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Se împlinesc doi ani de 
cînd s-a semnat la Var
șovia de către statele 

socialiste europene Tratatul 
de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală sub nume
le de Tratatul de la Varșovia. 
Astfel s-a creat o puternică 
organizație defensivă europea
nă menită să apere munca 
constructivă, pașnică a po
poarelor din țările socialiste.

Tratatul de la Varșovia a 
luat ființă din necesitatea de 
a stăvili punerea în practică 
a planurilor războinice urzite 
de puterile occidentale grupate 
in blocul militar al Atlanticu
lui de Nord (N.A.T.O.). Deoa
rece această organizație 
(N.A.T.O.) a fost extinsă, în- 
globînd diverse state — din 
Islanda pînă în Turcia —, de
oarece a fost atrasă și Germa
nia occidentala, incurajindu-se 
astfel poftele revanșarzilor 
vestgermani, a sporit perico
lul unei agresiuni în Europa. 
De aceea, statele iubitoare de 
pace de pe continentul nostru, 
membre ale marii familii a ță
rilor lagărului socialist, au so
cotit necesar să ia măsuri de
fensive pentru a preîntîmpina 
o eventuală primejdie de 
război, acționînd în concor
danță cu Carta și principiile 
O.N.U. Spre deosebire de 
N.A.T.O. și alte grupări mili
tare asemănătoare, Tratătul 
de la Varșovia rămîne des
chis tuturor statelor, indife
rent de orînduirea lor socială, 
în scopul asigurării păcii. El 
nu are nimic comun cu gru
pările militare închise, fiind o 
organizație defensivă a state
lor iubitoare de pace, gata să 
colaboreze cu orice țară în in
teresul asigurării păcii.

încheind Tratatul de la 
Varșovia, statele semnatare 
n-au renunțat Ia ideea înche
ierii unui tratat de securitate bazele lor în apropierea fron- 
colectivă în Europa cu parti
ciparea tuturor statelor euro
pene. Prevederea din tratat 
că valabilitatea acestuia va ' 
înceta automat de îndată ce 
va fi încheiat și va intra în 
vigoare un tratat general eu
ropean de securitate colectivă, 
ilustrează caracterul profund 
pașnic al Tratatului de la Var
șovia.

Cei doi ani care au trecut 
de la semnarea Tratatului au 
confirmat uriașa lui însemnă
tate ca instrument de asigu
rare ‘ a păcii și securității în 
Europa. Alianța defensivă a 
statelor socialiste iubitoare de 
pace a devenit o stavilă pu
ternică în calea agresorului.

Evenimentele din Ungaria 
au arătat fără putință de tă
gadă că și cu acest prilej 
reaefiunea internațională a 
avut ca unul din obiectivele 
principale, subminarea Trata
tului de la Varșovia — expre
sie a coeziunii și unității la
gărului socialist. Urzelile 
cercurilor Imperialiste au sufe. 
rit însă un eșec. Tocmai Tra
tatul de la Varșovia a dat po
sibilitate poporului ungar să

recurgă la ajutorul trupelor 
sovietice care, acționînd la 
cererea guvernului ungar și 
indeplinindu-și obligațiile lor 
internaționaliste față de R.P. 
Ungară și față de alte țări 
iubitoare de pace, au ajutat 
poporul ungar să zdrobească 
complotul contrarevoluționar al 
reacțiunii internaționale și in
terne. Tratatul de la Varșovia 
și-a dovedit astfel necesitatea 
și eficacitatea. Primejdia 
transformării Ungariei intr-un 
focar de agresiune fascist în 
inima Europei a fost înlătu
rată.

In condițiile actuale, impor
tanța Tratatului de la Varșo
via ca instrument al apărării 
păcii crește și mai mult. Re
centul Consiliu al N.A.T.O, 
care a hotărît înarmarea țărilor 
membre cu arme atomice și 
proiectile teleghidate, mane
vrele militare de mari propor
ții cunoscute sub numele de 
operația „Leul negru44, desfă
șurate recent de forțele mili
tare ale Pactului Atlantic, nu
meroasele declarații ale persoa
nelor de răspundere din Occi
dent și comentariile presei 
apusene dovedesc că pericolul 
unei agresiuni nu s-a micșo
rat. Dupâ cum anunța agen
ția „Associated Press44 între 
țările participante la Pactul 
Atlantic s-a semnat un acord 
secret potrivit căruia membrii 
organizației pot primi imediat 
arme atomice și proiectile te- 
ledirijate. Remilitarizarea Ger
maniei occidentale , hotărîrea 
de a o înzestra cu armament 
atomic sporește pericolul dez
lănțuirii unui război agresiv 
împotriva țărilor iubitoare de 
pace din Europa. De aseme
nea nu constituie un secret 
pentru nimeni faptul că S.U.A. 
și alte țări din blocul N.A.T.O. 
mențin numeroase trupe și

tierelor statelor socialiste, 
desfășoară împotriva acestor 
state o activitate 
uneltesc împotriva 
securității țărilor 
socialist.

Aceste fapte cer 
statelor socialiste 
sporită. Evenimentele recente 
au arătat în mod clar forța și 
coeziunea de nezdruncinat a 
țărilor lagărului socialist față 
de uneltirile imperialiste. In 
cadrul tratativelor care au 
avut loc la Moscova cu prile
jul vizitelor reprezentanților 
țărilor socialiste în Uniunea 
Sovietică a fost din nou con
firmată hotărîrea statelor par
ticipante la Tratatul de Ia Var
șovia de a întări pe toate căile 
această alianță defensivă. Au 
avut loc apoi tratative bilate
rale între o serie de delegații 
guvernamentale ale țărilor de 
democrație populară. Toate 
aceste vizite și tratative au 
confirmat încă odată hotări- 
rea țărilor bazate pe comuni
tatea ideologică și de interese
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subversivă, 
libertății și 

lagărului

Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romin vă felicită 

din toată inima și vă trimite un călduros salut de solidaritate fră
țească cu prilejul marii sărbători — cea de a 40-a aniversare a în
temeierii partidului dvs.

In cei 40 de ani ai existenței sale, Partidul Comunist din Suedia 
a dus o perseverentă și Îndelungată activitate în vederea mobili
zării maselor de oameni ai muncii la lupta împotriva exploatării 
capitaliste, pentru realizarea celor mai nobile năzuințe ale clasei 
muncitoare.

Credincios principiilor marxism-leninismului, Partidul Comunist 
din Suedia a luptat și luptă consecvent pentru realizarea unității 
de acțiune a clasei muncitoare.

Vă urăm, dragi tovarăși, ca în anii ce vin, Partidul Comunist 
din Suedia să obțină succese tot mai mari în activitatea pe care 
o duce pentru întărirea continuă a rindurilor sale și creșterea in
fluenței partidului în mase, pentru realizarea unității de acțiune a 
clasei muncitoare din Suedia, în lupta pentru îmbunătățirea nive 
lului de trai, pentru dezvoltarea drepturilor și libertăților demo
cratice, pentru menținerea și apărarea păcii.

Trăiască Partidul Comunist din Suedia 1
Trăiască și să se întărească unitatea partidelor comuniste și 

muncitorești I ...
Trăiască solidaritatea internațională a tuturor oamenilor muncii 

în lupta pentru pace, democrație și socialism I
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN
8 mai 1957.

CINSTE FRUNTAȘILOR
Consiliul de Miniștri a aprobat 

luni o hotărîre, prin care se acordă 
întreprinderilor fruntașe pe anul 
1956 Drapelul de producție al 
Consiliului de Miniștri, Steagul 
Roșu al Consiliului Central al 
Sindicatelor, titluri de „Evidențiat**, 
precum și premii corespunzătoare.

Potrivit Hotărîrii, „Drapelul de 
producție** al Consiliului de Mi
niștri pe anul 1956 și un premiu 
de 2.000.000 lei a fost conferit 
colectivului Uzinei de tractoare 
„Emst Thâlmann** din Orașul 
Stalin pentru merite deosebite în 
legătură cu îndeplinirea și depăși
rea planului de stat pe anul 1956.

De asemenea s-a acordat un 
firemiu de 650.000 lei combinatu- 
ui chimic „I. V. Stalin** din orașul 

Victoria, distins cu „Steagul Roșu*’ 
al Consiliului Central al Sindicate
lor pe anul 1956.

Pentru realizările importante ob
ținute în îndeplinirea planului de 
stat pe 1956 s-a acordat titlul de 
„Evidențiat** al Consiliului de Mi
niștri și premiile respective ur-

mătoarelor unități: schela petroli
feră Tîrgoviște, Evidențiat I, pre
miat cu 500.000 lei; întreprinderea 
Filatura Romînească de Bumbac- 
București, Evidențiat II, premiat 
cu 450.000 lei; gospodăria agri
colă de stat Odobești. Evidențiat 
III, premiat cu 120.000 lei.

Au fost de asemenea premiate 
unitățile distinse cu titlul de „Evi- 
dențiat** al Consiliului Central al 
Sindicatelor pe anul 1956 astfel: 
Atelierele C.F.R. „16 Februarie**- 
Cluj, Evidențiat I, premiat cu 
500.000 lei; fabrica de ciment 
„Victoria Socialistă“-Turda, Evi
dențiat II cu 450.000 lei; între
prinderea de reparații auto nr. 2 
Tg. Mureș, Evidențiat III cu 
80.000 lei.

Hotărîrea Consiliului de Miniștri 
stabilește felul în care sumele a- 
cordate se vor distribui pentru 
fuemieri individuale — muncitori- 
or, tehnicienilor și funcționarilor 

— precum și pentru îmbunătățiri 
social-culturale.

(Agerpres)

Iată o priveliște îneîntătoare. Cel ce urcă pînă 
Baia Mare — rămîne uimit de frumusețile naturii, 
întinde lacul Bodi format prin prăbușire de 
departe, in zare, dincolo de desimea codrilor de 
finului.

In zilele de sărbătoare, tineri și virstnici iși

aici, la 703 metri altitudine — deasupra orașului 
La picioarele călătorului, pe mai mulți kilometri, se 

teren. în față, străjuiește cabana Mogoșa, iar mai 
brazi și castani, se înalță crestele semețe ale Gu-

In curînd, calendarele întoc- \ 
mite ad-hoc vor începe să ve- \ 
stească tineretului nostru: mai \ 
sînt... zile pînă la Festival. Cu \ 
înfrigurarea așteptării marea \ 
emulație va căpăta un tempo \ 
din ce în ce mai accentuat. In- \ 
teresul generației noastre pen- 
tru această sărbătoare mondială q 
prezintă asemănări aproxima- 
tive cu decolarea unui avion: 
rulează, din ce în ce mai re- 
pede, pe sol, pînă cînd viteza 0 
ajunge într-atît de mare, incit A 
deodată aripile încep să piu- Q 
tească sus, tot mai sus, sub 
norii fanteziei... A

Acum, la a șasea tntilnire, () 
venim îmbogățiți cu o expe- â 
riență matură. Nu este vorba 
numai de faptul că delegații () 
vor fi

petrec aici timpul.

,i oameni care au crescut 
efectiv in anii scurși de cînd 
pentru prima oară tineri din 
toată lumea se fotografiau in 
fafa statuii lui Ion Huss, în* 
tr-una din cele mai frumoase 
piețe ale Pragăi de aur. Nu

Experimentarea în S M.T. 
a sistemului de salarizare 

îmbunătățit

Privită de departe, stațiunea de 
mașini și tractoare Dej nu-ți 
prea stîrnește curiozitate. Ci- 
teva clădiri mărunte, o curte 
mai mare, mașini. Dar cum 
ajungi aici, lucrurile se schim
bă. Ștefan Constantin, agro
nom, e absorbit de lucru. Te a- 
propii. Ce face el? încheie o si
tuație. Aceasta arată că planul 
stațiunii în campania de primă
vară a fost depășit cu mult.

Urcă săgeata mereu pe grafi
cul campaniei, de parcă o pîrghie 
ar împinge-o în sus.

— Intr-adevăr, o pîrghie... o 
pîrghie nevăzută însă... entuzias
mul tineresc al tovarășilor mei...

— Incepînd cu ziua de 1 apri
lie la noi se experimentează sis
temul de salarizare îmbunătățit.

Utemistul Iulian Stînă, tracto
rist fruntaș, se însuflețește. Sis
temul de salarizare îmbunătățit 
crează condiții noi de creștere a 
productivității muncii, de reduce
re a prețului de cost al lucrări
lor. De unde știe el toate astea ? 
Simplu. Au discutat ei, în briga
dă, și au văzut că așa este.

Spre a-și convinge înterlocuto 
rul Iulian Stînă vine cu argu
mente, cu exemple, cu ciire.

De pildă, pînă acum mecaniza
torii din S.M.T. nu aveau asigu
rat pe tot timpul anului un cîș- 
tig mediu pe deplin satisfăcător, 
deși în campanii, un tractorist pu
tea să cîștige chiar peste două mii 
de lei lunar Prin sistemul de sa
larizare îmbunătățit, tractoriștilor 
li se asigură în primul rînd un 
salariu de baza corespunzător pe 
tot timpul anului. Apoi, sistemul 
de salarizare îmbunătățit stimu
lează ridicarea continuă a califi
cării. Tractoriștii Iulian Stînă și

Cointeresare sporită,
entuziasm mai mare în muncă

Ion 'Marian, deși au o calificare 
diferită, erau încadrați după sis
temul de pină acum, în aceeași 
categorie de salarizare. Incepînd 
cu data de 1 aprilie, Iulian Stînă, 
cu o vechime de patru ani și pa
tru luni și, deci, cu o calificare 
superioară, va beneficia de o ca
tegorie de salarizare mai bună, 
în timp ce Ion Marian cu o ve
chime de numai un an și opt 
luni, va beneficia de o categorie 
de salarizare corespunzătoare 
gradului său de calificare.

Altă deficientă a actualului 
sistem de salarizare constă 
în felul cum se lucrează cu 
acordul progresiv. De exemplu, un

tractorist lasă la o parte, două- 
trei zile, cite un număr de hantri 
lucrați. In a patra zi, îi adună cu 
cei lucrați în ziua respectivă, iar 
sarcina de plan zilnică pare a fi 
depășită. Tractoristul primea 
în acest caz acord progresiv. Tn 
fapt, însă, nu era vorba de nici 
o depășire, iar stațiunea 
banii aceștia pe degeaba, 
cu sistemul de salarizare 
nătățit, acordul progresiv 
mai are rost. In schimb se îm
bunătățește sistemul de premiere.

C. SLAVIC 
corespondentul „Scînteii tineretu- 

tului** pentru regiunea Cluj

plătea 
Odată 
îmbu- 
nu-și

Vizitele delegației Scupșcinei 
Populare Federative Iugoslave

Li Marea Adunare Națională
Duminică dimineața membrii 

delegației Scupșcinei Populare 
Federative Iugoslavia în frunte 
cu Blajo Iovanovici, președintele 
Scupșcinei Populare a R.P. Mun- 
tenegru, membru al Comitetului 
executiv al C.C. al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, secretar 
al C.C. al Uniunii Comuniștilor din 
R.P. Muntenegru, au făcut o vizi- 
tă la Marea Adunare Națională. 
Oaspeții s-au întreținut cordial 
cu deputății 1. G. Maurer și Tiță 
Florea, vicepreședinți ai Marii A- 
dunări Naționale, Gh. Stoica, 
membru al Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale, Mihail Cru- 
ceanu, președintele Comisiei de 
politică externă, Fmil Popa, pre
ședintele Comisiei econo mtco-fi- 
nanciare, Florian Dănălache, pre- 
șed.ntele Comisiei pentru proble
mele de apărare, Gheorghe 
drașcu, președintele Comisiei 
ministrative, Traian lojiașcu, 
ședințele Comisiei juridice, 
briela Bernachi, membră a 
misiei pentru sănătate, prevederi 
șt asigurări sociale, și Elena Li- 
vezeanu, membră a Comisiei de 
politică externă. Membrii dele- 

j gafiei au fost însoțiți de Nikola 
Vujanovici, ambasadorul R.P.F. 
Iugoslavia la București.

(Agerpres)

„Raionul Vaslui complect co- 
operativizat". Nu, încă n-a apă
rut în ziar un asemenea titlu. Eu 

| cer Insă permisiunea să anticipez 
I un fapt ce se va petrece indiscu

tabil și care a dat și dă mult de 
lucru unui autentic detașament 
de Davîdovi.

,,Davîdov-ula meu, față de 
care am un sentiment de adine 
respect nu trăiește în Gremeacii- 
Log, ci la Vaslui; este mult mai 
tînăr, dar pentru că l-a cunoscut 
(prin intermediul scriitorului so
vietic Mihail Șolohov) pe Davi
dov din Gremeacii-Log, are mul
tă experiență. Nu însă și mai pu
țină bătaie de cap. Il cheamă 
Drăgan Ștefan.

Și pentru că l-am prins într-o 
seară, singur, pe cind răsufla u- 
șurat în urma unei cascade de 
treburi foarte importante, l-am 
lipsit de singurele lui clipe de 
recreere din ziua aceea (mă du
rea inima dar n-am avut înco
tro!), l-am așezat pe un scaun 
și l-am pus să-mi povestească 
mie pentru ca eu să vă poves
tesc dumneavoastră „cum e cu 
cooperativizarea agriculturii*1.

*
Se angajează, va să zică, între

gul comitet raional U.T.M., adu
nat în plenară, să lupte pentru 
mobilizarea organizațiilor de ba
ză U.T.M. la munca de coopera
tivizare a agriculturii. Tu, acti
vist la comitetul raional, trebuie 
să pleci pe teren, la Bleșca, și 
uite ce ți se întîmplă acolo.

Bleșca ăsta e un fost sat ră- 
zeșesc, adică oamenii de aici au 
fost răzeși. Pe aceștia trebuie să-i 
lămurim de avantajele lucrării în 
comun a pămîntului, ca să dea 
naștere unei întovărășiri agricole. 
Treaba asta nu-i așa de simplă 
pentru că țăranii de pe aici tt- 
făsc după ei concepții vechi ca

din partea 
o vigilență
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NOUA POLICLINICA ȘI STAȚIONARUL DIN REȘIȚA
Foto : Agerprea

DAVIDOV!" la Bleșcan
pe niște bolovani legați de picioa
re, Noi, organizațiile U.T.M. din 
sate trebuie să-i facem pe oa
meni să-și deslege bolovanii ăștia 
de la picioare și să pornească 
înainte.

Vasăzică ai ajuns la Bleșca. 
Ce să faci ? Cu ce să începi? Stai 
puțin la capătul satului și te gîn- 
dești, faci un plan.

Te duci și-l cauți pe secretar, 
împreună ou el și cu alți flăcăi 
din sat, bați noroiul ulițelor din 
poartă în poartă. Tineretul sate
lor e inimos și înțelept.

Dar nu-i lipsești pe oameni 
prea ușor de bolovanii ceia de la 
picioare.

Să vezi chestie...
E în plină zi. Stai o clipă la 

sfatul popular și-ți tragi sufletul. 
Deodată auzi în spatele tău voci 
de oameni care fac mare haz. 
Ciulești urechile.

— Auzi: Caleap, de cînd o 
stat fecioru-su, Neculai, cu el de 
vorbă, umblă prin sdț cu o funie 
în buzunar și dacă-l întrebi ce 
vrea să facă cu ea zice: — „Mă 
spînzur !** — ,,Și de ce, bre, vrei 
să te spînzuri ?“ — „Uite așa 
vreau eu.., Decît să-mi dau pă- 
mîntul la întovărășire, mai bine 
mă spînzur !**

— S-o fi țicnit, zice unul.
— Da de undei. Toată ziua se 

ceartă cu fecioru-su. Ăla zice: 
„Tată, ai să intri tn întovărăși
re !** Da el: „Ba intră tu !a

— Mare panaramă/ conchide 
unul, filozofic. De ce nu l-o fi lă- 
sînd tn pace?

— Nu-l lasă Neculai.,.

Tu stal șl asculți. Parcă ți-e 
ciudă și parcă ți-ar veni și ție 
să rîzi.

Dar nu trec două zile și-l vezi 
pe Caleap Nicolae că vine cu 
taică-su la sfat; zice taică-su:

— Uite ce-i, am adus și eu o 
cerere. Nu s-a lăsat blestematul 
ăsta de Neculai de capul meu. 
Asta-i diavol, nu fecior,,. Dar. a- 
cuma să nu credeți că de frica 
lui mă înscriu. M-am convins, 
asta-i! Am stat și eu, am judecat 
și am gîndit că așa-i mai bine. 
Mă primiți ?

Cîteodată, tu singur stai și te 
crucești de ce lucruri sint in sta
re utemiștu, să-l Imbllnzească pe 
Gheorghe Dracu...
'. Lui Nichita Gheorghe Gheor

ghe, oamenii din sat i-au spus 
Gheorghe Dracu.

Gheorghe Dracu ăsta, de cind 
am venit noi in sat — adică eu 
și cu tovarășul Davidovici, ins
tructorul regional de U.T.M. — 
umblă pe uliți și strigă in gura 
mare:

— Ătîta rău cit m-oi înscrie eu 
la întovărășire. Dacă-i prind In 
tr-o zi. le trag ăstora o mamă 
de bătută de-or să urle dinii in 
Giurgiu !

Ei, cind auzi așa ceva, simți 
mai întîi că începe să fiarbă sin* 
gele in tine; pe urmă te mai do
molești și cazi pe ginduri. La 
urmă, ce-ți zici: „la să mergem 
noi, măi frate, acasă la nea 
Gheorghe Dracu". lei cu tine e- 
chipa de agitatori și te duci,

— Am venit.
— La ce-ați venit?
— Păi, ca să nu vii dumneata

Za noi, si nu te obosești. Cu care 
dintre noi începi ?

Omul stă și se glndește.
— Păi, cu toți odată I Fi ne

vastă. adu o cană cu vin I
Ca să vezi că Gheorghe Dracu, 

ăsta, nu-i chiar atlt de dat dra
cului cum zice lumea.

Și acolo, pe buturugă, începe 
munca de lămurire. Trei zile In 
șir te tot duci la Gheorghe Dracu 
acasă și-i explici cu răbdare cum 
e cu întovărășirea li faci ca cu
le, li aduci ziare, broșuri, ti po
vestești și-i răspunzi la întrebări. 
El singur te roagă să mai vii fi 
a doua zi. Dar despre cererea de 
înscriere la întovărășire nu zice 
nici da. nici nu.

Abia după ce se inaugurează 
întovărășirea vine și-ți spune:

— Așteptam: sa văd cu cine o 
să mă adun. Poftim 
Unu-i Gheorghe Dracu!

Mai sînt și alții.

Te duci la unul acasă și-o gă
sești pe nevastă-sa în curte.

— Nu-i acasă bărbatu-miu! 
zice. Ii plecat la Iezărel.

Tot atunci insă tu vezi pe lingă 
poartă o fetiță de vreo patru ani. 
O chemi, li dai o bomboană și-i 
spui:

— Du-te-n casă la tăticu-tu și 
spune-i să-mi dea un chibrit 
să-mi aprind țigarea.

— Păi tăîicu nu-i în casă, s-a 
ascuns in pod! — zice ea sco- 
țindu-și degetul din gură.

Te duci la altul și n-o găsești in 
casă de cit pe nevastă-sa, care 
stă pe un scăunel și toarce.

— Bărbată-miu e plecat la pă
dure ! — zice.

— Foarte bine! 
stăm de vorbă cu

Te așezi pe pat 
vorbești femeii despre avar 
lucrării în comun a pămîntului.

Calcule, cifre, comparații.
Femeia toarce și ascultă- Tu-i

MIHAI CARANHL

Atui r o să 
ta.

și începi să-i

l

I

La Palatul pionierilor
In cetatea lor fericită, pionie

rii așteaptă vizita oaspeților.
Pionierul Ulpian Andrei rosteș. 

te voiosul ,,salut de pionier" care, 
apoi, răsună puternic din piepturi
le celorlalți copii. Cînd acesta a 
prins cravata și insigna tovarășu
lui Blajo Iovanovici, conducăto
rul delegației iugoslave care ne 
vizitează țara, întreaga asistență 
aplaudă Însuflețit,

Și vizita prin „marea proprie
tate" a micilor gazde începe.

Pionierii noștri au cu ce se 
mîndri in fața oaspeților. E dumi
nică, și în fiecare cerc „cravatele 
roșii" desfășoară o vie activitate.

Prietenii cărții stau cuminți ia 
mesuțele lor joase. Poveștile 
Creangă le poartă gindurile 
aripi de basm. Citeva minute 
tura le este însă întreruptă 
privesc zîmbind la cei ce au 
trat in încăperea lor liniștită. La 
cercul de radiofonie, însă, « zum
zet și larmă. Oaspeții privesc a- 
paratele de radio și cer lămuriri

„Da, toate acestea au fost lu
crate de copii 1“ — spune direc
torul. De altfel, oaspeții se con
ving de acest lucru, admirîndu-i 
pe pionierii C. Măciucă, și N. 
Muscalu care montează chiar a-

FL. DANC1U 
(Continuare ia pag. 2-a)

este vorba numai de tradițiile 
pe care le-am dobîndit, de 
prieteniile pe care le-am legat, 
de limpezirea țelurilor comune. 
Toate acestea sînt lucruri deo
sebit de importante și s-au ob
ținut de-a lungul anilor. Dar 
în plus, în 1957, tineretul no
stru își va fi cîștigat pe deplin 
dreptul de a-și trimite repre
zentanții la Moscova printr-o 
acțiune inedită — Loturile Fe
stivalului. Un mare rezervor 
de poezie. Căci acum, în acea
stă primăvară cu cer capricios, 
pe cîmpiile Bărăganului și în 
luncile Moldovei, de-a lungul 
Tîrnavelor sau în șesul Banatu
lui, urcă, în firișoarele verzi, 
seva viitoarelor cîntece care 
vor izbucni, amplificate, pe co
linele Lenin, în fața Universi
tății „Lomonosov*.

Ne vor fi mai dragi în iulie, 
sub însoritul cer moscovit, cînd 
vor răsuna în auzul popoarelor. 
Vor fi vibrațiile melodice ale 
unor fîșii de pămint pe care 
cetele de tineri le-au arat, 
le-au semănat, le-au plivit, 
le-au recoltat, lucrîndu-le sim
plu, firesc, fără emfază, ca ți 
cum nu ar fi un lucru de mi
nune să crească din pămînt 
cîntece...

ȘTEFAN IUREȘ

Eclipsă totală
de lună

lui
pe 

lec-
Ș> 

in-

La ora 22,45, și fără instru
mente optice, bucurindu-se de un 
cer senin, orice amator de feno. 
mene cerești putea să vadă eclip
sa de lună. La această ora pa- 
sionații de astronomie se bucură 
însă și de un alt avantaj: Mu
zeul popular de astronmie din 
București, str. Ana Ipătescu, 
le-a oferit o lunetă prin care să 
poată observa mai ușor eclipsa.

Reporterul nostru ne anunță că 
pînă la ora 24,30 prin fața lu. 
netei se perindaseră peste 500 de 
pasionați ai astronomiei.

Cum ați forma
reprezentativele de fotbal?

Răspunsurile primite 
de la numeroși 

iubitori ai sportului 
cu balonul rotund

Intilnirile internaționale ale fotbaliștilor noștri bat stăruitor la 
ușd. CARE AR FI FORMAȚIA CEA MAI NIMERITĂ PENTRU 
JOCUL DE DUMINICA CU POLONIA-B ? CE ECHIPA VA 
TREBUI SA OPUNEM REPREZENTATIVEI DE TINERET 
A ANGLIEI SAU PRIMEI FORMAȚII A BELGIEI ?

Cum redeți echipele reprezentative ale țării ? Cum ați forma a- 
ceste echipe dacă ati fi dvs. selecționerul unic ? Pe ce conside. 
rente c-ați baza in alcătuirea acestor formații ? — iată întrebările 
pe care redacția noastră le-a adresat unui mare număr de iubitori 
ai jocului cu balonul rotund din Capitală. Simbătă, duminică și 
luni, reporteri și corespondenți ai ziarului nostru au făcut un 
sondai in București in cadrul anchetei ziarului nostru : „CUM AȚI 
FORMA ECHIPA REPREZENTATIVA ?"

Publicăm mai jos așa cum ne-au fost comunicate, citeva din 
răspunsurile primite cu acest pri lej:

Avind în vedere meciul de du
minică. selecționarea s-ar părea 
îngreunată, cad de la Ștunța- 
Timișoara in afară de Sbircea și 
Tănase ceilalți selecționabili nu 
au corespuns. Sînt de părere to
tuși că in 
duminică

Știința-Timișoara, care ar asigu
ra un plus de omogenitate nece
sar unei echipe reprezentative. 
In ceea ce privește selecționata 
A. sînt de părere că ea trebuiește 
alcătuită pe scheletul C.C.A. cu 
unele complectări ca: Neacșu în 
linia de halfi, înaintarea cu Ozon 
și Nicușor, pe ideea formulei de

atac cu doi centri înaintași, iar 
Petschowschl să joace centru re
tras. In ceea ce privește echipa 
de tineret sint de părere că ea 
trebuie să fie cu mici excepții a- 
ceeașl care a făcut deplasarea in 
străinătate, Insă cu Ene II centru 
înaintaș, el fiind după părerea 
mea foarte indicat pentru acest 
post.

LAZAR SFERA 
fost Jucător de fotbal 

internațional

Cum văd eu echipa reprezen
tativă pentru meciul cu Belgia ? 
Intre Toma și Voinescu ll prefer 
pe Toma pentru că este mai si
gur pe balon, deși Intr-adevăr, 
nu atlt de spectaculos ca Voines
cu. Zavoda //, Apolzan, Neacșu 
ar fi deci fundașii. Dintre mi/In
cași ti prefer pe Onisie și Bone. 
Iar atacul? Scrieți: Cacoveonu. 
Constantin, Nicușor, Ozon, Tă- 
taru.

NICOLAE ZGUBEA 
tipograf

Ca o considerație generală slnt 
de părere că selectionarea jucă
torilor nu se face după criteriilevederea meciului de 

scheletul reprezentati- 
aibă la bază echipa

Caricaturistul sportiv Matty a răspuns la ancheta noastră, 
bine înțeles printr-o caricatură. El este pentru

(Continuare în pag. 4-a)

1) un portar „elastic" ji cu „•chiul" sigur; 2) fundașii să formeze un zid de netrecut; 3) mijlocașii să funcționeze ca două pistoane, să fie tehnici și mun- 
, citori; 4) doi interi creatori ; 5) un centru atacant fantezist., și 6) doi trăgători cu tir precis... pe extreme.



Păreri ale străinilor despre R, P, R.

0 afirmare 
a științei noastre medicale

Duminică dimineața la Casa 
Ziariștilor din Capitală, a avut loc 
o conferință de presă In cadrul 
căreia medici romlni și străini 
au împărtășit reprezentanților 
presei impresiile culese în timpul 
lucrărilor Congresului național 
de științe medicale dm R.P.R., 
care s-au desfășurat între 5—11 
mai la București.

Din partea oaspeților de peste 
hotare au participat ia conferința 
de presă dr. B. H. Kirman (Ma
rea Britanie) dr. J. Brygoo (Bel. 
gia), prof. dr. A. Laffont (Fran
ța), dr. G. Georgepoulos (Gre
cia), prof. dr. M. Souphi (Siria), 
dr. H. Wendt (R. D. Germană) 
și dr. K. Vidal Beretervrde (Uru- 
guai). Au luat parte numeroși 
ziariști romîni și străini.

A luat cuvîntul, acad. N. Gh. 
Lupu, secretar general al Comi
tetului de organizare a Congre
sului.

A luat apoi cuvîntul acad. M. 
Nasta, vicepreședinte al Comite
tului de organizare.

Vorbind apoi despre aportul 
participanților străini la lucră
rile Congresului acad. St. S. Ni- 
colau, vicepreședinte al Comite, 
tului de organizare a Congresu
lui a arătat :

Am fost mîndri că Congresul 
nostru a suscitat un asemenea 
interes, manifestat prin trimiterea 
de numeroase lucrări originale.

Un alt aport prețios al colegi
lor străini a fost chiar venirea lor 
la București.

Acad. dr. A. Kreindler, mem. 
bru în Comitetul de organizare a 
Congresului a răspuns unor în
trebări puse de ziariști.

Posibilități largi 
de schimburi economice

Duminică s-a închis cel de-al 
31-lea tfrg internațional din 
Bruxelles la care — pentru prima 
oară după război — au expus 
mostre ale produselor lor de ex
port și unele întreprinderi romî- 
nești de comerț exterior.

Participarea întreprinderilor 
noastre de comerț exterior la 
tîrgul din Bruxelles a fost încu
nunată de succes. Standurile ro- 
mînești au fost Vizitate de un 
numeros public între care membri 
ai guvernului belgian, reprezen
tanți diplomatici din diferite țări 
acreditați în Belgia, reprezentanți 
ai cercurilor industriale, bancare 
și comerciale din Belgia și alte 
țări. Numai îp prima săptămină 
de funcționare a tîTgului, standu
rile rominești și apoi delegații co
merțului nostru exterior au fost 
vizitați de circa 150 oameni de 
afaceri din Belgia, Olanda, Fran
ța, R F. Germană, Anglia. Lu
xemburg. Norvegia, Finlanda, 
Danemarca etc.

Succesul internațional
Recent a avut loc la Dussel

dorf în R. F. Germană „Cea de-a 
doua intilnire internațională a 
corurilor de copii și tineret", la 
care au participat formații din 
Austria, Belgia. Bulgaria, Elve
ția, R. D. Germană, R. F. Ger
mană, Franța, Olanda, Irlanda, 
Iugoslavia și Roininia. Corul de 
copii al Radiodifuziunii romine 
care a reprezentat țara noastră 
la Dusseldorf, s-a dovedit a fi cea 
mai bună formație. In legătură 
cu aceasta un redactor al Agen
ției romine de presă „Agerpres" 
a avut o convorbire cu Teodor 
Carțiș, conducătorul formației 
participante la intilnire, și Ion 
Vanica, prim-dirijor al corului.

„La cea de-a doua intilnire in
ternațională de la Dusseulorț 
— a spus printre altele Teodor 
Carțiș — corul de copii al Radio
difuziunii a participat cu o for
mație de 90 de copii. Primul 
nostru concert l-am prezentat la 
Gladbach, în sala Teatrului „Kai
ser Friederich", alături de renu
mitele coruri de copii Tilburgs 
leugdchor „St. Pieterzangertjes" 
din Olanda, Rundfunkkinderchor 
Leipzig, corul de copii al postului 
de radio din Belgrad și Sini- 
Lieuenskocr Antwerpen din Sel- 
gia. Programul nostru a cuprins 
cintece și jocuri rominești, pre
cum și lucrări clasice și contem
porane universale. Succesul a 
jost deosebit. La cererea publicu
lui care popula sala pină la re
fuz, majoritatea lucrărilor au 
fost repetate. Aplauzele frenetice 
și aclamațiile n-au contenit mul
tă vreme după ieșirea corului 
din scenă, iar la plecare am fast 
tntimpinați in stradă de o mate 
mulțime de admiratori care, așa 
cum se exprima un ziarist din

Declarații 
unui past

Pastorul danez Uffe Hansen, 
membru al Consiliului Mondial 
al Păcii, personalitate binecunos
cută pentru îndelungata și neobo
sita sa activitate în favoarea pă
cii, a viziiat țara noastră ca in
vitat al Comitetului național pen
tru apărarea păcii din R.P.R. Pă
răsind luni Bucureștiul, oaspe
tele din Danemarca a relatat 
unui redactor al agenției Ager
pres cîteva impresii despre vizita 
sa de trei săptămîni în Rominia.

Am vizitat în Romîni a — a 
spus Uffe Hansen — o s«amă de 
instituții culturale și așezăminte 
bisericești care mi-au făcut o pu
ternică impresie despre poporul 
romîn și viața sa. Pe unde am 
călătorit am stat liber de vorbă 
cu oamenii și am discutat tot ce 
am dorit Am știut puțin despre 
Komiaia și poporul său. In cursul

Acad. Șt. Milcu, membru în Co
mitetul de organizare a Congre
sului, a răspuns altor întrebări.

Dr. K Vidai Beretervide (Uru- 
guai) a făcut, la cererea ziariști
lor cîteva aprecieri asupra nive
lului științific al lucrărilor con
gresului, spunind între altele :

Congresul dv. a fost un congres 
intr-adevăr mare nu numai pen
tru că a fost un adevărat con
gres internațional, ci mai ales 
pentru că subiectele tratate la a- 
cest congres au reușit in mod 
practic să îmbrățișeze medicina 
în întreg ansamblul ei.

Nu am putut vedea totul, dar 
vă pot spune că am văzut tot ce 
am dorit.

O impresie foarte bună am că- 
pătat-o despre dragostea și de
votamentul cercetătorilor în mun
ca lor și mai ales tinerețea acestor 
oameni. Alături de maeștri vechi, 
mai bătrini, există un număr 
foarte mare din tineri cercetători, 
care au ajuns să aibă o poziție 
științifică de invidiat.

Dr. G. Georgepoulos (Grecia) 
a relevat apoi cîteva din impre
siile pe care le-a cules vizitîftd 
unele institute de cercetări din 
București.

Sînt fericit că am putut vizita 
aci Institutul dr Cantacuzino. 
care este cunoscut în Grecia din 
1924 — a spus d-sa. Este de re
marcat că în acest Institut pro
blemele de parazitologie se cer
cetează după noi metode.

Multe din aceste cercetări de 
care am aflat aci nu erau cunos
cute în Grecia și numai din mo

Presa belgiană a rezervat spații 
largi participării întreprinderilor 
rominești de comerț exterior la 
tîrgul din Bruxelles. Ziarele s-au 
ocupat in deosebi de analiza a- 
celor ramuri ale economiei ro- 
mînești care produc mărfuri de 
export interesante pentru piața 
belgiană. „Creșterea continuă a 
producției înregistrată în anii 
postbelici — scrie ziarul „La Cote 
Libre" referindu-se la industria 
petroliferă romînească — ca și 
noile și importantele zăcăminte 
descoperite in ultimii ani în 
Muntenia, Moldova, Oltenia și 
Transilvania, desmint cu desăvîr- 
șire pseudoteoriile cu privire la 
„Spectrul epuizării rezervelor de 
petrol" și la „declinul fatal" al 
producției petrolifere din Romînia. 
Producția romînească de petro! 
nu numai că nu s-a micșcrat, ci 
din contră este fn plin «vist

Oficialitățile belgiene au apre
ciat drept un eveniment impor
tant prezența la tirgul din

R. F. Germană, rămăseseră de-a 
dreptul fermecațî de arta micu
ților artiști romini. Un succes a- 
Semănător am înregistrat și la 
cel de~al doilea concert care a a- 
vut loc in sala Teatrului de Stai 
din Wuppertal. Cel de-al treilea 
și ultimul concert a fost dat ia 
Diisseldorf, in sala ^Robert 
Schumann". Se produceau aia 
cele mai bune formații din ca
drul intllnirli internaționale. A- 
panția corului de copii al Radio
difuziunii romine a fost saluta
tă cu entuziasm, fapt care dove
dea prestigiul și aprecierile ce și 
le ciștigase intr-un timp foarte 
scurt' Succesul a fost extraord. 
nar. Corul a fost bisat fără în
trerupere- timp de o ord și trei
zeci și cinci de minute.

în aclamațiile celor aproaoe 
3.000 de spectatori, dirijorul Hu
bert Qunther inițiatorul și organi
zatorul întilnirilor corale de la 
Dusseldorf, a felicitat călduros 
pe dirijorul Ion VanicO' într-o 
scurtă cuvintare, el a declarat că 
laurii succesului au fost ciștigafi 
In acest an de către corul de co
pii romini După acest concert 
mulți dintre micuții coriști au 
fost ridicați pe brațe de către ad
miratorii entuziaști, au fost so
licitați să acorde interviuri unor 
ziare, reviste și posturi de radio 
din numeroase țări. Sute de soec- 
tatori le cereau autografe Pos
turile de radio din R F. Germa
nă au cerut înregistrări speciale**

,, Corul de copii al Radiodifu
ziunii romine, după oarer ea or
ganizatorilor, a fost cotat ca u 
nul din cele mai bune din Euro-

or danez
vizitei am văzut însă o mulțime 
de locuri frumoase și las o par
te din inima mea aici.

Am vizitat cîteva instituții 
pentru ocrotirea copilului. Ele re
levă o mare grijă, o dorință pă
rintească de a face cît mai mult 
pentru copii și tineret. Și sînt 
convins că veți culege roadele 
acestei griji.

Firește, o mare parte din vizită 
mi-am consacrat-o cunoașterii si
tuației cultelor din Romînia. 
M-arn convins în mod nemijlocit 
că în Romînia există o viață reli
gioasă cu totul liberă, o armo
nie deplină între culte o înțele
gere între biserică și stat și re
cunosc că aceasta a depășit aș
teptările mele.

Guvernul țării dv. activează în 
mod sincer în favoarea păcii.

(Agerpres). 

mentul acesta vor fi cunoscute. 
Primul lucru pe care-l vol face 
cind mă voi întoarce în Grecia 
va fi să transmit colegilor mei 
cele aflate în legătură cu cerce
tările care se fac în Romînia.

Țin cu acest prilej să transmit 
toate mulțumirile și satisfacția 
noastră pentru frumoasa primire 
ce ni s-a făcut.

Am văzut la dv. șl am 
învățat multe lucruri frumoase
— a spus apoi prof. A. Laffont,
— iar Congresul d-voastră a fost 
o mare revelație atît pentru mine, 
cît și pentru țara mea și o mare 
lecție de modestie.

Am văzut multe lucruri, felul 
dv. de a munci, planifica
rea, această muncă colectivă, pe 
care o faceți de mult timp, spre 
onoarea dv.

Am văzut preocupările dv. 
și în special ale d-lui Milcu in 
problema gușei. Dv. faceți 
ceva admirabil, care nu trebuie 
decît copiat. De mult am cerut 
să se facă acest lucru în Franța 
și Algeria, în problema luptei 
contra gușei. Trebuie să copiem 
metoda dv. de lucru. Pentru 
aceasta sint foarte recunoscător 
organizatorilor acestui Congres, 
căci invitîndu-mă, mi-au dat po
sibilitatea să văd toate aceste lu
cruri.

La 25 mai vom avea la Paris 
o reuniune a ginecologilor cind 
se vor organiza două „zile fran- 
co-romîne“. Ieri l-am văzut pe 
dl. ministru al Sănătății și spe
răm că vom avea cîțiva delegați 
romini. în orice caz eu vă promit 
că voi fi eu însumi un delegat 
franco-romin.

Bruxelles a întreprinderilor ro- 
mînejti de comerț exterior. Direc
ția Generală a Tirgului a orga
nizat la 1 Mai o zi a Republicii 
Populare Romine cu prilejul că
reia drapelul nostru de stat a fost 
arborat timp de 24 ore pe primă
ria orașului Bruxelles și pe pa
vilionul de onoare al tirgului. țn 
aceeași zi oficialitățile belgiene 
au organizat vizitarea oficială a 
tirgului de către însărcinatul cu 
afaceri al R P.R. Ia Bruxelles. Q 
Vescan și de delegația comerțu
lui exterior romîn în frunte cu 
I. Mincu. Tot odată d-1 Lucien 
Cooremans, primarul orașului 
Bruxelles a oferit o recepție în 
cinstea delegației romfne la tîrg.

In generai prezenta întreprin
derilor roaineșt: de comerț exte
rior Ia cei de-al 31-lea tîrg iaur- 
națioual de mustre den BrzxeGes 
a arătat că iutre R P Rumfi și 
Belgia ei-sta largi posaci lăți de 
dezvoltare a relațiilor comerciale

>r coriști
ac, « șaw ăirijem lan V«*-re 
Sptctnzorii gtr-inn, 
de fa lacapâf cu ssa.ră clUari.

Cei IS Orijori ai porari-ar 
prezente ta Wljureu ie la Dxj- 
seldorf azjt nia an fel ie 
reținere In a țeLcăa arat raxi- 
nesc, socotind.-: corul nr. 1, dese 
a concurat ahturi de ansa-ir 
corale bine cunoscute, cu tradiție 
de sute de a®. Tn ama acești 
succes, corul de copd ci Itadia- 
âijuziune romine a primit nume
roase incitații le a caeteerta 
Franța, Aust-ia, Olanda, Belgia 
Germania și alte țdrf.

După dtev» șiptisisi patrecș- 
te in plină viată studeoteasei ti
mișorean!. un articol de asalzi 
a activități: gazetei stsdențeșd 
„FOAIA POLITEHNICII- — ve
gan al Institutului Po tecmc Ti
mișoara — na ~-i pca'-e iaurâca 
forma tradițională. sa. Bait san 
mai puțin generală, a anor ase
menea materiale. Articolele pu
blicate în gazetă, tematica ge
nerală. activitatea de agitator, 
propagandist și organizator co
lectiv desfășurată de ziar aa le 
mai judecăm numai prin prisma 
lecturii ziarului d prin cunoaș
terea situației concrete de pe te
ren.

Prin grija partidului o dată 
cu apariția unei serii întregi de 
gazete ale institutelor de invă- 
țămint superior, in orașul Timi
șoara a luat ființă gazeta „Foa
ia Politehnicii- organ al Comite
tului de partid, al Comitetului 
U.T.M. și al Asociațiilor Studen
țești din Institutul Politehnic, 
menit a deveni una din tribu
nele de luptă în opera de for
mare a viitoarelor cadre de in
telectuali ale țării.

Deși la al 18-lea număr, „Foa
ia Politehnicii" a început să a- 
pară in forma actuală, tipărită, 
de puțin timp, respectiv de la 
Începutul anului universitar 1956. 
1957. Apariția ziarului în aceas
tă nouă formă a contribuit 
și la creșterea sa calitativă, „Foa
ia Politehnicii" ajungînd să fie 
tot mai citită, tot mai prețuită, 
așteptată cu nerăbdare de stu- 
denti care găsesc in ea un prie
ten, un sfătuitor

Luptînd pentru traducerea în 
viață a Hotărîrii Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R. cu privire la 
unele măsuri de îmbunătățire a 
muncii politico-educative tn rîn- 
dul studenților, ziarul a militat 
cu tărie în acest an universitar 
pentru antrenarea studenților la 
învățătură, pentru continua Îm
bunătățire a procesului de învă- 
tămînt, reflecttnd noile condiții 
de viață și de muncă ale studen-

La expoziție
vorbești ceasuri întregi cu o 
dare de martir. După patru 
suri, cind ești gata să pleci,

Davîdovid 
la Bleșca 

(Urmare din pag. l-a)
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Pentru următoarele 3 zile în Bucu
rești și regiunea București,. Vreme căl
duroasă, cu cer schimbător. Vînt po
trivit, temperatura se menține ridicată.

IN ȚARA. Vreme în general căldu
roasă. Cer schimbător, cu înnourări mai 
pronunțate ziua, cînd vor cădea averse 
locale însofite de descărcări electrice. 
Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura 
în creștere treptată, minimele vor oscila 
între 7—15 grade, iar maximele între 
18—30 grade.

Scupșcinei Populare 
Federative Iugoslave

(Urmare din pag. l-a)
cum ultimele piese ale unui nou 
aparat.

Cercurile de muzică. Pantelija 
Prokici este îneîntat de măies
tria pionierilor care cîntă la mu
zicuțe „Hora de la moară" din 
Rapsodia lui Enescu. El propune 
chiar să se întindă o horă. ,,Vrem 
să jucăm și noi. Ne plac horele 
rominești".

Sîntem întîmpinati cu miste
rioase semnale. In cercul de tele
comunicații ,,Pi-er-zet. Stațiunea 
Ipsilon u. Ipsilon u“... și spre ln- 
cîntarea tuturor, operatorul Trifu 
Cornel face legătura cu Belgra
dul în... limba oaspeților, in en
tuziasmul acestora.

...Și iarăși noi cunoștințe. Cer
cul de coregrafie iși întimpră 
oaspeții de astădată în plin spec
tacol.

„Impresiile mele — a spus Con
ducătorul delegației iugoslave — 
sint dintre cele mai frumoase. Ea 
am să povestesc copiilor iugo
slavi. la reîntoarcerea în Iugo
slavia, despre acest minuna: pa
lat Cu un asemenea palat tfeboie 
să vă mîndriți".

♦
Luni, membri: delegației Scu^- 

șcinei Populare Federative 
R.P.F. Iugoslavia n vizita* € 
leva mari hitreprinden dia Ca 
pitală și Biblioteca Acadesie 
R P R.

atea

redacțional 
acestor o-

un student 
Politeh-

timii noastre. Preoczpfrtdu-se de 
gri:a deosebită pe care partidul 
clase: muncitoare o are față de 
tineret față de viitorii intelec- 
tnali >i țării, „Foaia Politehnicii* 
s-a străduit prin toată acti
ei să educe pe studenți in spiri
ts! dragostei față de puterea de- 
mocrat-populară. Articole ca 
„Desfășurarea muncii didactico
educative in centrul activității 
de partid", ..Pentru îmbunătățirea 
condițiilor de învățătură ale stu
denților", „Pași spre progres" 
„Învățăminte de la conafâluirea 
cadrelor didactice din invațămin- 
tul superior" și altele, dovedesc 
grija colectivului 
pentru îndeplinirea 
biective.

Militind pentru 
de tip nou, „Foaia 
nicii" a mers însă cel mai adesea 
pe drumul prezentării unor ma
teriale în care discuția e purtată 
la un nivel de principii expuse 
in general, în forme publicistice 
neadecvate. Puține sint materia
lele care au contribuit concret și 
practic la o asemenea educație. 
Răminînd, în general. în sfera 
sfaturilor principiale, al dojenirii 
în abstract a greșelilor ele și-au 
atins țelul numai în mică 
sură. In numerele publicate în 
acest
bește „Ia concret" de studenții cu 
tendințe evidente de a fugi de 
orice activitate obștească, de ori
ce 
vă, 
ter 
în 
forma un viitor inginer — cetă
țean, necombătînd de pe băncile 
institutului asemenea atitudini

mă-

an universitar nu se vor-

manifestare cultural-educati- 
de orice informare cu carac- 
politic și de a se refugia 
„știința pură". Putem oare

Am urmărit deunăzi cîteva 
ore afluența de la raionul de 
încălțăminte al magazinului 
universal „Victoria" din Bucu
rești. Femeile asaltau vnzătorii 
cu aceiași întrebare :

— Sandale de vară ?
Vînzătorii au dat negativ din

— N-avem. N-avem decit 
ce-i în vitrine.

Iar vitrinele sînt aceleași ca 
acum doi ani.

Aceeași vitrină — multiplica
tă la nesfîrșit — găsești la ma
gazinele „Romarta*, „Bucu
rești”, la cele înșirate pe stra
da Lipscani și pe calea Grivi- 
ței. De obicei — iama-sandale, 
vara-bocanci. Parcă cei în drept 
n-ar ști ca încălțămintea se li
vrează în sezoane.

Problema încălțămintei pen
tru bărbați, femei și copii nu 
a fost — în unele întreprin
deri de specialitate — rezol
vată în întregime. Firește 
— sînt și cauze obiective. 
Cele mai multe sint însă 
subiective — și acestea trebu
ie căutate în întreprinderile 
specializate în acest produs, în 
mă «urile pe care direcțiunea 
generală industriala pielărie și 
cauciuc din Departamentul in
dustriei ușoare le preconizează, 
și care sint minunate, sublime, 
di-... nu se înfăptuiesc.

Să luăm un exemplu. în ur
am cu un an. ziarul nostru a 
criticat lipsa de încălțăminte 
(zbetuțe albe, sandale) pentru 
copiii mici, și calitatea necores- 
pourătoare a celor existente. 
Cîteva luni mai tirzin un arti

cle tovarășul Ion
sssfesfesfesfesfe;^

Note pe marginea qazetei

tiMPBummiai
OBGâW At mSTITUTULUI PQUTEHHIt TIHIÎOAPA

care ma: există în felul de a 
munci și a învăța al unora din
tre cei cărora noi ne adresăm 
prin „Foaia Politehnicii" ?

Analizind modul în care zia
rul a militat pentru îmbunătă
țirea întregului proces de învă- 
țămint, pentru antrenarea stu- 
dențimii pe drumul însușirii unor 
temeinice cunoștințe științifice, 
„Foaia Politehnicii" și-a înde
plinit în general sarcinile cu 
consecventă și pricepere. Artico
le ca „Să ne pregătim de pe a- 
cum succesul la examene" din 
nr. 14 sau „Necesitatea studiu
lui individual planificat și perse
verent de la începutul semestru
lui" semnat de prof. dr. G. Ostro- 
govich — au stimulat fără în
doială activitatea studențească. 
Dar și în acest domeniu, multe 
din articole sint scrise — cum 
se spune în gazetărie — la „to
nul general", ziarul nu aminteș
te mai niciodată numele acelora 
care nu se pregătesc în mod su
ficient, care nu muncesc organi
zat, perseverent, intensiv. „Foa
ia Politehnicii" in actuala ei for
mă poaie interesa orice catego
rie de studenți, din orice insti
tut și din oricare alt centru uni
versitar și aceasta tocmai pentru- 
că ziarul nu ridică în mod con- 

Ene. director general in Minis
terul Industriei Ușoare, vorbea 
despre măsurile care vor fi 
luate. Și care este situația în 
prezent ? Pe piață continuă să 
nu existe ghetuțe albe. Ba 
mai mult, cu foarte mare greu
tate se găsesc uneori ghetuțe 
nr. 21 și 22. Ce fac întreprin
derile de specialitate, printre 
care și „Carmen" din Bucu
rești ?

Sandalele de pînză pe care 
citești marca fabricilor „8 Mai“- 
Mediaș și „Ianoș Herbak"-Cluj 
sînt incomode, lucrate ca din 
topor, o jignire adusă gingășiei 
copiilor.

Mi se pare o problemă tot 
atît de însemnată aceea a 
modelelor. Ce ne dau în prezent 
unele întreprinderi de încălță
minte ? Pantofi și sandale con
fecționați după modele vechi, 
perimate.

Cînd au apărut prima dată 
pantofii tip „Romarta", cu 
„liră", publicul i-a primit cu 
interes. Erau frumoși și la mo
dă. De atunci au trecut mai 
bine de cinci ani. In magazine 
se află tot pantofi cu „liră“. în 
plus, două-trei modele noi.

în ultima vreme au devenit 
la modă pantofii cu tocul sub
țire. Ca urmare, s-au dat dis
poziții în fabrici să se execute 
acest model, fabricile la rîn
dul lor au luat măsuri drasti
ce, și au... schimbat tocul la 
vechile modele.

In schimb, o serie de ateliere 
particulare lucrează, la prețuri 
piperate, cele mai noi modele 
de pantofi și sandale.

Se face, pe bună dreptate, 
reclamă încălțămintei ușoare. 
In prezent nu putem reproșa 
industriei noastre ușoare ca nu 
satisface cantitativ necesitățile. 
Trebuie însă să spunem că și 
sandalele de pînză au un mic 

■ici eie nu sint fru- 
Vaele rât cwfecțtenate 
k» Ji -Mediaș. De 

cteva barete subțiri de pînză, 
jnovatorif' au prins o talpă 
^respectabilă" de microporos. 
Alte sandale, confecționate din 
pînză albastră, tighelită „gin
gaș' cu negru, poartă marca fa
bricii „Ștefan PIavăț"-Timișoa- 
ra. Priviți fotografiile alătura
te. Ele reproduc „noutățile* 

Mi-aduc aminte că anul tre
cut, la direcția generală de 

po-
Nu

creț problemele specifice ale 
litehnicienilor din Timișoara. 
ar fi fost indicată, de exem
plu, o discuție, încă din timpul 
anului, asupra modului în care 
sint pregătite lucrările în cercu 
rile științifice, cum decurg orele 
de cursuri, seminarii, laboratoare, 
de ce studenții grupei x nu frec
ventează cursurile cu regularitate, 
de ce au loc întîrzieri în preda
rea proiectelor, sau cum își or
ganizează studenții unui an tim
pul liber ?

In locul materialelor abstrac
te, scrise fără căldură și cu șa 
blonardul titlu: „Să ne pregă
tim temeinic pentru sesiune" sînt 
mai necesare asemenea articole, 
scrise într-un mod inteligent și 
atractiv de diverse cadre din 
institut.

O sarcină de seamă a organi 
zațiilor U.T.M. și prin aceasta șl 
a „Foii Politehnicii" este lupta 
pentru formarea unui inginer ca
pabil, cu temeinice cunoștințe 
tehnice, cu un înalt nivel ideo
logic și politic, cu un larg ori
zont cultural. Ori, trebuie să ară
tăm că citind ultimele 5 numere 
ale „Foii Politehnicii" nu 
putea găsi decît indicații 
în acest domeniu.

Oare puțini sînt studenții 
tehnicii timișorene care au 
vagi idei despre literatura și ar
ta noastră contemporană ? Nu 

vom 
vagi

poli- 
doar

specialitate mi-au fost arătate 
cîtevâ modele noi de sandale 
ce urmau să se execute la în- 
ceptul aoestui an. Confecțio
nate din material plastic erau 
intr-adevăr frumoase. Au trecut 
mai bine de patru luni și pla
nurile... au rămas planuri.

Nu putem face momentan 
mai mult ? Oare ? Priviți foto
grafia din stînga. A fost exe
cutată la o expoziție organiza
tă la „Casa Ziariștilor" din 
București. Desigur că vă plac 
modelele. Păcat că se găsesc 
numai la expoziții... Ar trebui 
ca forurile direct răspunzătoa
re să abandoneze practica de 
a organiza expoziții cu expo
nate unice și să expună pro 
ducția de masă. Căci o expo
ziție tocmai asta trebuie să cu
prindă : ceea ce este reprezen
tativ și nu ceea ce constituie 
excepții.

Ar fi nejust sâ se spună că 
pretindem ca toți pantofii și 
sandalele să fie lucroți din ace
eași piele fină ca cei expuși la 
„Casa Ziariștilor". Din orice 
material s-ar lucra încălțămin
tea ea trebuie să fie însă și 
frumoasă, îngrijit executată, iar 
înlocuitorii pielii să nu fie aleși 
Ia voia întîmplării.

Salutăm o serie de rezultate 
bune — sandalele galbene și 
roșii pentru copii executate la 
„Ianoș Herbak" și o parte din 
încălțămintea de la „Kirov", de 
pildă.

Cumpărătorii au însă preten
ții mult mai mari.

Nu, categoric nu este vorba 
de oboseala creatorilor noștri. 
Cred însă că ei s-au obiș
nuit să lucreze după șabloane.

Se pare că și organele Minis
terului Comerțului favorizează 
această lîncezeală, contractînd 
modele vechi, perimate. La 
rîndul său. conducerea direc
ției generale industriale de spe
cialitate nu a stimulat talentul 
muncitorilor care lucrează în
călțăminte si care știu să sezi- 
seze frumosul.

Oamenii muncii cer încălță
minte frumoasă. Propunem să 
se organizeze concursuri de 
modele la care să fie atrași 
muncitorii, lucrătorii din co
merț» artiștii plastici, cumpără
torii.

Mă gîndesc din nou Ia ex
poziții. Tot ne-au folosit ele la 
ceva. Am văzut că există mo
dele, că oamenii noștri știu să 
creeze, că oamenii noștri pot 
să creeze. Deci...

s-ar putea satiriza cu același suc
ces publicistic cu care au fost 
satirizați studenții căzuți la exa
menele de admitere, studenții 
care tn 5 ani de studiu n-au ci
tit nici un roman ?

Una din lipsurile principale 
ale gazetei este lipsa unei ru
brici permanente închinate vieții 
de organizație. Problemele acti 
vității organizațiilor U.T.M. din 
institut, popularizarea experien
ței pozitive a unor organizații, 
analizarea modului în care orga 
nizațiile U.T.'M. se preocupă de 
educarea comunistă a studenți
lor, trebuie să fie obiective 
esențiale ale muncii redacționale.

Ziarul ar trebui să acorde mai 
multă atenție popularizării acțiu
nilor cultural-educative din Ins
titutul Politehnic Trebuie aspru 
criticate dezorganizarea și dezin
teresul care mai caracterizează 
unele din acțiunile ce au loc în 
Institut.

„Foaia Politehnicii" trebuie 
să-și drămuiască cu multă aten
ție coloanele gazetei In condi
țiile în care în nr. 15 două sub
soluri de pagină sînt închinate 
prezentării laboratorului de hi
drotehnică, care este cunoscut de 
majoritatea studenților din insti
tut, cu greu ne închipuim că se 
poate realiza un număr variat, 
cu o tematică largă, cu o pagi
nație vie și interesantă.

Nu putem încheia fără a sem
nala contribuția deosebit -te va 
loroasă pe care o are ziarul pe 
linia creării unei noi atitudini 
față de bunurile obștești, a unei 
noi comportări în viața de că
min, în cantină etc. Cursivele, 
notele, „etichetele" talentatului

răb» 
cea* 

~ ___ ___________... . auzi
mal Intti un foșnet, un glftit și 
pe urmă vezi că se tîrăște de 
sub pat o moglldeață care se 
deșiră și apare în fața ta, mare 
si mustăcioasă. Bărbatul zimbește 
încurcat, tușește și dă din umeri.

— Uite, tovarăși, așa-i omul* 
nostru de la țară, îndărătnic. Aude 
o vorbă de la chiabur și-și pune 
carul în pietre. Acuma pe mine., 
vă rog să mă scuzați, zău. Am 
făcut și eu o d'ostie. Dar de cind 
stați aici și-o lămuriți pe neva- 
stă-mea, iată, m-am lămurit eu 
de sub pat. Asta-i I învățați-mă 
cum să fac cererea. Așa-i ne
vastă ?

Abia stăpînlndu-te să nu ples
nești de rîs, stai și-l faci omului 
cererea. Numele nu i-l dau pen
tru că și așa s-a rușinat el destul..

Și uite așa Iși unesc la început 
pămînturite, pe urmă din ce In 
ce mai mult se unesc între eiy 
pină cind alcătuiesc o mare uni--, 
tate socialistă. O mare înfrățire, 
cu mii de legături interioare li 
face mai puternici și mai lumi-- 
nați, le îndreaptă pașii spre ma
rile producții agricole.

„Davldovul" meu a făcut pin-, 
nuri sistematice. Nu singur sej 
mergi din casă în casă, nl 
singur să bați drumurile dr 
țară, ci să suni mobilizarea ge
nerală, să mobilizezi marea masă 
de tineri care te înconjoară și. 
împreună cu ei să bați drumurile, 
să răscolești conștiința țăranilor,

în privința asta el a învățat din 
greșelile altor a.

Pentru noi pare astfel expli
cabil faptul că tinerii din raionul 
Vaslui au reușit să convingă ță
ranii din șapte sate să întemeieze 
în primăvara asta întovărășiri 
agricole.

în seara aceea am mers cu 
Drăgan pe străziie Vasluiului și 
l-am ascultat povestindu-mi și 
alte tntimpldri. Povestea ea multe 
amănunte, patetic, ca om^l ca-re-ți 
vorbește despre twes lui pa
siune.

PATRIA. BLXXttSTÎ. UlTfOK
— Citadela sftrtaatt, eoaataEtaw: 
Farmecul adtacurifor; REr_5_ GA. 
I. C. FRIMU. MIORIȚA. CCȘB - C - 
Căsnicia dr. Danvta ; M.KGHZRU. 
ELENA PAVEL, Jan Zizka. In
mul viitor : Dispărut fără V.
ALECSANDRI, VASILE ROAITA. AL. 
SAH1A, 1 MAI — Oameni fără 
tanță: LUMINA. ÎNFRĂȚIREA T5TF* 
POPOARE. N. BĂLCESCU - O-K’â 
rut fără urmă. CENTRAL. 23 Âjfmt
— Tn toiul luptat In programul vt.*x: 
Giuseppe Verdi; VICTORIA —
reic dragord ; DOIXA. APTA - Dea 
Juan; MAXIM GORKI. GH DOJ.X. 
DOX’CA SIMO — Inima clntă; TINE
RETULUI — Tu ?i camarazii til: 
TIMPURI NOI — Măgărușul Magda- 
nei. Complectare : Album sportiv; AL. 
POPOV — Omul din umbră: GRIV1ȚA
— Rîpa dracului: CULTURAL — The- 
rrese Raquin; UNIREA. MUNCA. IL1E 
PINTILIE — Frumoasele nopții: C. 
DAVID — Coasta lui Adam; T. VLA- 
DIMIRESCU. M. EM1NESCU — Ba
lada Siberiei; MOȘILOR — Aida; 
OLGA BANCIC — Garnizoana nemuri
toare; AUREL VLAICU — Prea tîrziu; 
ALIANȚA — Trandafirii lui Aliata 
FLACARA - Feroviarul: POPULAR 
Ultima întîlnire; M. EMINESCU — 
Dansează, mică doamnă !; VOLGA — 
Cu fața spre public, Yves Montand.

colaborator al „Foii Politehnicii" 
I. Arieșanu sînt elocvente din a- 
cest punct de vedere.

Comitetul organizației de bază 
U.T.M. și Consiliul Asociațiilor 
Studenților din Institutul Poli
tehnic trebuie ca sub conduce
rea organizației de partid să se 
preocupe mai Intens de „Foaia 
Politehnicii", de problemele care 
frămîntă colectivul redacțional. 
Comitetul organizației U.T.M. 
trebuie să ajute în primul rînd 
colectivul redacțional să respec
te datele de apariție. Este inad
misibil ritmul de apariție al 
ziarului din ultimul an uni
versitar. In al doilea rînd, 
comitetul organizației U.T.M. 
a Institutului Politehnic, sub 
îndrumarea organizației de par
tid trebuie să lărgească ac
tivul de colaboratori ai zia
rului, activul de corespondenți 
din toate verigile institutului. De 
asemenea comitetul orășenesc 
U.T.M. Timișoara trebuie să-și 
îndrepte și el atenția spre „Foaia 
Politehnicii" singurul ziar stu
dențesc al centrului universitar 
Timișoara, astfel îneît ziarul să 
devină una din principalele sale 
arme de luptă în opera de edu
cație a studenților politehnicii ti
mișorene, o școală gazetărească 
pentru făurirea în cursul anului 
viitor a_ unui ziar studențesc 
pentru întreg centrul universitar 
timișorean. De asemenea forurile 
în drept trebuie să asigure deîn- 
dată, un redactor șef salariat.

Cerințele studenților de la Poli
tehnica timișoreană pot fi în mod 
justificat mereu mai sporite față 
de organul lor de presă. Ei 
doresc un ziar din ce în ce 
mai bun, cu tematică largă, cu 
materiale care să lovească' răul 
în rădăcină, cu o paginație tot 
mai vie și interesantă — care să 
devină într-adevăr prietenul lor. 
tovarășul lor de luptă și învă
țătură.

A. TUDOR
1 SAVA



Convorbirea tov. N. S. Hrușciov Plenara C. C. 
al P. C. Francez

Delegația Marii Adunări Naționale a R. P. R. 
a fost primită de președintele Mao Țze-dun

cu T. Catledge, redactor șef al ziarului „New York Times**
MOSCOVA 13 (Agerpres). — 

TASS transmite convorbirea a- 
vută la 10 mai 1957 de N. S. 
Hrușciov cu Turner Catledge, re
dactor șei al ziarului american 
.New York Times'1.

După un schimb reciproc de sa
luturi, T. Catledge a spus:

Am petrecut în țara dv. cîteva 
rile plăcute, am vizitat Moscova, 
am asistat la parada de 1 Mai, 
rare mi-a făcut o impresie puter- 

,*„.i vizitat unele muzee din 
Leningrad și Kiev. In 
călătoria mea prin 

se apropie de sfîrșit.

rică. Am 
Moscova, 
jrezent, 
U.R.S.S. ______ _____
Acum plec la Stockholm. Apoi 
ntenționez să vizitez alte cîteva 
[ări europene și în preajma lui 
l iulie mă voi întoarce probabil 
in patrie.

Ati fost foarte amabil că m-a(i 
srimit. Vă mulțumesc.

Acum îngăduiti-rni să vă pun 
șîteva întrebări.

N. S. Hrușciov: Poftim.
T. Catledge: Scopul vizitei 

mele este de a lămuri punctul 
iv. de vedere asupra cîtorva pro
bleme și nu sâ polemizez cu dv. 
De fapt eu conduc partea infor
mativă a ziarului „New York 
Times", culeg fapte și nu prea 
im contingență cu partea politică 
t ziarului. De aceea vreau să lă
muresc unele probleme pentru a 
ajuta pe cititorii ziarului nostru 
să-și facă o ideie mai completă 
lespre părerile conducătorilor 
Uniunii Sovietice 
iv.

Vă rog să mă 
dacă unele întrebări o 
nară provocatoare. Eu vă pun 
întrebări nu pentru a vă pricinui 
neplăceri, ci pentru a 
imagine mai completă

și despre tară

înțelegeți just 
să vă

avea o 
__ w__ __  ___asupra 
punctului de vedere sovietic.

Prima întrebare pe care aș 
/rea să v-o pun este dacă spri
jiniți sau nu ideea convocării în
tr-un viitor apropiat a unei con
ferințe a reprezentanților marilor 
puteri la un nivel înalt și ce pro- 
Dieme ar putea fi după părerea 
’ ------— J--1 unej a_dv. examinate în cadrul 
semenea conferințe ?

N. S. Hrușciov : Am_  _ ___,____ __ declarat 
tn repetate rînduri că socotim 
utilă o întîlnire a conducătorilor 
guvernelor marilor puteri. Guver
nul sovietic se menține și astăzi 
la acest punct de vedere. O ase
menea întîlnire va fi însă utilă 
numai cu condiția să fie bine 
pregătite problemele principale 
asupra cărora se intenționează 
să se facă schimb de păreri. In 
:az contrar Intilnirea nu va a- 
iuce folosul cuvenit și conferința 
tiu va provoca decît dezamăgire 
atțt in rîndul participanților la 
întîlnire cît și în rîndul popoare
lor țărilor pe care le reprezintă.

Care sînt problemele care ar 
șutea fi examinate în prezent la 
j asemenea conferință ?

Noi considerăm că una din 
jroblemele cele thaf importante 
rare trebuie examinate este pro- 
plema lichidării încordării care 
există în relațiile dintre state și 
In primul rind dintre marile pu
leri. O a doua problemă care ne- 
resită să fie examinată este pro- 
ulema asigurării securității euro
pene. Europa este regiunea prin- 
ripală a încordării internaționale, 
unde există, s-ar putea spune, un 
nod al problemelor care crează 
încordarea între state.

Reglementarea problemei secu- 
•ității europene trebuie să ducă 
a lichidarea blocurilor militare 
ji la crearea unei situații nor
male în Europa. Ar fi poate util 
să fie creat un organ special în 
sadrul căruia participanții la 
sistemul de securitate europeană 
ar putea face schimb de păreri 
pentru a nu admite încordarea 
in relațiile dintre state. Dacă se 
va ajunge la un grad cuvenit de 
încredere între state, s-ar putea 
să nu fie nevoie de crearea unui 
argan special și problemele ar 
șutea fi examinate în O.N.U.

Dacă ar fi să vorbim mai 
precis despre încordarea interna
țională, lucrurile se reduc, se 
pare, în ultima instanță, la rela
țiile dintre două (ări — dintre 
Uniunea Sovietică și Statele U- 
nite ale Americii. Vorbind plastic, 
se poate spune că așa cum pen
tru a ajunge la miez trebuie 
treptat să rupi foile_ verzei, tot 
așa și în cazul de față, dacă s-ar 
înlătura treptat toate problemele 
nerezolvate sau litigioase intre 
[ări. in cele din urmă s-ar ajunge 
la miez, adică la contradicțiile din
tre cele două țări ale noastre — 
Statele Unite ale Americii șt 
Uniunea Sovietică. Aceasta se 
explică prin faptul că U.R.S.S. 
și S.U.A. sînt cele mai puternice 
fărî din punct de vedere indu
strial și din punct de vedere mi
litar, care pe lingă aceasta, dis
pun de arme atomice și cu hi
drogen și de un puternic arma
ment clasic. Ele duc cea mai în
verșunată polemică pe arena in
ternațională.

Noi considerăm că daca 
Uniunea Sovietică va reuși să 
ajungă la o înțelegere cu Sta. 
tele Unite, atunci nu va fi greu 
să se ajungă la o înțelegere și cu 
Anglia, Franța și cu alte țări. 
Firește avem în vedere că înțe
legerea noastră cu S.U.A. să nu 
dăuneze Angliei, Germaniei, 
Franței sau altor state.

Dacă vorbim despre celelalte 
state membre ale N.A.T.O., tre
buie remarcat că Norvegia, de 
pildă, a nimerit, se pare, în acea
stă organizație dintr-o neînțele. 
gere. Majoritatea covîrșitoare a 
poporului norvegian se gîndește 
mai mult cum să facă ca Norve
gia să iasă din Blocul Nord 
Atlantic. Același lucru se referă 
și la Danemarca, care de altfel 
este o tară care nu ar putea face 
prea multe, chiar dacă s-ar su
păra pe Uniunea Sovietică. Ace. 
lași lucru se poate spune și des
pre Olanda. După părerea noa
stră și Canada este o tară iubi
toare de pace, care a nimerit în 
N.A.T.O. dintr-o neînțelegere, ca 
urmare a condițiilor care s.au 
ivit în trecutul apropiat. Singura

țară, tn afară de S.U.A., care 
poate prezenta o primejdie pen
tru Uniunea Sovietică este 
Luxemburg-ul — a spus în glumă 
N. S. Hrușciov.

Așa dar, în ultima instanță în
cordarea se reduce în special la 
relațiile între două mari puleri: 
Uniunea Sovietică și Statele 
Unite ale Americii. Prin urmare, 
problema se pune în felul urmă- 
tor: fie că relațiile noastre se 
vor dezvolta pe o bază 
nească, fie că între țările 
vor continua și de acum 
relații încordate. S.U.A 
tară capitalistă cu un înalt ni
vel de dezvoltare. Uniunea So
vietică este o țară socialistă cu 
un înalt nivel de dezvoltare.

între noi vor exista tntotdeau 
nă divergențe ideologice. Aceasta 
nu trebuie însă să ne împiedice 
să trăim ca buni vecini. Și sîn- 
tem Intr-adevăr vecini in nord 
unde Ciukotka se învecinează cu 
Alaska. Divergențele in proble
mele ideologice nu trebuie să ne 
împiedice să dezvoltăm relații 
normale diplomatice, culturale e 
conotnice și de altă natură intre 
țările noastre.

Aceasta este o cale.
Cealaltă cale este să continuăm 

acumularea de stocuri de arme. 
In acest caz trebuie să luăm în 
considerare că dată fiind existen
ța armelor atomice și cu hidro
gen, dată fiind tehnica rachetelor 
și a proiectilelor intercontinenta
le nu este exclus Ca tn urma li
nei greșeli sau întîmplări falaie 
să poată izbucni războiul care va 
aduce nenumărate nenorociri nu 
numai popoarelor celor două (ări 
ale noastre, ci Și popoarelor lumii 
întregi.

lată de ce ar fi înțelept ca con
ducătorii marilor puteri să se în- 
tîlnească mai des pentru a rezol
va diferite probleme prin schimb 
de păreri, prin realizarea unei în
țelegeri. lată de ce la noi, în U- 
nîunea Sovietică, există dorința 
de a duce tratative cu S.U.A. 
Vreau să spun insă că dacă unii 
conducători ai S.U.A. ne vor pu
ne anumite condiții prealabile, 
așa cum îi place să facă de pil
dă d-1 Dulles, secretarul de stat 
al S.U.A., noi nu vom accepta a- 
ceasta. Or, d-1 Dulles pune cam 
des condiții ca „eliberarea" ță
rilor din Europa răsăriteană din 
așa-zisa „robie" șl unificarea 
necondiționată a Germaniei. Dacă 
se vor pune asemenea condiții, 
s-ar putea să mai treacă 200 de 
ani pînă să ne întîlnim din nou, 
deoarece în aceste probleme sîn
tem neînduplecati.

Vă place să denumiți orîndu
irea noastră socialistă „robie". 
La rîndul nostru, considerăm că 
robie pentru oamenii muncii, ro
bie pentru majoritatea covîrșitoa- 
re a poporului este orînduirea ca
pitalistă. încă cu multi ani In ur
mă. Karl Marx a arătat în mod 
convingător că orînduirea capita
listă reprezintă ------------ 1
rii necruțătoare 
porului.

Cred că este 
discutăm acum 
asupra acestei

priete- 
noastre 
înainte 
sînt o

orînduirea asupri- 
a majorității po-

tîlniri ? Esențial este însă de a 
urni din punctul mort problema a 
cărei rezolvare o așteaptă intrea 
ga omenire — problema păcii sau 
a războiului

Vreau sâ precizez că atunci 
cînd am vorbit despre crearea u- 
nui organ special pentru tratative 
intre țări am avut in vedere un 
organ care ar putea fi creat în 
cazul cînd se va ajunge la un a 
cord cu privire la un sistem de 
securitate europeană, cu partici
parea S.U A. in acest organ

T. Catledge : Aveți oare cunoș. 
tință despre o inițiativă din par
tea vreunei puteri, fie Uniunea 
Sovietică. Statele Unite ale Ame 
ricii sau o terță putere, în ce pri
vește convocarea unei noi confe
rințe la nivel inalt sau așteptați 
ca altcineva să manifeste o astfel 
de inițiativă ?

N. S. Hrușciov: Deocamdată 
nu am avut cu nimeni un scnimb 
de păreri în această privință Nu 
am vorbit decît despre punctul 
nostru de vedere.

T. Catledge Doresc să vă pun 
o mică întrebare asupra unei 
probleme foarte mari. Ati spus 
că, în anumite condiții, schimbul 
de păreri ar putea fi realizat în 
cadrul O.N.U Considerați oare 
că O N.U este un instrument in
ternational important In rezolva
rea problemelor internaționale ?

N. S. Hrușciov: Organizația 
Națiunilor Unite poate fi. desi
gur, considerată drept un instru
ment util.

Aș păcătui însă în fata con
științei mele dacă aș denumi-o un 
instrument important în rezolva
rea problemelor internaționale în 
momentul de față. Attt timp cît in 
O.N.U va exista o astfel de si
tuație în care Statele Unite dis
pun de toate și comandă acolo 
țărilor care primesc din partea 
lor pomeni, această organizație 
va fi de fapt nu o organizație in
ternațională, ci o filială a S.U.A.

Desigur că și acum există ca
zuri cînd O.N.U exprimă aspira
țiile și dorințele popoarelor, dar 
din păcate astfel de cazuri sînt 
rare.

T. Catledge : Știți bine, proba
bil, că poporul S.U.A. nu vrea 
război, după cum nu-l vrea nici 
poporul Uniunii Sovietice. Știți 
probabil că niciodată în istoria 
lor, S.U.A. nu au dezlănțuit 
vreun război agresiv. In lumina 
tuturor acestora, considerați oare 
într-adevăr că Statele Unite ale 
Americii și aliații lor pun la cale 
o agresiune împotriva Uniunii 
Sovietice ?

N. S. Hrușciov: Aceasta, după 
părerea mea, este un fapt indis
cutabil I Dacă un stat nu pune 
la cale un război, el nu acumu
lează armament, ci caută o înțe
legere cu cealaltă parte. Desigur 
că poporul american într-adevăr 
nu vrea război, însă Statele Uni
te ale Americii sînt un stat ca
pitalist centralizat, cu un înalt 
nivel de dezvoltare, al cărui gu-

vern reprezintă marile bănci și 
monopoluri. Acestea, fără a între
ba poporul, nu urmăresc deci; 
să-și mărească în permanentă 
profiturile. In rîndul conducăto
rilor americani există oameni 
lipsiți de răspundere care, de dra. 
gul scopurilor lor egoiste, duc o 
politică aventuristă pe care o nu 
mese politică „pe. marginea răz
boiului11, politică de forță.

Una este cînd un acrobat cu 
experiență face echilibristică pe 
sîrmă. Dacă el își pierde ecnili 
brul și cade, nu moare decît un 
singur om. Și de el este păcat 
Dacă își pierde însă echilibrul un 
om politic care duce politica „pe 
marginea războiului11, ț, ' 
lu i poate duce la pieirea a i 
lioane de oameni. Acest lucru 
poate fi uitat.

Nu poate fi uitat nici faptul 
anumlți conducători și oameni 
stat ai S.U.A. spun ei înșiși 
duc o politică „de pe poziții 
forță" și că o duc „pe marginea 
războiului11 tntr-urt cuvînt, în 
Statele Unite ale Americii nu po. 
porul muncitor este acela care 
vrea dezlănțuirea războiului, el 
vrea pace și prietenie între po
poare. Din păcate însă, el nu e 
xercită aproape nici un fel de in 
fluență asupra politicii S.U.A Po; 
porul este păcălit cu abilitate în 
timpul alegerilor și de multe ori 
oamenii simpli din S.U.A. nici nu 
știu de fapt pentru ce votează.

Presa, radio-ul, televiziunea, 
sălile pentru adunări — toate a- 
ceste mijloace materiale se află 
tn mîinile unui pumn de capita
liști, bogătași, care au posibilita
tea să facă tot ce-i taie capul, 
să îndrume politica în sensul care 
le este necesar în acest scop se 
folosesc toate mijloacele. Inclusiv 
înșelarea, mituirea, și alte meto
de. Firește că dacă ar fi să fie 
întrebați oamenii simpli din 
S.U.A., majoritatea covîrșitoare 
ar spune că vor pace și nu răz
boi. Cîndva probabil poporul își 
va spune totuși cuvîntul, deoarece 
lucrurile nu pot continua astfel 
o veșnicie.

Veți spune că toate acestea sînt 
propagandă comunistă. Știti însă 
că sînt comunist și reprezentant 
al clasei muncitoare, ati venit să 
stați de vorbă cu mine și în a- 
ceastă problemă nu vă pot spune 
altceva, deoarece nu am un alt 
punct de vedere asupra acestor 
probleme.

T. Catledge: După cît înțeleg, 
politica partidului comunist și a 
guvernului sovietic constă, prin 
tre altele, în stimularea vizitelor 
reciproce libere de studenti, ingi
neri, specialiști în domeniul știin 
ței și tehnicii, ziariști, oameni de 
cultură etc. în Uniunea Sovietică 
și în alte state. Este just aceasta?

N. S. Hrușciov: Da, înțelegeți 
just. Noi vrem aceasta.

greșeala 
mi
ni!

PARIS 13 (Agerpres). — Intre 
U și 16 mai, în suburbia pari
ziană Arcueil va avea loc plenara 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Francez. Pe ordinea de 
zi a plenarei figurează următoa
rele probleme :

1. întărirea unității de acțiune, 
apărarea libertăților democratice 
și lupta împotriva uneltirilor fas
ciste (raportor Jacques Duclos).

2. Rapoartele delegațiilor Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Francez cu privire la vizi
tele în Iugoslavia (raportor Fran
cois Billoux), în Bulgaria (raportor 
Etienne Fajon) și în Romînia (ra
portor Waldek Rochet). Raportul 
cu privire la tratativele dintre 
delegațiile Partidului Comunist 
Francez și Partidului Comunist 
din Tunis (raportor Leon Feix).

3. Activitatea partidului în 
mase și activitatea comuniștilor în 
organizațiile de 
Marcel Servain).

4. Examinarea 
măsuri cu privire
celei de-a 40-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie.

masă (raportor

proiectului de 
la sărbătorirea

Un impresionant 
miting anti-imperialist 

in Liban
BEIRUT 13 (Agerpres). — La 

12 mai „Frontul National", creat 
de curînd de opoziția libaneză, a 
organizat la Beirut un mare mi
ting la care au luat parte repre
zentanți ai tuturor orașelor și re- 
giunilor tării, în total peste 
50.000 oameni.

La miting au luat cuvîntul cu- 
noscuti oameni politici din Liban; 
foștii prim-mlniștri Abdallah lafi 

Saib Salam, fostul președinte 
parlamentului, Ahmed El-Asad, 
foștii miniștri Hamid Frangier 
Philippe Takla.
Vorbitorii au criticat vehement 

politica actualului guvern libanez
Apoi a avut loc o demonstra

ție a participanților la miting. 
Demonstranții au manifestat pe 
străzile capitalei scandînd lozin
cile : „Jos doctrina Eisenhower", 
„Jos pactul de la Bagdad", „Tră
iască colaborarea strînsă între 
toate țările arabe!“, „Trăiască 
frontul național Unic 1".

Și 
al

Și

PEKIN 12 Corespondentul A- 
gerpres transmite: In cursul 
după-amiezii de 12 mal, delegația 
Marii Adunări Naționale a R.P. 
Romlne. care vizitează In pre
zent China a fost primită de to
varășul Mao Țze-dun, președin 
tele Republicii Populare Chineze 
cu care s-a întreținut timp de o 
oră și jumătate. Cu acest prilej 
au fost discutate probleme pri
vind relațiile 
țări, aspecte ale construirii so
cialismului în ~ '
R.P Romînă 
internațională Convorbirea a tosl 
extrem de cordială.

In după-amiaza aceleiași zile, 
delegația parlamentară romînă a 
făcut de asemenea o vizită to
varășului Ciu En-lai, premierul 
Consiliului de stat al R.P. Chi
neze.

In seara zilei 
basadorul R P 
kin N. Cioroiu, 
ție in cinstea 
mentare romîne.

In cadrul recepției au rostit cn-

dintre cele douâ

R.P. Chineză și în 
precum și situația

de 12 mai, am- 
Romîne la Pe- 
a oferit o recep- 
delegației parla-

vîntări tovarășii Llu Șao-ți, Con
stantin Pîrvulescu, Clu En-lai 
Anton Vlădoiu, Pîn Cijen și NI- 
colae Z‘— -
rostite au fost exprimate adin. a 
prietenie șl legăturile ce unesc 
pe vecie cele două popoare in 
lupta lor pentru socialism și pace

*
In cursul după-amie2ii de luni 

tov. Constantin Pîrvulescu condu
cătorul delegației Marii Adunări 
Naționale a R.P-R., împreună cu 
tov. Avram Bunaciu, secretarul 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, membru al delegației, au 
făcut o vizită tov. Pin Ci-jen. In 
cadrul convorbirii care a avut 
loc. tov. Avram Bunaciu a făcut 
o expunere asupra organizării și 
activității Prezidiului Marii Adu
nări Naționale a R.P.R. și Marii 
Adunări Naționale, iar tov. Pîn 
Ci-jen a informat pe oaspeți de
spre activitatea Comitetului Per
manent al Adunării reprezentan
ților populari.

Marți dimineața delegația plea
că cu avionul spre (ară.

Clu En-lal

Cioroiu. In cuvintările

împotriva experiențelor termo
nucleare

MOSCOVA 13 (Agerpres). — 
Ziarul „Pravda“ publică o scri
soare a oamenilor de știință din 
U.R.S.S.. R.P Chineză, R.P.R,. 
Cehoslovacia, Polonia, Mongolia 
de la Institutul unificat de cer
cetări nucleare, în care se spune 
printre altele:

Noi. oamenii de știință de la In
stitutul internațional de cercetări 
nucleare, a cărui activitate este 
consacrată exclusiv dezvoltării 
folosirii pașnice a energiei atomi
ce, ne exprimăm solidaritatea cu 
oamenii de știință vest germani, 
care și-au ridicat glasul împotri 
va cursei înarmărilor nucleare.

Ne pronunțăm categoric pen
tru interzicerea armei atomice șl 
pentru realizarea cît mai grabni
că a unui acord între țări cu pri
vire la încetarea imediată a ex
periențelor cu bomba atomică și 
cu hidrogen, ținînd seama de fap

tul că orice război atomic, 
unde ar izbucni, se va transfor
ma în mod obligatoriu intr-un 
război atomic general cu conse 
cințe grave pentru omenirea con 
temporană.

ori

Un izvor

Mîine se deschide la Pekîn 
Congresul Noii Uniuni 

Democrate a Tineretului 
Chinadin

| PEKIN 13 (Agerpres). — 
* China Nouă transmite: La 15 
î mai se va deschide cel de-al 
jlll-lea Congres al Noii Uniuni 
? Democrate a Tineretului din 
| China. în prezent în rindurile 
f acestei Uniuni se numără 
! 23.000.000 membri, adică pesle 
î 19 la sută din întregul tine- 
| rel din China. în rindurile 
•acestei Uniuni activează 
16.660.000 de tinere chineze. în 
țară există 920.000 de organi
zații ale Uniunii.

Noua Uniune Democrată a 
Tineretului din China a cres
cut și s-a călit în luptă și în 
desfășurarea mișcării pentru 
transformările socialiste. In 
perioada primului său congres 
din 1949 această Uniune nu; 
măra în total doar 
membri, iar în anul 
rindurile sale se 
9.900.000 membri.

Noua Uniune Democrată a 
Tineretului este un ajutor cre
dincios al Partidului Comunist 
Chinez. în ultimii ani Uniunea 
acordă o deosebită atenție 
educării membrilor săi în spi
ritul comunismului și ridicării 
continuie a nivelului politico- 
ideologic al membrilor săi. 
Din anul 1949 pînă la sfîrșitul 
anului 1956 peste 2.800.000 de 
membri ai Noii Uniuni Demo
crate a Tineretului din China 
au intrat în rindurile Parti
dului Comunist Chinez.
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„Politika" despre vizita delegației 
parlamentare iugoslave în R. P. R.

BELGRAD 12 (Agerpres). — bilite în comun în acel timp, Iu- 
Taniug transmite: Ziarul „Po- ’ ' ”
litika**, care apare la Bel
grad, publică în numărul său 
de duminică un comentariu în 
care subliniază că vizita delega
ției parlamentare iugoslave în 
Romînia constituie o nouă mani
festare a dezvoltării cu succes a 
relațiilor iugoslavo-romîne din 
cursul ultimilor doi ani. Această 
dezvoltare a fost marcată în spe
cial prin tratativele, ca și prin 
declarațiile comune și hotărîrile 
adoptate în cadrul vizitelor reci
proce ale oamenilor de stat ale 
celor două țări din Cursul anului 
trecut. Pornind de la bazele sta-

mai bine să nu 
în contradictoriu 
probleme.

In ce privește problema germa
nă, ea poate și trebuie să fie re
zolvată numai de poporul german 
însuși. Această problemă va pu
tea fi rezolvată numai atunci 
cînd se vor întîlni Adenauer cu 
Grotewohl, cînd se vor întîlni re
prezentanții Berlinului și Bonnu
lui. Atunci problema germană va 
putea fi rezolvată Cu succes. Ea 
va fi rezolvată de germanii înșiși.

Intre țările noastre nu există 
probleme asupra cărora să nu pu
tem cădea de acord Bineînțeles 
că o nouă întîlnire trebuie să dea 
rezultate mai mari decît întîlni- 
rea de la Geneva, unde într-o se
rie de cazuri participanții la tra
tative au tărăgănat lucrurile, 
lată punctul meu de vedere în le
gătură cu o nouă întîlnire intre 
șefii guvernelor marilor puteri

La cele spuse aș vrea să mai 
adaug că sîntem întotdeauna gata 
să avem un schimb de păreri cu 
alte state asupra unor probleme 
ca dezarmarea, interzicerea armei 
atomice și cu hidrogen, interzice
rea experiențelor cu arma nuclea
ră și asupra altora. Sîntem întot
deauna gata să ducem tratative 
cu privire la aceste probleme, sîn
tem gata să ajungem la un acord 
rezonabil.

T. Catledge: Aș vrea să fac o 
precizare. Cînd a(i vorbit despre 
posibilitatea creării unui organ 
special pentru schimbul de păreri, 
ați avut oare în vedere un astfel 
de organ pentru schimbul de pă
reri numai între Uniunea Sovie
tică și Statele Unite sau și între 
alte state, ați avut oare în vedere 
crearea vreunui organ special sau 
ducerea de tratative între țări pe 
căi diplomatice obișnuite ?

N. S. Hrușciov: Desigur că 
poate avea loc un schimb de pă
reri și pe căi diplomatice, dar a- 
ceasta este o poveste lungă. Cu 
prilejul unor întîlniri directe, pro
blemele ar putea fi rezolvate mai 
repede.

Dacă s-ar întîlni, să admitem, 
— a adăugat în glumă N. S. 
Hrușciov — ministrul nostru Gro- 
mîko și secretarul dv. de stat 
Dulles, ei nici în 100 de ani nu 
ar ajunge la vreun acord și poa
te că numai nepoții noștri ar mai 
apuca să trăiască pînă la unele 
rezultate ale tratativelor lor.

T. Catledge : Aveți oare în 
dere o singură întîlnire sau o 
rie de întîlniri ?

N. S. Hrușciov: Nu am nici un 
plan concret. Dacă prima întîlni
re va însemna un început bun, 
de ce să nu continue astfel de in-

ve-
se-

(Urmare din pag. l-a)

de forță
totul intereselor lor comune și 
naționale.

Pentru poporul nostru, fap
tul că R P.R. este participantă 
și semnatară a Tratatului de 
la Varșovia, constituie o ga. 
ranție a desfășurării muncii 
sale pașnice, constructive, o 
garanție a independenței țării. 
Tratatul de la Varșovia consti
tuie un izvor de forță și opti 
mism pentru tinăra noastră 
generație constructoare a so
cialismului. Dacă va fi nevoie 
insă ea nu va pregeta, nici 
măcar o clipă, pentru ca. în 
strînsă unitate cu celelalte 
țări surori, să dea riposta cu
venită, nimicitoare, celor ce 
vor atenta la viața pașnică, la 
cuceririle revoluționare ale 
poporului.

Poporul romin este profund 
convins că participarea R.P.R. 
la Tratatul de la Varșovia 
este un act de uriașă impor
tanță pentru destinele sale. 
In actualele condiții interna
ționale poporul nostru vede în 
Tratatul de la Varșovia una 
din pietrele unghiulare • ale 
păcii și securității tn Europa.

politice și economice, de a în
tări prietenia lor frățească, 
forța și unitatea de monolit 
a lagărului socialist in frunte 
cu Uniunea Sovietică. Cu 
aceste ocazii s-a exprimat 
din nou și cu tărie dorința 
statelor participante la Trata
tul de la Varșovia de a întări 
pe toate căile această alianță 
defensivă menită să spulbere 
orice planuri agresive ale 
N.A.T.O. Pentru apărarea in
tereselor securității statelor 
socialiste și ale păcii în Euro
pa s-a considerat necesară 
staționarea temporară pe mai 
departe a trupelor sovietice pe 
teritoriile unor țări participan
te la Tratatul de la Varșovia. 
O deosebită importanță pentru 
întărirea colaborării in cadrul 
Tratatului de la Varșovia a 
avut-o recenta încheiere a 
acordului cu privire la statu
tul juridic al trupelor sovie
tice staționate temporar pe 
teritoriul Poloniei. R.D. Ger
mane și Romîniei. Aceste 
acorduri ilustrează adevăratul 
caracter de egalitate în drep
turi în relațiile dintre țările 
socialiste și corespund intru(Continuarea convorbirii va a- 

pare în numărul viitor).

goslavia și Romînia iși extind re
lațiile, fiind călăuzite de princi 
filile colaborării în condiții de ega- 
itate între țări socialiste și între 

partide comuniste.
In încheiere, ziarul „Politika 

scrie că declarațiile conducători
lor romîni cu privire la dorința 
Romîniei de a promova asemenea 
relații constructive, găsesc cel mai 
favorabil răspuns șl aprobare în 
Iugoslavia, care a sprijinit întot
deauna ideile cu privire la co
laborarea în spiritul egalității și 
prieteniei între popoare și state 
și, tn special, între țări care con
struiesc socialismul.
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Dl. Dulles e tulburat. Acest 
lucru deși pare senzațional, e 
totuși real. Cum se manifestă acest 
simptom ? La o conferință a func
ționarilor superiori din Departa
mentul de Stat, Dulles și-a ex
primat nemulțumirea pentru neîn- 
demînarea cu care a fost camu
flată colaborarea dintre ambasada 
S.U.A. din Iordania și regele 
Hussein, împotriva mișcării patrio
tice. In același timp Dulles are 
remușcări că nu a parat la timp 
știrile apărute în presă, referitoare 
la existența unor relații financiare 
secrete între palatul regal și func
ționarii ambasadei S.U.A.

Dl. Dulles a găsit un remediu, 
în ce constă ? A trimis ambasado
rului S.U.A. în Iordania instruc
țiuni pentru asmuțirea propagan- o șchioapă ale unei ediții speciale 
dei anti-cnmnniște . In felul a- . , ,
cesta se va abate atenția opiniei anun*a Pe OP1 «Ioane și
publice iordaniene de la activita- cu clișeele respective: Papa a m- 
tea ambasadei americane. cetat din viața astă noapte.

0 mostră de „operativitate"
Un tînăr scriitor francez care 
întreprins o călătorie prin Sta-a întreprins o călătorie prin Sta

tele Unite a avut prilejul sa cu
noască multe aspecte ale modului 
de viață american. După ce a vi
zitat orașe, ferme, muzee, uzine, 
și instituții publice, scriitorul a 
ținut să ia contact și cu marea 
presă new-yorkeză.

Contactul acesta a avut însă 
pentru el efectul unui adevărat 
șoc, dîndu-i totodată posibilitatea 
să cunoască unele moravuri care 
l-au uluit pur și simplu.

Astfel, în timp ce vizita tipo
grafia unui mare cotidian ameri
can, tînărul francez a fost izbit 
la un moment dat de titlurile de

cesta se va abate atenția opiniei care anunța pe opt coloane și

cetat din viață astă noapte.

Pe nerăsuflate, scriitorul citi 
știrile care anunțau că suveranul 
pontif s-a stins din viață la Va
tican în jurul orelor 3 noaptea, 
precum și primele telegrame de 
condoleanțe și necrologul respec
tiv.

Ca un drept credincios catolic, 
scriitorul francez era cuprins de 
emoție, dar redactorii americani 
care-1 însoțeau s-au grăbit să-i 
explice: „Nu fiți mîhnit — Papa 
trăiește. Dar întrucît în ultimii ani 
este cam suferind, pagina de edi
ție specială a fost pregătită din 
timp pentru ziua cînd...“

Și astfel oaspetele francez al 
ziarului new-yorkez a putut înțe
lege că într-adevăr de la marea 
presă americană te poți aștepta 
la orice... chiar și la asemenea 
mostră de „operativitate".

Filme documentare 
romînești 

premiate în Italia
ROMA 13 (Agerpres). — La 11 

mai a.c., președintele Republicii 
italiene, Giovanni Gronchi a pri
mit în audienți pe reprezentanții 
țărilor participante la Festivalul 
internațional al cinematografiei 
specializate care a avut loc la 
Roma. După ce a vorbit d< 
importanța artei cinematogr 
in educarea popoarelor, preșt 
tele Gronchi a adresat mulțumiri și 
felicitări reprezentanților țărilor 
care au luat parte la concurs.

In aceiași zi, a avut loc în sala 
cea mare a Universității din Roma 
premierea filmelor prezentate la 
concurs.

Documentarele cu care a parti
cipat R.P.R. au fost premiate cu 
această ocazie cu premiul II — 
o statuetă de 
tehnicitate și 
grafică.

Tunelul Mont-Blanc

mult, in rustica și liniștita

argint, pentru înaltă 
realizare cinemato-

Vrabia mălai visează.
Iată in stingă o fotografie transmisă de agenția americană 

„United Press“ cu următorul text explicativ:
„In this picture „Phillipine Sea“ is seen tying up at San Diego, 

California44 în această fotografie poate fl văzut „Phillipine Sea“ 
(este vorba de portavionul american cu acest nume) acostînd la 
San Diego în California.

Și-acum priviți aceeași fotografie (în dreapta) reprodusă de 
ziarul reacționar vest-german „Die Welt“. Este oarecum voalată 
pentru că, pretinde ziarul a fost transmisă prin belinograf. Nici 
o altă schimbare, aceeași fotografie transmisă de „United Press*4 
din San Diego. Numai că cei de la „Die Welt“ au prezentat-o cu 
titlul senzațional: „Portavioane ale S.U.A. în portul Hainan44. S-ar

• •
fals grosolan?! Eiputea pune întrebarea ce rost are asemenea fals grosolan?! Ei 

bine, falsul îșl are tîlcul, ca să zicem așa, politic...
Un portavion al S.U.A. într-un port american este un fapt di

vers. In schimb, apariția unor vase de război americane („Die 
Welt" le și enumera cu lux de amănunte) într-un port al R. P. 
Chineze, iată o știre demnă de un mare cotidian reacționar. 
O știre care, cel puțin pînă este desmințită, poate da apă la moară 
revanșarzilor vest-germani „fortificînd44 opinia publică (care ma
nifestă rezerve față de noile uneltiri războinice) cu demonstrații 
de forță, fie ele și imaginare.

Noi am putea da un nou titlu fotografiei plastografiate de „Die 
Welt44: Vrabia mălai visează...

De mult, tn rustica și liniștita 
vale Chamonix, răscolită doar de 
jocurile sportive, muntenii își po
vestesc iarna, la focuri, despre 
un temerar vis care le-ar schimba 
complect viața: un tunel pe sub 
masivul Mont-Blanc. Proiectul 
datează de 103 ani. dar deși el ar 
fi asigurat o cale infinit mai 
scurtă între Franța și Italia, 
pînă acum nu a fost aplicat.

Nouă, rominilor, asemenea tn- 
timplări nu ne stirnesc uimire. Și 
la noi doar, pe vremea burghe
ziei, construcții de tunele vitale 
pentru țară — ca cele de pe linia 
Bumbești-Livezeni, tunelul Teliu 
sau cel de la Bicaz — au fost a- 
mlnate la nesflrșit.

In 1950. terenul din preajma ce
lui mai înalt pisc din Europa era 
prospectat aproape în întregime. 
Atunci, însă, inter veniră obsta
cole in domeniul finanțării, prici
nuite de cheltuielile militare fă
cute în războaiele colonialiste din 
Coreea, Vietnam și Algeria.

în sfîrșit acum începerea lu
crărilor a fost aprobată. Dacă 
înarmarea atomică nu va cîștiga 
și de acum înainte meciul, se 
oroiectează ca această mare lucra
re să fie terminată în circa 3 ani.

Lung de 11 km. și 900 metri, 
tunelul Mont-Blanc va fi destinat 
nu trenurilor, ci autovehiculelor. 
Șoseaua, largă de 7 m., va per
mite circulația în două sensuri 
cu o viteză de pînă la 40 km. pe 
oră. Un trotuar și nișe de garaj, 
o conductă de aer proaspăt, sem
nalizatoare de circulație, telefoa
ne de ajutor, vor înlesni traficul.

La capete, pentru a evita con
trastul între lumina zilei și cea 
artificială, primii 500 metri de tu
nel vor fi trasați într-o ușoară 
curbă.

Cum privesc lo
cuitorii regiunii 
construcția care le 
va schimba viața ?

După un ziar el
vețian, ei „se bu
cura, dar par să se 
teamă un pic de 
profundele răstur
nări care vor pre
ceda „epoca de 
aur“.

Or fi citit oare 
despre tnttmplări 
ca cea relatată de 
vestitul reporter 
Vladimir Pozner, 
de la construcfia 

in S.U.A.? Or fiunui tunel .... .......
auzit de sutele de oameni otră
viți acolo de silicoză? Se tem 
de exproprierea micilor pămln- 
turi? De concurența zdrobitoare 
a imenselor hoteluri ?

S-ar părea că nimic din toate 
acestea. „Gazette de Lausanne* 
îi califică tn două cuvinte:

„Sentimentalism excesiv**...
F. C.

• La 15 mai încep lucrările 
celei de-a 9-a plenare a Comi
tetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez.
• Generalul Rojas Pinilla, 

fostul dictator al Columbiei, 
care a demisionat din postul 
său, a sosit la New York în 
drum spre Spania, unde a ho- 
tărît sa se stabilească.

• Cunoscutul actor și regi
zor de cinematograf Erich von 
Stroheim a încetat din viață 
la Mauropas (Seine-et-Oise), 
în vîrstă de 71 de ani.

• După cum anunță ziare
le, primul ministru al Indiei, 
Nehru, a acceptat invitația 
guvernului sirian de a vizita 
Siria în iunie a.c.

• La Londra a sosit o dele, 
gație a guvernului Federației 
malayeze pentru a duce trata
tive cu guvernul britanic în 
legătură cu independența ace- 
tei țări.

• La 11 mai a.c. a avut loc 
în saloanele Gării Centrale 
din Bruxelles, vernisajul ex
poziției „Turismul in R.P.R.11, 
organizat de Institutul romîn 
pentru relațiile culturale cu 
străinătatea.



După etapa „Cupa primăverii"

CURSA PĂCII

Durități, arbitraj și... altele
Cele cinci întîlniri programate 

în etapa de fotbal de duminică 
nu s-au ridicat la n-ivelul dorit. 
Faptul că s-au marcat doar 15 
goluri a demonstrat încăodată 
ineficacitatea liniilor de atac. 
S-au semnalat, la fiecare meci, 
numeroase ratări, iar unele echi
pe — ca Dinamo-București, Fla
mura Roșie-Arad, Recolta Tg. Mu
reș, în care evoluează mulți se- 
lecționabili — n.au reușit să în
scrie nici un punct.

Surprinzătoare a fost compor
tarea dinamoviștilor bucureșteni, 
care au fost învinși de către „E- 
nergia Steagul Roșu“-Orașul 
Stalin. Metalurgiștii au înscris

nat cu un scor nedecis : 1—1, a 
fost la Petroșani, între echipele 
Energia și Progresul Oradea.

Derbiul etapei a avut loc la 
București. „Progresul14 a reușit să 
rupă tradiția, obligîndu-i pe stu
denții timișoreni să guste ama
rul primei lor înfrîngeri în „Cupa 
primăverii". Meciul a fost însă de 
o calitate mediocră. In prima 
parte a întîlnirii, jucătorii Pro. 
greșului au atacat în maioritatea 
timpului beneficiind de multe 
faze de gol, dar a'acanții n-au 
reușit să înscrie decît o singură 
dată prin Banciu, care a șutat 
surprinzător din afara careului 
de 16 m. In această pa* ie a in

Filip îi ia locul. Se 
că Progresul va reuși

Fruntașii Spartachiadei

de două ori prin Percea și Proca 
realizînd dealtel cea mai bună 
partidă în actuala competiție. în
treaga linie de atac a dinamo- 
viștilor n-a reușit să fructifice 
nimic din nenumăratele situații 
favorabile, ceea ce este inexpli
cabil. De menționat că apărarea 
bucureștenilor a fost din nou ne
sigură și dură. Primul gol al 
Energiei a fost marcat din pe- 
nalti datorită faultului comis de 
același Lazăr, al cărui joc dur a 
mai fost semnalat în ultima noa
stră cronică.

La Arad, Locomotiva Bucu
rești a reușit o victorie de preț: 
3—0. Și de data aceasta, cefe
riștii au început să joace bine 
abia spre sfîrșitul întîlnirii. Olaru 
— de două ori — și Ene 11 sin'- 
autorii golurilor. Trebuie de men
ționat că textiliștii au făcut ace
lași joc confuz și ineficace ca și 
cu o săptămînă înainte la Bucu
rești. Arădenii au jucat în cea 
de a doua parte a întîlnirii în 9 
oameni, deoarece Petschowski a 
fost lovit de Greavu, iar Serfozo 
a fost eliminat pentru loviie.

Energia Flacăra Ploești a în- 
tîlnit la Tg. Mureș echipa Recolta 

, care a făcut un joc sub orice cri
tică. Ploeștenii mai eficace au 
cucerit victoria datorită puncte
lor înscrise de Dumitrescu si Bâ- 
dulescn.

Singura partidă care s.a term;-

tîlnirii, studenții r.y an arâta* 
nimic din jocul cu care ne-am 
obișnuit, ba dimpotrivă păreau 
plictisiți, blazați chiar. In repriza 
a doua, Curcan este nevoit aă 
părăsească terenul în urma unei 
ciocniri cu propriul său fundaș

Sbîrcea, și 
părea acum 
să facă scor mare. Intr-adevăr, 
improvizatul portar nu reușește 
să oprească șuturile lui Moldo, 
veanu și Ozon și astfel Progresul 
conduce cu 3—0. Din acest mo 
ment, studenții timișoreni își re
vin și reușesc să înscrie două 
goluri prin Lereter și Ciosescu. 
Revirimentul studenților a venit 
prea tirziu. In ultimul minut de 
joc Dinulescu pecetluiește scor»! 
final : 4—2.

Vrem să subliniem că în acea
stă partidă a trebuit să asistăm 
la un joc foarte dur din partea 
unor jucători de la Progresul 
„Așii" au fost Caricaș și Do- 
brescu. S"jit foarte recrobabilo 
duritățile comise de Caricas. care 
l-a lovit încă în m nutui 2 al jo
cului pe Ciosescu fără c« acesta 
să aibe balonul și de asemenea 
grosolanul fault comis de Do. 
brescu spre sfîrșitul meciului asu
pra lui Lereter, care a trebuit să 
părăsească terenul. Aceste două 
cazuri nu au fost singurele. Noi 
credem că jucătorii amintiți mai 
sus merită o aspră sancțiune din 
partea colectivuiuL

La toate aceste durități, arbi
trul Ilie Drăghid. dealtfel unul 
dintre arbitrii noștri buni, poartă 
vina principală. Ei nu a sancțio 
nat toate aceste abateri Li mod 
curajos, chiar cu eliminarea de 
pe teren, așa cum ar fi fost nor
mal, mai ales că jocul dur a fă
cut ca unii jucători selecfionabili 
de la Știința-Timișoara să fie 
destul de grav accidentați, fâcin- 
du-i indisponibili.

Considerăm că ar fi cazul ea 
In sfirșit Colegiul central al ar
bitrilor. căruia i-au fost sezisate 
încă din săptămina trecută sla
bele arbitraje prestate, să ia mă
surile așteptate. Oare acestea sînt 
atît de greu de luat ? Puțin cu
raj...

Premierea 
regiunilor 

evidențiate

S. SPIREA

Duminică dimineața a avut loc 
ședința de analiză a desfășurării 
Spartachiadei de iarnă a tineretu
lui — ediția 1957.

La ședință au participat preșe
dinții comisiilor regionale de or
ganizare a Spartachiadei, preșe
dinții regionali ai asociației „Re
colta*, activiști * — —
C.C.F.S. și 
tive.

Tovarășul 
cretar al 
președintele 
organizare a Spartachiadei, a pre
zentat raportul cu privire la des- 

I fășurarea Spartachiadei de iarnă 
I a tineretului.

Raportul a făcut o amplă ana- 
; liză a felului în care s-a desfă
șurat Spartachiada. S-a scos în 

' evidență ca o contribuție simți- 
' toare la succesul competițiilor 
sportive l-a avut munca de pro
pagandă și agitație. Materialele 
de popularizare, afișe, fotomon
taje etc., au fost folosite cu mai 
mare eficacitate. La sate, însă, 
difuzarea materialelor s-a făcut cu 

’ intirziere, ceea ce a avut desigur 
repercusiuni.

In continuare, s-a făcut analiza 
din punct de vedere organizate- 

i ric. S-a subliniat interesul mani
festat pentru concursurile din ca
drul Spartachiadei de iarnă. Cifra 
de 2.000.000 de participări re
prezintă o creștere față de anul 
trecut.

Nivelul calitativ al participanți- 
lor a lăsat însă de dorit Aceasta 
se datorește lipsei unei pregătiri 
prealabile, precum și faptului că

ai U. T. M.» 
ai asociațiilor spor-

Petre Gheorghe, se- 
C.C. al U.T.M., 
Comisiei centrale de

C.C.F.S. regionale, raionale și oră
șenești nu au acordat un sufi
cient sprijin prin comisiile lor de 
specialitate și prin cadre tehnice.

Din analiza organizării și des
fășurării Spartachiadei de iarnă, 
a realizărilor și lipsurilor ce s-au 
manifestat, s-au tras numeroase 
învățăminte și sarcini în vederea

au 
au

Meridiane
sportive

Râoîri bănoase
Tînărul englez Dilan Thomas 

— student în medicină — a găsit 
un sistem grozav de a face bani. 
El a răpit doi jucători de fotbal: 
Quixall de la „Shefield Wednes
day” și Granger de la „Schefied 
United** amenințînd apoi conduce
rea cluburilor că nu-i înapoiază 
pînă ce nu primește o oarecare 
sumă de lire.

Explicație
elve-

Cum ați forma

reprezentativele de fotbal?
Răspunsurile primite de la numeroși 
iubitori ai sportului cu balonul rotund

(Urmare din pag. l-a)

cele mai inspirate. Părerea mea 
este că ar fi mai indicat ca ea 
să se facă pe principiul unor cen
tre teritoriale, adică, succesiv în 
mai multe centre cuprinzînd ora
șe mari cum ar fi de exemplu: 
Oradea, Arad, Cluj, Timișoara,' 
să se facă trialuri de către o co
misie de antrenori de categoria 
l-a din partea locului în centrul 
cel mai apropiat. Abia du0ă aceea 
cei susceptibili pentru a face par
te din echipa reprezentativă să 
fie trimiși la București. Aceasta, 
pe lîngă faptul că ar scuti jucă 
torii de deplasări lungi, dese, o- 
bositoare, de scoaterea lor din 
producție sau de lipsa de la studii, 
ar asigura o selecționare mai ju
dicioasă (dat fiind și posibilitatea 
trecerii în revistă a unui număr 
mai mare de jucători în forma 
cea mai bună) aceasta fără să 
mai vorbim de cheltuielile mari 
care s*e fac prin aducerea jucă
torilor la București. In ceea ce 
privește formula , echipei naționa
le A,, consider că ea trepuej alcă
tuită pe scheletul echipei C C A.. 
selecțîonata B, pe scheletul echi
pei Știința Timișoara. . iar .selec
ționata de tineret pe scheletul 
ech'pei de tineret care a făcut tur
neul în străinătate. Acest criteriu 
ar asigura echipelor noastre re
prezentative omogenitatea, factor 
hotăritor în obținerea unor re
zultate în măsură să reprezinte 
valoarea reală a fotbalului romi 
nesc

puține ședințe teoretice cu jucă
torii și mai multe lecții practice 
pe teren. Și acum iată cum văd 
eu cele trei formații: LOTUL A: 
Toma — Zavoda II, Apolzan. 
Neacșu — Călinoiu, Onisie — 
Cacoveanu, Nicușor, Ozon, Pet- 
schowschi. Tătara.

LOTUL B: Dungu — Zbireea 
Brînzei, Macri — Hidișan, Farcaș
— Hașoti, Lereter, Ciosescu, Di- 
nulescu, Boroș.

LOTUL DE TINERET: Coama
— Szakas II, Stancu, Soare — 
Bodo, Neamțu — Eftimie, Raab, 
Ene II, Seredai, David.

CONSTANTIN RADA 
responsabilul agenției 

Pronosport nr. 1 
Calea Victoriei

E. STEPAN 
antrenor la Știința*- 

Timîșoara

Ce sistem de joc aș indica eu ? 
Joc în permanentă mișcare, cu 
atacuri rapide 
mele la tușă, 
ghesul atacuri 
da posibilitate 
de repliere.

Linia de mijlocași să

la poartă, 
pentru a 

pe centru 
apărării

Extre- 
nu In

și a nu 
adverse

Linia de mijlocași să coordo
neze acțiunile atacului dar să nu 
lase centrul terenului descoperit. 
Această remarcă o fac pentru io 
tul de tineret.

Ca o problemă generală vala
bilă pentru toate celelalte loturi 
cred că ar fi bine să se tină mal

La premiera „Cupei Balcanice
Ne am bucurat sincer la ves

tea desfășurării „Cupei Balca
nice" la atletism pentru juniori 
și junioare. Ideea unei astfel de 
competiții internaționale prin co
respondentă se pare a fi fericită 
și nu ne indoim de rezultatele 
frumoase pe care, desigur, vom 
avea posibilitatea să le relatăm și 
noi cu ocazia acestor întreceri. 
Duminică pe trei stadioane din 
Capitală a avut loc inaugurarea

Cea de-a 10-a etapă a „Cursei 
Păcii** Praga—Berlin—Varșovia 
disputată luni de la Wroclaw la 
Katowice, a adus schimbări im
portante in clasament- Ciclistul 
bulgar h'encio Hristoo a reintrat 

i in posesia tricotului galben pe 
care il cedase sovieticului Kapi- 

I tanov. Avansul lui Hristov față 
de al doilea clasat este acum a- 
preciabil și el are mari șanse să 
ciștîge această competiție.

Reprezentantul nostru Constan
tin Dumitrescu clasat pe locul doi 
in etapa a 9-a a pierdut mai mult 
de 15 Hunwfe și cîteva le
clasament. Dumitrescu a sosit 
lntr-un pluton cu Kapitano? și 
belgianul Proost. O comportare 
bună a avut in etapa de ieri Ște
fan Poreceanu, primul sosii din
tre romîni, la aproximativ trei 
minute jață de câștigătorul etapei.

Clasamentul etapei: 1. Butzen 
(Belgia) a parcurs 190 km. In 
4h^55’16”; în același timp au 
sosit alți 9 alergători printre 
care: Hristoo (R.P.B.), Bugalski 
(R.PJ>.), Koledov (U.R.S.S.), Pe- 
trooic (Iugoslavia), Gruenwald 
(RJ).G.). Pe echipe a clștigat 
Suedia în 14h.52’G3” urmată de 
RJ). Germană ldhSTW.i

Tovarășul Dan Marinescu, stu
dent la universitatea ,,C. I, Par- 
hon", a făcut o interesantă pro
punere care merită să fie subit- 
niată, avind In vedere că nume
roși alți cetățeni ne-au răspuns 
aproape identic: „In primul rind 
nu sînt de acord cu scoaterea lut 
Brînzei și trecerea lui la lotul 
B. deoarece irt acest lot există 
de acuma doi stoperi de o certă 
valoare. Cred că Brînzei se aco
modează mai bine jocului bel
gienilor decît Apolzan care nu 
joabă în forță împotriva unui 
atac masiv cum este cei al viito 
rilor noștri adversari de la Bru
xelles. Apoi cred că ar fi bine de 
folosit formula cu doi centri îna
intași : Ene I și Ozon, iar unul 
dintre interi — Nicușor. Acești 
jucători au mai jucat împreună 
la ,,Dinamo" și golaverajul ecm- 
pei „Dinamo" de acum doi ani 
recomandă această tripletă re
marcabilă. Petschowschi este un 
excelent tehnician și poate juca 
foarte bine și in post de half, de 
altfel postul in care s-a consa
crat și In care a jucat în echipa 
na(ională In primele lui meciwi 
internaționale. Ca extremă stin
gă in lotul A t-ași vedea mai 
bine pe ion Suru (nu este în lot. 
— n. n.) care este In revenire de 
formă și nu pare atit de uzat ca 
Tătar u.

DAN MARINESCU 
student, universitatea 

„C. I. Parhon"

„Cupei 
nice**, 
admirabil, tere
nurile bine 
menajate, 
creiat o 
bianțâ favora 
bilă desfășurării 
întrecerilor atle
tice pentru ju
niori, 
insă,
mărul 
zenți 
rești _ 
zi a „Cupei Bal
canice** a fost 
atit de mic. Ci
fra de 400 de 
tinen șf tinere 
care au pa 
c-.pat la pr

Păcat.
că nu- 

celor pre
ia Bucu- 
în prima

Balei-
Timpul

mește ți credetr 
câ nici pe erga 
nizatori nu-i 
mulțumește a- 
ceastă slabă par
ticipare. Dar spe
răm că printr-o
popularizare intens i a acestei 
rompetlții. vom avea ocări» să 
înregistrăm in decursul săptâ- 
minilor următoare la startul pro
belor. un număr aprec.abL de 
tineri atleți pe măsura nos:bi!ită- 
ț:!or existente De altfel, ntrece- 
rile din cadrul „Cupei Balcanice* 
se vor desfășura in decursul în
tregii luni, urmind ca apoi să se 
centralizeze pe scară republicană 
primele douăzeci de rezultate Ia 
fiecare probă.

Linele dintre rezultatele înre
gistrate duminică merită a fi 
subliniate. Juniori: V. JURCA — 
100 m. — 11,6 (după ce in serii 
a alergat 11.4) ; GR. GHIȚA — 
400 m. 55.1; D. BUIAC — 1500 
m. 4 : 14j0; la 3000 m. M. PEG- 
ZA — a „scos" 10 : 05,0; iar la

lungime acelaș V. JURCA a sta 
bilit 6,36. Uri rezultat interesant 
a stabilit juniorul E. RABINO
VICI cu o greutate de 6 kg. : 
1X91. La junioare : 60 m. p al 
Gr. ZAHAWA și Val. IONESCU 
au înregistrat ambele 8.8; la Iun- 
gime V. SMARANDOIU a stabi
lit 4,72 m. iar Ia înălțime aceeași 
atletă și C. ALEXANDRESCU 
au trecut ștacheta la 1.36 m.

Sperăm că desfășurarea „Cupei 
Balcanice* de atletism pentru ju
niori și junioare nu va însemna 
numai un prilej de detectare, dc 
scoatere la suprafață a unor noi 
speranțe ale atletismului nostru 
pentru anii următori ci chiar rea
lizarea unor performanțe de va
loare.

Spartachiadei de vară care a în
ceput.

Discuțiile la raport, la care 
participat numeroși vorbitori, 
subliniat rolul pe care îl au con
cursurile sportive de masă pentru 
atragerea tineretului în mișcarea 
sportivă.

A urmat apoi premierea regiu
nilor fruntașe. Comisia Centrală 
de organizare a Spartachiadei a 
oferit cupe regiunilor ORADEA, 
GALAȚI, SUCEAVA și HUNE
DOARA.

Fanionul C.C. al U.T.M. pen
tru cel mai mare număr de tineri 
mobilizați la competițiile sportive 
de masă a fost decernat COMI
TETULUI REGIONAL U. T. M. 
HUNEDOARA.

Sportivii romîni 
peste hotare
La 11 mai a avut loc îrt 

sala „Gwardia** din Varșovia în- 
tîlnîrea revanșă dintre echipele 
de lupte libere ale orașelor Bucu
rești și Varșovia. Luptătorii ro
mîni s-au dovedit superiori, ob- 
ținînd victoria cu scorul de 5—3. 
Punctele echipei bucureștene au 
fost realizate datorită victoriilor 
obținute de Ruszi, Pintea, Mure- 
șan, I. Ghincea și Ballo.

★ Intr-un meci internațional 
de baschet echipa de tineret a 
Italiei a învins duminică la Go- 
rizia echipa de tineret a R.P.R. 
cu scorul de 70—59 (32—26). 
Baschetbaliștii romîni vor susține 
la 14 mai un joc amical în com
pania reprezentativei orașului 
Gorizia.

☆ Echipa seleefionată de lupte 
a regiunii Timișoara și-a început 
duminică turneul In R.P.F. Iugo
slavia evoluînd la Belgrad in 
fața echipei Partizan. Meciul s-a 
încheiat cu un rezultat de egali
tate: 4—4.

Astăzi la Novi Sad echipa timi
șoreană tntîlnește reprezentativa 
Vojvodinei.

☆ Echipa sindicală a rugbiștl- 
lor romîni care se află în turneu 
în Franța a debutat victorioasă 
în meciul de la Tarbes cu echipa 
selecționată Bearn-Bigorre a or
ganizației F.S.G.T. După un meci 
foarte spectaculos rugbiștii ro
mîni au obținut victoria cu sco
rul de 8—5 (3—0) prin punctele 
realizate de Pîrcălăbescu, Stă- 
nescu și Țibuleac (transformare).

Cunoscutul ziarist sportiv 
țian Vico Rigassi a publicat de 
curind un articol în care arată 
motivele pentru care cicliștii ita
lieni n-au participat la „Cursa 
păcii**. Propunerea ca cicliștii ita
lieni amatori să participe la acea
stă importantă competiție a fă
cut-o antrenorul federal al fon- 
diștilor amatori Proietti (fost con
ducător al unui detașament de 
partizani antifasciști). Respingerea 
propunerii a fost hotărită de noul 
președinte al Federației Italiene 
de Ciclism, industriașul Rodini 

conducător al sportului ita- 
pe vremea lui Mussolini), 

comentarii.

Puțina istorie
Unul din precursorii auto-stopu- 

lui este fără îndoială Fred Lords. 
Acest american s-a ilustrat în 
sport cîștigînd maratonul la Jocu
rile Olimpice din 1904 de la St. 
Louis. Este demn de subliniat că 
a utilizat autostopul tocmai în 
timpul respectivei curse de mara
ton pe care a scurtat-o astfel 
stanțial. Nu se știe precis 
medalia de aur a căpătat-o 
tru cîștigarea maratonului 
pentru contribuția la inventarea 
auto-stopului.

O plîngere...

sub- 
dacă 
pen- 

sau

Echipa engleză de rugbi 
land a intentat o plîngere 
rației de specialitate prin 
arată că înaintea unui meci, ad
versari le-au pus în tricouri... praf 
de scărpinat

Reamintim că expresia „fair- 
play“ este de origină engleză.

Mid- 
fede- 
care

G. F.

întrecerea veliștilor la Mamaia
CONSTANȚA (de Ia corespondentul nostru).
Timp de 8 zile între 5—12 mai în frumoasa stațiune Mamaia, 

pe lacul Sutghiol, 12 echipaje (3 iugoslave, 3 poloneze, 6 romî- 
nești dintre, care 3 ale Asociației Energia și 3 ale grupului 
sportiv Marina A V.S.A.P.) și-au disputat întîietatea în marele 
concurs internațional de yahting clasa Snipe „Cupa Victoriei4*. 
Locul I a fost ocupat de echipajul iugoslav Ivancici-Videka 
locul 11 a fost cîștigat de echipajul polonez Tazbiz-Mihalski 
iar locul 111 a fost ocupat în clasamentul general individual de 
echipajul romîn Dumitriu-Lungu de la Asociația sportivă 
Energia.

ORIZONTAL
1) Marchează 

timpul realizat 
in cursa 
tică.

2) Probă 
sărituri. — 
probă clasică 
de viteză.

3) O probă 
de aruncare. — 
Republică socia
listă. — Pentru 
selecționare 
(fig.).

4) Așa cum 
nu pot fi spor
tivii noștri cin
stiți și con- 
știenti. — Supli
ment. — 
casnic la 
mani.

5) ... și nimic 
mai mult I — 
Tema acestui 
joc.

6) Nume ru
sesc. — Cîștigă- 
toarea unei în- 
dîrjite lupte 
sportive devine o 
„A" repetat.

7) Cu elan (pl.J

adevarată ...

/ • L• • 1e ••• HI
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succesele reprezentanților mișcării noastre sportive 
la Jocurile Olimpice de la Melbourne șl în multe alte 
intilniri internaționale au provocat o justificată bucu
rie in inimile tuturor oamenilor muncii din țara noa
stră. Ei consideră că victoriile obținute sînt realizări 
ale sportului nostru de tip nou, ale regimului nostru 
democrat-popular.

Succesele obținute au făcut ca noi mase de tineri 
să fie atrași spre practicarea sportului de perfor
manțe. dornici să contribuie Ia ridicarea continuă a 
prestigiului mișcării noastre sportive. Creșterea bazei 
de masă a mișcării sportive din R.P.R. este un feno
men foarte imbucurător. Practici nd sportul, tineretul 
tării noastre devine mai sănătos, mai puternic, gata 
pentru muncă și apărarea țării. De asemenea, dato
rită sportului, tineretul își dezvoltă simțul colectiv, 
simțul de răspundere, perseverența etc.

însușirea tuturor acestor calități nu se produce au
tomat, prin încadrarea tineretului în practicarea spor
tului. Un rol important în dezvoltarea acestor calități 
il are antrenorul, cu care tînărul sportiv își petrece 
o mare parte din timpul său. Rolul antrenorului in 
educația tineretului a fost relevat de nenumărate ori 
S-a arătat că antrenorul trebuie să fie exemplu pentru 
tineret atît din punctul de vedere al atitudinii sale 
moral-politice. cit și prin prizma preocupărilor sale 
de ordin cultural, evitînd creșterea unor sportivi uni
laterali. Foarte mulți dintre antrenorii din țara noa
stră, cu o pregătire politică, pedagogică și culturală 
corespunzătoare, au reușit să se achite cu succes de 
sarcinile lor. Din păcate, insă, mai sînt unii antrenori 
— ca de pildă Franscis Spier (handbal) de la „Ener- 
gia“r A. Balint (polo pe apă) de la C.C.A., I. Covacs 
(lupte) „Energia** — care se mărginesc numai la pre
gătirea 
noscut, 
zate în ...
ca printre subiectele de predare și de discuții, să fi 
gureze și probleme de ordin politic, pedagogic și cul
tural.

Problema nivelului politic, pedagogic și cultural al 
antrenorilor, problema nivelului politic și cultural al 
sportivilor a fost neglijată și de presa de specialitate. 
Am citit des despre directori de întreprinderi, insti
tuții și școli, care au o atitudine de desconsiderare 
față de sport, dar am citit foarte rar despre acei 
sportivi, care prin atitudinea lor au provocat ei în
șiși această desconsiderare. în ceea ce privește antre
norii care se ocupă de acești sportivi, ei n-au fost 
criticați deloc. Prin creșterea unor oameni rupți de 
preocupările profesionale, acești antrenori fac un prost 
serviciu mișcării noastre sportive.

De fapt este ușor să-l descoperi pe antrenorul fără 
simț de răspundere, fără preocupări pedagogice te-

tehnică a elevilor lor. Deși acest fapt este cu- 
în cadrul cursurilor de perfecționare organi- 
mod obișnuit de C.C.F.S. nu s-a ținut seama

Antrenorul
trebuie să urmărească 
numai performanțe? 

meinice, căci el se caracterizează prin aceleași lipsuri 
ca și sportivii de care se „ocupă-: nu citește nici 
ziare, nici cărți, nu cunoaște decît performanțe spor
tive, nu duce nici o activitate obșteasca. Prezența an
trenorului de acest gen se face simțită in mare măsură 
acolo unde organizația de bază U.T.M. nu se intere
sează de legătura dintre sportiv și locul de muncă 
sau învățătură, unde ea se lasă antrenată numai de , 
cerințele pentru obținerea de performanțe din partea 
sportivilor crescuți de astfel de antrenori, ca și in 
acele întreprinderi unde sportivii sînt încadrați in 
munci pentru care nu au nici o pregătire profesio
nală. Lipsind îndrumarea și controlul organizației de 
bază U.T.M., sportivii, rupți de preocupări profesio
nale, se rup și de organizație. Sportivii lăsați pe mina 
unor asemenea antrenori pierd orice dorință de a se 
ridica din punct de vedere profesional, fiind preocu
pați numai de problema „performanței**. Ei uită că 
lipsa de preocupare intelectuală se va resimți în ac
tivitatea lor sportivă și nu-și dau seama că odată 
cu scurgerea timpului, peste ani, ei vor deveni oameni 
nefolositori societății. Astfel, sportivul Zoltan Vamos

fost recordmen de juniori la atletism, și-a întrerupt 
stuJiile odată cu venirea lui la București.

Activitatea politică, pedagogică și culturală a antre
norilor trebuie controlată, îndrumată. Organele 
și organizafiile U.T.M. sînt factori foarte important 
pentru a verifica cunoștințele politice, pedagogice și 
culturale ale antrenorilor și în colaborare cu organele 
C.C.F.S. ar putea să organizeze în mod periodic 
cursuri și seminarii în vederea pregătirii antrenorilor. 
Este inadmisibil ca antrenorii, care au un cuvînt greu 
de spus în educarea tineretului sportiv, să nu fie in 
centrul problemelor ce frămîntă societatea noastră. în

toamna trecută, am călătorit împreună cu un Iot 
fotbaliști de la Locomotiva Craiova. Tot drumul 
avut o comportare scandaloasă, la care antrenorul 
(astăzi schimbat) a asistat cu totul indiferent, 
această iarnă, mergînd la odihnă, am întîlnit un .v. 
de fotbaliști de la Hunedoara. Din discuții a reieșit 
că nici unul dintre ei nu citește ziare (nici revista 
-Fotbal44) — cu excepția „Sportului Popular44. Nici 
unul n-a avut cu el o carte, iar vocabularul lor se 
asemăna mult cu cel întrebuințat în „Derbedeii*4 lui 
N. Tănase. In activitatea mea pedagogică încă nu am 
întîlnit un colectiv atît de ignorant.

Antrenorul Remeny mi-a povestit că abia de cîteva 
săptămini a preluat conducerea echipei. Insă nici el 
nu și-a luat vreo carte cu el, pe perioada odihnei...

Am avut ocazia sa urmăresc și echipa de handbal 
„Energia44 din Ploești. Mi-a făcut multă plăcere acest 
colectiv, în care se discuta viitorul tovarășilor de 
echipă, fără pregătire profesională de specialitate. S-a 
luat hotărîrea ca aceștia să fie îndrumați spre facul
tăți, ajutați fiind în pregătirea lor de coechipieri.

Mi-au făcut o bună impresie și sportivele de la 
„Voința" din Sibiu, care discutau în deplasare pro 
bleme iegate de munca lor profesională ; atleții de la 
„Energia" din București, care jucau în tren un joc de 
societate instructiv etc. In Toate aceste cazuri, antre
norul s-a dovedit a fi un element bine pregătit din 
punct de vedere cultural.

Organizația U.T.M. ar putea să dea și ea un sprijin 
corespunzător antrenorilor. In primul rînd, să ajute 
ca sportivii să fie încadrați în muncile cele mai co
respunzătoare pregătirii lor profesionale. Sportivii tre- 
buesc ajutați în ridicarea nivelului lor profesional, pa
ralel cu ridicarea măestriei lor sportive.

Sportivii, ajutați de organizațiile U.T.M., trebuie 
educați sistematic de antrenori intr-un spirit sănătos, 
trebuie rupți de o eventuală influență necorespun
zătoare. Tendințele profesioniste trebuie curmate, in 
interesul sportivilor, chiar dacă acestea sînt susținute 
de antrenori și trebuie format un colectiv sportiv se
rios, legat de locul de muncă.

Bineînțeles, pentru rezolvarea acestor sarcini este 
necesar și sprijinul C.C.F.S. și al organelor sale. Co
mitetul pentru Cultură Fizică și Sport trebuie să de
vină mai pretențios față de nivelul antrenorilor, aju- 
tîndu-i în lărgirea cunoștințelor politice, pedagogice și 
culturale. Acei dintre antrenori care nu corespund în 
munca de educare — ca și sportivii recidlviști din 
punctul de vedere al delăsării în munca lor profesio
nală — trebuie ajutați să-și înțeleagă misiunea, iar 
cei ce persistă — îndepărtați.
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M. PIRVU 
asistent universitar
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8J Reflexiv. — Se găsesc la 
pantofii alergătorilor. — Personaj 
din „Năpasta".

9) Răsunet. — Campioni. — 
Simbolul aurului.

10) Nota trad. — Nu trebuie
depășit la nicio aruncare. — Așa 
cum le stă bine ” " ...........
în înălțime.

11) , Portar de fotbal. — Far
furie. — Rîu în .... ....

12) Epocă. — Știință... tipări
tă. — Putin de tot.

13) ... Maghyari, jucătoare de 
tenis de masă. — Le primesc 
atleții pe podiumul învingători
lor.

14) Poate fi și triplu. — Aceea 
de sosire marchează sfîrșitul 
cursei.

să fie săritorii

R.P.R.

VERTICAL
1) Se stabilesc în urma con

cursurilor atletice.
2) La Moscova este Roșie! — 

Interpreți pe scenă și ecran.
3) Participant la o alergare 

tradițională I — Probă atletică
4) Cu guturai (fem). — Sti

mulent pentru întreceri atletice.— 
Pronume.

5) Pe unghii. — Posedă. — 
Probă de gimnastică

6) ... Otkalenko, Ponomareva, 
Dumbadze. — Ocolită.

7) Literă slavonă. — Eroul 
unui cunoscut roman romînesc.
— Obstacol ... at’etic 1

8) Probă atletică de lung ... 
metraj 1 — Fiecare atlet își are 
unul propriu.

9) Atleții unei probe de arun
cări. — Prefix pentru centru.

10) Țese. — Fluviu în Europa.
— Personaj mitologic. — Lene

11) Popor cu mulți și buni 
atleți. — Grad de .rudenie. 
Element miciurinist.

12)
Soter

13)
14) ,

secție
nu se

Folositori. — Proba 
și lolanda Balaș. 
A adăuga. — Corăbii. 
Are o casă centrală 
de atletism. — Atenție, 
încurce I

IOAN PASCAL.
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