori 
față de cele Irigate pinâ ln 1944.

Conducătorii complexului au 
vorbit solilor poporului romin des
pre importanta lucrărilor execu
tate și perspectivele de dezvoltare

a complexului hidroenergetic de 
la Isker.

Barajul ,,Stalin”, care are o 
înălțime de 73 m. stăvilește apele 
Isker-ului, formind un lac de a- 
cumulare lung de 16 km., cu o 
suprafață de 11 km.p. Apele iskcr- 
uiui acționează două hidrocen
trale cu o putere totală de 50.000 de 
kW. Un alt baraj pe Isker, un ca
nal deschis de 70 km. și un iac de 
acumulare de 10 km.p. vor permite 
irigarea unor mari suprafețe de 
teren, constituind totodată un 
plăcut loc de recreere și de spor
turi nautice pentru locuitorii 
Sofiei.

In a doua Jumătate a zilei de
legația romina, In frunte cu to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
a vizitat gospodăria de stat și 
parcul Vrania din apropierea So
fiei, iar apoi centrul reconstruit 
al capitalei Bulgariei și maga
zinul universal central.

Oaspeții au vizitat un cartier al 
orașului și parcul național Vi
toșa. In cursul vizitelor delegația 
rotnină a fost Însoțită de condu
cători ai Partidului Comunist

Bulgar șl a! guvernului Republi
cii Populare Bulgaria, tn frunte 
cu tovarășul Todor Jivcov.

ir

PLOVDIV (de la trimișii spe
ciali Agerpres).

Luni dimineața delegația guver
namentală și de partid a Republi
cii Populare Romîne alcătuită din 
tovarășii: Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim secretar al C.C. al Par
tidului Muncitoresc Romin. mem
bru al Prezidiului Marii Adunări 
Naționah^onducătorul delegației, 
Chivu Stoica, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Populare Romine, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Partidu
lui Muncitoresc Romîn, Petre Bo
rilă, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Romîne, membru al B'roului Po
litic al C.C. al Partidului Mun
citoresc Romîn, Leonte Răutu, 
membru supleant al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului Mun
citoresc Romîn, Grigore Preotea
sa, ministrul Afacerilor Externe

Mitingul de la Plovdiv
Cuvîntarea 

tovarășului A. Iugov
Cuvîntarea tovarășului 

Gh. Gheorghiu-Dej

Citiți în paa. 4-a

Dacă ai norocul ca de la Bucu- 
ești la Sofia să călătorești ziua, 
apefi un minunat prilej să iei cu- 
oștință, dintr-un bun început, cu 
ămîntul primitor al Bulgariei, cu 
roșele și satele ei, 'cu frumusețile 
aturii sale și în fugă, în gări, să 
uzi primele cuvinte bulgărești.

Este o senzație cu totul deose- 
ită cînd, coborînd în gări și în- 
srcînd să te descurci în romîneș- 
i, imediat ce ți se constată na- 
onalitatea ești înconjurat de o 
ildă prietenie, prietenie care te 
isoțește în tot timpul vizitei, in- 
iferent dacă ea durează o zi, o 
mă sau un an. Este o prietenie 
ățească, izvorîtă din inimă, prie- 
>nia care uneori poate fi exprima- 
i în cuvinte, alteori in gesturi, 
ar care are la bază un crez co- 
tun.
Stațiile se succed cu repeziciune 
oricît de iscusit și experimentat 

porter ai fi, este greu să le no- 
;zi și încă fi mai greu să le 
iții numele tuturor, (ln aceste 
mdiții a ajuns și autorul acestor 
nduri în capitala Bulgariei fră- 
•ști — Sofia).
După panorama care a defilat 

ainlea ochilor prin geamul vago- 
ului, de dimineața pînă seara, So- 
a îți apare ca un oraș obișnuit, 
ire seamănă cu oricare alt oraș 
3 dimensiuni asemănătoare. Dar 
;te suficient să parcurgi cîteva din 
răzile ei, ca să-ți dai seama de 
irticularitățile înăscute, la care se 
iaugă cele făurite de mina omu- 
li, în special în ultimii ani.
Dintre particularitățile naturale 
ire izbesc ochiul vizitatorului, 
ite aceea că Sofia este inconju- 
ită din trei părți de munți, din- 
e care cel mai drag sofienilor 
.ta „Vitoșa". Nu există duminică 
i Vitoșa să nu fie plin de turiști 
! capitalei Bulgariei. Vitoșa este 
ntată în poezii, cu numele „Vi- 
•șa“ sînt botezate numeroase pro- 
use ale industriei bulgare de as- 
îzi.
Printre particularitățile făurite de 

m te impresionează în primul 
nd curățenia orașului. Este su- 
cient să străbați nu numai arte
le principale, unde viața pulsea- 
1 din plin pînă noaptea, ci fi 
răzile lăturalnice, ca să vezi oa- 
teni harnici, înarmați cu furtunuri, 
călind zilnic caldarîmul.

Tovarăși și tovarășa, i1
Cetățeni și cetătene.
De ctteva zile tn țara noastră se află delegația 

guvernamentală și de partid a Republicii Populare 
Romîne. tn frunte cu primul secretar al Comitetu. 
lui Central al Partidului Muncitoresc Romîn, prie
tenul și tovarășul nostru, Gheorghe Gheorghiu-De|. 
Permiteți-mi, scumpi tovarăși și cetățeni ai Plov- 
divului. ca în numele vostru și în numele întregu. 
lui popor bulgar să salut încă odată din toată 
inima pe scumpit noștri prieteni romîni și ta per
soana lor pe poporul frate romîn.

Primirea entuziastă pe care ați făcut-o delega, 
ției de partid și guvernamentale a Republicii Popu
lare Romîne este o dovadă clară a legăturilor 
prietenești strînse între poporul nostru și frații săi 
romîni. Atît de călduros și cordial pot fi Intimpi- 
nați numai reprezentanții unui popor prieten, repre
zentanții partidelor frățești comuniste și munci
torești, care 6int legați pe vecie printr-o prietenie 
indestructibilă și o colaborare reciprocă tovără. 
șească. Cu astfel de sentimente calde a întîmpinat 
poporul romîn tn 1948 delegația noastră guver
namentală, în (runte cu Gheorghi Dimitrov. Cu o 
astfel de căldură și entuziasm a fost întimpinată 
delegația noastră guvernamentală de către poporul 
albanez, astfel am fost tntîmpinati la Moscova de 
popoarele sovietice frățești, cu astfel de sentimente 
de caldă afecțiune oamenii muncii de la noi intim-

(Continuare tn pag. 3-a)

Dragi tovarăși șl tovarășe,
Transmitem oamenilor muncii din orașul șl 

giunea Plovdiv un fierbinte și tovărășesc salut 
din partea muncitorilor, țăranilor și intelectualilor 
din Republica Populară Romînă, care, asemenea 
vouă, construiesc socialismul in patria lor liberă.

Orașul vostru este cunoscut pentru vechile sale 
tradiții revoluționare. La Plovdiv au activat ani 
îndelungați inflăcărații revoluționari Dimităr Bla- 
goev, Vasil 'Xoldrov și alții.

In scurta vizită pe care delegația noastră de 
partid și de stat a făcut-o în țara dvs. am văzut 
pretutindeni roadele muncii harnice și însuflețite 
a poporului. Plovdlvul a cunoscut în ultimul de
ceniu o puternică dezvoltare. In orașul vostru 
s-au ridicat noi întreprinderi. Țărănimea din re
giunea Plovdiv a obținut succese remarcabile In 
opera de construire a socialismului la sate. în
florește și se răsplndește cultura ; a crescut nu
mărul școlilor și altor așezăminte culturale.

Munca voastră rodnică, dragi tovarăși, repre
zintă o imagine vie a marilor transformări înnoi
toare, a succeselor de seamă obținute de poporul 
bulgar sub conducerea Partidului Comunist tn 
dezvoltarea economiei și culturii, in construirea 
socialismului.

Instaurarea regimului de democrație populară in 
țara voastră a descătușat inițiativa și energia 
creatoare a maselor de milioane, înăbușite in tre-

re-

al Republicii Populare Romîne, 
membru al CC. al Partidului 
Muncitoresc Romîn, G. Gaston- 
Marin, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, M. Ro- 
șianu, ambasadorul Republicii 
Populare Romine la Sofia, care 
se află în vizită oficială în Repu
blica Populară Bulgaria, a plecat 
spre Plovdiv.

Delegația este însoțită de tova
rășii Anton Iugov, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Bulgaria, membru 
al B roului Politic al C.C. al Par
tidului Comunist Bulgar, Dimo 
Dicev, membru al C.C. al Parti
dului Comunist Bulgar, șeful sec
ției de politică externă și rela
ții internaționale a C.C. al Par. 
tidului Comunist Bulgar, M. Ta- 
rabanov. locțiitor al ministrului 
Afacerilor Externe al Republicii 
Populare Bulgaria, Iordan Ștefa- 
nov, directorul Protocolului.

Coloana de mașini a oprit în 
drum in orașul Pazargic, unde lo
cuitorii orașului au făcut o pri
mire sărbătorească solilor ponoru
lui romin. In centrul orașului a 
avut loc un scurt miting. Delega
ția romînă a fost salutată de Liu- 
ben Lucov, președintele comitetu
lui orășenesc al Frontului Patriei.

A răspuns tov. Petre Borilă, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Romine, membru al Biroului Po- 
litic al C.C. al Partidului Munci
toresc Romîn. Cuvîntarea sa a fost 
subliniată de cei prezenți cu a- 
plauze și aclamații în cinstea prie
teniei bulgaro-romine, a solidari
tății tuturor țărilor socialiste în 
frunte cu Uniunea Sov'etică.

Coloana de mașini pornește din 
nou. Pe tot parcursul, prin loca
litățile pe unde trece, delegația

guvernamentală și de partid a Re
publicii Populare Romîne este în- 
tîmpinată cu deosebită căldură. 
Oaspeții se opresc la unul din 
sectoarele cooperativei agricole de 
muncă „Dimitr Caraivanov“ din 
comuna Malo Conavo Această 
gospodărie cuprinde 1.000 de fa
milii de țărani care și-au unit 
4 500 ha. de teren pentru a le lu
cra în comun. Conducătorii de 
partid și de stat romîni au stat 
de vorbă cu colectiviștii care lu
crează la răsadnițele de roșii.

Către ora 11 delegația guver
namentala și de partid a Repu
blicii Populare Romîne a ajuns la 
Plovdiv, important centru cultu
ral și economic al Republicii 
Populare Bulgaria.

Tn întimptaarea oaspeților ro
mîni s-a adunat o imensă mulți
me de oameni.

Conducătorii autorităților loca
le — Todor Zvezdov, prim-secre- 
tar al comitetului regional al 
Partidului Comunist Bulgar, Ni
cola Balcangiev, președintele sfa
tului popular orășenesc, Spas 
Gospodov, prim-secretar al comi
tetului orășenesc al Partidului 
Comunist Bulgar, Atanas Cîlbov, 
președintele sfatului popular re
gional, i-au salutat cu căldură pe 
oaspeții romîni.

O companie de onoare cu muzi
că și drapel a dat onorul. Au 
fost intonate imnurile de stat ale 
Republicii Populare Romîne și Re
publicii Populare Bulgaria. Apoi 
tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Chivu Stoica și Anton Iugov au 
trecut în revistă compania de o- 
noare.

In piața centrală a orașului a 
avut loc un mare miting. Deasu
pra mulțimii care se întinde pînă 
departe în piață, în parcul orașu-

Iui șl pe străzile învecinate, se 
vedeau pancarte cu chemări tn 
limbile romînă și bulgară : „Tră
iască prietenia bulgaro-romtnă”, 
„Trăiască pacea în lumea întrea
gă”, „Bine ați venit dragi prieteni 
din Romînia”, „Dunărea nu ne 
desparte, ne unește", „Salut de 
luptă de Ia feroviarii din Plovdiv, 
tovarășilor Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și Chivu Stoica”.

Mitingul a fost deschis de Ni
cola Balcangiev, președintele sfa
tului popular orășenesc, care a 
salutat sosirea în orașul Plovdiv 
a delegației guvernamentale și de 
partid a Republicii Populare Ro
mîne.

A luat apoi cuvtntui tovarășul 
Anton Iugov. președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria, membru al 
Biroului Politie al C.C. al Parti
dului Comunist Bulgar.

S-a dat apoi cuvtntui tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim 
secretar al C. C. al Partidului 
Muncitoresc Romîn, membru al 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, conducătorul delegației gu
vernamentale și de partid a Repu
blicii Populare Romîne.

Cuvtntările tovarășilor Anton 
Iugov și Gheorghe Gheorghiu-Dej 
au fost salutate cu aplauze entu
ziaste.

La încheierea mitingului, tineri 
și tinere din orașul și regiunea 
Plovdiv, fmbrăcați în frumoase 
costume naționale bulgare, au 
urcat la tribună și In aplauzele 
prelungite ale mulțimii au oferit 
buchete de flori conducătorilor de 
stat și de partid romini și bul
gari.

La amiază sfatul popular oră
șenesc a oferit o masă in cinstea 
oaspeților.

particularitate te Izbește cînd torentele se rostogolesc prin 
abia cind ajungi noaptea în mij- munții care odinioară, In timpul 
locul Sofiei. Atunci ai impresia ci luptelor de eliberare antifascistă 
te afli într-o mare sală de dans, adăposteau partizanii luptători 
Pe jos, mozaicul de dimensiuni re
gulate se îmbină armonios cu lu
mina fluorescentă, împiedieîndu-te 
să-ți dai seama că pragul zilei a 
fost demult depășit și se apropie 
miezul nopții. In mijlocul acestei 
,,săli de dans" tronează impună
tor un grup de clădiri (asemănă
toare ca arhitectură cu „Casa Scin- 
teii" de la noi), unde se află in
stalate ministerele și Consiliul de 
Miniștri.

Desigur că s,-ar putea găsi mul
te particularități ale capitalei Bul
gariei. multe comparații si asemă
nări demne de laudă. Dar aceas
ta ar necesita prea mult spațiu 
și mai mult, talent. Ar trebui, pro
babil, tomuri întregi ca să descrii 
viața culturală care pulsează în So
fia, repertoriul teatrelor, programul 
cinematografelor, varietatea muze
elor și monumentelor artistice, spa
țiile ei verzi și minunatul ei parc 
de odihni situat în sudul orașu
lui, tradițiile și obiceiurile orașu
lui, restaurantele și grădinile ei și 
încă și mai multe tomuri să descrii 
locuitorii ei, cu modestia și hărni
cia lor firească.

ai impresia că luptelor de eliberare antifascistă 
sală de dans, adăposteau partizanii luptători 

pentru libertate, tinerii și tinerele 
Bulgariei noi o întîmpină cu cîn- 
tece. Cînd pe sute de kilometri în
treaga Vale a Trandafirilor pare o 
adevărată grădină, se face primul 
bilanț al muncii anului. Este ceea 
ce în presă se întitulează laconic 
„rezultatele planului pe primul tri
mestru*. Dar îndărătul fiecărei ci-

Pretutindeni tinerețe

Dar pe Ungă aceste calități, care 
au devenit atît de tradiționale, 
ceea ce te impresionează la 
sofieni ca 
de altfel, fie că trăiesc 
preajma Mării Negre, fie că 
munteni din Rodopi, fie că 
culegători de trandafiri din 
moașa Vale a Rozelor, fie că 
oțeluri și mineri din bazinul 
mitrovo, sau constructori de hidro
centrale la Barajul Stalin sau la 
Batak, este tinerețea lor. Această 
tinerețe se concretizează în opti
mismul viguros, în încrederea în 
forțele poporului, în dîrzenia cu 
care biruie greutățile.

Primăvara, cînd natura învie,
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metri sub pămînt ca să aibă căde
rea de apă necesară pentru mișca
rea turbinelor, este o operă teme
rară. La această operă s-au an
gajat constructorii bulgari și, ca o 
chezășie a reușitei, tineretului bul
gar i s-au incredinfat unele dintre 
cele mai grele sectoare in acest 
șantier. Cind le privești de pe co
linele învecinate, cit cuprinzi cu 
ochii nu vezi decît o imensă vale; 
tehnicienii iți txplică ei acolo va 
fi viitoarea „mare", cate va depăși

fre tint oameni vii, sînt tineri, care 
au pus o parte din munca lor pen
tru a-și înălța patria socialistă. A- 
ceasta constituie o mîndrie legiti
mă a tineretului bulgar.

Recent, tovarășii din Comitetul 
Uniunii Tineretului Dimitrovist de 
la Barajul „Studen Kladeneț" ves
teau că apele tulburi ale Ardei Sînt 
umflate, dar ele nu pot provoca 
inundații fiindcă zidurile de beton 
ridicate de tineri rezistă. E vorba 
despre inundațiile care aduceau 
ruină și jale în trecut pe aceste lo
curi și despre care copiii de as
tăzi nu vor mai auzi decît din po
vestiri, sau din cărțile de istorie.

Ardă se va transforma la fel ca 
și atîtea ape bulgare tn energie 
electrică. In altă parte, la Batak, 
unde se construiește cel mai pu
ternic complex hidroenergetic din 
Bulgaria, viața pulsează din plin.

■ rul tehnician Mincio Toncev, de 
la nodul hidroenergetic Batak — 
va veni lumină de sub pămînt. Ea 
va fi transportată cu ajutorul con- 

Se montează mașinile 
electrice subterane Ba-

și la toți bulgarii „In primăvara aceasta, scria tînă- 
în

sînt
sînt
fai-
sint
Di-

duetelor, 
centralei 
tak".

Pentru_______ _________
se făurește la Batak aceste rinduri 
ar putea apărea confuze, sau de 
domeniul fantasticului. Cine insă a 
vizitat aceste locuri, șantierul com
plex pe care iau naștere mai mul
te centrale electrice și un imens 
lac de acumulare, trăiește emoția 
acestor rinduri. Să construiești o 
centrali electrică la zeci și zeci de

cine nu a văzut ceea ce

încă pe cea de la lazovir-Stalin. 
Deocamdată pe spațiul nemăsurat 
pasc oile și ciobanii răzleți cîntă 
din fluier, ca să alunge singură
tatea. Singurul indice al viitorului 
nivel al apei este șirul de clădiri 
noi care înconjoară viitoarea 
„mare1*. Acolo locuiesc constructo
rii hidrocentralei.

Am vizitat aceste clădiri cu in
teresul de a vedea cum trăiesc 
oamenii pe acest șantier. Și am 
constatat cu bucurie că munca lor 
harnică este răsplătită, oferindu-li- 
se condiții de viață demne de cons
tructorii socialismului. Familiile 
au căpătat apartamente, iar înte
meierea fiecărei familii este un 
prilej de sărbătorire tradițională ce 
se încheie cu predarea cheilor 
noului apartament familiei abia 
formate. Cantinele de pe șan
tier — cîteva din cele 7.500 
de cantine din Bulgaria oferă 
masă nu numai salariaților șan
tierului, ci fi familiilor lor. Acti
vitatea culturală strînge laolaltă pe 
amatorii de cîntece și dansuri, pre
zentarea de filme este ceva obiș
nuit, iar sportul — ca pretutin
deni •— o adevărată pasiune.

Dacă la începutul vizitei în Bul
garia călătorul neinițiat gîndește că 
va vizita „țara trandafirilor și a 
tutunului", după o ședere de cîteva 
săptămîni el ajunge la concluzia 
că vizitează „țara centralelor elec
trice". Ca orice comparație și a- 
ceasta conține evident, deocamda
tă, o doză de exagerare. Dar mun
ții și văile, apele și torentele Buh

Prin munca lor 
entuziastă, tinerii 

vor sădi
120.000.000 puieți!

Printre bogățiile cele mai 
de seamă de pe pămin- 
tul patriei noastre, pă

durile ocupă, fără indoială, un 
loc de frunte Ele aduc mari 
și multiple avantaje țării.

Pe coastele împădurite, apa 
din ploi și din zăpezi se 
scurge mult mai încet decit 
pe cele fără copaci, iar o bună 
parte pătrunde In pămint. Riu- 
riie care izvorăesc din munți

gârlei, oferi atîtea posibilități, iar 
hărnicia oamenilor atita încredere, 
incit această exagerare cu timpul 
nu este departe de realitate.

Electrificarea Bulgariei a început 
tn anul 1900. In 1944 puterea to
tală a centralelor electrice din Bul
garia era de 110.000 kW. Ritmul 
de construcție a centralelor electri
ce și puterea lor au crescut consi
derabil în anii puterii populare. In 
ultimii 7-8 ani în R. P. Bulgaria au 
fost date în exploatare puternicele 
termocentrale „Stalin", „Republi
ka", „Marița-3“ și o serie de hi
drocentrale — „Stara Zagora", 
„Pasarel", „Kokaliane" ji altele — 
a căror putere este de cîteva ori 
mai mare decît cea a centralelor

electrice dinainte de 1944. Numai 
In 1956 s-au construit un număr 
de centrale electrice cu o putere 
egală cu a celor construite în 44 
de ani de putere burghezo-fascis- 
tă. ln prezent in R. P. Bulgaria 
rcoin pe cap de locuitor aproxima
tiv 310 kWh de energie electrici 
pe an, in timp ce în 1944 reveneau 
abia 35,4 kWh. Numărul localită
ților electrificate în Bulgaria a 
crescut de asemenea considerabil, 
ajungind în prezent la 3.265. In 
decurs de 12 ani au fost electrifi
cate în fiecare an cite 220 de lo
calități. Electrificarea a pătruns 
larg în satul bulgar. Au fost elec
trificate pini în prezent peste 75 
la sută din numărul total al gos
podăriilor agricole cooperative de 
muncă, gospodăriilor agricole de 
stat și S.M.T.-urilor.

Z. FLOREA

Împăduriți au tocmai de aceea 
un debit aproape constant, iar 
apa lor poate fi folosită mai 
lesne și mai sigur de către 
om.

La cîmpie, pădurea aduce 
de asemenea mari foloase mai 
ales dacă e plantată de mina 
omului sub formă de perdele. 
Perdelele de protecție micșo
rează sau opresc cu totul vio
lurile, iarna nu îngăduie spul
berarea zăpezii. Așadar, intre 
păduri și agricultură există o 
legătură strinsă Pădurile a- 
jută pe om in eforturile sale 
pentru obținerea unor recolte 
bogate. Lemnul pădurilor este 
un material foarte căutat, da
torită nenumăratelor sale în
trebuințări. Nu degeaba sub 
trecutele regimuri reacționare, 
burghezia de la noi, deseori 
aliată cu cea de peste hotare, 
s-a năspustit In păduri cum 
se năpustesc norii de lăcuste 
asupra holdelor fără apărare. 
Munți întregi, pe zeci de mii 
de hectare, au fost curățiți 
sistematic de pădure, au ră. 
mas goi și triști. Pentru îm
prospătarea pădurii pentru 
înlocuirea celei tăiate burghe
zia n-a făcut nimic. Scopul 
ei era numai să-și potolească 
setea nesflrșită de cîștig. 
Munții au rămas fără podoa
ba și apărarea lor — pădu
rea — pradă vinturilor și 
ploilor, care au Început să 
roadă din ei, să-i sfarme, să-i 
prăbușească.

Regimul democrat-popular a 
moștenit de la burghezie, in
tre multe alte rele, și o situa
ție mizerabilă a pădurilor. Ani 
de-a rindul s-a tăiat și s-a tot 
tăiat pădure, fără ca nimeni 
să planteze vreun puiet in loc.

In anii din urmă, sub con
ducerea partidului, muncitorii 
pădurilor, organele silvice au 
pornit la luptă, pentru îmbu
nătățirea stării de lucruri și în 
acest sector. In regiunea Iași, 
in munții Vrancei și în multe 
alte locuri s-au făcut lucrări 
de stăvilire a torenților șl a 
altor factori care distrug pă- 
mintu) roditor; s-au plantat 
totodată puieți pe zeci de mii 
de hectare. ln regiunea Con
stanța și in Bărăgan se ex
tinde, după experiența Uniu
nii Sovietice, plantarea perde
lelor forestiere de protecție.

Zeci de mii de hectare sint 
curățite in fiecare an de un 
primejdios dușman al păduri
lor și livezilor — omida ste. 
jarului. Oamenii muncii con
duși de partid slot hotăriți să 
nu precupețească nici un efort 
pentru a reda patriei bogăția 
pădurilor, mai mare și mai 
frumoasă dec it in trecut.

La aceste eforturi, tineretul 
a adus și aduce o contribuție 
de seamă. Anul trecut, multe 
organizații U.T.M. și de pio. 
nieri au luat parte cu entu
ziasm la munca pentru refa
cerea și ocrotirea pădurilor. 
Intre ele, pot fi citate cele din 
regiunile Hunedoara, Galati. 
Oradea, Ploești etc. In cadrul 
„Lunii pădurii* desfășurată 
anul trecut, s-a realizat o eco
nomie de 3.414.000 lei — rea
lizare care se datorează Intr.o 
mare măsură tineretului.

Anul acesta, răspunzind sar
cinilor trasate de plenara a 
Il-a a C.C. al U.T.M, multi 
utemiștl și tineri — in special 
din regiunile Craiova și Ga
lati — au început de acum 
munca de plantare a puieților.

Al doilea Congres al P M.R. 
a fixat sarcini insemnate cu 
privire la refacerea fondului 
forestier al tării, ameliorarea 
terenurilor degradate, crearea 
perdelelor de protecție a cul
turilor agricole, Înfrumuseța, 
rea orașelor și satelor prin 
crearea și dezvoltarea zonelor 
verzi. In baza acestor sarcini și 
cu scopul de a antrena tine
retul in spiritul dragostei față 
de păstrarea și refacerea pă
durilor, ca un bun al întregu
lui popor, Ministerul Agricul
turii și Silviculturii și Biroul 
Comitetului Centrai al Uniunii 
Tineretului Muncitor au hotă, 
rit să se planteze în acest 
an, cu forțele tineretului, 
120.000.000 puieți pentru a 
ajuta astfel îndeplinirea pla. 
nului de stat in sectorul îm
păduririlor.

De asemenea s-a stabilit ca 
tineretul să execute lucrări de 
combatere a omidei păroase pe 
o suprafață de 30.000 hectare 
și să strîngă o mare cantitate 
de semințe și fructe de pădure,

Scînfeia tineretului
(Continuare tn pag, 2-a)

Construcții noi de locuințe In Sofia

A intrat Tn funcțiune o nouă secție 
a uzinei cocso-chimice

La Combinatul siderurgic din 
Hunedoara a intrat în funcțiune 
secția de sulfat de amoniu de pe 
lingă uzina cocso-chimică. Acea
sta este prima secție din tara non. 
stră care va produce sulfat de 
amoniu din gaz de cocs.

Secția de sulfat de amoniu este

înzestrată cu utilaje moderne fa
bricate ta Uniunea Sovietică și ta 
tara noastră, ele au fost montate 
și puse ta funcțiune de colecti
vul întreprinderii de construcții 
siderurgice dta Hunedoara cu 
ajutorul cialiștilor sovietici,
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Angajamentele fruntașilor

Deschiderea festivă Succesul
sondorilor

La cîteva

120.000.000 puieți!
(Agerpres),

E. PITULESCU

O problemă 
la ordinea zilol

i se mai 
faimoasa

ceață londoneză. Dansatorii, con- 
sacrați „clienți" ai sălii și ai bu
levardului 6 Martie și-au Încheiat 
azi mai devreme aventurile bule, 
vardiere și au venit să-și etaleze 
ueleităfile coregrafice.

Neexistind o echipă de ordine 
(singurul care se ocupă tn mod 
voluntar de aceasta fiind condu
cătorul orchestrei Jean Filip),

I. MIHUȚ 
Foto: DUMITRU F. DUMITRU

S.M.T. fruntaș 
pe țară

pe mai departe a artei noas
tre realist.socialiste.

„reuniuni

servatorul din București — 
interprettnd „Freamătul pădu
rii" de Liszt-

Na putem încheia totuși, 
fără a aminti și de tinerii so
liști vocali Konya Ladislau, 
care a primit aplauze vii pen. 
tru interpretarea ariei liber
tății din opera „Cneazul Igor" 
de Borodin și Lucia Stănescu.

Printre laureații 
celui de-al lll-lea 
Concurs național 

al tinerilor soliști

a „Zilei învățătorului“ la Iași
Sîmbătă dimineața, fn sala Atoldovenească a vorbit despre 

Teatrului Național „Vasile Alee- dezvoltarea tnvățămintului în 
saadri* a avut loc deschiderea R.S.S. Moldovenească.

Intr-un fel. am si incepnt

Grijă pentru educația tineretului 
sau afaceri particulare?!

Ptrttapanții au ascultat apoi 
conferința tov. Ilie Grămadă, se
cretarul științific a Filialei lași 
a Academiei R.P.R., despre ,.500 
de a» de ia urcarea lui Ștefan 
cel Mare pe scaunul Moldovei". 
Prof, univ N. Pascu, președintele 
C.C. al Sindicatului muncitorilor 
din invi’.amlnt a Împărtășit im
presii dintr-o vizită recentă în 
Uniunea Sovietică.

Duminică dimineața cadrele di
dactice s-au Intilnrt tn aula Bi
bliotecii centrale universitare cu 
delegația de pedagogi din R.S.S. 
Moldovenească.

tiudulul, „Ctnd eram eopll 
dedan an", tint doar clteva 
dinxtntecele pe care ea le-a 
pregătit recent.

Ne.a mărturisit că a clntat 
de două ort și la Moscova, 
dar că dorinfa ei este sd 
meargă din nou acolo, la 
Festivalul din acest an. Am 
rugat-o să ne spună ceva des
pre munca ce-o depune pentru 
ridicarea nivelului de inter
pretare. Ne-a răspuns : nu mă 
mulțumește succesul de plnă 
acum. Mă străduiesc pentru 
perfeefionarea continuă a 
măiestriei artistice. In acedt 
sens, repet asiduu; pentru 
păstrarea autenticului popu
lar al ctntecelor dintr-o regi
une sau alta audiez imprimă
rile făcute pe teren de către 
Institutul de folclor.

angajamentelor să fie urmă
rite cu perseverență.

Se impune insă ea munca 
organizatorică sa dureze cit 
mal puțin, să fie cit mai ope
rativă. Sîntem In toiul primă
verii iar timpul prielnic pen. 
trn plantarea puieților este 
destui de scurt Succesul ac
țiunii depinde deci de hotâri- 
rea fi urgența cu care vor în
cepe munca utemiștii și tine
rii, precum și organele U.T.M.

Hotărî rea Ministerului Agri
culturii și Silviculturii și a 
Biroului CC al U. T M. 
stabilește premii însemnate 
pentru organele și organiza
țiile U.T.M. fruntașe, pentru 
utemiștii fruntași, ca și pentru 
unitățile de pionieri și pio
nierii fruntași, premii care 
constau in Diplome de Onoa
re ale CC. al U.T.M., diferite 
obiecte, precum și insignele 
„Prietenii pădurii" șl „Micul 
naturalist*

Contribuția tineretului la 
refacerea și dezvoltarea pădu
rilor din țara noastră va fi 
un dar frumos făcut patriei fn 
întâmpinarea Festivalului Mon
dial al Tineretului și Studen. 
ților. Tinerii tși dau seama de 
importanța acestei acțiuni, știu 
că aportul lor înseamnă o 
manifestare de patriotism, de 
dragoste față de cauza socia
lismului. Este sigur că se vor 
avinta cu toții in această 
muncă și că, la sflrșitul anu
lui, vor putea raporta cu mln- 
drie îndeplinirea și depășirea 
obiectivelor propuse.

asigură Insă organizatorul că 
sini oameni de încredere. Cit va
lorează „încrederea- pe care o 
are organizatorul tn el ne-am con
vins imediat. La garderobă, pre
țurile stnt „benevole" — de la 
2 lei in sus, iar prăjiturile de 1.55 
lei (singurul produs alimentar 
existent la bufet) se vtnd la suma 
rotundă de 2 lei.

La ora 23 sala geme de aglome
rație Perechile au început si se 
miște anevoie, fumul de țigară, 
combinat cu praful, nu 
deosebește cu nimic de |

Vreți să știți cine stnt cei 
trei dansatori din fotografia 
a IV-a? Ilie Gheorghe, Ilie 
Ion și Constantin Gheorghe 
care au obfinut premiul I la 
dansuri populare. Alături de 
cunoscutul și tradiționalul joc 
„Călușarii" ei au învățat și 
un dans țigănesc; foto-repor- 
terul nostru i-a surprins exe- 
cutind acest din urmă dans.

In fotografia următoare (a 
V-a) o puteți vedea pe pia
nista Alexandrina Zorleanu, 
studentă tn anul III la Con-

GALATI (de la ANGHEL 
PENCIL!, corespondent).

Nu de mult muncitorii, briga
dierii, tehnicienii și inginerii de 
la șantierul național al tineretului 
din bătrinul oraș de pe ma'u! 
Dunării — Galați — au avut 
sărbătoarea fruntașilor: au pri
mit drapelul de șantier fruntaș 
în întrecerea dintre șantierele ti
neretului.

într una din zilele trecute co
lectivul de muncă de aici s-a în
trunit din nou Intr-un miting. Cu 
acest prilej el și-a lua noi angaja-

revistele 
locurile 

vacanța

Cadrele didactice din lași au 
fost salutate de Vasile Azoiței, 
din partea comltetnhii raional de 
'partid și a sfatului popular raio
nal lași, șf de Oct ev Iliescu, din 
partea sfatului popular orășenesc 
I.șL

L. M. laăovlevici, conducătorul 
delegației de pedagogi din R.S.S.

Spectacole lecții 
pentru elevi șl studenți

dansatorii „tn figuri- reahzeasă 
adevărate minuni in genul res
pectiv. lată-i printre d. pe tine
rii Vasile Manda din strada Sil
via nr. 96, raionul 1 Mai. fără 
ocupație precisă (.lucrează parti
cular"). Constantin Preda din 
strada Comarnic nr. 13 sau pe 
Constantin Barbu din strada Sa
natoriului nr. 45. Intr-un colt 
al sălii doi tineri — Mihai Pan- 
delescu zis „Haiducul" din stra
da Pălămidelor 16 și Nicolas 
Vera din strada Artiom 24 firi 
ocupații precise Intr-o ținută evo- 
cind „cowboy"-ii din Vestul sălba
tic apostrofau vulgar două fete 
care au refuzat să le primească 
invitația la dans.

Față de cele de mai sus se pune 
o întrebare firească: oare condu
cerea Școlii nr. 175 din raionul 
G'ivița Roșie sub ale cărei aus
picii s-ar părea că se desfășoară 
această serată cunoaște atmosfe- 
ra existentă aici, atmosferă de 
care In ultima analiză răspunde ? 
Trectnd peste faptul că In orga
nizarea reuniunilor (una slmbi- 
tă șl una duminică după-masă) 
desfășurate sub auspiciile ace
leiași școli nu a fost consultat 
comitetul raional U.T.M șl nici 
nu s-a obținut avizul Sanepi
dului, întrebăm prin cine (In 
afară de organizator) este 
reprezentată conducerea școlii 
aici ? Unde este comitetul 
U.T.M. al școlii ? Pentru edi
ficare deplină comitetul raional 
U.T.M. Grlvița Roșie (de care 
aparține școala) va trebui să 
cerceteze misterul acestor re. 
uniuni date tn raionul Tudor 
V ladimirescu. Iar conducerea 
școlii trebuie să vegheze pen
tru ca tn viitor numele Școlii 
mixte nr. 175 să nu mai figureze 
pe frontispicul unor reuniuni du-

La capătul a 3 luni de eforturi 
susținute, sondorii din regiunile 
Ploești și Pitești, din Moldova și 
Oltenia au obținut un important 
succes: îndeplinirea planului pe 
întreg sectorul de foraj în pro
porție de 101,7 la sută. Tn com
parație cu trimestrul I al anului 
trecut, el au săpat în acest tri
mestru cu 20 la sută mai mulți 
metri de sondă. Acest succes se 
datorește îmbunătățirii organi
zării muncii, reducerii timpului 
neproductiv și extinderii metode
lor de foraj rapid, de foraj cu 
turbina Și cu apă.

Tot în primul trimestru, petro- 
liștii din sectorul de extracție au 
scos din adincurl cu 3 la sută 
mai mult țiței decit In aceeași 
perioadă a anului trecut.

Vestitori ai noului J

mente în cinstea celui de al 
Vl-lea Festival Mondial al Tine- 
retului și Studenților de 'a Mos
cova, cinstind astfel titlul de 
fruntaș.

Colectivul s-a angajat: să dea 
In folosință două blocuri cu 
58 de apartamente, plnă la data 
de 30 iulie, ac.; să termine ia 
roșu blocurile B șl D P,ni '> d*'1 
de 30 mai; să reducă prețul de 
cost peste sarcina planificată cu 
0,5 la sută, să sporească produc
tivitatea muncii cu 2,5 la sută.

ceea ce privește controlul și în
drumarea reuniunilor, să puni 
capăt cu hotărî re șf netntlrzbal 
tuturor manifestărilor de aface
rism in acest domeniu extrem de 
important al educației tinere
tului. De asemenea. secți
unea culturală a Sfatului Popu
lar at Capitalei și Saneptdul 
au datoria si ia măsuri energice, 
care să prevină situații ca cele 
semnalate. Reuniunile dansante 
să constituie un prilej de educare 
a tinerilor. Nu putem sta indi
ferenți tn fața focarului de pro
miscuitate pe care ii reprezintă 
multe asemenea reuniuni. Măsu
rile trebuie să fie nu numai ener. 
gice dar și rapide. 0 cere grifa 
pentru educarea tinerei generații. 
Organizațiile U.T.M., comitetele 
raionale U.T.M. trebuie să treacă, 
mal ales odată cu venirea primă
verii, la organizarea masivă de 
manifestări educative urmate de 
dans, să utilizeze o gamă variată 
de mijloace de distracție a tine
retului, Iar aceasta nu numai la 
ocazii festive ci permanent, ca o 
metodă continuă de lucru cu tine
retul.

Printre „ambasadorii" artei 
noastre populare care au fost 
in China și R. D. Vietnam, 
se numără și Angela Moldo- 
veanu (Fotografia a lll-a). 
Membră a ansamblului „Cio- 
clrtia", ea a repurtat mari suc
cese tn îndepărtatul orient.

Scundă, cu codițe ca mura

In dorința de a contribui la e- 
ducarea muzicală a tineretului 
studios, direcția Operei de Stat 
din lași a luat inițiativă de a 
prezenta bilunar — in afara 
spectacolelor obișnuite, — spec
tacole lecții pentru elevi și stu
denți.

In cursul lunii martie au avut 
loc cele dinții spectacole lecții cu 
opera „Traviata" de Verdi. La 
primul spectacol au participat e- 
levi și eleve din clasele superio
are ale școlilor medii din loculi- 
tate; cel de al doilea spectacol 
a țost audiat de studenți și siu. 
dente de la cele 4 institute de in- 
va/ămint superior din lași.

In cadrul acestor manifestări, 
regizorul operei „Traviata", Du. 
mitru Tăbăcaru a vorbit despre 
modul in care muzica exprimă 
conținutul de idei al opeiei. In 
legutură cu aceasta, incinte de 
începerea fiecărui act al operei 
au fost prezentate exemplificări 
muzicale pe bandă de magneto
fon.

Asemenea spectacole lecții pen
tru elevi și studenți vor avea loc 
In luna aprilie cu opera „Băr
bierul din Sevilla" de Rossini iar 
in mai cu opera „Tosca" de 
Puccit’

Aceștia stnt doar ctțiva din
tre premlafl.

Concursul național al tine
rilor soliști a scos la iveală 
înaltele posibilități artistice 
ale tineretului de la noi — 
garanție pentru dezvoltarea și

TG. MUREȘ (de la corespon» 
dentul nostru M. MUNTEANUJi

Orășelul de la poalele muntelui 
Harghita, Miercurea Ciuc, a avut 
zilele acestea prilejul de a săr
bători pe cei mai buni tractoriști, 
cei oare au adus aici, la S.M.T.-ul 
din orășel, steagul de S.M.T. 
fruntaș pe țară.

— Cum au reușit mecanizato
rii de la Miercurea Ciuc să ob
țină această dinstincțieî se vor 
întreba unii.

— Prin rezultatele obținute, 
vor răspunde semetiștii.

Intr-adevăr, harnicii mecaniza
tori de aici au obținut rezultate 
deosebite tn muncă tn cursul a- 
nului 1956.

Planul de muncă pe tatreg atnd 
a fost îndeplinit tn proporție de 
123 la sută. Nu numai attt Dacă 
la începutul anului trecut prețul 
de cost pentru un hantru a fost 
stabilit la 187,96 lei, ei pcintr-e 
muncă susținută l-au redus la 
150,54 lei.

In lupta pentru economii a fost 
antrenat fiecare tractorist. S-au 
economisit astfel 24.000 kg. mo
torină.

Pentru munca depusă, fn afară 
de steagul fruntaș, S.M.T. din 
Miercurea Ciuc a fost premiat 
cu suma de lei 17.000. Din a- 
ceastă sumă 10.200 lei vor fi fo
losiți tn scopuri social-cultural* 
iar restul vor reveni ea premii 
celor mai vrednici muncitori.

Sala din strada Academiei nr. 
2 cunoaște simbăta seara și du
minica după-amiază o afluență 
deosebită. Sute de tineri vin aici 
sd petreacă ctteva ore danslnd. 
La prima vedere încerci un sen
timent de satisfacție față de a- 
semenea condiții create tinerilor 
amatort dedans Orchestra condu
să de lean Filip a-e un repertoriu 
variat, spațiul (in prima oră de ta 
începerea se'atet) este suficient 
etc. Despre acest lucru ne asigu
ră și casierul reuniunii care la ve
derea noastră afirmă profetic și 
mulțumit de sine: ,,La noi. frați, 
lor toate stnt ca ta carte". Ulte
rior Insă profeția casierului cit și 
prima noastră impresie s-au dove
dit a fi departe de realitate.

E adevărat insd că din punctul 
lor de vedere organizatorii au 
toate motivele sd fie mulțumiți. 
Biletele de int'ure (la prețul de 
7 lei) se vind „ca plinea 
caldă" iar din cotorul de bilete 
(fiscaUzate) rezultă vlnzarea unui 
număr de 240 bilete (la ora 
22,45). Totuși, după calcule efec
tuate. in sală sint peste 300 de 
persoane. Explicația e simplă un 
număr însemnat de persoane pre
zente tn săli plătesc intrarea te- 
ventual cu 2—3 lei mai puțin) 
fără o li se elibera bilete Bene, 
ficiorul reuniunii este tn teorie 
Școala medie mixtă nr. 175 din 
raionul Grivița Roșie, reprezen
tată la această reuntarre de urt 
singur om. pe nume Dumitru ttu 
In rest, tot personalul nu are nici 
in Clin nici in mined cu amintita 
școală. Casierul ID'agomi'escu) 
este nepotul organizatorului. Cei 
ce exercită controlul la ușă asu
pra biletelor sint .fibișnuiți ai 
casei", garderobierul și bufetie
rul nu se știe precis cine stnt, ne

Primiți ziarele și 
ce vă Interesează la 
unde vă petreceți

L SBIRCIOG 
Contribuția inovatorilor

La cabinetul tehnic al Uni- 
tă/ii d£ industriiiiiziirg & Itn- 
nului Cacica, din cadrul 
trustidui fălticeni, se desfă
șoară ou rodnică activitate, 
t^ra^u Tul t 

propundri de inovații din care 
nouă stnt puse deța In apli
care. Prin aplicarea lor au 
fost înlăturate cauzele care 
duceau la stagnări In pro
ducție, iar economiile anuale 
anteealcidate se ridită la 
suma de 196 000 lei.

Tovarășii Tihaniuc Anton, 
șef mecanic. și Tcmcu Vasile, 
mecanic colaborator, au rea
lizat niște amortizoare la 
voiturile inferioare de la ga
terele de 39 și 24 de țoii, 
care înlătura ruperea axelor 
de la colțuri

Datorită aplicării inova
țiilor planul producției glo
bale oe trimestrul / 1957 a 
fost îndeplinit plnă la 21 
martie In procent de 105.1 
la sută.

I. TARNICERU 
muncitor

a cadrelor noi alese îi 
orqanizațftfor U.

bioase, lipsite de
orice element edu- . * wj s, jf
^Esie regretabil X V \

faptul că cafa
reiatate mai gus . rit-
nu constituie un i
fapt izolat. Deși '
s-au făcut mari
progrese pe calea £> _• — Phii... ce tremurici grozav— Da 
folosirii tn bune unde al antrenamentul ăsta?
condiția* a Urnpu- ^1: - De la școală, cind mă scotea pro- 
lui liber a. ti- * lec',U

neretului, există In București nu- manifeste mai multă exigență In 
meroase .ocoluri unde se dau cu 
regularitate reuniuni dansanta sub 
patronajul diferitelor întreprin
deri, instituții sau sfaturi popu
lare. (deși reprezentanții auto
rizați ai acestora nu par-
tiăpd sau nici nu au cunoș
tință de ele). Fie că este vorba 
de sala întreprinderii poligrafice 
nr. 3, de cea din Griviței 110, sau 
de faimoasa sală „Melody", cele 
mai multe din reuniunile ce se 
desfășoară sint organizate exclu
siv In scopul de a strtnge fonduri 
ignorlndu-se cu totul criteriul 
educativ. Nu contestăm fap
tul că anumite reuniuni dan
sante contribuie la creșterea 
fondurilor unor cămine culturale, 
comitete sindicale etc. Dar de 
dragul banilor nu trebuie să se 
ofere tineretului orice. Trebuie să 
existe o grijă maximă pentru asi
gurarea desfășurării tn condiții 
cit mal bune a acestor reuniuni, 
asigurlndu-le caracterul educativ 
și, bineînțeles, distractiv. Sec. 
țlunile culturale ale sfaturilor 
populare raionale și comite
tele raionale U.T.M. (mal ales 
Comitetele raionale U.T.M. 23 Au
gust, Tudor Vtadimirescu și Gh. 
Gheorghiu-Dej) au datoria să

reinoindu-vă din timp abona
mentele prin difuzor!! volun
tari din școli, factori șl ofi
ciile poștale.

willim'illlfilliriiiiilliliMillllliiiIlii
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Vizitele delegației guvernamentale și de partid
a R. P. R. în R. P. Bulgaria

Delegația guvernamentală 
și de partid a R. P. Ungare 

s-a întors la Budapesta
SOFIA I (trimișii speciali A 

gerpres transmit ) : In cursul 
după-amiezii de luni delegația 
guvernamentală și de partid a 
R.P.R. a vizitat regiunea Plov
div. Solii poporului romîn au po
posit în comuna Perveneț unde 
li s-a făcut o primire deosebit 
de cordială.

Conducătorii de stat și de par
tid romîni au străbătut pe jos 
strada principală a comunei pînă 
la clădirea sfatului popular local 
unde a avut loc un scurt miting

In comuna Perveneț se găseș
te o gospodărie agricolă coope
rativă de muncă care reunește 5 
sate. Gospodăria numără peste 
2.000 de familii, 
zintă 98 Ia sută 
Întregii comune, 
din ce tn ce mal 
torilor comunei 
văztnd construcțiile de case noi 
pe care le întîlnești la tot pasul.

întreaga populație a comunei 
s-a adunat tn fața sediului sfa
tului popular local Reprezentan
ții poporului romîn au fost sa
lutați de Iordan Tacev, secreta
rul organizației de partid din co
mună, Nadia Țveticeva. președin
ta sfatului popular comunal, pre-

ceea ce repre- 
din populația 

Nivelul de trai 
ridicat al locui- 
apare limpede

cum și de Todor Kordovski, pre
ședintele gospodăriei agricole 
cooperative de muncă. Ei au vor
bit despre succesele obținute de 
gospodăria din comună și au a- 
mintit în cuvinte calde vizita pe 
care un grup de președinți de 
gospodării agricole colective din 
Romînia au făcut-o aci ' ' 
cut.

In numele delegației 
mentale și de partid a 
luat cuvîntul tov. Grigore Preo
teasa. ministrul Afacerilor Exter
ne al R.P R.. membru al C.C. al 
P.M.R După aceea, membrii de
legației romîne au vizitat mai 
multe sectoare ale gospodăriei a- 
gricole cooperative de muncă 
printre care sectorul zootehnic 
Ei au stat de vorbă cu colecti
viștii, interesîndu-se de metodele 
de muncă pe care le folosesc

După aceea, delegația guver 
namentală și de partid romînă 
s-a înapoiat tn orașul Plovdiv 
unde a vizitat Colina libertății 
în vlrful căreia se află Monu
mentul închinat armatei sovieti
ce De aici se vede tn toată fru
musețea ei întreaga panoramă a 
orașului.

De la poalele Colinei coloana

anul tre-

guverna- 
R.P R. a

de mașinj s-a îndreptat spre Pe- 
ruștița. — localitate cunoscută 
pentru tradițiile ei revoluționare. 
In centrul localității a avut loc 
un scurt miting. Oaspeții au fost 
salutați de Ivan Bonev, secreta
rul organizației comunale a Par. 
tldului Comunist Bulgar.

Din. partea delegației romîne a 
răspuns tov. G Gaston Marin, 
președintele Comitetului de Stat 
al Planificării După aceea, dele
gația a vizitat Muzeul luptei re
voluționare din această regiune 
Membrii delegației s-au oprit In 
fața monumentului închinat par
tizanilor căzuți în lupta pentru 
eliberarea Bulgariei, de sub ju
gul fascist Apoi, au vizitat săli
le muzeului în care un loc im
portant îl ocupă documentele cu 
privire la răscoala organizată ta 
această regiune In aprilie 1876 
de luptătorii revoluționari îndru
mați de Vasil Levski. precum și 
vechea biserică în rare răsculații 
au rezistat ptnă In ultima clipă 
opresorilor preferind să-și iert, 
fească viața decit să se predea.

Seara, membrii delegației s-au 
înapoiat la Sofia.

»iitică _ _ nHMMM
popoarelor bulgar și romin, 
selnr tuturor popoarelor care

Această politică corespunde intereselor funda- 
■rtantale ale Ț*“ -•-----•- ------

punde iBteges 
pentru apărarea păcii. Intre noi și tovarășii ro
mini există o unitate deplină în aprecierea pro
blemelor de bază ale situației internaționale ac
tuale șt in toate celelalte probleme care intere
sează cele două țări și colaborarea noastră multi
laterală și frățească.

Tovarăși șî tovarășe.
Vizita prietenească a delegației guvernamentale 

și de partid a Republicii Populare Romine in țara 
noastră, care s-a transformat într-o manifestație 
uriașă a prieteniei bulgaro-romîne, va contribui

__ .. . cores-
popoarelor care luptă

fără îndoială la întărirea mal departe a legăturilor 
și colaborării între popoarele noastre, va fi un 
nou aport la întărirea unității țărilor socialiste, 
un aport in lupta popoarelor pentru pace și cola
borare internațională.

Salutind pe scumpii noștri oaspeți romînl, Ie 
urăm din inimă, și prin ei întregului popor frate 
romîn, noi șl mari succese. înflorirea pe mai de
parte a Republicii Populare Romîne frățești.

Trăiască indestructibila prietenie bulgaro-romînă I 
Să trăiască și să se întărească unitatea tuturor 

țărilor socialiste, in frunte cu marea Uniune 
Sovietică I

Trăiască pacea între popoarele din întreaga lume!

Cuvîntarea tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej

La 31 martie s-a înapoiat la 
Budapesta, venind din Uniunea 
Sovietică, delegația guvernamen
tală și de partid a Republicii 
Populare Ungare condusă de Ja
nos Radar, președintele guvernu
lui revoluționar muncltoresc-ță- 
rănesc ungar și președintele Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar. Pe 
aeroport delegația a fost întîm- 
pinată de mii de oameni ai mun
cii din capitala Ungariei. Printre 
cei care au tntîmpinat delegația 
au fost Ferenc Miinnich, prim loc
țiitor al președintelui guvernului, 
Sandor Ronai. președintele Adu
nării de stat Gyorgy Marosan, 
ministru de stat și secretar al 
C.C. al P.M.S.U., V. V. Astafiev,

însărcinat cu afaceri ad-interim 
al U.R.S.S. în Ungaria, și de 
alți reprezentanți ai corpului di
plomatic.

Ferenc Milnnlch a adresat 
membrilor delegației o cuvintare 
de salut.

Janos Radar, primit cu căldură 
de asistență, a rostit o amplă 
cuvintare consacrată rezultatelor 
tratativelor ungaro-sovietice de 
la Moscova Cuvîntarea lui Janos 
Radar a fost subliniată țn repe
tate rînduri de aplauze furtu
noase și ovații ta cinstea Uniunii 
Sovietice și a prieteniei ungaro- 
sovietice, în cinstea partidului și 
a guvernului Republicii Populare 
Ungare.

Cuvîntarea tovarășului A. lugov
( Urmare 

pină acum peste tot ta 
oaspeți romîni.

din pag l-a) 
tara noastră pe scumpii săi 

oaspeți romini.
Vechi, străvechi stat legăturile și prietenia Intre 

cele două popoare ale noastre. Ele s-au făurit ta 
lupta comună împotriva robiei străine, pentru in
dependentă națională Poporul nostru nu va uita 
niciodată că în timpul anilor întunecați ai robiei 
otomane, tn Romînia au găsit refugiu și sprijin din 
partea poporului romîn militanți revoluționari bul
gari ca : Botev. Levski, Karavelov și alțiL In Ro- 
mtnia au activat vitejii revoluționari bulgari, orga- 
niztad cete de luptă și trezind conștiința națională 
a poporului nostru.

Poporul bulgar își amintește cu un sentiment de 
recunoștință de fiii poporului romîn căzuți țn lupta 
pentru eliberarea Bulgariei de sub robia turcească; 
el păstrează amintirea lor și nu-i va uita niciodată. 
Aceste legături și această prietenie s-au întărit ta 
anii întunecatei tiranii fasciste. In lupta comună a 
celor două popoare pentru înlăturarea robiei fas
ciste și a ocupației străine, pentru libertate, 
pendență și progres social.

Tovarăși și tovarășe,
Veacuri 

ducătoare atît din Bulgaria 
mtnia au făcut tot posibilul 
vrăjbi popoarele noastre și a le ridica unul împo
triva celuilalt Dar nici burghezia bulgară, nid cea 
romînă. nici stăpînii lor imperialiști nu au reușit 
să întunece prietenia și legăturile frățești între po
poarele bulgar și romîn.

De peste 12 ani cele două popoare construiesc 
împreună, mină în mină, în prietenie cu Uniunea 
Sovietică și celelalte țări socialiste, prezentul șî 
viitorul lor socialist. Atît poporul bulgar cit și po
porul romîn, sub conducerea partidelor lor marxist- 
leniniste, tind astăzi către un țel comun — con
struirea societății socialiste. De cele două părți ale 
Dunării, inimile oamenilor muncii sint animate de 
aceleași sentimente, de aceleași ginduri și de aspi
rații comune — să transforme țările lor în stale 
socialiste înfloritoare, »ă cooatruiască fericirea și 
bunăstarea lor.

Astăzi între țările și popoarele noastre este 
creată o bază sănătoasă, de nezdruncinat, a prie
teniei. unității și colaborării reciproce, prietenie și 
colaborare între două țări socialiste frățești.

Poporul bulgar se bucură sincer de marile suc
cese ale Republicii Populare Romîne. Poporul ro
min, sub conducerea partidului său marxist- 
leninist, intr-o perioadă istorică scurtă a trans- 
lormat din rădăcini Romînia ciocoiască. înapoiată, 
le altă dată — ta care oamenii muncii se înecau 
in mizerie, intr-un stat socialist înaintat cu o in
dustrie dezvoltată, cu o agricultură care se reor
ganizează pe baze socialiste, cu o cultură socialistă 
zare se dezvoltă necontenit.

In Rominia au găsit un larg ctmp de dezvoltare 
Ji înflorire forțele creatoare și talentele poporului.

Ca adevărați prieteni și aliați ai poporului romin, 
nu putem să nu ne bucurăm din inimă de marile 
Si incontestabilele sale succese, nu pot să nu se 
nucure de aceste succese nenumărații noștri prie
teni și frați din toate colțurile lumii, deoarece, cu 
:ît este mai puternică din punct de vedere econo, 
nic Republica Populară Romină, cu cit e mai pu
ternică liecare țară socialistă, cu attt mai puternic 
Si de neinvins este lagărul nostru socialist.

Desigur, succesele țărilor noastre nu stat pe pla
iul dușmanilor socialismului. Fiecare victorie a 
loastră provoacă la ei ură și furie Imperialiștii se 
tem de întrecerea pașnică cu țările socialiste, pen
tru că tși dau seama că la această tntrecere, Vic
arios va fi socialismul.

Experiența de 40 de ani a Uniunii Sovietice a 
iemonstrat in mod strălucit marea superioritate a 
Maternului socialist față de cel capitalist Sistemul 
socialist rezistă la toate încercările istoriei și astăzi 
l-a impus ca un sistem mondial.

lată de ce, tovarăși, se tem imperialiștii, iată 
ie ce propunerilor noastre pașnice și constructive, 
iercurile imperialiste americane opun politica lor 
ie amenințări și înarmare furibundă. Iată de ce im- 
terialiștii se străduiesc din toate puterile să 10- 
/ească in construcția pașnică a țărilor socialiste, să 
>pargâ unitatea lagărului socialist: in această 
jnftate ei văd principalul obstacol ta calea reali
zării planurilor lor de dominație a lumii.

Imperialiștii americani și partenerii lor europeni 
le pildă, au sperat mult că evenimentele din Unga- 
ia, organizate de ei, vor slăbi unitatea și solt- 
larilatea lagărului socialist Dar speranțele lor nu 
i-au realizat. In stngeroasele evenimente din Un- 
raria s-au spulberat multe iluzii, multe concepții 
greșite, multe minți confuze s-au limpezit și a 
țșuat complect complotul fascist organizat de int- 
rerialiști. Lagărul socialist. împotriva așteptărilor 
ri speranțelor dușmanilor, a devenit mai unit și 
nai puternic.

Partidele comuniste și muncitorești frățești s.au 
ntărit și mai mult, s-au unit și mai solidar sub 
steagul marxism-leninismului, sub steagul in- 
:ernaționalismului proletar. Prietenia țărilor so- 
sialiste cu Uniunea Sovietică, prietenul și 
■ părătorul nostru sincer a devenit și mai fermă.

Din evenimentele din Ungaria, popoarele noastre 
tu tras o învățătură prețioasă. Ele văd și înțeleg 
|i mal bine acum că în situația actuală, cînd im- 
rerialiștii tși îndreaptă atacurile furibunde împo- 
:riva țărilor socialiste, împotriva mișcării comu
niste și muncitorești internaționale, mijlocul cel 
mai puternic pentru a învinge și zdrobi aceste 
atacuri este acela de a întări tot mai mult unita- 
lea prietenească a familiei țărilor socialiste.

Pentru noi este clar, că forțele reacțiunii. în 
frunte cu imperialiștii americani, nu au renunțat 
la uneltirile lor agresive. Pentru aceasta stau măr
turie multe fapte. La intilnirea care a avut loc nu 
ie mult tn insulele Bermude, Eisenhower și Mac Mil
lan au declarat deschis că ei vor continua și de acum 
înainte politica blocurilor și coalițiilor militare, că 
nu vor înceta experiențele cu .armele atomice și cu 
Irdrogen. Asemenea declarații ale celor mai de răs
pundere oameni de stat ai Statelor Unite și Angliei, 
tatr-un moment cînd năzuința comună a întregii 
omeniri este dezarmarea și interzicerea armei ato
mice, nu pot să nu trezească îngrijorarea întregii 
opinii publice mondiale.

cele două popoare ale

de-a rindul clicile reacționare 
cit și din 

pentru a

tnde-

con-
Ro. 
în

(Urmare din pag. l-a) 

cut de stăplnirea burghezo-moșierească. Rezulta
tele obținute de poporul bulgar în anii puierii 
democrat-populare pe fărimul dezvoltării industriei, 
agriculturii, culturii, în ridicarea nivelului de trai 
al oamenilor muncii, demonstrează justețea liniei 
Partidului Comunist Bulgar, călăuzit de învățătura 
marxist-leninistă. Succesele oamenilor muncii din 
Bulgaria bucură din inimă pe oamenii muncii din 
Romînia. Ele bucură pe oamenii muncii din toate 
țările socialiste, pe luptătorii de pretutindeni pen
tru pace și progres.

Ca și poporul bulgar, poporul romîn desfășoară 
o neobosită muncă creatoare pentru a asigura în
florirea economică și culturala a Republicii Popu
lare Romine și bunăstarea celor ce muncesc, pen
tru victoria deplină a socialismului tn patria sa. 
Poporul nostru a obținut succese de seamă în in
dustrializarea socialistă a țării. Sectorul socialist 
al agriculturii crește și se dezvoltă necontenit. 
Rezultate însemnate au fost obținute în domeniul 
dezvoltării culturii. Crește an de an nivelul de 
trai al oamenilor muncii de la orașe Și sate.

Succesele și victoriile popoarelor noastre, dragi 
tovarăși, se datorează profundelor transformări Is
torice ce s-au înfăptuit in țările noastre sub con
ducerea partidelor marxist-leniniste. Zadarnic în
cearcă propaganda imperialistă să calomnieze orin
duirea noastra democral-populară. Această propa
gandă mincinoasă este spulberată de mărețele rea. 
lizari ale popoarelor noastre, care în decurs de 
numai 13 ani au făcut un pas uriaș înainte pe 
calea lichidării înapoierii economice și culturale 
de ieri, pe calea înfloririi multilaterale a celor 
două țări socialiste.

Un mare rol in dobîndirea susceselor istorice 
ale popoarelor noastre îl are faptul că atît Ro
minia cit și Bulgaria au primit și primesc un 
ajutor internaționalist, frățesc din partea marei 
noastre prietene și sprijinitoare — Uniunea Repu
blicilor Socialiste Sovietice.

Romînia și Bulgaria sînt unite prin relații de 
Intr-ajutorare și colaborare prietenească cu toate 
țările lagărului socialist

Relațiile de tip nou bazate pe colaborare fră
țească și intr-ajutorare, pe egalitate în drepturi 
și respect reciproc între țările socialiste, contribuie 
la întărirea și progresul fiecărei țări în parte și 
la tăria și progresul continuu al întregii comu
nități a țărilor socialiste.

In țările noastre, noi cunoaștem rezultatele rod
nice ale acestor relații frățești și ale sprijinului 
reciproc internaționalist, în toate domeniile.

Cele două țări ale noastre, membre ale marei 
familii a țărilor socialiste, sînt. legate printr-o 
strînsă și indisolubila prietenie. Sint cunoscute 
tradițiile seculare ale prieteniei popoarelor noastre, 
strînsa împletire a destinelor lor istorice, frăția 
lor cimentată prin sîngele vărsat în comun pen
tru libertate și independență. Instaurarea regimu
lui democrat-popular în Romînia și Bulgaria a dat 
prieteniei noastre un conținut și mai profund, și 
mai bogat; este prietenia a două țări socialiste 
legate prin unitatea scopurilor și năzuințelor, prie
tenia a două țări hotărîte să meargă pe caiea le
ninistă, calea construirii socialismului.

Această prietenie caldă, sinceră, _ tovărășească, 
ne-a însuflețit 
prezentanți ai

Se știe, de pildă, că ta ultimul timp unele țări 
occidentale își îndreaptă eforturile pentru crearea 
de organizații închise ca „piața comună" și așa zi
dul „Euratom", organizații care sint îndreptate im. 
potriva păcii și securității propriilor lor popoare, or
ganizații prin care se urmărește dezbinarea pe mai 
departe a țărilor europene și intensificarea activi
tății cercurilor occidentale agresive. Sînt cunoscute 
planurile S.UA. de a trimite unități armate ame
ricane, înzestrate cu arme atomice, pe teritoriul 
unei serii de țări membre ale pactului Nord 
Atlantic și ale altor pacte militare imperialiste re
gionale. Sint cunoscute eforturile lor pentru reîn
vierea militarismului vestgerman, pentru înzestra
rea cu arma atomică a armatei revanșarde vest, 
germane, pentru ridicarea generalilor hitleriști în 
posturile de comandă ale armatei pactului Nord 
Atlantic.

Toate acestea amenință serios cauza păcii și 
securității popoarelor tn Europa și în celelalte părți 
ale lumii, agravează încordarea internațională.

Politica agresivă aventuristă dusă de imperialiștii 
americani și partenerii lor vestgermani, impune po. 
poarelor țărilor socialiste și tuturor oamenilor iu
bitori de pace din lume, să nu slăbească vigilența, 
să urmărească planurile criminale ale acestora, să 
întărească tot mai mult lupta împotriva ațîțătorilor 
la un nou război.

Prăbușirea rebeliunii contrarevoluționare din 
Ungaria, organizată de reacțiunea internațională, 
și sfîrșitul rușinos al agresiunii din Egipt, au ară
tat că în lume există forțe care stat în stare să 
se opună cu hotărîre încercărilor imperialiștilor, 
de a Întoarce din nou lumea spre „războiul rece" 
și spre încordarea situației internaționale.

Sarcina noastră primordială este acum să des. 
coperim la timp și să demascam intențiile crimi
nale ale imperialiștilor și: planurile lor de înro
bire, să descoperim adevăratul lor chip de lupi și 
să nu permitem ca opinia publică mondială să 
fie amăgită cu indiferent ce fel de palavre dul- 
cege. Față de momelile imperialiste trebuie să 
întărim unitatea noastră socialistă de nezdrun
cinat. voința și aspirațiile popoarelor noastre de 
a trăi în pace și colaborare cu toate țările din 
lume, voința și dorința țărilor și popoarelor iubi, 
toare de pace de a păzi și întări pacea în lume.

în același timp trebuie să fim intransigenți și 
față de toți aceia care, prin activitatea lor, vrtnd- 
nevrind, aduc apa la moara dușmanilor socialis
mului. Nu putem și nu ne vom împăca cu nici un 
fel de încercări de intervenție ideologică în țările 
și partidele noastre, de revizuire a principiilor 
de bază ale marxism-leninismului; nu ne vom 
împăca cu nici un Iei de încercări ale oportuniști
lor și revizioniștilor de a semăna discordie în rin- 
durile mișcărilor comuniste, de a face o breșă în 
unitatea puternicului nostru lagăr socialist.

tn lupte crîncene de decenii cu dușmanul de 
clasă, atît Partidul Comunist Bulgar cît și Par
tidul Muncitoresc Romin, au crescut și s-au for
mat ca partide marxist-leniniste, ca avangardă 
de luptă a clasei muncitoare bulgare și a clasei 
muncitoare romîne, a oamenilor muncii din țările 
noastre Comuniștii bulgari și cei romîni, patrioții 
bulgari și cei romini, sînt educați țn spiritul de
votamentului fără margini față de principiile in
ternaționalismului proletar, in spiritul încrederii 
nețărmurite față de marea noastră prietenă și a- 
părătoare. Uniunea Sovietică, tn spiritul prieteniei 
frățești și solidarității cu popoarele din toate ță
rile socialiste, cu popoarele din lumea întreagă. 
Noi sintem legați pe vecie de Uniunea Sovietică, 
ellberatoarea țărilor noastre din robia fascistă și 
de sub ocupația străină, șî nici o forță întunecată --------— —,-r— , ... ,r . ..
nu este In stare să ne despartă, nu este în stare niște și de conflicte Internaționale în diferite părți 
să distrugă lagărul țărilor socialiste In frunte cu a'e lumii Popoarele iubitoare de pace nu pot ră- 
U.R.S.S. și să oprească avîntul dezvoltării noa- 
stre socialiste.

Dușmanilor socialismului trebuie să II se re
amintească cuvintele marelui I

pe noi și pe tovarăși noștri re- 
r______ Partidului Comunist Bulgar și ai
guvernului Bulgariei populare în tratativele noa
stre.

Cu prilejul întîlnirilor pe care le-am avut am 
putut constata din nou cu bucurie Și satisfacție 
identitatea de vederi în toate problemele pe care 
le-am discutat, atît cele privind relațiile dintre

in-

țările și partidele noastre, oît și cele privind viața 
internațională. Statem convinși că rezultatele tra
tativelor noastre vor contribui la continua întări
re a prieteniei romîno-bulgare și la întărirea și 
consolidarea prieteniei șl unității tuturor țărilor 
lagărului socialist ta frunte cu marea Uniune So
vietică.

Noi considerăm tn același timp că rezultatele 
rodnice ale tratativelor noastre constituie o con
tribuție la întărirea păcii tn întreaga lume. Pro
blema consolidării păcii între popoare se află In 
centrul politicii externe a țărilor socialiste, care 
privesc cu îngrijorare eforturile continue ale cercu. 
rilor imperialiste agresive de a anihila rezultatele 
obținute pe calea destinderii ta relațiile interna
ționale, de a agrava încordarea internațională, de 
a intensifica războiul rece și a creea focare de neli-

mine indiferente față de remilitarizarea Germaniei 
occidentale, față de goana înarmărilor, față de unel
tirile imperialiste în Orientul Apropiat și Mijlociu.

fi Popoarele romîn și bulgar, ca și celelalte popoare
hutaar nh^rerhi r.,. . ’ Prn Urilor «ocialiste, doresc pacea. Ele nu nutresc
bulgar, Gheorghi Dimitrov care ț spus. „...Pro- j „ nimeni planuri de agreeiune, cotropire sau fugare. PolitL lor externă este cuno^ută po 

poarelor lumii. Aceasta este o poJitică consecventa 
de apărare a păcii, de coexistentă pașnică între 
toate țările fără deosebire de orînduirț socială, de 
rezolvare pașnică a tuturor problemelor litigioase 
internaționale.

Republica Populară Romînă și Republica Popu
lară Bulgaria au adus și aduc o contribuție efectivă 
la opera de menținere și consolidare a păcii, de 
slăbire a încordării internaționale. S-au dezvoltat 
legăturilor lor economice și culturale internaționale, 
încadrul Organizației Națiunilor Unite și în alte

de nimeni planuri de agreeiune, cotropire sau
poate fi și stînjeniL Acest proces istoric necesar "~J , 
poate să fie grăbit dar poate să fie și Intîrziat. J^eior 
In ntcf un caz insă, nu se poate ca el să se o- 
prească, nici să înceteze. El va merge înainte, 
se va dezvolta pină la realizarea sa victorioasă".

Aceste cuvinte înțelepte ale lui Gheorghi Dimi
trov răsună și acum cu aceeași putere, cu același 
adine optimism revoluționar. Acei care Intr-ade
văr ar încerca să violeze munca pașnică, con
structivă a popoarelor noastre. se vor lovi de 
forța de neînvins a puternicului lagăr socialist 
așa cum s-a intimplat în R.P. Ungară. Un pro
verb popular spune; „C‘ 
piere".

Noi, tovarăși și tovarășe, și conducătorii de 
stat și de partid romîni, cu tovarășii și frații 
noștri nu amenințăm pe nimeni, nu urzim împo
triva nimănui comploturi și aventuri militare. A- 
semenea ginduri și intenții sînt străine construc
ției noastre democrat-populare, politicii noastre 
leniniste de pace, care se bazează pe principiile 
egalității în drepturi, respectului și încrederii re
ciproce în relațiile dintre țări, pe principiile le
niniste ale coexistenței pașnice între țările cu 
orinduire socială diferită. Intilnirea dintre cele 
două delegații este o intilnire intre frați care 
servește cauzei păcii și progresului.

Politica noastră este politica de strlngere a le
găturilor și dezvoltării neîncetată a prieteniei și 
colaborării multilaterale cu toate popoarele apro
piate și îndepărtate și Înainte de toate, cu vecinii 
noștri balcanici. Noi sintem pentru o politică în 
relațiile internaționale, care nu duce spre încor
darea situației Internaționale, ci spre destinderea 
sa continuă, politică care duce la strîngerea și 
întărirea mai departe a frontului forțelor iubi 
toare de pace din lumea întreagă Țările noastre 
sprijină fără rezerve propunerea guvernului so
vietic pentru reducerea armamentelor și forțelor 
armate, pentru încetarea fără tntîrziere a expe
riențelor cu armele atomice și cu hidrogen, pen 
tru interzicerea folosirii lor. Sprijinim orice ini
țiativă și sintem gata să ne dăm sprijinul ori
cărei propuneri ori de unde ar veni ea care ser
vește întăririi păcii mondiale și dezvoltării cola
borării pașnice intre popoare.

c ne Jo.te Xtitui de rotit organisme internaționale.
,C.ne scoate cuțitul de cuțit împreună cu toate țările iubitoare de pace, ele

susțin cu fermitate cauza păcti și securității in
ternaționale. Romînia și Bulgaria sprijină propu
nerile Uniunii Sovietice pentru înfăptuirea dezar
mării generale și toate măsurile menite să ducă 
la reducerea forțelor armate la interzicerea ar
melor atomice șl cu hidrogen.

Oprirea cursei înarmărilor, realizarea unei în
țelegeri internaționale în această problemă, este 
o sarcină primordială a tuturor țărilor iubitoare 
de pace.

Țările noastre sint interesate în dezvoltarea co
laborării economice, politice și culturale între toate 
țările și popoarele Europei, pentru înfăptuirea unui 
sistem de securitate colectivă care să asigure 
pacea și munca creatoare a popoarelor noastre și 
a tuturor celorlalte popoare.

In ultima vreme, unele guverne occidentale de
pun eforturi tot mai insistente pentru a crea noi 
organizații care agravează situația internațională 
Se intensifică activitatea cercurilor agresive din 
Occident și in primul rînd a militarismului vest
german, dușman înverșunat al libertății și securi
tății popoarelor europene. Romînia și Bulgaria se 
ridică cu hotărîre împotriva acestor planuri care 
constituie o primejdie pentru popoarele Europei.

Cu toată încordarea în relațiile internaționale, 
noi sintem ferm convinși că există posibilitatea 
de a stăvili acțiunile cercurilor imperialiste agre
sive îndreptate împotriva păcii. In lumea contem
porană există forțe imense care se pronunță pen
tru pace și aceste forțe sînt capabile să silească 
pe agresori de a da înapoi. Acest lucru îl de
monstrează eșecul agresiunii imperialiste împo
triva Egiptului și înfringerea contrarevoluției fas
ciste din Ungaria.

Popoarel# noastre, guvernele noastre, partidele 
noastre comuniste Și muncitorești nu-și vor cruța 
eforturile pentru a contribui ia consolidarea forțelor 
păcii și la zădărnicirea planurilor agresive ale im 
perialiștilor, în frunte cu imperialiștii americani.

Odată cu acestea sintem datori să întărim vigi 
lența pentru a preîntîmpina orice încercare a agre
sorilor de a lovi tn securitatea țărilor noastre, în in
dependența și in cuceririle revoluționare ale popoa
relor noastre. Partidele noastre, clasa muncitoare, 
trag învățăminte din evenimentele petrecute în Un
garia, unde forțele reacționare inspirate, organizate 
și sprijinite de imperialiști au încercat să lichideze 
orinduirea democral-populară, să restaureze regimul 
fascist, puterea capitaliștilor, și moșierilor. Poporul 
maghiar, în frunte cu Partidul Muncitoresc Socia
list și guvernul revoluționar muncitoresc-țărănesc, 
cu ajutorul internaționalist al Uniunii Sovietice, cu 
sprijinul tuturoi țărilor lagărului socialist, a zdro
bit contrarevoluția și merge cu succes pe linia re
facerii economiei și consolidării regimului demo
crat-popular. Poporul maghiar știe că el poate conta 
și pe viitor pe sprijinul și ajutorul țărilor socialiste 
frățești.

Ținînd seama de atacurile furibunde îndreptate 
de cercurile imperialiste împotriva țărilor lagărului 
socialist, împotriva partidelor comuniste și munci
torești, avem îndatorirea să muncim pentru continua 
întărire a orinduirii democrat-populare, pentru creș
terea potențialului economic al țărilor noastre, pen
tru unirea și mai strlnsă a popoarelor romîn și bul
gar în jurul partidelor și guvernelor lor, avem în- 

L datorirea să întărim vigilența împotriva oricăror 
influențe ale ideologiei burgheze, împotriva încer
cărilor de revizuire a bazelor învățăturii marxist 
leniniste.

Credincioase ideilor mărețe ale marxism-leninis
mului, partidele noastre ridică tot mai sus steagul 
internaționalismului proletat, al unității partidelor 
comuniste și muncitorești din toată țările, al soli
darității oamenilor muncii din întreaga lume.

Vom contribui și pe viitor cu aceeași hotărîre la 
întărirea unității și coeziunii rîndurilor marelui la
găr al socialismului, chezășia construcției victorioa
se a socialismului In țările noastre, chezășia inde
pendenței și libertății țărilor noastre, forța princi
pală a luptei pentru pace și securitatea popoarelor.

Tovarăși și tovarășe,
Resimțim o sinceră bucurie că ne-am putut tatîtai 

cu oamenii muncii din Bulgaria frățească și prie
tenă, că le-am putut aduce solia de prietenie a oa
menilor muncii din țara noastră.

Prietenia bulgaro-romînă este cauza milioanelor 
de muncitori, țărani și intelectuali romini și bul
gari care construiesc socialismul, care tși pun toa
te puterile tn slujba progresului continuu, material 
și cultural al popoarelor lor, al apărării și consoli
dării păcii tn lume Această prietenie este legată 
de aspirațiile cele mai profunde și de Interesele vi
tale ale popoarelor noastre De aceea nu există pe 
lume nici o forță care să poată zdruncina prietenia 
trainică dintre popoarele noastre frățești

Dragi tovarăși și tovarășe,
Vă mulțumim din toată inima pentru primirea 

caldă, tovărășească, pe care ne-ați făcut-o și vă 
urăm noi succese și victorii tn munca pe care o 
desfășurați cu avînt și abnegație, pentru construi
rea socialismului tn patria voastră.

Trăiască și înflorească ta veci prietenia romino- 
bulgarăI

Trăiască încercatul conducător al poporului bul
gar în lupta pentru construirea socialismului. Par
tidul Comunist Bulgar, Comitetul său Central, tră
iască guvernul Republicii Populare Bulgaria I

Să trăiască și să se întărească lagărul păcii, de
mocrației șl socialismului in frunte cu țara socia
lismului victorios, cu marea șl puternica Uniune 
Sovietică t

Trăiască pacea intre popoare I

Masă tovărășească INFORMAȚII

0 delegație guvernamentali a R. Cehoslovace 
a sosit în R. P. D. Coreeană

PHENIAN I (Agerpres). — 
TASS transmite: La invitația gu
vernului R P.D. Coreene, Ia l apri
lie a sosit în țară într-o vizită 
de prietenie delegația guverna
mentală a Republicii Cehoslovace 
condusă de V. Siroky, președinte
le guvernului R. Cehoslovace.

Pe aerodrom delegația a fost 
intlmpinată de Kim Ir Sen și de 
alți conducători ai guvernului 
R P.D Coreene și ai Partidului 
Muncii din Coreea, precum și de

reprezentanți diplomatici acredi
tați la Phenian.

In Piața Centrală a avut lo« 
un mare miting. In numele po
porului coreean Kim Ir Sen, pre
ședintele Cabinetului de Miniștri 
al R.P.D. Coreene a salutat cu 
căldură pe oaspeții cehoslovaci.

In cuvîntarea sa de răspuns, 
V. Siroky a transmis poporului 
coreean un salut frățesc din par
tea oamenilor mundi din Ceho
slovacia.

Schimb de note între Japonia 
și U.R.S.S. în problema 

experiențelor nucleare
MOSCOVA 1 (Agerpres). — cu regret că la cea de-a 11-a »e. 

TASS transmite: Ministerul A- siune i ............. .....
facerilor Externe a| U.R.S.S. a 
dat. publicității comunicatul cu 
privire la schimbul de note între 
Japonia și U R S S. tn problema 
experiențelor nucleare. In nota 
din 9 martie a ambasadei Japo
niei la Moscova se arăta că gu
vernul sovietic nu a avertizat că 
vor avea loc experiențe nucleare 
și a comunicat doar ” 
loc o experiență.

Guvernul japonez 
influența dăunătoare 
țelor nucleare, cere 
Uniunii Sovietice să ... 
viitor orice experiențe 
nucleară.

In nota de răspuns a Ministe
rului Afacerilor Externe 
U.R.S.S. se spune:

Poziția Uniunii Sovietice 
problema interzicerii armei .... 
mice și cu hidrogen este bine cu
noscută. Guvernul sovietic s-a 
pronunțat și se pronunță pentru 
interzicerea complectă a armei a- 
tomice și cu hidrogen. Guvernul 
sovietic consideră necesar să in
terzică folosirea armei atomice 
și cu hidrogen, să înceteze pro
ducția ei "* 
armă din 
precum și 
periențele 
Hidrogen, 
sovietic a 
rînduri propuneri corespunzătoa
re pentru a fi examinate de cele
lalte state.

In scopul încetării cit mai ra
pide a experiențelor cu arma a- 
tomică și cu hidrogen, guvernul 
sovietic a propus ca această pro
blemă să fie examinată separat 
de programul general de dezar
mare. pentru a fi rezolvată de 
urgență.

Guvernul sovietic menționează

că a avut

menționînd 
a experien- 
guvernului 

înceteze pe 
i cu arma

al

In 
ato-

șl să scoată această 
armamentele statelor, 
să înceteze imediat ex- 
cu arma atomică și cu 
In acest scop guvernul 
prezentat In repetate

In Camera
LONDRA 1 (Agerpres).
In după-amiaza de 1 aprilie 

au început în Camera Comunelor 
dezbateri în legătură cu rezulta
tele întrevederilor anglo-america- 
ne din insulele Bermude și cu 
politica generală a guvernului 
MacMillan. Ca și alți observatori 
politici de la Londra, care subli
niază că aceste dezbateri au loc 
într un moment deosebit de difi
cil pentru guvernul conservator, 
corespondentul agenției United 
Press arată că MacMillan are de 
înfruntat nu numai atacul opozi-

Luni seara, docentul V. G. KL 
rilov-Ugriumov, candidat în știin
țe fizico-matematice, decan al Fa
cultății de fizică experimentală și 
teoretică a institutului de ingi
neri iizicieni din Moscova, direc
tor al expoziției tehnico-științifice 
a U.R.S.S. „Folosirea energiei 
atomice In scopuri pașnice". a ofe
rit o masă tovărășească ta sa. 
Ioanele hotelului „Ambasador" cu 
prilejul închiderii expoziției din 
Capitală.

Au luat parte: acad. prof, 
dr. C. I. Parhon, președintele 
A.R.L.U.S.-ului, academicienii Ho
rii Hulubei, Eugen Bădărău și 
Șerban Țițeica. prof. Ai. Saniele- 
vici, membru corespondent al Aca. 
demiei R.P.R., Octav Livezeanu și 
Ofelia Manole, vicepreședinți ai 
A.R.L.U.S.-ului, dr. Iosif Bog
dan și Mihail Ghelmegeanu, vice, 
președinți ai S.R.S.G., Eugen Ro-

dan, secretar *1 A.R.L.U.S.-ului, 
Oliviu Rusu, prim secretar al 
A.S.I.T.ului, dr. O. Costăchel, di- 
rectorul Institutului de oncologie, 
prof. I. Auslander și alții.

Au participat membrii colecti
vului de oameni de știtață sovie
tici care au condus lucrările de 
organizare a expoziției tehnico 
științifice a U.R.S.S.. „Folosirea 
energiei atomice in scopuri pa, 
nice".

Au luat parte A. A. Epișev, am. 
basadorul U R.S.S., V. F. Niko
laev, consilier al ambasadei 
Uniunii Sovietice șl I. S. Ilta. 
cretar al ambasadei Uniunii 
vietice.

Reuniunea s-a desfășurat
tr-o atmosferă de caldă prietenie 

(Agerpres)

de 
So

ta-

La 1 aprilie a sosit în Capitală 
dl. dr. Arieh Harell, trimis 
extraordinar și ministru plenipo
tențiar a! Israelului în RPR

La sosire, în Gara de Nord. dl. 
dr. Arieh Harell a fost întîmpi- 
nat de Caius Franțescu, șeful pro 
tocolului din Ministerul Afaceri
lor Externe și de membrii lega 
țlef Israelului în ftunte cil Elka- 
na Margalit, însărcinat ou afa
ceri ad-interim.

★
La 3 aprilie încep la București 

lucrările Simpozionului național 
în problemele cadrelor medico- 
sanitare din R.P.R La lucrări 
participă in afară de medici și 
specialiști romîni, delegații ale 
Ministerelor Sănătății și ale re
țelelor de ocrotire a sănătății din 
U.R.S.S. și țările de democrație 
populară.

Delegațiile R. P Polonă, R. D 
Vietnam și o parte din delegația 
cehoslovacă au sosit duminică in 
Capitală.

a Adunării Generale a 
O.N.U. delegația japoneză nu a 
sprijinit propunerea sovietică în
dreptată spre încetarea imediată 
a experiențelor eu arma atomică 
și cu hidrogen.

In locul acesteia, delegația ja
poneză a prezentat împreună cu 
delegațiile Canadei și Norvegiei 
propunerea privind înregistrarea 
din timp la O.N.U. a exploziilor 
experimentale cu arma atomică și 
cu hidrogen, deși este absolut 
evident că această propunere nu 
rezolvă nicidecum problema înce
tării experiențelor cu aceste ti
puri de armă și nu înlătură con
secințele dăunătoare ale acestor 
experiențe. Mai mult decit atît, 
adoptarea acestei propuneri nu 
ar face decit să justifice viitoa
rele experiențe cu artna atomică 
și cu hidrogen.

Numai refuzul puterilor occi
dentale de a accepta propunerile 
sovietice silește Uniunea Sovie- '' 
tică ca, în scopul întăririi secu
rității ei. să acorde atenția cuve
nită experiențelor cu arma ato. 
mică și cu hidrogen. După cum 
se știe, în cazul experiențelor cu 
aceste tipuri de armă care se 
produc in interiorul frontierelor 
U.R.S S., se iau toate măsurile 
necesare de prevenire pentru a 
se evita consecințele dăunătoare.

Uniunea Sovietică, se sublinia
ză în notă, este hofărîtă să re
nunțe la experiențele cu arma a- 
tomică și cu hidrogen de îndată 
ce celelalte puteri își vor asuma 
această obligație

In legătură cu aceasta, guver
nul sovietic tși exprimă speranța 
că guvernul japonez va sprijini 
propunerea Uniunii Sovietice cu 
privire la încetarea imediată a 
experiențelor cu arma atomică șî 
cu hidrogen.

Comunelor
ției laburiste ci și „amenințarea 
unei revolte în rîndurile propriu
lui său partid". Corespondentul 
adaugă că în unele cercuri politi
ce londoneze recenta demisie a 
lordului președinte al Consiliului 
de miniștri, lordul Salisbury, este 
interpretată ca „oglindind o sci
ziune adtncă tn sinul guvernului".

Pe lîngă aceasta comentatorii 
politici scot în evidență faptul că 
grevele de mare amploare ale 
muncitorilor britanici reprezintă 
o mare amenințare pentru gu
vern.

MOSCOVA. La 29 și 30 mar
tie. in Marele Palat al Kremli
nului a avut loc conferința lucră
torilor din agricultură din zona 
centrală fără cernoziom.

La conferință au asistat condu 
cători ai partidului comunist șl 
ai guvernului sovietic. In inche 
ierea conferinței N. S. Hrușciov, 
prim secretar al C.C al P C U.S., 
a rostit o amplă cuvintare în 
care s-a oprit asupra sarcinilor 
importante ale lucrătorilor din 
agricultură.

DELHI La 30 martie delega
ția guvernamentală poloneză a 
sosit la Bombay. In seara ace-

o mare 
a luat

leiași zile a fost oferită 
recepție în cadrul căreia „ 
cuvîntul șeful delegației, J. Cy. 
rankiewicz. președintele " 
Jiului de Miniștri al R. 
lone.

ROMA. La 30 martie s-a des
chis la Roma__ ___ „ ___ fiu
lui național al Asociației „Italia- 
U.R.S.S.".

VARȘOVIA, 
martie a c. au 
economice Intre delegațiile gu
vernamentale ale R.P. Polone și 
R.P. Mongole In urma acestor 
tratative a fost semnat la 30 
martie la Ulan Bator un acord 
pentru schimbul de mărfuri și 
plăți între cele două țări pe anul 
1957.

SANTIAGO. Agenția Reuter a- 
nunță că la Valparaiso au izbuc
nit din nou tulburări. Populația

Consi- 
P. Po-

sesiunea Consiliu-

Tn cursul lunii 
avut loc tratative

chiliană protestează în continuare 
împotriva scumpirii taxelor de 
transport. Poliția a tras în de
monstranți și a rănit un copil. 
Atunci manifestanții au atacat un 
post de poliție și locuința șefului 
adjunct al poliției din Valparai
so. Incidentele s-au soldat cu doi 
morți,

TOKIO. După cum apunță a- 
genția United Press, o avalanșă 
de zăpadă a acoperit- un grup de 
muncitori japonezi In aoropiere 
de Nakasatunai insula Hokaid- 
do. Au fosl ucise 4 persoane, i6 

„ , J. .i„ iar 
patru persoane au fost grav ră-
au fost îngropate de 
r‘~ - 
nite.

PEKIN La Pekin a___ _ __
cea de-a 54-a ședință lărgită a 
Comitetului permanent al Adu. 
nării Reprezentanților Populari 
din întreaga Chină. în cadrul 
căreia a fost ascultat raportul 
„Cu privire la vizita delegației 
Adunării reprezentanților popu
lari din întreaga Chină în Uniu
nea Sovietică. Cehoslovacia. Ro
mînia, Bulgaria, Albania și lugo. 
slavia", prezentat de Pîn Cijen, 
conducătorul delegației care a vi
zitat aceste țări.

BERI După cum s-a mai 
anunțat, în ședința din 30 martie 
a Consiliului Național al Fron
tului Național al Germaniei De
mocrate a fost adoptat un apel 
electoral către cetățenii din Re
publica Democrată Germană.

Vii,

avut loc

S.UA


Guvernele S. U. A. și Marii Britanii 
se orientează spre pregătirea fățișă 

a unui război atomic
— O declarație a Ministerului Afacerilor Externe al U. R. S. S.

MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
TASS transmite o declarație a Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S.: Ministerul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S. a dat publici
tății o declarație cu privire la re
zultatele întrevederilor dintre pre
ședintele S.U.A., Eisenhower, și 
primul ministru al Marii Britanii, 
Mac Millan. Conferința de la Ber
mude, se spune în declarație, a 
demonstrat că guvernele S.U.A. și 
Marii Britanii intenționează să 
promoveze și în viitor o orientare 
agresivă în politica lor externă. La 
această conferință au fost adoptate 
hotărîri care intensifică încordarea 
internațională și sporesc primejdia 
unui nou război. Guvernele S.U.A. 
și Marii Britanii se orientează spre 
pregătirea fățișă a unui război a- 
tomic.

Guvernul sovietic nu 
nu se pronunțe în 
categoric asupra consecințelor 
mejdioase ale unei astfel de orien
tări și asupra răspunderii grave ce 
revine S.U.A. și Marii Britanii, 
care au proclamat intenția lor de 
a face din această orientare piatra 
unghiulară a politicii lor externe.

In declarația Ministerului Aface
rilor Externe al U.R.S.S. se men
ționează că pregătirea tratative
lor dintre președintele Eisenhower 
și primul ministru Mac Millan, 
precum și conferința din Bermude 
s-au desfășurat secret. Lucrurile 
nu s-au limitat la adoptarea unui 
comunicat oficial care a fost dat 
publicității după încheierea trata
tivelor : în unele probleme au fost 
încheiate acorduri secrete, ceea ce 
de fapt nu neagă nici guvernul 
S.U.A., nici cel al Marii Britanii.

In declarația Ministerului Afa
cerilor Externe al U.R.S.S. se 
spune că afirmația cuprinsă în co
municatul conferinței de la Ber
mude că S.U.A. și Marea Britanie 
vor da dovadă de prudență în e- 
fectuarea experiențelor cu arma a- 
tomică, că ele sînt gata să infor
meze în prealabil O.'N.U. despre 
efectuarea unor asemenea expe
riențe, nu contribuie în nici o mă
sură la rezolvarea problemei înce
tării experimentării acestor tipuri 
de arme. In realitate, se sublinia
ză în declarația Ministerului Afa
cerilor Externe al U.R.S.S., o a- 
semenea afirmație înseamnă o în
cercare de a înlocui încetarea ime-

c nu poate să 
modul cel mai

pri-

diată a acestor experiențe printr-o 
supraveghere a lor și prin aceasta 
de a legaliza în fond cursa înar
mărilor atomice. Această declarație 
a participanților la conferința de 
la Bermude este menită pe cit se 
vede să liniștească oarecum opi
nia publică mondială care cere in
sistent încetarea imediată a expe
riențelor cu arma nucleară ș\ lua
rea de măsuri efective pentru in
terzicerea deplină și necondiționată 
a acestei arme.

Guvernul sovietic, se spune în 
declarația Ministerului Afacerilor 
Externe al (J.R.S.S., a considerat 
și continuă să considere că atunci 
c.nd este vorba de luarea unor 
măsuri pentru preîntâmpinarea pri
mejdiei unui război atomic nu tre
buie să existe manevre diplomati
ce. U.R.S.S. se pronunță cu toată 
hotărî rea pentru realizarea neîn
târziată a unui acord între puteri 
cu privire la interzicerea armelor 
atomică și cu hidrogen — arme 
de exterminare in masă, care re
prezintă o gravă primejdie pentru 
populația civilă, și în primul rînd 
pentru statele cu populația cea mai 
concentrată, precum și pentru va
lorile materiale și culturale aflate 
pe teritorii relativ restrinse.

In declarația Ministerului Afa
cerilor Externe al U.R.S.S. se a- 
mintește că guvernul U.R.S.S. este 
gata să încheie ca primă măsură 
un acord cu privire la încetarea 
temporară a experimentării armei 
nucleare pe un anumit termen.

Guvernul sovietic consideră de 
datoria sa să atragă atenția guver
nelor S.U.A. și Marii Britanii a- 
supra faptului ca calea pregătirii 
unui război atomic, pe care ele 
pășesc tot mai fățiș, este calea spre 
o catastrofă pentru toți cei care 
încearcă să impună un asemenea 
război altora.

In declarația Ministerului Afa
cerilor Externe se relevă că 
S.U.A., sprijinite de Marea Brita- 
nie, intenționează să continue în 
Europa vechea politică de scin
dare a acestui continent în gru
pări militare opuse una celeilalte, 
ocuparea efectivă a teritoriilor sta
telor vest-europene de către trupe 
americane, subordonarea acestor 
state planurilor strategice ale 
blocului Atlanticului de notd.

In declarația Ministerului Afa-

cerilor Externe al U.R.S.S. se 
rată că, potrivit ultimelor date, nu
mai cheltuielile militare directe ale 
statelor care fac parte din blocul 
Atlantic s-au ridicat în decursul 
celor șapte ani de existență a 
blocului la suma fabuloasă de 372 
miliarde dolari — în medie la 122 
dolari anual pe cap de locuitor în 
aceste țări. Dacă se ține seama că, 
conform statisticii oficiale, veni
tul anual mediu pe cap de locui
tor a fost în țările europene in 
anul 1955 doar de 175 dolari, a- 
tunci se vede clar cit costă popoa
rele această cursă a înarmărilor.

In declarația Ministerului Afa
cerilor Externe al U.R.S.S. se 
subliniază că politica agresivă a 
blocului Atlantic a dus la ruperea 
tradiționalelor relații economice și 
comerciale ale statelor europene, 
la slăbirea rolului statelor vest eu
ropene în rezolvarea chestiunilor 
internaționale, la intensificarea 
dușmăniei și neîncrederii în rela
țiile dintre state.

In declarația Ministerului Afa
cerilor Externe al U.R.S.S. se 
constată că Statele Unite devin 
participante ale blocului de la 
Bagdad, bloc colonialist și agre
siv prin natura sa, creat în vederea 
înrobirii popoarelor din Orient. A- 
ceasta este o dovadă in plus a 
caracterului agresiv al politicii ex
terne a S.U.A. în Orientul Apro
piat și Mijlociu ,exprimată în așa- 
numita „doctrină Eisenhower'.

In prezent legenda despre „anti
colonialismul" S.U.A., pe care a 
răspîndit-o cu zel propaganda a- 
mericană, ia sfîrșit. Masca a fast 
lepădată și de acum înainte S.UA. 
acționează fățiș in front unit cu 
vechile puteri colonialiste — Marea 
Britanie și Franța — în încercări
le lor de a restabili rînduielile co
lonialiste în țările Orientului Apro
piat yt Mijlociu.

De aceea nu este greu să se în- 
țeleagă, se subliniază în declarația 
Ministerului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., de ce guvernele pu
terilor occidentale au adoptat o 
poziție negativă față de propunerile 
guvernului sovietic de a se adopta 
o declarație cu privire la princi
piile după care trebuie să se con
ducă marile puteri în relațiile lor 
cu țările Orientului Apropiat p 
Mijlociu.

SPARTACHIADA DE VARALa 1 aprilie a început 
Spartachiada de vară 

a tineretului
TINERI ți TINERE, 
participați cu toții 

la prima etapă 
a Spartachiadei 1

DIN REGULAMENTUL J 
SP/\K1 AChiADEi

« Spartachiada de vară a i 
tinerelului se organizeata la f 
următoarele ramuri spor due: i 
ATLETISM (baieți-fete); AA-I 
TAț IE (b&ieji-feie) ; CiCLlSM j 
(buieți-jeie) ; riAi\DBAL (fe- ; 
te); Oi NA (numai la sate) 
1/xiNiA, VOLEi (băieți-te.e) 
FOTBAL.

• spartachiada de vară se • 
va desiașura in 7 etape;

— In perioada 1 aprilie — | 
30 iunie vor avea loc etapa I j 
(pe colective și comune) ; e- • 
tapa a ll-a (pe loca.itați și | 
centre de comuna); etapa a * 
iil-a (raionala) ; etapa a i 
Iv-a (inter-raioane la hanabat ? 
și volei).

— Etapa a V-a (regională) ț 
6-7 iuiie.

— Etapa a Vl-a (inter-re-1 
giuni ia na nd bai și vo.ei) 14 * 
iulie.

— Etapa a VI!-a (finală) ; 
18-21 iuiie la București.

• Pot participa Ia Sparta-♦ 
chiada de vara a tinuetu.u. 4 
toți tmerâ, băieți-fete, de ia ♦ 
orașe și sate — de la 14 ani 
in sus — admiși la controlul 
medical.

• Se consideră juniori (j>- 
nioare) cei născuți intre 
1M0-1043.
• La atletism fiecare 

cu ren* poate participa Ia 
ximum două probe.

• La nataț.e. stilul de
In toate etapele Spartach^dr. 
este lăsat ia alegerea conc^

coc- 
nu-

bîr

Un concurs 
obișnuit dar

principala competiție pentru atragerea 
tineretului în mișcarea sportivă

Mesajul adresat de N. A. Bulganin 
primului ministru al Danemarcei

MOSCOVA (Agerpres) TASS 
transmite: Ziarele din Mos
cova publică mesajul adresat 
de N. A. Bulganin, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., lui H. C. Hansen, pri
mul ministru al Danemarcei.

Reamintind de întîlnirea de a- 
nuj trecut cu conducătorii danezi, 
șeful guvernului sovietic scrie 
despre încercările puterilor 
N.A.T.O. de a complica situația 
internațională și de a impinge 
popoarele pe o cale care duce la 
creșterea primejdiei unui nou 
război. El a menționat cursa 
înarmărilor fără precedent prin 
proporțiile ei și continua propa
gandă de război.

Dacă vom privi lucrurile în 
mod obiectiv, declară N. A. 
Bu ganin, trebuie să recunoaștem 
că aceste pregătiri militare sint 
periculoase nu numai pentru ță
rile împotriva cărora sînt îndrep
tate ci și, intr-o măsură nu mai 
mică pentru participanții la a- 
ceste pregătiri, mai ales pentru 
acele țări cărora li s-a acordat 
rolul de cap de pod și bază a- 
vansată pentru agresiune cum 
este de pildă cazul cu statele 
europene membre ale N.A.T.O. In 
lumina acestor pregătiri militare 
ale blocului Atlanticului de Nord, 
poziția Danemarcei nu poate să 
nu atragă atenția guvernului so
vietic.

Bulganin subliniază că o parte 
uriașă a teritoriului danez — 
Groenlanda, a fost de mult 
transformată într-o bază milita
ră a Statelor Unite și a ajuns 
de fapt în afara controlului Da
nemarcei. Partea europeană a 
teritoriului Danemarcei este aco
perită cu o rețea de aerodromuri 
militare și baze militare mariti
me, construite în baza planurilor 
Comandamentului N.A.T.O. La 
bazele militare și în cadrul for
țelor armate ale Danemarcei se

afli instructori americani fi en
glezi.

In aceste condiții nu pot e- 
xista garanții ci forjele armate 
străine, la semnalul Comanda
mentului N.A.T.O., nu vor ocupa 
în citeva ore bazele militare 
construite in Danemarca. Situa
ția, firește, s-ar înrăutăți și mai 
mult dacă in privința Danemar
cei ar fi fost înfăptuite planurile 
de plasare a unităților americane 

echipate

război

In Cehoslovacia 
a fost arestat

Un spion în haină 
de diplomat

PR AGA 1 (Agerpres). — După 
cum transmite Ceteka. zilele tre
cute organele securității de stat 
din Cehoslovacia au arestat un 
numeros grup de persoane care 
transmiteau informații cu ca
racter de spionaj reprezentanților 
statelor străine. La 27 martie a 
fost reținut de asemenea Moshe 
Schatz, secretar de arhivă la le
gația israeliană din Praga. S-a 
stabilit că Moshe Schatz trans
mitea grupului sus-menționat de 
persoane mari sume de bani tn 
schimbul unor informații cu ca
racter de spionaj.

Ministerul Afacerilor Externe al 
Cehoslovaciei a adresat legației 
israeliene cererea ca el să pără
sească imediat teritoriul Ceho. 
slovaciei, întrucît această activi
tate este incompatibilă cu func- 
t a sa de colaborator al unei ins- 
ti.uții diplomatice străine.

de plasare a unităților 
de destinafie specială, 
cu arma atomică.

Bulganin declară că 
ca, permițind să fie 
pregătiri e militare ale 
te, iși asumă un risc extrem de 
grav și nejustificat Guvernul so
vietic nu și-ar îndeplini datoria 
față de popoarele Uniunii Sovie
tice dacă, ca răspuns la agresiu
ne. nu ar lua măsuri imediate 
pentru a da o lovitură nimicitoa
re agresorului și întregii sale re
țele de puncte de sprijin și baze, 
create în vederea unui atac îm
potriva U.R.S.S Forța distrugă
toare a armei moderne este de 
așa natură intrucit pentru țări 
cu un teritoriu de proporțiile Da
nemarcei, în cazul izbucnirii unui 
război atomic, acordarea de baze 
unor state străine ar echivala cu 
o sinucidere.

In mesaj se spune în continua
re că teritoriul Danemarcei inte
resează pe conducătorii blocului 
Atlanticului de Nord mai ales 
pentru poziția ei, care ar permi
te Comandamentului N.A.T.O. să 
controleze intrarea și ieșirea din 
Marea Baltică.

Danemarca ar putea căuta re
zolvarea problemei securității ei 
de pildă în domeniul garanțiilor 
internaționale care să-i asigure 
independenta și integritatea teri
torială chiar înainte ca în Euro
pa să fi fost creat un sistem 
eficace de securitate colectivă.

Bulganin își exprimă speranța 
că guvernul Danemarcei va acor
da atenția cuvenită propunerilor 
Uniunii Sovietice cu privire la 
securitatea colectivă în Europa 
și la rindul lui va aduce o con
tribuție la găsirea soluțiilor con
crete, acceptabile pentru toate 
părțile interesate

Popoarele nu ar ierta guverne
lor lor, declară Bulganin dacă 
acestea In fața consecințelor In-

Danemar- 
atrași in 
unor sta-

grozitoare Pe care 
le poate adace. ia spec.a. Base- 
tor largi de oameni ai anri. au 
vor întreprinde toate măsurile 
necesare pentru înlăturarea pri
mejdiei războiului Poporal so
vietic care înfăptuiește un măreț 
program al construcției pașn'ce 
în țara sa. dorește mai mult de- 
cjț orice c* Iul ca și popoarelor 
a'tor țări, să-i fie asigurată posi
bilitatea de a-și consacra întrea
ga sa energie exclusiv in sco
puri constructive.

Bulganin arată In continuare 
că guvernul U.R.S.S. și poporul 
sovietic urează din toată inima 
poporului danez o viață pașnică 
fericită și prosperitate. Puține 
țări se pot bizui in dezvoltarea 
relațiilor lor pe tradiții ■■itl- 
seculare atît de trainice de prie
tenie ca Danemarca fi Rusia Oa
menii sovietici cunosc și acordă 
o înaltă prețuire poporului danez 
iubitor de pace, ca un popor al 
unei inalte culturi, popor a că
rui contribuție la dezvoltarea 
științei și artei mondiale sint cu
noscute tuturor, ca și succese e 
sale remarcabile in domeniul 
dezvoltării economice a țării sale.

In Uniunea Sovietică se a- 
cordă o mare importanță dezvol
tării legăturilor cu Danemar
ca. fntilnirea care a avut loc a- 
nul trecut intre conducătorii gu
vernului sovietic și guvernului 
Danemarcei a deschis noi pers
pective pentru extinderea colabo
rării dintre popoarele celor două 
țări.

In Încheiere șeful guvernului 
sovietic scrie:

Oricît de îmbucurătoare sînt 
progresele în lărgirea legăturilor 
sovieto-daneze, totuși, după pă- 

de 
ni 
In 
că

încrederii

rerea noastră, posibilitățile 
dezvoltare a acestor legături 
stnt folosite nici pe departe 
întregime. Nu încape îndoială 
in condițiile întăririi
și colaborării între firile noastre 
se poate obține dezvoltarea con
tinuă a legăturilor comerciale și 
culturale reciproc avantajoase 
precum șl a schimbului experien
ței științifice și tehnice acumula, 
te in țările noastre. După păre
rea noastră acest lucru ar fi de 
mare folos pentru popoarele 
U.R.S.S. și Danemarcei.

La Moscova

Organizarea unui club 
studențesc internațional

MOSCOVA 31 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 29 martie a 
avut loc la universitatea de stat 
,,Lomonosov** din Moscova o re
uniune consacrată organizării clu
bului studențesc internațional. La 
reuniune au participat reprezen
tanți ai tuturor organizațiilor stu
dențești străine din Moscova.

Reuniunea a fost deschisă de 
către Konstantin Tarasov, secre
tar responsabil al. Consiliului 
clubului studențesc internațional. 
El a salutat pe cei prezenti ca 
viitori membri ai clubului studen-

tesc international și a vorbit des
pre principiile și sarcinile princi
pale ale clubului, creat în urma 
hotărîrii Comitetului internațio
nal de pregătire a festivalului.

Clubul studențesc internațional 
va fi condus de un consiliu alcă
tuit din reprezentanții tuturor de
legațiilor studențești la cel de-al 
Vl-lea Festival Mondial al Tine
retului și Studenților. Consiliul 
este condus de J. Pelikan, pre
ședintele Uniunii Internaționale a 
studenților.

i
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ani în sus — trebuie să consti
tuie in anul acesta o măreață 
sărbătoare a tinereții. Spartachia- 
da de vară va demonstra încă 
odată profundul caracter de ma
să al mișcării sportive din țara 
noastră. Ca și toate competi- 
țjle sportive de masă, această 
Spartachiadă va sublinia desigur 
r.j numai talentele existente în 
sporț va însemna și o contri
buție serioasă la educația comu
nistă a tineretului Practicarea 
sportului îl face pe tînăr să devi
nă mai puternic din punct 
de vedere fizic și să ca
pete un aspect moral demn 
de un tinăr constructor al vieții 
noastre noi. In focul întrece ii 
sportive se educă voința, perseve- 
rența, spiritul colectiv, ca ități a- 
! t de necesare unui utemist, unui 
tinăr luptător pentru construcția 
socialismu ui in patria noastră.

Iată de ce fiecare organ și or- 
ganizație U.T.M. trebuie să-și 
facă din tnob:”zarea tineretului 
pentru i parltdpa ’a Spartachiadă 
o sarcină de onoare.

Partidul nostru a creat toate 
condițiile pentru practicarea 
sportului, activitate atit de iubi
tă de către tineret. Zeci de sta
dioane. sute și mii de terenuri, 
tot teul de materiale sportive 
sint la dispoziția tinerilor. Lu- 
■ >e aprilie și mai constituie tra- 
»-t.«ialele luni ale construcțiilor 
de baze sportive. Este de datoria 
•rganeior pi organizațiilor U.T.M. 
să folosească acest prilej pentru 
a ■sbaii, tineretul la munca vo- 
Imtarâ pentru construirea de ba
re sportise și reameaajerea celor 
existente. Astfel tineretul iși poa
te creea noi baze sportive.

Primăvara a sosit și tineretul 
vatra este dumic să iasă pe 
•tadiuone. Succesele pe care le 
darjni ca tațn depind de orga- 
aete care se ocapă de îndrumarea 
rmrretu y p in primul rind de 
aia L.T M, de felul cum ele 
vor ergaalza dHeriteie concursuri 
f* Csdpdaete sportive din ca- 
r-tf Spartachiadei de la prima 
rrap* pisa la cea finală.

Pentru care rogiaae nu coost:- 
vie a ■adriș de a da patriei 
voit-, sportfM de froaar ieșzâ 
*u - rid_L~I_ oue asemeaa 
prtțu da masă, care si 
rorordmi. ad i„wgg ia 
ceri sd cacxreaacă laws 
carieri» patriei noastre 
ciad w tace part» *a 
*ip<'ursU’ -se > Dramul
adMfe mda m > i spertrv»

iutre-
per.tru 
afund 

loturile
«R« 
este

deschis tuturor tinerilor și tine
relor patriei noastre. Participarea 
la Spartachiada de vară este un 
prim pas pe acest drum.

De la bun început, pentru suc
cesul Spartachiadei de vară tre
buie să se stabilească o colabo
rare permanentă între organiza
țiile U.T.M. și colectivele spor
tive. Acolo unde va exista o a- 
semenea colaborare succesul 
participării tineretului la Sparta- 
chiadă va fi asigurat, lată, de 
pildă, la Spartachiada de vară 
din anul trecut, organizația de 
bază U.T.M. de la I. C. Frimu- 
Sinaia, colaborînd strins cu co
lectivul sportiv la această mare 
acțiune sportivă a reușit să ob
țină succese remarcabile. Astfel, 
această organizație de bază a 
reușit să mobilizeze din cei 590 
de tineri, peste 400 la întreceri e 
sportive din cadrul spartachia
dei.

Succesul Spartachiadei de vară 
va depinde în primul rînd de felul 
cum se va face mobilizarea tine
rilor și de buna organizare a a- 
cestei competiții. De aceea este 
necesar ca organizațiile de bază 
U.T.M. să sprijine colectivele 
sportive în vederea participării 
utemiștilor și tinerilor la prima 
etapă a Spartachiadei.

Organizațiile de bază U.T.M. 
de la sate în colaborare cu colec
tivele asociației ,,Reco’ta“, cu 
sprijinul sfaturilor populare și 
al căminelor culturale, au datoria 
să se preocupe de atragerea unei 
mase mari de tineret de la sate 
Ia întreceri, astfel incit acestea 
să devină o puternică manifesta
re sportivă tinerească închinată 
Festivalului de la Moscova.

Organizațiile de bază U.T.M. 
din școli și facultăți cu sprijinul 
direcțiuni'or respective, au acum 
cea mai bună ocazie de a.i mo
biliza pe elevi și studenți la în
trecerile din cadrul Spartachia
dei de vară.

Succesul unei participări ma
sive a tineretului la Spartachiada 
de vară din acest an va depinde 
și de felul cum organele și orga
nizațiile de U.T.M. vor populari
za această competiție de masa. 
Folosirea «nor forme variate de 
rropagaadâ și agitație. (gazetele 
ee perete, paaouri speciale, toto- 
■Metaje etc_) și h*-primul rind 
■jaci de coovnfere ca fiecare 
Eaăr in parte va dace la stimula
rea iwterewlui tinerilor pentru a 
participa in număr mare la con
cursurile Spartachiadei de vară.

popularizarea ei, îl au și profeso
rii de educație fizică, antrenorii, 
sportivii fruntași, instructorii spor
tivi voluntari, echipele sportive. 
Organizațiile U.T.M., colecti
vele sportive, trebuie să foloseas
că sprijinul pe care-l pot da aceș
tia în obținerea de către tineri a 
unor rezu tate cit mai bune în ra
murile de sport la care concu
rează.

Activiștii utemiști, activiștii 
sportivi, vor trebui să fie în frun
tea acțiunii de îndrumare a tine
rilor în vederea participării lor 
în masă la întrecerile ce se vor or
ganiza cu prilejul Spartachiadei

Și de această dată, comitetele 
regionale, raionale și orășenești 
U.T.M. poartă răspunderea pentru 
organizarea, desfășurarea și mo
bilizarea tineretului la această 
mare acțiune sportivă de masă, 
care va trebui să însemne o ade
vărată sărbătoare sportivă închi
nată Festivalului de la Moscova.

Etapele Spartachiadei de vară 
din acest an vor coincide cu eta
pele festivalurilor regionale ale 
tineretului care vor consti
tui o trecere în revistă a suc
ceselor obținute de către tine
retul nostru in cinstea Festiva
lului Mondial al Tineretului de 
la Moscova. Comisia centrală de 
organizare a Spartachiadei de 
vară, la propunerea comisiilor re
gionale, va selecționa 20 dintre 
cei mai buni sportivi evidemțiați 
în etapele regionale ale Sparta
chiadei, care vor pleca la Festiva. 
Iul Mondial de la Moscova. Acest 
lucru va constitui desigur un pu
ternic îndemn pentru fiecare tînăr 
să participe la Spartachiada de 
vară și să obțină rezultatele cele 
mai bune.

Sîntem siguri că la cea de a 
Il-a Spartachiada de vară vor 
participa sute și sute, de mii de 
tineri care se vor Întrece în lupta 
sportivă pentru a desemna pe cel 
mai buni dintre ei.

MULT SUCCES TUTUROR 
PARTICIPANȚILOR LA ÎNTRE
CERILE DIN CADRUL CELEI 
DE A ll-a SPARTACHIADE DE 
VARA A TINERETULUI 1

Duminică dimineață Stadionul Ti
neretului a răsunat iarăși de larma ■ 
zeci și zeci de sportivi care s-au în
trecut în cadrul concursului „Ziua 
sprintului și a aruncărilor”. Un nu
măr de 180 consurenți s-au prezentat 
la startul probelor pentru a obține o 
normă mai bună de clasificare. 
Dacă însă la probele de alergări — 
așa după,cum ne-a informat antrenorul 
B. Elias — au fost înregistrați circa 
60 de concurenți în schimb la arun
cări, numărul sportivilor abia a ațin* 
4—5 tineri.

In concluzie, a fost un concura d* 
sfîrșit de săptămînă, dar care din pă
cate nu și-a atins pe deplin obiecti
vele. I.E.B.S. nu s-a îngrijit de a pun» 
la dispoziția concurențiior sulițe pen
tru bărbați astfel că această probă 
urma să nu se mai dispute; noroc însă 
că un concurent, bine inspirat, a adus 
de acasă o suliță. Nici antrenorii din 
Capitală n-au privit cu destul optimism 
și seriozitate acest concurs. Altfel, am 
fi putut înregistra un număr mal 
mare de concurenți în „Ziua sprintu
lui și aruncărilor"

Atenție deci la mobilizarea sportivi
lor și la organizarea unor mai bun* 
condiții de concurs pentru duminicii* 
următoare.

—o-

★ .Mii de parizieni au urmSrtt 
duminică în pădurea Vincennea 
desfășurarea ce’.ei de-a 20-a e- 
diții a tradiționalului concurs in. 
terna(ional de cros organizat de 
ziarul „L'Humanite". Reprezen
tanții Uniunii Sovietice au fost 
principalii animatori ai întrece
rilor ciștigînd probele rezervate 
atît bărbaților cit și femeilor. La 
bărbați, campionul olimpic Vla
dimir Kuț a parcurs traseul de 
10.000 m. tnitr-un timp excelent; 
29'59"0.

Recordmana mondială Nina Ot- 
kalenko și-a înscris pentru a 
patra oară numele pe lista câști
gătorilor crosului „L’HumanitS". 
Ea a parcurs 2.000 m. in timpul 
de 7'40"0.
* Echipa greacă de fotbal Ma-

kedonikos Salonic și-a încheiat 
duminică turneul pe care l~a în
treprins tn țara noastră, fuclnd 
tn fața a 12.000 spectatori la 
Oradea cu formația locală Pro
gresul. După o repriză albă me
ciul s-a incheiat cu un rezultat 
de egalitate: 1—1, cele două 
puncte fiind înscrise tn ultimele 
4 minute de joc, de Rizos și res
pectiv Cuc. j

L'n rol însemnat fn organizarea 
fi desflțurarea in bune condițtuni 
a Spartachiadei, precum și in

SPERANȚE
ALE AVIAȚIEI SPORTIVE

IN LUPTA PENTRU
Cupa primăverii"

dad a joc caKottv

tiv

Din alese a marcind ce: de-<l 
ș&setea paact patru

Progrese

100 000 de uu «■-
. t rtudto—rb de te Bucure^ d 
Arad, de b Orașul Stahe și Tfr 
Mureș pentru a urmări ia _pre-

de fotbaL La aceștia, trebaie adău
gați desigur și recile de mri de 
iubitori ai jocului ca babaal ro
tund care su urmărit la radio în
tâlnirile de la București și And, și 
cei care au vizionat la aparate pri
ma întilnire de fotbal IC.CA.— 
Știința Timișoara) retransmisă de 
către stația noastră de televiziune. 
Putem spune deci că din partea 
spectatorilor a existat un deosebit 
interes pentru aceste prime jocuri 
din cadrul vCupei primăverii".

Să vedem acum ce preocupare 
a existat și din partea fotbaliștilor 
pentru a-i satisface pe cei veniți 
sa-i urmărească. Ne vom opri la 
cete două întilniri care an avut loc 
la București, pe stadionul „23 Au
gust" între Progresul—București 
—Energia-Flacâra-Ploești și C.C.A. 
—Știința Timișoara, patru echipe 
care au pretenții mari în ierarhia 
fotbalului nostru.

De la bun început trebuie spus 
că organizarea „Cupei primăverii** 
are ca scop principal menținerea 
în formă a jucătorilor, și mai 
mult decît atît, posibilitatea de a 
obține în cursul desfășurării ei. o 
simțitoare creștere calitativă a 
jocului practicat de către fotbaliș
tii noștri fruntași. Intîlnirile din 
cadrul „Cupei primăverii" nu ame
nință echipele de fotbal cu retro
gradarea. Iată de ce se așteaptă 
din partea fotbaliștilor antrenați în 
cîștigarea acestei cupe să practice

rcziee, 
jucătorii de te Progresul keu ht- 
cintat pe ^rrtaluri cu multe ac
țiuni core de fotbaL care *e ter-

pteeșteadar. De aid și numărul 
de goluri »4—I) care ar părea 
canea peatra cd care cameae 
jocul practicat ia trecut de parte
nerul Pregreeaiai. dar care de 
fapt b fi putut hua proporții și 
mai mari dacă cd de la Piogrejul 
n-ar fi -*ătuT de paartrte 
marcate. Petre Moldoveana. de 
pildă, a arat crteva ocazii feerie 
clare de a marca și totuși te a 
ratat

Spre deosebire de ProgrewL 
București. Energia-Flacăra-Plot*ti. 
în afara primelor 10 minute de 
joc. a practicat un joc confnz. 
steril. Cu toate că înaintașii ploeș- 
teni munceau mult pe teren, ei 
n-au construit decît de foarte pu
ține ori și mai ates n-au das pini 
la capăt acele puține acțiuni de 
atac. Credem că linia de atac a 
ploeștenilor nu s-a „rodat* încă 
și că nici nu este bine condusă.

Cea de a doua întilnire a fost 
așteptată cu un legitim interes 
deoarece se anunța o partidă 
,.tare“. Se opnneau două echipe — 
C.C.A. și Știința Timișoara — 
care au furnizat totdeauna meciuri 
frumoase. Și de această dată Știin- 
ța-Timișoara a reușit să întreacă 
pe militari (2—1) la capătul unei 
veritabile lupte de campionat.

Ce păcat că din această cauză 
am asistat la o partidă de un nivel 
calitativ mediocru, cînd de fapt 
spectatorii se așteptau — preten
ții justificate — la o întilnire 
de calitate !

Campionii noștri la fotbal, cu- 
noscuți ca buni tehnicieni și în
totdeauna bine pregătiți din punct 
de vedere fizic, s-au prezentat la 
această primă ieșire în competiție 
cu mult sub valoarea lor reală. In

M. Z.

Centrul de antrenament al 
piloților sportivi din aeroclubul 
central A.V.S.A.P...

Ca să ajungi pînă aici îți 
trebuie mai bine de o oră cu 
tramvaiul și apoi cu autobusul. 
Am prețuit entuziasmul sporti
vilor din acest centru, în pri
mul rînd după dificultățile pe 
care le înving cu multă senină
tate pentru a ajunge la aero
port și de acolo în oraș, deși 
pentru aceasta îți trebuie lao
laltă cam două ore. Am apre
ciat apoi și mai mult activita
tea lor după ce i-am cunoscut 
pe aeroport; sînt aici cîteva 
zeci de tineri pasionați după 
aviație. Ei se perfecționează 
pentru diferite specialități: 
zbor fără vizibilitate, zbor de 
noapte și acrobație.

In 1951, Aurelia Roșianu, în 
oîrstă de 17 ani, era de acum 
o parașutistă experimentată. 
Peste un an ea învăță zborul 
fără motor ; iar în urmă 'cu doi 
ani capătă brevet de pilot cu 
motor. Dumitru Stanică este un 
tinăr tîmplar la I.R.T A. — au
tobaza II, care de asemenea își 
petrece timpul său liber aici, 
pe aeroport, fstodor Marin. 
Antoaneta Boilă, Poza Vasile, 
Macarie Victor, Popescu Flori
en și muiți alții ca ei, cercetă
tori științifici, proiectanți, văt- 
mani de tramvai, funcționari, 
etc. petrec cele mai frumoase 
clipe din viața lor, aici, cu a- 
vioanele lor dragi.

Acum în primăvară, în cadrul 
antrenamentelor se execută un 
program obligatoriu de acroba
ții aeriene — loopinguri, zbor 
pe spate, răsturnări etc. — iar 
un punct special îl ocupă exer
cițiile de urcare în cel mai

scurt timp la o înălțime anumi
tă ; e vorba doar de viitorii re
cordmani ai țării la acest fru
mos și pasionat sport. Aproape 
că au fost uitate zilele de iarnă, 
cînd avioanele decolau cu schi
uri în loc de roți. Acum, tine
rii noștri privesc cu toată se
riozitatea zborurile de antrena
ment metodic, care îi pregătesc 
în vederea întîlnirilor ce-i aș
teaptă în acest an, pentru cam
pionat, pentru noi și valoroase 
recorduri.

Dar păcat că acestor sportivi 
nu le sînt asigurate toate con
dițiile de care ar trebui să se 
bucure. Dacă la alte sporturi 
— cum sînt de exemplu fot
balul, rugbiul, alpinismul, atle
tismul — există multă grijă 
pentru echipa întreprinderii sau 
a asociației, cînd însuși directo
rul instituției se ocupă de mul
te ori personal de crearea unor 
condiții favorabile sportivilor, 
de ce n-ar putea să se acorde 
o mai mare atenție aviatorilor 
amatori de la aeroclubul cen
tral A.V.S.AP.?

Ba, unii dintre conducătorii 
întreprinderilor de care aparțin 
acești sportivi le mai fac și greu
tăți, socotind sportul aviatic ca 
ceva neserios, minor și de aceea 
nu le asigură condițiile necesa
re spre a participa regulat la 
antrenamente. Ar trebui însă ca 
organele competente să acorde 
mai multă atenție piloților 
sportivi de la aeroclubul cen
tral A.V.S.A.P., să-i sprijine mai 
îndeaproape.

Aceasta ar însemna - o con
tribuție prețioasă la dezvoltarea 
sportului cu aripi din țara 
noastră.
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