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Vă așteptăm,
DRAG! TOVARĂȘI!

Onoarea unui combinat tînăr 
din cel mai tînăr oraș al țării 
Steagil roși de producție al C.C.S. a fost decernat

Moscova, strada Cehov, nr. 
18. O veche vilă boierească 
Înecată în verdeață. Pe ușa care 
duce la aripa dreaptă a vilei, se 
a:lă o tăbliță: „Comitetul raio
nal al Comsomolului Sverd
lovsk

Comitetele raionale ale Com- 
șomolului din Moscova nu s-au 
pîîns niciodată de lipsa vizitato
rilor. Aici vin și cei care au 
vreun necaz și cei care au vreo 
bucurie. Unde să se ducă întîi 
un tînăr pentru a-și rezolva o 
problemă ce-1 frămîntă, pentru a 
căpăta un sfat bun. dacă nu la 
Comitetul raional al Comsomo
lului? In aceste zile, la Comite
tul raional se află foarte multă 
lume. Eleve în rochii cafenii și 
șorțuri albe, studenți, muncitori 
vmjoși, arși de soare, de pe șan
tiere, lucrători din rețeaua co
mercială, cu emblema magazine
lor lor la butonieră — pe cine 
nu vezi aici !

în camera lui Iuri Zamîslov, 
secretarul comitetului raional, 
s-au adunat de asemenea multi 
Dcmeni. Tinerii și tinerele au în
conjurat. într-un grup compact, 
biroul Secretarului. Aceștia erau 
tinerii poligrafi de la tipografia 
darului „Izvestia". Iuri Zamîs
lov răsfoia paginile unui mic 
bloc-notes, alcătuit cu îngrijire 
și care avea pe copertă o fru
moasă vedere a pieții Pușkin — 
iMia dintre cele mai frumoase 
piețe din Moscova, unde se află 
situată clădirea ziarului „Izves
tia". Inapoind tinerilor bloc-no- 
tesul, el spuse:

In urma experimentării sistemului 
de salarizare îmbunătățit

ÎNTR-O BRIGADĂ
de mineri fruntași

* Minerii — 84 lei pe zi
* Ajutorii de mineri — 71 lei pe zi
* Vagonetarii — 63 lei pe zi

La întreprin
derea carboni- 
ieră Comănești 
te desfășoară 
experimentarea 

sistemului de
salarizare îmbunătățit. După cum 
se știe, ea a fost precedată de o 
Jezbatere largă a deficiențelor 
sistemului de salarizare, urmată 
ie propuneri concrete care in
fluențează pozitiv creșterea pro
ductivității muncii.

Odată cu trecerea la experl- 
nentarea sistemului de salariza- 
e îmbunătățit, au inceput să ca
tete viață și propunerile munci- 
orilor mineri făcute cu prilejul 
discuțiilor. S-a observat cu acest 
trilej operativitate din partea 
ronducerii minelor tn direcția a- 
tlicării in practică a unor măsuri 
ehnico-organizatorice cu mare 
ifect productiv.

In mina Leorda a intrat astfel 
n funcțiune luna trecută o ma
rină sovietică pentru extracția 
tărbunelui.

O altă măsură, tn ceea ce pri
cește transportul cărbunelui in 
-.bată), a fost luată la mina 
ăsău. Ea constă in introducerea 
mui sistem de transport in aba- 
:aj cu „bandă covor". Termenul 
nevăzut pentru aplicarea acestei 
nasuri era 30 septembrie 1957. 
Pornind de la aprecierea eficien
ți acestui sistem de transport, 
conducerea întreprinderii a intre- 
rrins acțiuni operative pentru 
tunerea lui la punct Înainte de 
iermen.

Au căpătat viață și alte măsuri 
iebnico-organizatorice. privind 
mbunătățirea condițiilor de mun. 
:ă in subteran. Săparea unui 
tlan Înclinat pe o lungime de 6 
T.etri la orizontul 3-Nord al mi- 
iei Leorda aduce o Îmbunătățire 
-adicală a aerajului in orizontul 
respectiv.

Măsurile intreprinse pe tărim 
ichnico-organlzatoric precum și 
ivintul sporit cunoscut in luna 
aprilie în Întrecerea socialistă, au 
stimulat puternic creșterea pro
ducției de cărbune în cadrul ba

de I Gorbaciov
redactor la „Sovetskaia Rossia"

— Cred ca oaspeții vor fi mul
țumiți, executați-11

Apoi, sculîndu-se de la birou, 
întrebă :

— înțeleg că veți face acest 
lucru în atara orelor de lucru. 
Dar de unde veți lua hîrtie, ma
terial pentru legat ?

— Nu vă neliniștiți tov. Iuri. 
Totul este în ordine. La aceasta 
ne-am gîndit de mult; încă în ur
mă cu o lună în toate secțiile am

Articol scris special 
pentru

.Scînteia tineretului"

început întrecerea pentru econo
mii de materiale. Din ceea ce 
vom economisi vom pregăti a- 
ceste amintiri.

Cînd băieții au plecat, l-am 
întrebat pe Iuri cui sînt destinate 
aceste amintiri.

— Pentru Festival! a răspuns 
el. Pregătirile în vederea Festi
valului constituie în prezent 
principala noastră activitate. Ti
neretul nostru așteaptă cu nerăb
dare oaspeții de peste hotare și 
caută sa facă totul pentru ca a- 
cestia să rămînă cu impresia cea 
mai plăcută, de neuitat despre 
vizita lor la Moscova. Tinerii 
care au plecat acum sînt mem
brii Comitetului de comsomoi al 
tipografiei. După cum ați văzut.

zinului Comănești, Bilanțul În
cheiat pe luna trecută este rodnic. 
Planul de producție a fost înde
plinit in proporție de 108 la sută, 
productivitatea muncii a sporit cu 
6 la sută față de luna anterioară.

Experimentarea sistemului îm
bunătățit de salarizare dublat de 
măsurile amintite s-a răsfrînt în 
mod pozitiv asupra retribuției 
muncitorilor mineri. La Jumătatea 
lunii mai, cind s-au plătit noile 
salarii, s-a observat o creștere 
simțitoare a ciștigurilor mineri
lor. Brigada de tineret al cărei 
responsabil este minerul utemist 
Băbuț Constantin de la Leorda a 
înregistrat pe luna trecută o de
pășire a sarcinilor de plan de 28 
la sută. Realizarea aceasta a con
tribuit din plin la creșterea ciști- 
gului tinerilor mineri. Băbuț a 
primit suma de 2224 lei, minerii 
Florea Nicolae și Mutu fon au 
cîștigat cite 1900 lei, iar ajutorul 
de miner Burcea Ion — 1780 lei. 
Ciștigurj frumoase au realizat și 
membrii grupei de tineret con
dusă de Zambote Angliei de la 
mina Rafira. Indeplinlndu-și pla
nul in proporție de 106 la sută, 
șeful grupei a ciștigat suma de 
2176 lei iar tinerii Albu Gheorghe 
și Albu Vasile — 1918, respectiv 
1724 Iei.

Pe luna mai rezultatele se ves
tesc a fi și mai importante. Bri
gada condusă de tov. Băbuț Con
stantin a realizat pe prima deca
dă a lunii mai o depășire a pre
vederilor planului de 42 la sută. 
După calculele făcute, s-a cons
tatat că pentru aceasta minerilor 
li Se cuvin 84 lei pe zi, ajutorilor 
de mineri 71 lei pe zi, iar vago. 
notarilor 63 lei pe zi.

I. ȘINCA 
corespondentul „Scinteil tine

retului" pentru regiunea 
Bacău

tinerii tipografi au hotârît sâ pre
gătească cadouri pentru partici
pant» la Festival, frumoase bloc
notesuri ca amintire. Cadourile 
vor îi făcute din materiale eco
nomisite. Vă spun sincer că mo
delul pe care mi 1-au adus mi-a 
plăcut foarte mult.

L-am rugat pe Iuri Zamîslov 
să.mi povestească cum se pregă
tește organizația raională de 
Comsomoi în vederea Festivalu
lui și a primirii oaspeților de 
peste hotare.

— în primul rînd dorim ca 
prietenii noștri care vin la Fes
tival să fie mulțumiți de ospita
litatea Moscovei. Tineretul din 
raionul nostru a luat sub patro
najul său delegații Republicii 
Populare Romine. Tovarășii d?n 
Romînia vor fi oaspeții noștri | 
Noi ne străduim ca aceștia sâ | 
petreacă plăcut timpul la Mos- l 
cova. să se simtă ca la ei a- 
casă.

— Dar. în mod practic, în ce î 
va consta patronajul vostru ?

— N-aș dori să pomenesc de I 
toate acestea înainte. Mai bine 
să lăsăm ca oaspeții să aibă o ' 
surpriză plăcută. Dar cîte ceva 
tot voi putea aminti.

...Trenul se apropie de gară și ,

(Continuare in pag. 3-a)

Soarele prlmăvăratic șl pozele din carte par a contribui în 
egală măsură la buna dispoziție a celor trei micuți de la cămi
nul fabricii de confecții „Gh. Gheorghiu-Dej" din Capitală.

Cîteva secunde
Profanul care vizitează sumar 

studiourile cinematografice de 
la Buftea rămîne uimit de ne
numărate lucruri. îl impresio
nează proporțiile, amplasamen
tele tehnice, coordonarea unor 
activități variate, muzeul de re
chizite — cavou al multor 
epoci?— operația de disecarea 
vieții și apoi aceea a reani
mării. Mai ales aceasta din 
urmă.

Descompunerea activității în 
secvențe lucrate minuțios și 
fără respectarea unei cronologii 
firești, conforme ideii scenariu
lui, efortul și tensiunea la care 
este supus actorul sub impera
tivele tehnicii, conviețuirea e- 
moției artistice cu cerințele in
dustriale, toate îi dau vizitato
rului o impresie de neuitat.

La Buftea pătrunzi în labo
ratorul care reface sintetic rea
litatea. în persoana producăto
rilor ai de a face cu niște ilu- 
zioniști de tip special. Iată o 
machetă de avion; cineva îi 
susține aripa; cineva dă foc 
unei substanțe care produce un 
fum alb și gros; cineva fil
mează de jos în sus. Cînd fil
mul „Vulturul 101“ va fi gata, 
spectatorii vor vedea un aparat 
cu reacție pianină impresionant 
printre nori. Nu este simplu 
trucaj, ci o necesitate: filma
rea unui avion real ar fi mult 
mai anevoioasă, iar imaginea 
însăși mai puțin artistică. Alt 
exemplu : pe platou, scheletul 
unui vagon de cale ferată. Cu 
minuțiozitate este lucrat doar 
culoarul și trei compartimente 
— scenariul („Cînd se ridică 
ceața") nu necesita mai mult. 
Dar prin ferestrele vagonului, 
acum amorfe, oarbe, se vor 
vedea mai tîrziu, cînd totul va 
fi gata, priveliștile campestre 
în goană. Acestea, luate sepa
rat și proiectate prin ferestre, 
vor fi filmate încă odată îm

Combinatului Chimic „l. V. Sialia“ din orașul Victoria

O mare festivitate a avut loc duminică in orașul Victoria. 
In cadrul ei directorul general al Combinatului Chimic „I. y. 
Stalin", ing. Icn Marinescu, a prezentat raportul asupra reali
zărilor obținute. a noilor perspective de mărire a producției de 
amoniac și azot, a ridicării condițiilor de viața ale muncito
rilor din combinat.

In cadrul festivității, tovarășul ing. Mihai Marin, secretar al 
Consiliului Central al Sindicatelor, a inminat Steagul roșu de 
producție al C.C.S. din R.P-R., Combinatul Chimic „I. V, 
Stalin".

S-au inminat apoi Diplomele de onoare decernate de C.C. al 
U.T.M. organizației U.T.M. a combinatului, organizație frun
tașă, precum și inginerului Popa Oliviu, tehnicianului Pandrea 
Alexandru și muncitorului Stoian Ștefan.

In cadrul festivității au luat cuvintul muncitori, ingineri și 
tehnicieni care s-au angajat să muncească și să lupte pentru 
a fi demni de cinstea care li s-a acordat.

îl surprindem pe tehnicianul 
Stoian Ștefan privind Diploma 
de onoare a C.C. al U.T.M., re
cent primită. E transportat. Oare 
ce ginduri îl frămîntă ?

Stătusem de vorbă cu el înain
te de festivitate. Ne-a vorbit de 
brigada lui de tineret, de la fa
brica de acid sulfuric. L-am în
trebat :

— Nu-i așa că ești cel mai 
bun cuptorar din fabricile de a- 
cid sulfuric?

Dar el ne-a răspuns:
— Cred că la brigada noastră 

de tineret vă referiți. Ea este

preună cu vagonul. Trepida
țiile, produse de arcuri așezate 
sub vagon, acolo unde ar trebui 
să fie roțile, complectează iluzia 
de viață. Aparatul care ia ima
ginile rămîne fix. Este ceea ce 
se cheamă o filmare combinată. 
Niciodată un tren real, cu roți, 
tampoane și toate celelalte, tras 
de o locomotivă pusă la dis
poziție de C.F.R., pe o linie 
cu traverse, fixată în buloni 
ș.a.m.d. — n-ar fi creat cu mai 
multă autenticitate realitatea 
decît această operă a dulgheri
lor din studio.

Privirea indiscretă tn labora
torul unui film nu explică încă 
emoția provocată spectatorului. 
Ea, această emoție, nu poate 

rezulta din facilizarea prin pro
cedee ca cele arătate mai sus, 
a complicatelor probleme teh
nice. Emoția provine din idee, 
din imagine artistică, din pre
zența și jocul actorilor.

„Elviro, fă-ți patul și culcă- 
te; mîine o să avem o zi grea'* 
— spune la un moment dat in 
Ulmul „Bijuterii de familie" 
Elena Vorvoreanu (Tanti Co
cea). Acolo, pe platoul de fil
mare numărul 1 de la Buftea 
am auzit această replică de zeci 
de ori și tot n-am apucat să 
văd filmarea secvenței respec
tive. Proba de lumină s-a făcut 
în timp de 2—3 ore, întîi cu 
persoane care țineau locul ac
torilor, apoi cu actorii. Elvira 
trebuia să se oprească în fața 
ferestrei privind o clipă arborii 
desfrunziți de afară, să schi
țeze absent ceva la pian, să se 
întoarcă obosită și să-și lase 
pălăria pe un scaun. Pas cu

Tor.- Virgil Trofln, prim- 
secretar al C.C. al U.T.M,, o* 
ferind un drapel, cu prilejul 
celui de-al 3-lea Congres al 
Noii Uniuni a Tineretului De
mocrat din China, care a avut 
loc la Pekin. îl primește se
cretarul C.C, al Noii Uniuni a 
Tineretului Democrat din Chi
na, tov. Hu Yao-pang.

aceea care a redus — să vă dau 
niște cifre — sulful din cenușe 
de la 2 la sută la 192 la sută, și 
a mărit indicele de utilizare a 
cuptoarelor de ardere a piritei cu 
5 la sută. Sint mul(i; nu-s sin
gur...

Recită acum utemista Raluca 
Simionescu, o poezie de Eugen 
Aslan, intitulată .Steagul roșu 
de producție**. Cu citeua ore îna
inte de spectacol repeta intre 
culise.

Văzindu-ne că notăm ceva in 
carnet tinăra ne-a oprit:

— Despre mine să scrieți după 
spectacol. Acum mai bine ați 
scrie de tovarășii Pandrea Ale
xandru snu Popa Oliviu, care 
sînt fruntași.

Intr-adevăr, am aflai că pri
mul întreține utilajul in cele mai 
bune condițiuni. iar al doilea, 
prin schimbarea procesului teh
nologic la sinteza amoniacului, 
a ridicat productivitatea muncii 
cu 50 la sută la fabrica de amo
niac, aducînd combinatului o 
economie uriașă: 22.000.000 lei.

Pe scenă evoluează echipa de 
dansuri. Tinerețe, vigoqre, ritm, 
veselie — toate se îmbină în 
,,brîul de la Făgăraș**, ,J*e sub 
mină**, „învîrtita**. Sint tinerii 
combinatului, la fel de aprigi la 
joc ca și in muncă. Din rindul 
lor s-au ridicat 180 de fruntași, 
480 — care aplică diferite meto
de înaintate și 126 inovatori.

Așa e tineretul acestui combi
nat tînăr din cel mai tînăr oraș 
al țării.

C. BOSCO 
S. SIGARTAU

♦
Festivități similare au mal avut 

loc la Atelierele C.F.R. „16 fe 
bruarie" din Cluj, întreprinderea 
F.R.B. din Capitală, fabrica de 
ciment „Victoria socialistă- din 
Turda și G.A.S. Odobești cu pri
lejul înmînării titlurilor de „evi
dențiat" al Consiliului de Miniș
tri și de „evidențiat" al C.C.S.

pas, centimetru cu centimetru, 
operatorul a urmărit mișcarea; 
a schimbat sute de unghiuri; 
a pus să se stingă, să se a- 
prindă, să-și sporească sau să-și 
micșoreze intensitatea un număr 
impresionant de reflectoare 
suspendate. Lumina pe obraz; 
umbra brațului; silueta tn drep
tul scrinului; căderea pălăriei 
— o mie de detalii impercep
tibile. Nu-i bine. De la început! 
Și.încă odată. încă odată. Așa e 
mai bine. Ce n-a fost bine ? 
Cum, care a fost corectarea ? 
Nu distingem, nu înțelegem. El 
vede, distinge, înțelege. Crea
torul.

Două-trei ore și nu s-a fil
mat încă. Preparative, în con
tinuare, pentru scena cu re
plica : „Elviro, fă-ți patul și 
culcă-te; mîine o să avem o 
zi grea". Pe tine, vizitator pro
fan, te cuprinde disperarea. 
Pelicula gata va înregistra acea
stă scenă printre sute altele ; 
la rulare totul va dura cîteva 
secunde, poate o jumătate de 
minut. Și fărâmițarea aceasta 
a ideii, aici, în laborator! Dar 
în sala de proiecție, un singur 
fir, o unitate. Viitorul Elenei 
Vorvoreanu și a fiicei sale El
vira depinde de această „zi 
grea". Bijuteriile de familie 
moșierească, bijuteriile, prețul 
unei crime între surori vor stră
luci rece, înghețat, în fața ochi
lor celor de astăzi. Ecranul va 
oferi o nouă lumină de înțele
gere pentru fenomenul 1907.

Sinteza fragmentelor devine 
artă și nimeni, sau aproape ni
meni nu se gîndește la fantezia, 
la meticulozitatea, la obsesiile, 
la căutările, la revenirile, la 
spontaneitatea, la rutina, la 
zbuciumul și la nervii îngropați 
în cele cîteva secunde de vi
zionare.

ȘTEFAN IUREȘ

Delegația P. M. R. la Congresul 
al XI-lea al P. C. din Finlanda

Duminici dimineața a părăsit 
Capitala plecind in Finlanda, de
legația Partidului Muncitoresc 
Romin, care va participa la lucră
rile celui de al XI-lea Congres al 
Partidului Comunist din Finlanda.

Delegația este alcătuită din to
varășii : Florian Dănălache. mem
bru al C.C. al P.M.R., prim-secre- 
tar al Comitetului orășenesc 
București al P.M.R.. și Radu 
Dulgheru, membru al C.C. al

Cu 35 de zile înainte de termen
La 24 mai metaiurgiștii de la 

uzinele „7 Noiembrie" din Cra
iova și-au indeplinit planul la 
producția globală pe primul se. 
mestru al anului in curs.

De la inceputul anului șl pină 
acum productivitatea muncii a 
crescut cu 13.5 la sută iar prețui 
de cost a fost redus cu 2.1 la 
sută față de prevederile planu
lui.

Adunare feitivâ 
cu prilejul celei 

de a 5OO-a aniversări 
a înscăunării 

lui Ștefan cel Mare
In cadrul manilestărilor prile

juite de cea de a 500-a aniversare 
a înscăunării lui Ștefan cel Mare 
pe tronul Moldovei, duminică a 
avut loc la Suceava o adunare 
festivă organizată de Academia 
R.P.R. tn colaborare cu sfaturile 
populare regional și orășenesc Su- J 
ceava.

La adunare au luat cuvintul 
prof. univ. Dumitru Berlescu de 
la facultatea de istorie a Uni
versității din Iași, care a vorbit. 
despre: „Ștefan cel Mare, erou 
al luptei poporului împotriva ju
gului otoman" și proi. univ. lori i 
Nestor, despre : „Epoca lui Ștefan 
cel Mare in lumina săpăturilor 
de la cetatea de scaun a Suce
vei*.

In după amiaza aceleiași zile, 
oaspeții au vizitat șantierele ar- 
heologice de Ia Cetatea de Scaun 
și de la Scheia, muzeul regional 
și minăstirile Dragomirna și 
Zamca.

Luni au făcut o vizită colec-, 
tivi de studii la Muzeul de la ‘ 
ministirea Putna.
----------------------------------- ,------------- — 

Și de data aceasta gimnasta sovietică Larissa Latînina a 
dovedit excelentele calități cucerind „Cupa Europei" și toate 
titlurile de campioană, lat-o executind un exercițiu la birnă.

Citiți reportajul nostru în pagina:

meni: Ileana Radu, Fochi Eusc- 
biu, Ana Murgu, Maria Hodo- 
roabă, Zenaida Rusu, Maria Gale
ria, Victoria Pencu, Cornetia Con-
stantinescu, Ecaterina Profir, 
Olga Pleșu, Ecaterina Vicol, A- 
lexandra Babără, Alexandrirud 
Diaconii, Aglaia Tabarcea.

ION DEI^fl

P.M.R., prim-secretar al Comitetu
lui regional Galați al P.M.R.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, membrii delegației au fost 
însoțiți de tovarășii Elena lor- 
dăchescu-Lascu, Constantin Scar- 
lat, Ghizela Vass, membri ai 
C.C. al P.M.R., Iacob Cotoveanu, 
Vasile Cristache, Costin Nădejde, 
membri supleanți ai C.C. al 
P.M.R. și alții,

(Agerpres)

La indeplinirea cu 35 zile ina. 
inie de termen a planului pe în- 
treaga Întreprindere au adus o 
însemnată contribuție sectorul 3 
montaj, deținătorul steagului de 
fruntaș pe uzină și secția turnă, 
torie a cărei depășire medie de 
plan in aceste cinci luni a fost 
de 80 Ia șută.

(Agerpres)

1 Școala spitalului
Atmosfera unui spital tntris- 

teaz/L. Atmosfera unui spital de 
copii zguduie. Tn fața unui pat 
din care te privesc doi ochi a că
ror limpezime n-a putut fi 
curmată de suferință, cuvintele 
îngheață pe buze, gesturile devin 
nefirești.

Cu profesoara Viorica Sbierea 
am petrecut două ore in secția 
chirurgie a spitalului unificat de 
copii din lași. Două ore tn care 
timp am scos cu totul douăzeci de 
cuvinte. Două ore in care m-am 
uitat în ochii copiilor, am citit 
numele bolnavilor scrise cu cretă 
Pe tăblițele negre care atîrnau 
deasupra fiecărui pat, am privit 
gipsuri, am privit bandaje, am 
auzit plinsete și am trăit o ului
toare experiență de viață.

—Eftimie Dumitru stă în pat cu 
picioarele încrucișate. Mlinile le-a 
uitat moi pe cuvertura de lină. 
O privește pe profesoara care stă 
in fața lui și figura capătă o con
centrare gravă, de om matur. TI 
urmărește întrebările și procesul 
complicat de elaborare a răspun
sului se schițează tn ochi, In felul 
cum Iși mișcă buzele. Gindește. 
începe o frază, renunță, o reia. 
Mina se întinde după cartea care-t

Plecarea delegației
Scupșcinei Populare 

Federative
a R. P. F. Iugoslavia
Duminică dimineața, delegația 

Scupșcinei Populare Federative a 
R.P.F. Iugoslavia, care la invi
tația Marii Adunări Naționale a 
R.P.R. ne.a vizitat țara timp da 
2 săptămîni, a plecat spre pa
trie. La aeroport, parlamentarii 
iugoslavi au fost salutați de to. 
varășii Constantin Pîrvulescu, 
președintele Marii Adunări Națio
nale, Gh. Apostol, președintele 
Consiliului Central al Sindicate- 
lor, membri ai Biroului Politio 
al C.C. al P.M.R., Tiță Florea și 
I. Gh .Maurer, vicepreședinți ai 
Marii Adunări Naționale, A. Bm 
naciu, secretar al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, S. Bu. 
ghici, Elena Iordăchescu-Lascu, 
membri ai C.C. al P.M.R., iacob 
Cotoveanu, V. Cristache. Gh. Vi. 
drașcu, L. Banyai, Elena Live- 
zeanu, Vasile Popescu, Nicolae 
Vasu, deputati în Marea Adu- 
nare Națională, precum și de A. 
Mălnășan, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe, Al. Buican și 
Octav Livezeanu, vicepreședinți 
ai I.R.R.C.S., Ștefan Cruceru, 
secretar al Comitetului orășenesc 
București al P.M.R , 1. Bîrzu, I. 
Nițu și Steliana Năstăsescu, vice
președinți ai Sfatului Popular al 
Capitalei, Pavel Babuci, director 
în Ministerul Afacerilor Externe, 
de reprezentanți ai organizațiilor 
obștești și numeroși oameni ai 
muncii.

Au fost de față Nikola Vuja- 
novici, ambasadorul R.P.F. Iugo- 
slavia la București și alți mem
bri ai ambasadei.

înainte de plecare, conducăto
rul delegației iugoslave, Blajo 
lovanovici, a rostit o scurtă cu- 
vîntare. Mulțumind Marii Adu
nări Naționale pentru posibilita. 
tea oferită de a vizita R. P. Ro- 
mină, vorbitorul a spus: „Tn tim
pul petrecut în Rominia am gă
sit înțelegere deplină și am pu
tut să ne dăm seama că poporul 
romin simte necesitatea priete
niei strîrtse și permanente cu po
poarele Iugoslaviei, așa cum sini, 
tim și noi. Părăsind R. P. Ro- 
mînă, ducem cu noi cele maî 
frumoase impresii despre poporul 
romin vecin și prieten, despre 
tara sa frumoasă și bogată. Sint 
convins că vizita delegației noa
stre va contribui la dezvoltarea 
și pe mai departe a relațiilor de 
prietenie dintre R. P. Romină și 
R.P.F. Iugoslavia".

In numele Marii Adunări Na
ționale. tovarășul Constantin Pîr
vulescu a urat oaspeților drum 
bun, rugindu-i să transmită po
poarelor Iugoslaviei un salut fră
țesc din partea poporului romin 
și urări de noi succese In con
struirea socialismului.

(Agerpres)

stă la tndemlnă, dar gestul ră- 
mine numai intenție, ti bine că 
gestul s-a oprit la jumătate. Efii- 
mie știe: amoeba e cea nuli sim
plă ființă — unicelulară. Ș’i în
trebările, ca și răspunsurile con
tinuă.

Din patul opus lui Eftimie, 
Șerban Anistoroaie răspunde și el 
întrebărilor profesoarei. Stă în
tins pe burtă, imobilizat in gips 
de o operație la șira spinării. TI 
văd un ochi albastru, buclele cas
tanii care-i încadrează obrajii pa
lizi șl-i aud vocea : cărăbușul se 
compune din trei părți, capul, to
racele...

Merg pe un culoar împreună 
cu prufesoara. Pe urmele noastre 
un țigănuș, cu ochii negri, scli
pitori.

— Doamnă profesoară, doamnă 
profesoară — m-am făcut bine, 
părăsesc spitalul. Nu uitați să-mi 
dați adeverință că știu acuma sd 
scriu și să citesc...

...Elena Forgaci, internată de 
două luni tn spital, dă teză la bo
tanică. Mă aplec peste umărul el 
și citesc: „Mari succese în cul
tura clnepii și inului s-au obținui 
tn regiunea Oradea**...

...Monica tși stringe cu un gest 
pudic pijamaua la piept. Asist 
pentru cîteva minute la repetiția 
lecției de citire. Odată citită, lec
ția este rezumată. Este vorba de 
un lup care a fost împușcat de un 
vînător...

...Aud voci subțirele care etntă. 
Mă îndrept Intr-acolo, Pe o te
rasă, la lumina generoasă a soa
relui cîțlva prichindei învață un 
nou clntec. Rețin două versuri;

„Cucul a plecat și el 
Să tnvețe franțuzește...*4
Mi se învălmășesc gîndurile. 

.Amoeba e cea mai simplă fiin
ță... Oamenii au descoperit taina 
atomului... Oamenii n-au desco
perit tainele tuturor bolilor...**

Da, e adevărat că oamenii n-au 
descoperit tainele tuturor bolilor, 
dar oamenii au descoperit că tre
buie să rămînă oameni. Cei 15 
profesori și educatori din orașul 
lași care zilnic, la fiecare pat de 
suferință ti învață pe copii chimia, 
matematica, zoologia, botanica, 
limba romină și clntece, redîn- 
du-le încrederea că vor putea —
odată însănătoșiți — urma mal 
departe școala, aduclndu-le bucu
ria unui zîmbet și a unui cuvint 
scump, merită stima și recuno
ștința noastră. Simt nevoia să no
tez aici numele tuturor acestor oa



In ajunul deschiderii COMUNICAT
celui de-al II-lea 

Congres al A.S.I.T.
— Interviul acordat de acad prof. N. Profiri —

La 29 mai încep în Capitală 
lucrările celui de-al II-lea Con
gres al A.S.I.T.

In legătură cu aceasta, acad, 
prof. N. Profiri, președintele 
A.S.I.T., a răspuns unor întrebări 
puse de un redactor al Agenției 
Romine de Presă.

ÎNTREBARE: Cum s-a dezvol
tat Asociația Inginerilor și Teh
nicienilor din R.P.R. Intre cele 
două congrese ale sale și care a 
fost contribuția sa ' 
tehnico-științific al 
(tonale ?

RĂSPUNS: De 
congres, care s-a . 
1951. Asociația Științifică a ingi
nerilor și Tehnicienilor din R.P R. 
s-a dezvoltat considerabil. Ea cu
prinde astăzi ingineri și tehni
cieni din aproape toate ramurile 
economiei naționale. Numărul ac
tual al membrilor depășește 
60.000, iar al cercurilor A.S.I.T. a 
ajuns la 1.294 față de 500 cercuri 
cfte existau în 1951.

Asociația și.a concentrat în
treaga activitate asupra celor mai 
principale și actuale sarcini ale 
economiei: introducerea tehnicii 
noi și organizarea științifică a 
producției.

Un loc de frunte tn preocupă
rile A.S.I.T.-ului l-au avut proble
mele privind dezvoltarea puter
nică a unor ramuri de producție, 
în special a acelora care au asi
gurată în țară baza de materii 
prime, ca și problemele valorifi
cării și folosirii raționale a re
surselor naturale ale patriei 
noastre.

Calea principală pe care a ac
ționat asociația a constituit-o a- 
tragerea inginerilor și tehnicieni
lor la dezbaterea problemelor 
producției în consfătuiri. în anii 
care s-au scurs de la primul con
gres au fost organizate de către 
Consiliul Central A.S.I.T., în co
laborare cu diferite ministere și 
institute științifice, 120 de consfă
tuiri republicane cu prilejul căro
ra ingineri, tehnicieni și munci
tori fruntași din diverse ramuri 
au dezbătut importante probleme 
tehnico-economice, precum și nu
meroase ședințe de referate, ci
cluri de conferințe etc. Comitetele 
filialelor regionale și raionale și 
cercurile A.S.I.T. din întreprinderi 
și unități socialiste a> agrml- 
turii au organizat numai Ia ulti
mii trei ani 1.164 eonsfituiri, 
1.468 schimburi d« experiesțâ. 
105 sesiuni de referate si 16.038 
conferințe. Dezbaterile care 13 
avut loc cu prilejel acestor con
sfătuiri, conferințe șl schimburi 
de experiență au contribuit la 
promovarea unor procedee tehno
logice înaintate ca: recuperarea 
secundară a zăcămintelor de țiței, 
fisurarea hidraulică a straturilor, 
introducerea electro-tehnologiei 
în industrie și a noului proces 
tehnologic de exploatare raționa
lă a fagului in trunchiuri și ca
targe.

Asociația a avut un rol de

la progresul 
economiei na-

la primul său 
tinut în anul

seamă în organizarea activității 
de inovații și invenții. Prin cercu
rile A.S.I.T. din întreprinderi a- 
sociația a sprijinit pe muncitori 
și tehnicieni in rezolvarea și a- 
plicarea propunerilor de inovații 
și invenții în scopul ridicării pro
ducției, productivității muncii și 
a reducerii prețului de cost. In 
perioada anilor 1952—1956 
fost acceptate circa 150.000 de 
inovații și invenții din care au 
fost aplicate în procesul de pro
ducției aproape 121.000.

ÎNTREBARE: Care au fost 
preocupările asociației pentru ri
dicarea nivelului profesional al 
cadrelor tehnice din economie ?

au

RĂSPUNS: De fapt toată ac
tivitatea asociației și mai ales 
consfătuirile contribuie la ridica
rea nivelului profesional — mai 
bine zis, tehnico-ștlințific — al 
cadrelor tehnice. Bune rezultate 
au dat însă și conferințele de 
informare asupra noului in teh
nică, ciclurile de referate „folosi 
rea pașnică a energiei nucleare* 
metode moderne de analiză etc. 
și mai ales publicațiile. De la 
nouă reviste de specialitate cite 
apăreau la primul congres, aso
ciația editează acum 15 reviste 
cuprinzind aproape 8000 de pa
gini anual cu un tiraj de 33000 
exemplare. De asemenea apare 
săptăminal gazeta „Tehnica nouă* 
cu un tiraj de 35.000 exemplare.

ÎNTREBARE: în ce constă 
importanța celui de-al II-lea 
Congres ISl.T și ce contribu
ție vor aduce lucrările sale .c 
perfecționarea tehnicii romlnești f

RĂSPUNS: Importanța ce'-c: 
de-al II-lea Congres AS.I.T. se 
reflectă d;n ordinea de ti 
care cuprinde probleme izvorite 
din botâririle luate de Coagr» 
sul al II-lea al parbds'ui. de 
Plenara CC al P-MR cu 27-29 
decembrie 1966. peecsn > ie il 
lm sesiune a Marii Aduni.-. Na
ționale.

Dezvoltarea mai departe a te- 
dustne. ridicarea prodacț>ri agr. 
cole, reducerea oetaneiibr de 
producție prin organzarea știin
țifică a productite. bana gospo
dărire a resurșeîor tatwor regro- 
nGor. obținerea eeiov ma> bene 
rezultate prin tatrodneira -sasu
rilor ca privire la salarzart. or
ganizarea s« benă a aundi tn 
întreprinderi, ca .mare a conape- 
tratelor sporite acordate aseeri 
retor ti 'acrrpr atrr. crearea 
coec.t-jor Kat-i teraoha-ri 
inițiativei cameatnr Kaci. » 
plicarea in practică a pruoaner- 
lor consfătuirilor de producție; 
toate acestea necesită o contribu
ție importantă indispensabilă din 
partea cadrelor tehnicoingine- 
rești. Răspunzind acestor proble
me congresul va stabili căile prin 
care inginerii și tehnicienii vor 
participa la aplicarea tn practică 
a programului de măsuri menit 
să contribuie Ia ridicarea nivelu
lui de trai al poporului.

de încheiere a convorbirilor care au avut loc
Intre delegațiile culturale romină și franceză 
privind relațiile culturale romino-tranceze

Intre 2 și 24 mai au avut loc 
la Paris, la Ministerul Afacerilor 
Externe, convorbiri in vederea 
examinării mijloacelor de dezvol
tare a relațiilor culturale intre 
Rominia șl Franța. Delegația ve
nită in acest scop de la București 
a fost prezidată de Mihail Raiea, 
membru al Academiei Romine, 
președinte al Institutului Romin 
pentru Relațiile Culturale cu Străi
nătatea. Din partea franceză con
vorbirile au fost prezidate de 
Roger Seydoux, director general 
al afacerilor culturale și tehnice.

Cele două delegații au procedat 
la un schimb aprofundat de ve
deri asupra problemelor univer
sitare și asupra celor privind 
schimburile culturale și artistice 
de natură să imbunătățească și 
să dezvolte relațiile intre cele 
două țări.

In ce privește primul punct, 
cele două delegații au recunoscut 
interesul pentru schimburi regu
late de profesori din invățămintul 
superior vizite de savanți care 
să prezinte comunicări asupra re
zultatelor cercetărilor lor. vizite 
de delegații invitate la congrese 
sau manifestări de ordin cultural, 
schimburi de cercetători științifici 
și, la sfirșit. schimburi de infor
mații asupra sistemului universi
tar și școlar din fiecare din cele 
dooă țări, indeosebi pe calea vi
zitelor reciproce de grupuri de 
specialiști.

Cele două delegații au studiat 
problemele referitoare la schim
burile de bursieri și au procedat 
l« un prim schimb de informații 
asupra Invățămlntului limbii n>- 
mlne In Franța și a limbii france
ze In Rominia.

In ce privește scfrmburile cul
turale, delegațiile aa acordat a- 
tenție îndeosebi mijloacelor pen
tru dezvoltarea difuzării ta fiecare 
țari de cărți și periodice spre a

se permite unui public cît mai 
larg posibil să cunoască operele 
literare, artistice, științifice și teh
nice publicate de o parte și de 
alta. S-a recunoscut că traduceri
le constituie un mijloc foarte im
portant de difuzare și că dezvol
tarea lor trebuie încurajată de o 
parte Ș« de alta. In afară de a- 
ceasta, schimburile de publicații 
între universități și înalte insti
tuții științifice vor permite pro
fesorilor și cercetătorilor să se 
tină la curent cu lucrările reali
zate.

De asemenea, sînt prevăzute 
vizite care vor prilejui luări de 
contact aprofundate într-un anu
mit număr de ramuri ale științei 
și tehnicii.

In domeniul cinematografiei, 
va fi organizată la București, în 
toamna viitoare, o săptamînă a 
filmului francez care va fi ur
mată de o săptamînă a filmuiui 
romînesc în Franța. Se va studia 
de asemenea un schimb de actua
lități cinematografice.

Se prevăd de asemenea schim
buri de emisiuni radiofonice 
îndeosebi muzicale.

fntilnirile sportive, șl în pre
zent destul de active, vor fi dez
voltate și mai mult

In domeniul artistic, s-a conve
nit ca concertele de soliști și vizi
tele de dirijori să fie organizate 

fi 
de

ÎMPOTRIVA 
experiențelor 

cu arme nucleare
în sala cinematografului „Mun

citorul* din Bacău, a avut loc 
duminică o adunare publică in ca
drul căreia sute de cetățeni — 
muncitori, funcționari, intelectuali, 
reprezentanți ai cultelor, gospo
dine. mame — și-au exprimat 
adeziunea hotărită la lupta tutu
ror popoarelor lumii pentru in
terzicerea imediată a experiențe
lor cu arme nucleare.

Cu acest- prilej prof. univ. 
lean Llvescu, prorector al Univer
sității „C. I. Parhon", membru al 
Comitetului Național pentru Apă
rarea Păcii din R.P.R , a ținut 
conferința intitulată : ,,Pentru in
terzicerea experiențelor cu arme 
nucleare și înlăturarea primejdiei 
unui război atomic".

Au luat cuvintul numeroși par
ticipant! care și-au manifestat in
dignarea față de refuzul pe care-l 
opun guvernele Angliei și S.U.A. 
la cererea legitimă a întregii ome. 
niri de a înceta astfel de expe
riențe.

Adunarea a adoptat două mo
țiuni, una adresată Comitetului 
Național pentru Apărarea Păcii 
din R.P.R. și alta F.D.I.F.. ce
rind să intervină pe lîngă gu
vernele marilor puteri ca acestea 
să cadă la înțelegere în privința 
încetării' experiențelor cu armele 
nucleare.

Cinstirea 
lui Nicolaus Lenau

Duminică dimineața elevii Șco
lii medii mixte germane nr. 2 din 
Timișoara, impreună cu profeso
rii lor au sărbătorit intr-un ca
dru festiv pe marele poet german 
din secolul trecut Nikolaus Lenau, 
născut în Lenauheim, regiunea 
Timișoara.

Cu acest prilej, poetul de limbă 
germană timișorean Frantz Lieb- 
hard, a vorbit despre opera și 
personalitatea lui Nikolaus Lenau.

In semn de cinstire a marelui 
poet, Școala medie mixtă ger
mană nr. 2 din Timișoara a pri
mit numele lui Nikolaus Lenau.

Luind cuvintul cu acest prilej 
tov. Filip Geltz a vorbit despre 
semnificația festivității.

In aplauzele celor prezenți, 
Georg Stibi. ambasadorul R. D. 
Germane in R.P.R. a inminat in 
dar școlii mai multe instrumente 
didactice de laborator produse 
ale industriei optice din R. D. 
Germană.

Realizarea acestor schimburi, pe 
baza celei mai largi reciprocități, 
va fi încredințată în cele două 
țări serviciilor însărcinate cu re
lațiile culturale și universitare.

Cele două delegații au căzut in 
principiu de acord să se deschidă 
in curind biblioteca franceză din 
București și o bibliotecă romină 
la Paris, in condiții asemănătoare 
de organizare. Chestiunea va fi 
reluată cu prilejul unor noi con
vorbiri culturale.

Convorbirile care s-au desfășu
rat intr-un spirit de sinceritate 
și colaborare au relevat de o par
te și de alta dorința de a se a- 
junge la soluții concrete, cores
punzătoare legăturilor care au u- 
nit in chip tradiționaf cele două 
țări, in domeniul cultural. S-a 
constatat că există posibilități 
multiple de a intensifica schimbu 
rile, conform dorinței de apropie
re pe care o au cele două po
poare.

de către impresari care vor 
sprijiniți in eforturile lor 
autoritățile din fiecare țară.

se 
aceleași 
sau ar-

teatrul, 
țară- In 
teatrale

un pro-

E. RIABCIKOV:
Grănicerul cercetașIn ce privește 

primi in fiecare 
condițiunf tmpe 
tiști individuali.

In sfirșit se va alcătui 
gram de expoziții de pictura, de 
artă folclorică și de reproduceri 
și totografii. asemenea manifes
tări cerind o pregătire Indeluu- 
făt*.

Noi cooperative agricole de producție cu renta 
bazi-ri au foot itujgsrate t» regi-nea Craiova dc-ză ■* 

coopera*.■.< tgyxxx ce cz reszâ In >de
> F sc-j SMovei.

In cr$d UptânMi txecrte dooi CDCoeratrve M
prodacțje & In rt Ba ș Com'Ttx

Pisa tn jrîze— ta reunea Craxr.a s-»a
«ttae « ie care 753 f
hBEfm.

Povestea, sau mai curind re- 
portafxl literar, al lui Riabci- 
iov. Grănicerul cercetaș se com- 

«intr-o serie de momente 
dte activitatea de peste două- 
nd de ani a unui grănicer cer
cetaș. Nikita Karațupa Această 
activitate s_a desfășurat pe una 
*■ F—tank cele mai îndepăr
tate ale țării sovietice, unde na
tura e aspră și sălbatică: peste 
M ria au prea adiwc se află terf- 
tartai străin, de unde se -ndrep- 
taa adesea s;-e păm.ntul sovie
te tot soit de diversioniști. 
spăateL provocatori.

Mfcea Karațupa »-» speciali- 
xat te mărirea acestor infrac
ted ta afatend ■iuamtahri său 
dăte dresaL lagus. Onal și cai
aua an de ratraf t nari pări
nte și f-ertăti te Mteate Ier; 
■ anătet aed te lAutetri de-a 

I bf erei, cted prin ■lap.

cind prin ripe abrupte, cind 
vadul apelor sau prin deși.

E. I. Afanasenko, ministrul în- 
vățămintului al R.S F.S.R., con
ducătorul delegației oamenilor de 
cultură " 
zitează 
culturii 
28 mai 
noastre

din R.S.F.S.R. care ne vi 
tara cu prilejul Decadei 
R.S.F.S.R.. va vorbi mărfi 
la orele 20 la posturile 
de televiziune.

★

700 de învățători fi pro-

tini.
prinzi wW
șui de nepătruns al pădurilor 
seculare.

Cititorul ce urmărește peripe
țiile prin care trec Karațupa și cli
nele său Ingus, este de-a dreptul 
uimit de perspicacitatea, ingenio. 
zitatea și tenacitatea de care dă 
dovadă curajosul grănicer, de ex
traordinara incordare a voinței 
sale in situații cind totul atirna 
de faptul dacă el va rezista sau 
nu oboselii groaznice ce-l doboa. 
ră. setei ce-l chinuie. durerii de 
nesuportat a ochilor Istoviți.

Descrierea isprăvilor lui Kara
țupa. care impreună cu Ingus 
săvirșește adevărate minuni, te 
ține intr-o permanentă tensiune. 
Sint intimplări pline de drama
tism. fapte reale, trăite de un om 
care ca greu se lasă convins a 
le povesti; Intimplări in care 
neprevăzatat. primejdia, răsar 
la Secare pas. iatr-a varietate 

te terme. 3 arce «a! aasc 
te tetei cetor ce aa ie 

it grâaicerii cercetași, nu 
te abține ușor O clipă te nea- 
teație se plătește de multe ori 
ca viața.

Dar excelenta pregătire teore. 
tică și practică a grănicerului. 
raa <ția sa fizică desăvirșltă, ce-l 
daa a prodigioasă rezistență, cit 
■ai ales acea fermă hotărire de 
a iapMica ca ori ce preț pă- 
ti and ivea agenților Inamici In in- 
tertorjl țării. i.au prilejuit lui 
Karațapa victoră ca tezlegarea 
-tainei caaterii te aar*, dejuca- 
rea „atacatei ca șerpi* sau lă. 
■arirra eaignra -focalui din tai
ga*, ce aa făcat ca faima lui să 
tevină aproipe legendară.

Cartea tai Riabcikov se urmă, 
i cu care asiști 
de aventuri, ce 

na-ti iagătene aid să răsufti dc 
«■Mie. te teamă pentru eroul 
rc -g :

Feste . . ,
fesori din regiunea București au 
luat parte duminică la o manifes
tare cultural-artistică organizată 
pentru ei in Capitală, cu prilejul 
Decadei Culturii R.S.F.S.R., de Co
mitetul Central al Sindicatului lu
crătorilor din învățămînt și Casa 
prieteniei romino-sovietice ARLUS 
din Capitală.

In cursul dimineții cadrele di
dactice au vizionat la Teatrul de 
Operă și Balet al R.P.R. baletul 
„Fintina din Baccisarai".

După amiază la Casa prieteniei 
romino-sovietice ARLUS, învăță
torii și profesorii s-au intilnit cu 
acad. Cezar Petrescu, care le-a 
vorbit despre viața și opera lui 
M. Șolohov. Apoi ansamblul 
C.F.R.-Giulești a prezentat un 
frumos program de cintece și dan
suri romlnești și sovietice.

Seara cadrele didactice au vi- 
xâmMt filmul sovietic .Inima dn-

turistic de la

membrii dele- 
Muzeul Dof- 

dupâ amiezii.

0 comportare
așteptat spectacolul tea- 
orădean cu nerăbdare, 
n-am mărturisi-o. Exis-
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] Ospătari și naravun
28 mal 1957

Zizka; VASILE ROAITA. MIORIȚA - 
Citadela slărtmată; CULTURAL — 
Prietene de noapte; UNIREA — Bala
da Siberiei: C. DAVID - Clo Cio-sen; 
AL. SAHIA — Căsnicia dr. Dan- 
witz; ARTA - Aida; DONCA SIMO 
— Vagabondul (ambele serii): ILIE 
PINTILIE - Bonjur elefant; POPU. 
LAR — Ctndva la Paris; N. BAL- 
CESCU - In toiul luptei; OLOA 
BANCIC — Sinha Moca; ALIANȚA — 
Cu fața spre public, Yves Montand.

*
Continuindu-și vizitele în țara 

noastră, delegația de oameni de 
cultură din R.S.F.S.R. in frunte 
cu t. I. Afanasenko, ministrul In- 
vățămintului din R.S.F.S.R., a 
sosit sîmbătă scara Ia Orașul 
Stalin.

Duminică, oaspeții sovietici au 
vizitat monumente istorice din 
Orașul Stalin, Muzeul Castelu
lui din Bran. Poiana Staiin, Si
naia și Hotelul 
Cota 1.400.

Luni dimineața, 
Rație: au vizitat 
fana. In cumul 
oaspeții s-au înapoiat in Capi
tală.

INFORMAȚII
în aula Academiei R.P R. a a- 

' vut loc luni după amiază o șe
dință festivă organizată de Aca
demia R P R. și Ministerul Invă- 
țămîntului și Culturii, cu prile
jul împlinirii a 50 de ani de la 
înființarea Muzeului de istorie 
naturală „Grigore Antipa*

Cuvintul introductiv a fost ros
tit de acad. prof. Gh. Ionescu- 
Sisești.

★
La Orașul Stalin a fost cons

tituit Ansamblul popular maghiar 
de cintece și dansuri al Sfatului 
Popular regional Stalin.

Printre cei 300 de membri a< 
ansamblului se afla muncitori de 
la uzinele și instituțiile orașului, 
in majoritate tineri.

' CONCURSUL TINERILOR ACTORI
PATRIA. BUCUREȘTI.

ALEX POPOV - Dragoste 
mamă : REPUBLICA, I. C.
MU. GH. DOJA, LIBERTĂȚII - 
Cronica amantilor săraci: MAGHERU, 
ELENA PAVEL, ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE. MOȘILOR — Fiica mea 
trăiește Is Viena: V. ALECSANDRI, 
DOINA, MUNCA - Oameni fără im
portanță; LUMINA, VOLGA, AUREL 
VLAICU - Dispărut fără urmă: CEN. 
TRAL, M. EMINESCU, GH. COSBUC 
Ora H; MAXIM GORKI - Decada 
culturii R.S.F.S.R.; TINERETULUI - 
Măgărușul Magdanei: TIMPURI NOI 
Aventurile unui cățeluș și ale unei pi- 
sicuțe; GRIVIȚA, 23 AUGUST - Jan

PROGRAMUL I

8.30 - Muzică; 9.00 — Muzici din 
opere; 10.00 — Muzică ușoară; 11.03
— Muzică de estradă; 11.30 — Cu 
cîntecul șl jocul din țară-n țară; 14.00
— ,,Decada culturii R.S.F.S. Ruse1’: 
Muzică corală de compozitori clasici 
ruși; 15.05 — Melodii populare romî- 
nești; 15.35 — Muzică ușoară; 18.30
— Să învățăm limba rusă cîntînd; 
18 50 — Jocuri populare romlnești ; 
19.10 — Muzică ușoară de Ștefan 
Kardoș; 20.00 — Program de melodii 
populare; 20.45 — Muzică de dans; 
21.30 - „Părinți și copii"; 22.00 - 
Buletin de știri, buletin meteorologic 
și sport; 23.15 — Concert de noapte; 
23.52- 23.55 - Buletin de știri.

PROGRAMUL II

14.03 — Muzică ușoară: 14.40 —
„Decada culturii R.S F.S. Ruse”: Mu
zică populară rusă interpretată de 
Serghei Lemeșev și Maria Maxacova;
15.15 — Muzică simfonică; 16.20 —
„Compozitorul săptămînil": Edward
Grieg; 17.15 — Vorbește Moscova ! 
17.45 — Noi înregistrări de muzică u- 
șoară; 18.05 — Concert de muzică 
populară romînească; 19.15 — Album 
cultural; 19.45 - Muzică ușoară; 21.05
— „Mari Interpreti": soprana Lotte 
Lehmann; 22.05 — Vechi melodii popu„ 
laie romlnești; 22.30 — Melodii de 
muzică ușoară; 23.00 — Buletin de 
știri, buletin meteorologic și sport ;
23.15 — 24.00 — ..Decada Culturii 
R.S.F.S. Ruse' : Seară de muzică de 
Șaporin și Mlaskovski.

(TIMPI», PSMHIAIML)
PENTRU URMĂTOARELE TREI ZiLE 

IN ȚARA Vremea rămîne răcoroasă și 
ploioasă în cea mai mare .parte a ță
rii. cu cer mai miilt-»*’ ‘"Sr*
trecătoare se 
amiază,

â

^semnări 
?rele de 
irul es* 
idul și 
ion ară 
trșltul 
mini
ma 5
V» 

în-

sub așteptări

RAIDUL NOSTRU 
prin r«staurant«l» din 
Orașul Stalin

împreună cu organele miliției 
economice din Orașul Stalin, am 
făcut recent un raid la citeva din 
restaurantele și bufetele din loca
litate. Sint numeroase faptele care 
ne-au reținut atenția. Ne vom 
strădui să relatăm insd observa
țiile mai semnificative capabile să 
ilustreze intr-o măsură mai mici 
sau mai mare activitatea unită
ților T.A.P.L. din Orașul Stalin. 
Dar să lăsăm faptele să vor
bească...

In gară
La ora 23,30 restaurantul gă

rii din Orașul Stalin cunoaște 
aceeași animație ca și diminea
ța sau după-amiaza. Consumato
rii — în majoritate călători și în 
mare parte țărani (în ziua Ia care 
ne referim) în trecere prin oraș
— se opresc aici să-și potolească 
foamea sau să-și complecteze 
„hrana din traistă" cu o halbă de 
bere sau un șpriț. In condițiile 
unui permanent du-te-vino, ne
regulile se țin lanț. Băuturile se 
servesc sub semn (fără excepție) 
și la un preț cu mult peste cel 
real. De exemplu, rachiul de 
drojdie de 3,20 Iei se vinde la 
suma rotundă de 4 Iei, la fel și 
romul (tot 4 lei în loc de 3,20), 
țuica și altele. La bufet, ficatul 
se vinde în cantitate de 50 de 
grame în loc de 60 de grame iar 
la 400 de grame de măsline în 
urma reeîntaririi constatam o 
lipsă de 80 de grame.

A doua zi la 10.30 istoria se 
repetă. Tovarășul Constantinescu
— unul din cei trei responsabili 
(de ce trebuie 3 responsabili ?) — 
la întrebările noastre se mani

festă a fi fi el an adept d pre
țurilor rotunde, fapt care explică 
atitudinea elastică (m ceea ce 
privește prețurile) a personalului 
de deservire al localului Erie 
interesant însă că această elasti
citate este practicată întotdeauna 
in defavoarea consumatorilor vă
dind u-și un caracter mai pronun
țat atunci cînd consumatorul este 
țăran. De fapt și condica de su
gestii și reclamații oferă un e- 
xemplu convingător al mentalită
ții care stăpînește pe unii din 
salariații acestui local. Unele re
clamații începute, sînt lăsate ne
terminate (probabil sub presiu
nea personalului, vezi filele 56— 
61), altele anulate arbitrar de că
tre conducerea restaurantului, iar 
restul fără nici un răspuns. Pără
sind restaurantul gării, am avut 
un singur regret: acela de a nu 
fi putut asculta puțină muzică. 
Am fi cerut cu insistență să se 
cînte „De la gară pînă la moa
ră" și poate cu ingeniozitatea de 
care dau dovadă unii ospătari 
necinstiți față de consumatori, ar 
fi găsit o variantă r.ouă acestui 
eîntec care să înceapă cu... „De 
la gară pînă în fața organelor 
de control".

La ceasul rău...
...Este numele vechi al restau

rantului intitulat actualmente „Ti
mișul". Părerea noastră este că 
numele de „Ceasul rău“ i s-ar po
trivi mai bine și astăzi, judecind 
după surprizele care-i sînt rezer
vate consumatorului începînd din 
„ceasul rău" în care calcă pragul 
acestui local. Primul lucru care

atrage atenți* erte afiș-ul multi
color ce pune în curent coorem- 
torul cu un fapt pe cit de re
marcabil pe atit de ispititor: 
„Servim mîncare caldă ka once 
oră*.

— Ce se poate minca ? întrea
bă cli en ții.

— Ce se vede la bufet
— Mîncare caldă aș dori..
— N-avem. Diseară poate o să 

fie — răspunde ospătarul senin 
fi puțin ospitalier.

Bufetul rece oferă citeva pro
duse care încep cu salată ă la 
russe și se termină cu chiftele. In
tre ele mai există și salam italian 
ce pare a avea aceeași vîrstă cu 
salata â la russe, „vîrstă* ce se 
poate deduce după aspectul lor 
veșted la care au contribuit nu
meroasele zile ce au trecut de la 
naștere. In ceea ce privește bău
turile, la toate capitolele (gra
maj, suprapreț. etc.) cît și pro
dusele de la bufet, „Ceasul rău- 
nu se deosebește cu nimic de res
taurantul gării.

Garanție
In fața bufetului pieței lume 

multă. Barmanul Chiriac Con
stantin distribuie cu repreziciune 
băuturi în dreapta și stingă. Pre
țurile sînt duble. Nu vă mirați 
— ne spune responsabila la re
marca noastră. Și nu ne-am mi
rat deoarece responsabila Va
leria Ionescu ne-a explicat că 
suprapețul este GARANȚIA 
obligatorie pentru paharele sau 
sticlele în care se servește 
băutura Faptul că în piață 
se vinde cu garanție ar fi poate 
o procedură acceptabilă, dar bo-

nurUe cert se l/uninau
consumatort^r (aici raponusbiia 
cede in mcuncoue; pe baza lor, 
puîindu-șz laa garc-nfia înapoit In 
prezent nu se dau. Intenția 
cu care s-c. uitat eliberarea bo
nurilor t di u poate de clară. 
Faptul l-am constatat ți practic 
discutlnd. de fațd cu responsabila, 
cu cetățenii Imre Asîaloț, Puțcațu 
Gheorghe ți M.hail Moldovan din 
comuna Tărlungeni, care, deși 
plătiseră drept garanție ăie 6 
lei peste postul băuturii, li s-a 
refuzat înapoierea ei.

La o sută de metri de bufetul 
piefii se află bufetul popular 
(responsabil Grigore Constanti
nescu, barman Mircea Ger ea) unde 
se fură ca in codru. Nereguli am 
mai constatat la restaurantele: 
„Ghimbășelu**, Dunărea", „Bu
curești", „Birsa", bufetul „D.rste" 
și altele.

Retrospectivă
Nu am consultat instrucțiunile 

care consemnează obligațiile res
ponsabililor, deoarece noțiunea 
le definește atribuțiile. Le-o de
finește în sensul răspunderii pe 
care o au față de consumatori. E 
regretabil că tocmai responsabilii 
(ne referim la exemplele de mai 
sus) sînt primii care cocoloșesc 
abaterile anumitor ospătari ne
cinstiți. Fără să susținem că vina 
e numai a lor (responsabilitatea o 
mai au și conducerea T.A.P.L., 
secțiunea comercială a sfatului 
popular, inspecția comercială de 
stat, etc.) subliniem totuși gravi
tatea vinovăției responsabililor de 
localuri. Dacă în schemele de or
ganizare posturile de responsabili

«nt prevăzute cu destula genero
zitate (uneori cite 2-3 la fiecare 
restaurant) controlul la care sint 
supuși responsabilii in genera] este 

ei par a crede că au numai obli
gații administrative. De modul în 
care iși fac datoria ospătarii și 
cei ce răspund de bufete sau ba
ruri, nu se preocupă. Credem că 
tocmai aici trebuie să-și îndrepte 
atenția in mod deosebit responsa
bilii. Este condamnabilă atitudi
nea unora (Constantinescu de la 
restaurantul gării, Valeria Ionescu 
de la Bufetul piețil Grigore Con- 
stantinescu de la Bufetul popular) 
care se asociază cu ospătarii ne
cinstiți, acoperindu-le incorecti
tudinile, neluînd nici un fel de 
măsuri față de ei. Iată de ce res
ponsabilii trebuie făcuți răspun
zători pentru toate neregulile ce 
se petrec în localurile pe care le 
au în primire. Cît privește ospă
tarii, mulți din ei muncesc cins
tit, dovedind prin activitatea lor 
dragoste de muncă și respect 
pentru consumatori. Tocmai de 
aceea ospătarii, bufetierii și bar
manii necinstiți trebuie înlăturați 
fără menajamente din comerțul 
de stat și înaintați justiției popu
lare.

Paralel cu aceasta, e necesar 
să se acorde atenția cuvenită 
muncii educative în rîndurile 
personalului de deservire din 
restaurante. în privința aceasta au 
un rol important organizațiile 
U.T.M. din comerțul de stat că
rora nu le este permisă o atitu
dine pasivă.

E. PITULESCU 
GH. ANGELESCU
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Am 
irului 
ae ce 
iau toate premizele să vedem 
un spectacol de calitate; un 
colectiv de tineri actori talen- 
lați, (spectacolele din stagiu
nea trecuta au dovedit din 
plin aceasta), un tinăr regi
zor premiat la Decada dra
maturgiei originale și totuși.. 
Ne vine greu să explicăm cum 
tinerii orădeni — in care ne 
pusesem tnulte speranțe și 
sini sigură că nu numai 
noi — au putut să se o/ezin- 
te la concursul tinerilor actori 
la un nivel atit de scăzut.

Ce a mai rămas din entu
ziasmul, patosul revoluționar, 
adorabila prospețime, care 
străbat piesa lui Gorbatov 
„Tinerețea părinților"? Foar
te puțin. Nu cred că tinerii 
actori pot fi absolviți cu totul 
de scăderile spectacolului, cred 
Insă că răspunderea princi
pală revine regizorului Cor- 
neliu Zdrehuș. care nu a știut 
să dea spectacolului poezia, 
entuziasmul, frumusețea spiri
tuală care-i însuflețește pe 
eroii lui Gorbatov.

Urmărești spectacolul, sce
nele se desfășoară una după 
alta fără ritm, monotone și 
egale. Nici un moment dra
matic bine dus pînă la capăt ; 
lipsit de emoție artistică, de 
acel suflu romantic, de tine
rețe și prospețime, spectacolul 
devine plictisitor, neinteresant.

Iată, eroii se perindă, îna
intea noastră ■ Stepan Reabi
nin, Natașa Loghinova, Anton, 
Efimcic, Ocicar, Dașa, Fedia 
dar tinerețea lor avîntată, pu
ritatea morală, abnegația 
naivă, sînt înlocuite de entu
ziasm de paradă și melodra
mă, Cit farmec putea avea 
episodul în care comsomoliș- 
tii, stînd la masa săracă și 
inconsistentă, glumesc, rid 
tinerește. Dar în spectacol... 
tinerii vorbesc, rid, dar nu 
simți voioșia lor tinerească 
(și aici textul este foarte sa-

culent) acea comuniune spiri
tuala care-i unește. Notele fal
se, artificiale, plutesc in at
mosferă, Cite o sclipire ici, 
colo, vaga, nedefinită, stră
bate dincolo de gesturile largi 
{de comedie goldoniană) ale 
lui fon Vilcu (Stepan Reabi- 
iun) de entuziasmul fabricat 
ai lui Andrei Bursuci (Anton) 
de hotărirea (exprimată prin 
scoaterea bustului tn afară) a 
Allei Tăutu. Figura crispată, 
care exprimă durerea ascunsă 
a lui Stepan Reabinin, atunci 
cind aude că Natașa și Anton 
se iubesc, căldura din glasul 
lui Anton care le mărturisește 
comsomoliștilor dragostea lut 
pentru Natașa, ori nedumeri
rea, neîncrederea și apoi stri
gătul sfișietor de durere al 
N ataș ei cind Anton este adus 
fără viață pe targă. sini, din 
păcate, sigurele momente in 
care actorii ne-au dovedit că 
ar fi putut face un spectacol 
izbutit.

Ni se pare insă foarte, foar. 
te puțin față de ceea ce știm 
că pot crea talentații actori 
orădeni. Regreți adine ca și 
momentul, poate cel mai dra
matic din piesă, cind Natașa 
citește scrisoarea adresată fii
cei sale, este melodramatic, 
lipsit de forță acuzatoare îm
potriva celor care o duc la 
moarte de încredere și fermi
tate In viitor.

Unii vor socoti poate că am 
judecat prea aspru spectaco
lul orădean. Credem însă că 
consolările și înțelegerea ne
sinceră ar fi mai jignitoare 
pentru. un asemenea colectiv 
decî't o critică aspră, dar 
dreaptă. Critipi acolo unde știi 
că există forțe trț sfar# să pri
vească cu curaj greșelile făp
tuite și să le învingă pentru a 
merge înainte. Și slntem si
guri că viitoarele spectacole 
ale colectivului orădean vor 
dovedi că am avut dreptate 
critieîndu-i de această dată 
ou asprime.

ADA SIMIONESCU
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b întărește continuu prietenia și colaborarea 
dintre popoarele Chinei și Uniunii Sovietice
omunicat asupra vizitei lui K.E. Voroșilov în R.P. Chineză
’EKIN (Agerpres). — Comu- una din cele mai 
atul asupra vizitei Iul K. E. ale lor. 
roșilov, președintele Prezidiu- I_____ L 2____ o_______
^Sovietului ^Suprem al U.R.S.S., văzut din nou unitatea și coeziu- 

v nea de monolit, precum și strîn- 
sa și profunda prietenie dintre 
popoarele Chinei și Uniunii So
vietice. Această coeziune și prie
tenie constituie un factor care fa
vorizează cauza construcției so
cialiste și comuniste în ceie două 
țări, reprezentind totodată o con
tribuție de cea mai mare impor
tanță la cauza întăririi unității 
țărilor lagărului socialist — ga
ranție de nădejde a păcii genera
le și a progresului omenirii.

In timpul vizitei în Republica 
Populară Chineză, K. E. Voroși
lov și persoanele care l-au însoțit 
au avut întrevederi și convorbiri 
prietenești cu conducători ai C.C. 
al P.C. Chinez și ai guvernului 
chinez, cu lucrători ai organelor 
provinciale și orășănești de partid 
și de stat, cu muncitori și țărani, 
cu reprezentanți a> partidelor de
mocratice, ai tineretului și inte
lectualității. —

întrevederi și convorbiri cor
diale au avut loc cu tovarășii 
Mao Tze-dun, Ciu De, Liu $ao-ți, 
Ciu En-lai, Sun Țin-lin, Cen-iun, 
Den Siao-pin, Pîn Cijen, și cu 
alți oameni de stat și reprezen
tanți ai vieții publice din China, 
în convorbirile care au avut ioc 
au fost atinse problemele relații
lor existente între cele două țări 
precum și diferite probleme ale 
situației internaționale. Aceste în
trevederi șl convorbiri s-au desfă
șurat într-o atmosferă de cordia
litate $i deplină înțelegere reci
procă.

mari cuceriri

In aceste zile, întreaga lume a

Republica Populară Chineză, 
.a invitația lui Mao Tze-dun, 
ședințele Republicii Populare 
ineze, K. E. Voroșilov, preșe- 
tete Prezidiului Sovietului Su
nt al U.R S.S., a făcut o vlzl- 
de prietenie in China intre 15 
ilie și 6 mai și 24 mai și 26 
i 1957.
n această călătorie K. E. Vo- 
ilov a fost inso|it de * Ș. R 
fidov, vicepreședinte al Prc- 
iulul Sovietului Suprem a! 
t.S.S., V. P. Eliutin, minis* 
I Invățămintului superior a! 
t.S.S., N. T. Fedorenko, locțli- 
al ministrului Afacerilor Ex- 

te al U.R.S.S. și P. F. ludin, 
basadorul U.R.S.S in Republi- 
Populară Chineză.
ț. E. Voroșilov și persoanele 
e l-au însoțit au făcut o câlă- 
e prin |ară, vizitind orașele: 
:in, Anșan. Șenian, Tianțzin. 
ihai. Hancijou, Canton, Uhan 
Cunmin, vizitind de asemenea 
erie de întreprinderi și coope- 
ve agricole. Oaspeții sovietici 
vizitat instituții științifice și 
invățămint, precum și monu- 
tte istorice și culturale din 
na.
n timpul vizitei tn R P. Chi- 
ă, poporul chinez a salutat cu 
fură pe oaspeții sovietici. In- 
irile cu poporul s-au transfor- 
1 in mărețe demonstrații ale 
deniei sovleto-chineze pe care 
! două popoare o consideră

Baza acestor convorbiri a fost 
năzuința nestrămutată spre întă
rirea continuă a prieteniei fră
țești și colaborării dintre po
poarele Chinei și Uniunii Sovie
tice, precum și stringerea rindu- 
rilor țărilor socialiste.

Reprezentanții sovietici au con
statat in China unitatea dintre 
popor, partidul comunist și gu
vern, s-au convins de Înaltul pre
stigiu și popularitatea de care se 
bucură partidul comunist in rin- 
dul maselor populare, partid care 
a reușit să găsească formele și 
metodele construcției socialiste 
corespunzătoare realității concre
te din China.

El au avut posibilitatea să ia 
cunoștință in linii mari de sta
diul de dezvoltare al industriei, 
agriculturii, culturii și al trans
formărilor socialiste care s-au în
făptuit In anii puterii populare 
in R.P. Chineză.

Vizitarea Republicii Populare 
Chineze de către K. E. Voroșilov 
a adus o mare contribuție nu nu
mai la întărirea și lărgirea conti
nuă a relațiilor de prietenie din
tre populația de 800 de milioane 
de oameni a Uniunii Sovietice și 
Republicii Populare Chineze, ri 
și la cauza întăririi păcii in lu
mea întreagă.

K. E. Voroșilov, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R S.S., l-a invitat pe președin
tele Mao Țze-dun. să viziteze 
Uniunea Sovietică la data care li 
convine. Președintele Mao Țze- 
dun a acceptat cu bucurie acea
stă invitație.

PEKIN, 26 mai 1957

Lt
r. ■ Congresul IL T. C chine/ 

a fost un congres al 
coeziunii tineretului

K. E. Voroșilov a sosit Ia Ulan Bator
BATOR 26 (A ger pres), 
transmite: La 26 mai a 
U lan-Bator — capitala

ILAN
TASS 
it la 
lublicii Populare Mongole —

E. Voroșilov, președintele 
zidiului Sovietului Suprem al

U.R.S.S. si persoanele care 
tnsofesc.

Pe aeroport, K. E. Voroșilov a 
fost Intimpinat de J. Sa-nbu, 
președintele Prezidiului Marelus 
Rural Popular al R.P Mongole. 
I Țedenbal. președintele Consi
liului de Miniștri al RP. Mongo-

ii le. D. Damba. prim secretar al 
C.C. al Partidului Popuiar-Reoo- 
lufionar Mongol fi de al(i acti
viști pe tărtm social fi noliHc 
din Republica Populari Mongoli.

K. E Voroșilov fi /. Sambu 
au rostit cuvlntări.

a Taipe continuă starea de asediu |
EKIN 27 (Agerpres). — China 
ia transmite : In ziua de 26 

la Taipe a continuat să fie 
e de asediu. între orele 12 
ptea și cinci dimineața este 
rzisă circulația in oraș. Tru- 

» ciankaișiste au inundat ora- 
și împrejurimile sale. Pe 

te străzi lingă instituțiile 
îricane și lingă casele in care 
tiesc americani sint instalate 
raliere. Ambasada S.U.A. și 
.zile învecinate sint blocate 
trupe ciankaișiste și poliție, 
transportul în această parte 

irașului este sistat. In jurul 
jeției poliției din Taipe este 
alată o rețea dublă de sîrmă 
npată. Străzile din aprop:erea 
ului statului major al grupu- 
american de consilieri militari 
Taivan sînt ocupate de trupe 
îkaișiste, iar pietonii nu au 
* să circule pe acolo.
ostul de radio al grupului a- 
ican de consilieri militari în 
zan a recomandat americani- 
care locuiesc în Taivan să 
iasă din casă. Mașini ameri-

cane apar rar pe străzi. Depozi
tele militare și magazinele ame
ricane au fost închise provizoriu

Pe zidurile ambasadei S.U.A , 
care a fost distrusă, se văd nu
meroase inscripții 
panții americani 
Taivanul.

cerînd ca ocu- 
să părăsească

*
NEW YORK 27 

Corespondentul din 
agenției United Press anunță 
că la 26 mai Cian Kai-și a des
tituit pe general-locotenent Huan 
Cen-u, comandantul apărării ora
șului Taipe, pe general-maior Liu 
Vei. comandantul poliției mili
tare. și pe general-maior Lo Kan, 
comisar ad-interim al poliției, 
pentru faptul că „nu și-au în
deplinit datoria in timpul tulbu
rărilor antiamericane care au avut 
loc la 24 mai la Taipe**.

Hotărirea lui Cian Kai-și a fost 
anunțată după ce acesta a avut 
o convorbire cu Carl Rankin, 
ambasadorul S.U.A.

(Agerpres). — 
Taipe ai

Există toate perspectivele 
de dezvoltare a prieteniei 

dintre popoarele romîn și iugoslav

O declarație 
a Biroului Politic 

alC.C. al P.C. Francez

— declară conducătorul delegației parlamentare 
care ne-a vizitat țara —

BELGRAD 27 (Agerpres). — 
Agenția Taniug transmite: La 26 
mai s-a înapoiat la Belgrad de
legația parlamentară iugoslavă 
care a vizitat Republica Popu
lară Romină.

într-o declarație făcută repre
zentanților presei Blajo lovano- 
vici, conducătorul delegației, a 
arătat că membrii delegației au 
vizitat in timpul șederii lor în 
Rominia numeroase uzine, șan
tiere de construcție, instituții 
științifice și culturale și s-au pu
tut convinge că au fost realizate 
mari progrese în ce privește ri
dicarea nivelului de trai al ma
selor populare din Republica 
Populară Romlnă. Ne-am con
vins — a spus vorbitorul — că 
poporul romin dorește în mod sin-

Pre lățiri în vederea conferinței pe tară a P.M.S.U.
BUDAPESTA 27 (Agerpres).— 

In întreaga Ungarie iau am- 
filoare pregătirile in vederea con- 
erinței pe țară a Partidului Mun. 

citoresc Socialist Ungar. La 25 
mai, in județele Bekes, Csongrâd, 
Nogrăd, Heves și Somogy au 
avut loc conferințe județene de 
partid, la care au luat parte 
Lajos Feher și Apro Antal mem
bri ai Comitetului Executiv al 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar. Rozso Nyers, Istvan 
Surdy și Istvan Tempo, membri 
ai C.C. al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar. In cadrul confe
rințelor a fost discutat bilanțul

cer întărirea relațiilor de priete
nie șl colaborare cu popoarele 
Iugoslaviei. Există toate perspec
tivele de dezvoltare a prieteniei 
dintre popoarele noastre, prie
tenie bazată pe trecutul istoric 
și pe munca comună de con
struire a socialismului și de a o 
ridica la un nivel și mai înalt 
In toate domeniile vieții politice, 
economice și culturale.

Vizita noastră In Republica 
Populară Romlnă — a spus Io- 
vanovici In încheierea declara
ției sale — constituie o contri
buție la consolidarea colaborării 
dintre țările noastre după cum 
și vizita unei delegații parla
mentare romîne in (ara noastră 
va reprezenta o contribuție pozi
tivă la atingerea acestui scop.

PARIS 27 (Agerpres). — 
La 25 mai Biroul Politic al C.C. 
al Partidului Comunist Francez 
a dat publicității o declarație în 
legătură cu atacurile săvîrșite de 
grupuri fasciste împotriva sediu
lui din Montpellier al partidului 
comunist și împotriva sediilor 
unei serii de organizații demo
cratice din Dijon. In declarație 
se atrage atenția asupra intensi
ficării primejdiei fasciste. Bi
roul Politic al C.C. arată că ele- 
mente subversive încurajate de 
politica guvernului caută să pro
fite in prezent de criza, de gu
vern pentru a-și intensifica ac
tivitatea.

I

a declarat Mao Țze-dun
PEKIN (Agerpres). — China 

Nouă transmite ; La 25 mai Mao 
Țze-dun, Liu Șao-ți, Ciu En-lai, 
Ciu De, Cen Iun, Den Siao-pin 
și ceilalți conducători ai C.C. al 
Partidului Comunist Chinez au 
primit pe delegații la cel de-al 
3-lea Congres al Noii Uniunii de
mocratice a tineretului din China.

In cadrul primirii, Mao Țze- 
dun, președintele R.P. Chineze a 
adresat o scurtă cuvîntare de fe
licitare delegaților ia congres.

Congresul vostru, a spus Mao 
Țze-dun, s-a desfășurat foarte 
bine. Sper că voi, unindu-vă 
strîns, veți deveni nucleul condu
cător al tineretului întregii țări. 
Partidul Comunist Chinez este 
nucleul întregului popor chinez. 
Fără acest nucleu cauza comu
nismului nu ar fi putut învinge.

Congresul vostru a fost un 
congres al coeziunii și el trebuie 
să exercite o influență însemnată

Delegaț a C.C. al U.T.M. a părăsit Pekinul
PEKIN. Duminică a plecat din care a participat la Congresul 

Pekin delegația C.C. al U.T.M.. Noii Uniuni democratice a tine- 
condusă de tov. Virgil Trofin, retului chinez.

De ia Amsterdam

asupra tineretului din întreaga 
Chină. Vă felicit.

Tovarăși, stringețl rfndurilA 
luptați cu hotărlre și curaj pen
tru cauza măreață a socialismu
lui, Toate declarațiile și acțiunile 
care se depărtează de socialism 
sînt cu desăvirșlre greșite.

*
(Agerpres). China 
te : tn seara zilei

PEKIN 26 ( , 
Nouă transmite: ... ____ _
de 25 mai au avut loc la Pekin 
in Parcul Sun Iat-sen serbări 
de masă ale tineretului în cins
tea închiderii celui de-al 3-lea 
congres al Noii Uniuni democra
tice a tineretului din China și 
a schimbării numelui ei in 
Uniunea Tineretului Comunist 
din China.

In parc s-au întrunit peste 
10.000 de tineri și tinere. Mem
brii delegației chineze la cel de-al 
6-lea Festival Mondial al Tinere
tului și Studenților au dat un 
concert.

Adenauer se opune cu hohrîre 
oricărui plan privitor la crearea unei zone 

demilitarizate în Europa
WASHINGTON 27 (Agerpres). 

— La 26 mai a avut loc la Get
tysburg (Pensilvania) prima în
trevedere Intre cancelarul Ade
nauer și președintele Eisenhower, 
in cadrul vizitei oficiale de 7 
zile pe care cancelarul vest ger
man o face in Statele Unite.

După cum relatează Buletinul 
de Știri al Casei Albe. In cadrul 
acestei ințreyederi au lost discu
tate in primul rind probleme pri
vind tratativele asupra dezarmă
rii care se desfășoară Ia Londra. 
Cancelarul Adenauer a cerut pre
ședintelui Eisenhower ca S.U.A 
să țină seama in tratativele a- 
supra dezarmării de punctul de 
vedere al Republicii Federale 
Germane care se opune cu hotă- 
rire oricărui plan privitor ia crea
rea unei zone demilitarizate in 
Europa. „Eisenhower a dat asi
gurări cancelarului Adenauer, 
subliniază agenția americană ci
tată că la tratativele de la Lon-

dr». S.UA. nu vor ignoră nicio 
clipă punctul de vedere vestger- 
man".

Buletinul de știri al Casei Albe 
relatează de asemenea că in ca
drul convorbirilor de duminica a 
fost discutată problema reunifi- 
cării germane în lumina lucrări
lor grupului de lucru al celor pa
tru. După cum se știe lucrările 
acestui grup, iormat din repre
zentanți ai S.U.A.. Angliei, Fran
ței și 
la ideea că Germania trebuie uni
ficată in cadrul pactului atlantic 
condiționind astfel rezolvarea 
problemei germane de includerea 
și a R D Germane in alianțele 
militare occidentale.

Au fost discutate de asemenea 
probleme privind grăbirea '«înar
mării vestgermane. contribuția 
Germaniei occidentale la pactul 
atlantic. întreținerea trupelor de 
ocupație occidentale In Republica 
federală etc

iți ai S.U.A., Angliei, Fran- 
R.F. Germane, pornesc de

activității organizațiilor de partid 
de la crearea P.M.S.U. și sarci
nile pentru perioada imediat ur
mătoare.

VIENA 27 (Agerpres). — După 
cum anunță ziarul „Volkstimme", 
în cadrul unor alegeri comunale 
in localitatea Bozen din Tirolul 
de Sud, comuniștii și socialiștii 
de stingă au înregistrat un im
portant succes, întrunind 9 849 de 
voturi, respectiv 21,7 la sută din 
numărul votanțiior. Comuniștii 
vor dispune In noul consiliu co 

j munal de 3 mandate, iar socia 
Oiștii de stingă — de 5.

Inaugurarea pavilionului romînesc 
la Tîrgul de ia Paris

PARIS 27. — Corespondentul 
Agerpres transmite: în diminea
ța de 27 mai. a avut loc ceremo
nia inaugurării pavilionului romi, 
nesc la Tirgul de la Paris. Au 
fost de față membrii delegației 
romine la Tirgul de la Paris, in 

’ frunte cu Ana Toma. adjunctul 
I ministrului Comerțului, precum 

șl ministrul Republicii Popu
lare Romine la Paris, Mircea Bă- 
lănescu. Din partea franceză au 
participat d-nii Tony Bouilhet. 
președintele comitetului de or- 

i ganizare al TîrguJui de la Paris, 
I Deleuze, director general al Tîr- 
gului. Codiot. director generai 
adjunct a! Tirgului. precum și 
consilieri tehnici de pe lingă Co
misia de organizare a Tirgului. 
membri ai consiliului generai ai 
departamentului Sena ai consi
liului municipal al orașului Pa
ris, reprezentanți ai vieții econo
mice franceze, corespondenți de 
presă etc.

După deschiderea oficială, pu
blicul a vizitat diferitele secțiuni 
ale Pavilionului R. P. Romine. 
care găzduiesc produse dintre 
cele mai reprezentative ale eco
nomiei și industriei rominești — 
mașini-unelte, utilaje pentru in
dustria extractiva și petrolifera, 
produse ale industriei textile, 
produse alimentare, obiecte de 
artă, bibelouri, covoare, ceramică 
etc.

Comitetul de organizare ai Pa
vilionului romînesc a oferit un

■■MBR
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A plecat 
un colonialist, 
a rămas altul
inert, ultimul detașament ml- 
■ francez și ultimul „expert" 
părăsi Vietnamul de Sud. 

ă mai bine de un secol colo- 
iștii trancezi părăsesc o țară 
tidochinei fără speranța de a 

reveni. Acest fapt ar trebui 
mnstitule o sărbătoare pentru 
itorii Vietnamului de Sud. 
nu se intimplă așa. Și nu se 

nplă, pentru că locul eolonia- 
lor francezi l-au luat, incă de 
n patru ani, imperialiștii a- 
Icani. La Saigon și in princi
pe orașe din Vietnamul de 

se află grupuri de experți a- 
icani iar ministerele lui Diem 

pline de consilieri de toate 
lele. Datorită acestei noi o- 
1(11, Vietnamul continuă să 
împărțit in două împotriva 
iței poporului vietnamez, con- 
[iile de la Geneva sint călcate 
ticioare și Vietnamul de Sud 

pe mai departe un focar de 
>oi în Asia de sud-vest.

plecat un colonialist, a ră- 
altul.

Una este cirul un acrobat cu expe
riență face echilibristică pe strmă. 
Dacă el Iși pierde echilibrul și cade, 
nu moare deât un singur om. $i de 
el este păcat. Dacă Iși pierde insă 
echilibrul un om politic care duce po
litica „pe marginea războiului*, gre
șeala lui poate duce la pieirea a mi
lioane de oameni.

Un truc periculos.
(din Komsomolskaia-Pravda)

Un ambasador 
ne dorit

Zilele acestea, domnul Scott Mc Leod iși aran
jează valizele diplomatice cu care va sosi la 
Dublin, ca reprezentant al Statelor Unite In Irlan
da. Numirea noului diplomat nu s-a făcut insă 
fără sgomot. Numeroși deputațf s-au opus ungerii 
Iul Mc Leod cu mirul diplomatic, intruclt proas
pătul ambasador nu are altă calificare In diploma
ție in afară de aceea de agent al F.B.l. și de tră
gător de sfori In comisia pentru cercetarea activi
tății antiamericane. Dat fiind Insă serviciile aduse 
ca de pildă învinuirile calomnioase împotriva am
basadorului canadian de la Cairo care s-a sinucis. 
Mc Leod a fost învestit in cele din urmă cu înal
tul titlu diplomatic.

Se întimplă insă că numeroase cercuri Irlandeze, 
asociații obștești șl ziare influente ca „Irish Ti
mes'* să nu fie de acord să primească ca „sol al 
prieteniei** pe un agent, al FBI fie ei și unul de 
frunte. în Irlanda s-a născut un puternic curent 
in opinia publică care cere primului ministru de 
Valera să nu-și dea consimțămintul la numirea lui 
Mc Leod. Poporul irlandez sătul de agenții „In- 
teligence Service-ului** nu poate admite să aibe ca 
monitor un agent al F.B.l.-ului.

Ștafeta Festivalului a plecat spre Moscova
HAGA 26 (Agerpres). — TASS 

transmite: La 25 mai Ia Amster
dam s-a dat startul la ștafeta or
ganizată în cinstea celui de-al 
VI-lea Festival Mondial al Tine-

■ retului și Studenților. Ștafeta va 
i trece prin Olanda, Belgia, Fran- 
i ța, Germania, Polonia și Uniu- 
| nea Sovietică. In ziua deschiderii
■ Festivalului, participants la Șta
fetă trebuie să sosească la Mos
cova.

Cu prilejul startului, la Am- 
dejun in i sterdam a avut loc o adunare

cocktail in saloanele Pavilionu
lui.

La amiază, consiliul municipal 
al orașului Paris a oferit in sa
loanele hotelului Crillon din Pia-! 
ce de la Concorde, un * . ___. _ ___ ____ __ ________
cinstea tov. Ana Toma, adjunctul ’ fesfivâ |a care aa participat de- 
ministrului Comerțului ’’ D*"”- 
blicii Populare Romine, 
toarea delegației romîne 
ticipă la Tirgul de la Paris, 
cadrul dejunului, dl. Rigaud, vice-. 
președintele consiliului munici
pal al orașului Paris și Ana 
Toma au rostit toasturi subliniind [ 
importanța pe care o j 
pentru dezvoltarea relațiilor din
tre Franța și Rominia participa
rea Republicii Populare Romine 
la Tirgul de la Paris.

al Repu- 
conducă- 
care par- 

ln

legați la Festival și reprezentanți

ai organizațiilor de tineret din 
țară. Bouffct, președintele comi
tetului orășenesc de pregătire a 
festivalului, care a luat cuvintul 
la adunare, a vorbit celor pre- 
zenți despre pregătirile care se 
fac in Olanda in cinstea festiva
lului. El a subliniat între altele 
că pină în prezent 750 de tineri 
și tinere olandeze, reprezentind 
38 de organizații de tineret, stu
dențești, sindicale, de femei și re
ligioase din țară s-au inserts pen
tru a lua parte la festival.

După adunare a avut loc un 
spectacol pe caro tineretul olan
dez îl va prezenta la Moscova.

• BUDAPESTA. La 27 mai a
ublini.na fos< pubiiCjtătii la Budapesta 
prezintă comunicatul asupra tratat'veior și

Criza de guvern 
din Franța

PARIS 27 corespondentul 
gerpres transmite:

Rene Pleven continuă să-și

A

Și documentul cu 
pr.cina și măsura 
luată deunăzi, in 
mare taină, de gu
vernanții austrieci 
emană un pâtrun. 
zător miros de pe
trol Opinia publică 
austriacă înfierase 
acum doi ani așa 
numitul „Memoran- 
dum“ ticluit la 
Viena, în ajunul 
semnării Tratatu
lui de pace cu 
Austria. Documen. 
tul purtînd iscăli
turile ambasadori
lor S.U.A. și An
gliei, precum și ale 
conducătorilor vie.
nezi cuprindea 

„pretențiile" trus- 
turilor petrolifere 
occidentale asupra 
petrolului austriac. 
Sub presiunea va-

de

Un memorandum vienez și o
wdenaționaiizare“«» discretă

lului 
cancelarul 
văzut silii să dea 
asigurări cum că 
memorandumul ar 
angaja cică „în 
mod personal“ doar 
pe miniștrii semna
tari și că nu putea 
fi vorba de a-1 
pune în aplicare 
fără aprobarea par
lamentului. De a. 
tunci, însă, a curs 
multă apă pe Du
năre și mult petrol 
austriac spre... a- 
pus.

Recent a devenit 
fapt cunoscut că a 
doua zi după ale
gerile prezidențiale

proteste, 
Raab s-a

(se înțelege de ce 
după și nu Înainte) 
guvernul din Viena 
a decis să predea 
„societăților - ma
mă", adică concer
nelor anglo-ameri- 
cane, o serie de 
exploatări petroli
fere și rafinării 
care fuseseră na
ționalizate în urmă 
cu cîțiva ani.

Pe temeiul ace
stei „denaționali- 
zări“... discrete, 
concernele „Shell** 
și „Vacuum Oil" 
și-au întins din nou 
tentaculele asupra 
rafinăriilor din Fio 
ridsdorf și Kagran

ca și asupra exploa
tării de petrol „Ro- 
holgewinnungs — 
A.G. (R.A.G.).

Pe de altă parte. 
„Standard Oil“ și 
„Shell4* intră în 
posesia utilajului 
petrolifer al lui 
„Deutsche Gasolin" 
A.G.

Acum cînd scan
dalul „denaționali- 
zărilor“ a devenit 
public, numeroase 
ziare subliniază că 
guvernul a ascuns 
scoaterea la mezat 
a petrolului și față 
de parlament și 
față de opinia pu
blică.

după 
ziarul 

au fost

în schimb, 
cum arată 
„Presse", 
ținute la curent cu 
mersul denaționali- 
zării... trusturile pe
trolifere anglo-ame. 
ricane și ambasa
dele respective.

Iar în ce privește 
culisele acestei a- 
faceri necurate, s-a 
dezvăluit faptul că 
guvernul vienez a 
grăbit „denaționa- 
lizarea" în urma 
unui „Aide Memoi- 
re“ ultimativ, pe 
care l-a adus mini
strul de finanțe 
striae Kamitz, 
întoarcerea sa 
la Washington.

au
la 
de

Ultimatumul a- >>
merican fixase ca ??
termen al aplică- \\
rii memorandumu- >>
lui de la Viena data 
de 23 aprilie. Pro- 
babil că guvernanții >>
vienezi au socotit <<
un act de „mare \\
curaj44 faptul că au >>
reușit să amine de- 
naționalizarea pină <<
la 10 mai, adică <<
pînă după alegeri.

Oricum, nu s-ar >>
putea sp.une că Au- \<
stria neutrală nu-și >$
respectă angaja- ??
mentele luate față <<
de „marii amici44 >>
din occident, chiar ??
dacă aceasta con- <<
travine spiritului n
Tratatului de stat <<
și sfidează intere- ??
sele vitale ale po- >>
porului austriac. \\

Cel mai mare hotel 
dm U R S.S.

• MOSCOVA. La 25 mai s-a 
deschis la Moscova hotelul „U- 
krztni** eel mal mare hotei din 
U.R.S.S.

Hotelul are 1026 de camere și 
poate adăposti 1.500 de persoane
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Un succes al lui «
Ionel Tudoran "
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deplinească misiunea de informa
re încredințată de președintele re
publicii pentru a lămuri condi
țiile de rezolvare a crizei de gu
vern. EI se consultă cu liderii di
feritelor partide și cu reprezen
tanții grupurilor parlamentare

Judecind după relatările prese 
pariziene, Pleven cauta modalități 
de a lărgi guvernul Guy Mollet, a 
cărui demisie nu a fost incă pri
mită in mod oficial de către pre
ședinte.

Acest guvern se proiectează să 
fie lărgit prin introducerea în el 
a reprezentanților partidului 
M.R.P., a republicanilor indepen
denți, a reprezentanților partidu
lui țărănesc. Acest guvern ar ur
ma să cuprindă toate grupurile 
de la socialiști la „moderați".

comunicatul asupra tratativelor și 
încheierii acordului intre guvernul 
U.R.S.S. și guvernul R.P. Ungare 

' cu privire la statutul juridic al 
, trupelor sovietice, care se află 
: temporar pe teritoriul R. P. Un- 

ga re.
• PRAGA. La 27 mai delegația 

Marii Adunări Naționale a Repu-
■ blicii Populare Remine care se 

afiă Intr-o vizită de prietenie în 
I R Cehoslovacă, a vizitat regiu- 
* nea Hradek Kralove și cooperativa 
agricolă unică de producție din 
localitatea Slatiny.
• LONDRA La 27 mai subco

mitetul Comisiei O.N.U. pentru
' dezarmare și-a reluat lucrările. 
Ședința a fost prezidată de re- 
Crezentantul Angliei. Allan Noble. 

Următoarea ședință va avea loc 
I la 28 mai.

• MOSCOVA Comitetul Cen- 
I trai al Partidului Comunist al 
j Uniunii Sovietice. Consiiiul de 

Miniștri al U.R S.S. și Prezidiul 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. au 
anunțat încetarea din viață la 
25 mai a acad. Anna Mihailovna 
Pankratova, activ stă de seamă 
pe tărim obștesc și cunoscut om 
de știință, membru al C.C. al 
P.C.U.S., membru al Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

• DAMASC. Ziarul „An-Nur" 
anunță că in Iordania se desfă
șoară tratative Intre regele Hu
ssein și reprezentanți ai Ministe-

-rului de Război al S.U.A. cu pri
vire la proiectul de a Închiria 
americanilor baza militară din 
Mafrak. înainte această bază a 
fost folosită de trupele engleze.

• CAIRO. Radio Cairo a anun
țat stmbătă după-amiază că gu
vernul egiptean a acceptat, la ce
rerea guvernului britanic, să au
torizeze reluarea traficului aerian 
cu Egiptul a companiilor aeriene 
britanice și aterizarea avioanelor 
britanice pe aerodromurile egip
tene.
• PEKIN. Duminică a plecat 

din Pekin delegația Consiliului 
Central al Sindicatelor din R.P.R., 
condusa de tov. Mihai Mujic, care 
la invitația Federației sindicate
lor din R.P. Chineză a participat 
aici la sărbătorirea zilei de 1 Mai.
• MOSCOVA. Expoziția cărții 

americane, care s-a deschis la 
Casa oamenilor de știință din 
Moscova, stîrnește un viu interes 
în rîndul opiniei publice din Ca
pitala Uniunii Sovietice.

• VIENA. La 25 mai s-a 
deschis la Viena adunarea gene
rală a Asociației austro-sovietice. 
La lucrările adunării participă 
200 de delegați.
• TEL AVIV. Potrivit relatări

lor presei, la recentele ședințe ale 
conducătorilor partidelor ,,Ma- 
pam“ și „Ahdut Avoda“ au fost 
adoptate hotărîri în care se con- 
damna adoptarea „doctrine Ei
senhower" de către guvernul Ben 
Gurion.
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UFA. — Ionel Tudoran, so
list al Teatrului de Operă și 
Balet din R. P.R., a avut un 
mare succes pe scena Teatru
lui de Operă din Bașkiria. El 
a interpretat rolurile lui Ca- li 
....J_.„i și Pinkerton din ii

I „Cio Cio San“.
Pe cind se afla la Ufa, Io- 11 

nel Tudoran a aflat că i s-a 
acordat titlul de Artist emerit 
al R.P.R. In antractul operei 
„Cio Cio San“ artiștii care 
participau la spectacol și spec
tatorii l-au felicitat pe artistul 
romin. In numele oamenilor 
de artă din Bașkiria

X
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....... ................................. ........... 8 
de artă din Bașkiria Ionel 8 
Tudoran a fost felicitat de A- ' 
natoll Bakaleinikov, prim re- » 
gizor al Teatrului de Operă r 
din Bașkiria.

— Sint profund mișcat de •)

a colegilor mei, precum și
8 ------------------ ' ’ ' '

un admirabil ansamblu de o- 
npră rars* ara» tnato nncihilHS.

8
i 5%; SSS «d S» Ri :

spectatorilor, a declarat Ionel 
Tudoran. In Bașkiria există

peră, care are toate posibilită
țile să dea spectacole de orice 
proporții.

PREGĂTIRI
Nu numai partidele politice 

vest-germane se pregătesc de a- 
legeri. „Der Spiegel44 anunță că și 
magnații industriei fac pregătirile 
necesare. în urma unei consfă
tuiri a potentaților financiari 
vest-germani s-a hotărît împărți
rea fondurilor electorale. Partidul 
creștin democrat va primi 30 mi
lioane mărci, partidul vest-ger- 
man numai 5,8 milioane.

... Și calomniatorii care susți
neau că partidul lui Adenauer ar 
apăra interesele monopoliștilor 
v-«t germani.

DRAGI TOVARĂȘI!
(Urmare din pag. l-a)

primul lucru pe care-1 vor vedea 
tinerii și tinerele din Rominia 
va fi mulțimea de flori care va 
împodobi traseul lor. Nu numai 
peronul, dar și piața din fața 
gării va fi plină de tineri. Tine
retul nostru așteaptă cu nerăb
dare această întîlnire pentru a 
saluta pe frații și surorile sale 
din Rominia.

Delegația romînă va locui In
tr-unui din hotelurile Expoziției 
agricole unionale. Acolo se fac 
ultimele pregătiri. Tinerele noa. 
stre au fost de-acum pe acolo, 
s-au sfătuit cu administratorul 
cum să facă camerele mai plă
cute.

Dar dumneata întrebi de pa
tronaj. El se va manifesta în cele 
mai diferite forme. Dorim să ne 
organizăm în așa fel, incit oas
peții din Rominia să simtă me
reu și în toate împrejurările a- 
jutorul și grija noastră. Dacă ei 
vor dori, vor putea merge la 
Kremlin sau vor avea posibilita. 
tea să vadă alte frumuseți ale 
Moscovei. Comsomoliștii noștri 
le vor arăta toate locurile cu 
care se mîndrește Moscova. Cinci
zeci de studenți de la Institu
tul de Istorie și Arhivă au hotă- 
rit să devină ghizi. Pentru a-și 
înlesni munca, ei au început să 
studieze limba romînă, fac planul 
viitoarelor excursii prin Moscova 
și împrejurimi. Alți oaspeți vor 
dori să viziteze teatrele. Și în a- 
cest .domeniu vor fi ajutați de ti
nerii noștri.

întreg tineretul din raionul 
Sverdlovsk se pregătește pentru 
primirea delegaților romini con-

siderind acest lucru o muncă 
foarte importantă. El dorește să 
cunoască mal îndeaproape și 
mai bine patria oaspeților lor. In 
întreprinderi, la instituțiile, insti
tutele de invățămint din raion, au 
fost organizate zeci de cercuri la 
care tinerii și tinerele studiază 
istoria, geografia, economia Ro 
miniei, cultura și traiul poporu
lui romîn. In aceste cercuri se ma
nifestă un interes deosebit pen
tru munca, viața și învățătura 
tineretului romin. Ce succese a în
registrat sportul romîn ? Cum fo
losește tineretul romîn posibilită
țile existente în țară pentru însu
șirea științei, pentru dezvoltarea 
talentelor sale ? Ce rol joacă ti 
neretul in construirea socialismu
lui ? Toate acestea interesează in 
mod special tineretul sovietic.

In această acțiune, studenții 
romini care studiază la Moscova 
au venit In ajutorul tinerilor 
moscoviți. Ei răspund cu plăcere 
solicitărilor ce li se fac, țin lec
ții și expuneri despre Rominia. In 
multe colective se studiază in pre
zent dansurile populare romi- 
nești. Tînărul moscovit a îndră
git in mod deosebit dansul popu
lar „Perinița**. Și în această pri
vință le-au venit în ajutor stu
denții romini. Prin participarea 
lor, pregătirile au decurs mai ra
pid.

Primele cunoștințe s-au și în
chegat — a spus Iuri Zamîslov 
La seratele raionale ale tineretu
lui au participat deja Florea Va- 
sile și Ana Cărpineț, membri ai 
C.C. al U.T.M., care au venit la 
Moscova, precum și tinerii artiști 
de la Teatrul de Operetă din 
București. Sperăm că zilele Festi
valului de la Moscova ne vor 
apropia și mai mult. Organiza
țiile de comsomol din instituțiile '

i și întreprinderile noastre vor să 
invite pe membrii delegației ro- 
mine Ia reuniuni prietenești. In
tenționăm ca la 29 iulie să orga
nizăm intr-una din cele mai bu
ne săli ale Capitalei o Intilnire 
între participanții din Romînia la 
Festival și tineretul din raionul 
nostru. La următoarele reuniunj 
vom prezenta prietenilor noștri 
romini programe ale cercurilor 
noastre de artiști amatori. Vor 
da reprezentații tinerii noștri 
cîntăreți, muzicanți, recitatori, 
dansatori colectivele corale, ar
tiști de la teatrele de dramă și 
operă. In raionul nostru există 
7 teatre printre care Marele Tea
tru Academic și Teatrul Academic 
de Artă din Moscova (MHAT).

încheind discuția am revenit la 
subiectul cu care începusem. Ce 
amintiri, ce cadouri pregătește 
tineretul din raion pentru parti
cipanții la Festival.

De fapt n-ar trebui să vorbesc 
despre ele. dar unul dintre da
ruri, mai degrabă modelul lui. 
l-ați și văzut de-acum. Daruri 
extrem de interesante pregătesc 
tinerii lucrători de la atelierele 
de producție ale Teatrului Mare. 
Ei .confecționează pentru partici
panții delegației romine figurine, 
machete ale personajelor din ope
rele și baletele acestui teatru. Se 
pregătesc frumoase casete, bro
derii, sculpturi in lemn, albume 
despre Moscova și raionul Sverd
lovsk Ținerii noștri fotografi vor 
fotografia pe delegații romini 
pesle tot unde vor merge și vor 
pregăti un album cu aceste foto
grafii.

— Așteptăm cu mare nerăbdare 
întllnirea cu prietenii noștri din 
R.P.R. — a spus luri Zamîslov, 
Bun venit, la noi. la Moscova® 
la Festival!
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Latînina a dominat
întrecerea celor mai bune gimnaste din Europa
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După o înfrîngere ia limită

Ce trebuie reținut...

Sport

Pronosticurile s-au adeverit. în
trecerea celor mai bune gimnaste 
de pe continentul nostru a furni
zat o luptă dîrză și un spectacol 
din cele mai frumoase. Invingă- 
toarea în apriga dispută pentru 
„Cupa Europei" nu a fost o sur
priză. Gimnasta sovietică Larissa 
Latânina a dominat cu autoritate 
întrecerile, cucerind „Cupa Euro
pei" și toate titlurile de campioa
nă europeană. Latânina a dove
dit la București din nou remar
cabilele ei calități care au im
pus-o drept prima gimnastă a 
lumii. Invingătoarea de la Mel
bourne ne-a demonstrat dumi
nică o formă excepțională, o si
guranță desăvîrșită în cele mai 
dificile mișcări (mă gîndesc, de 
pildă, la piruietele realizate la 
bîrnă), o originalitate incontesta
bilă în exerciții, fantezie în com
binații, o eleganță a ținutei. La- 
tînina a smuls aplauze „la scena 
deschisă** și și-a cîștigat deplina 
simpatie și admirație a publicu
lui nostru. Putem spune fără exa
gerare că niciodată bucureșlenii 
nu au putut admira o asemenea 
demonstrație de gimnastică. Cei 
care nu au putut încăpea în sala 
supraaglomerată de la Floreasca 
se pot consola la gîndul că evo
luția gimnastelor a fost înregis
trată pe peliculă și curînd va pu
tea fi urmărită pe ecran. O con
solare, desigur, insuficientă dar 
totuși... o consolare.

Intr-o duminică în care sporti
vii noștri ne-au oferit suficiente 
motive de amărăciune, gimnastele 
care au apărat culorile patriei în 
„Cupa Europei** au realizat o 
performanță remarcabilă. In cla
samentul individual compus, Ele
na Leuștean-Teodorescu și So- 
nia Inovan-Iovan au cucerit locu
rile II și III. Ele au adus țării 
de asemenea — în clasamentele 
pe aparate — trei locuri II și un 
loc III. Este un rezultat dintre 

mai bune. Reprezentantele 
noastre au reușit să 
In permanență în

se men-
plutonul

SS3j
ȘI mî-ar place și mal mult daci 

nu s-ar pune note !...

Rugbiști din Cardiff la
Mîine o nouă întîlnire internațio

nală. După înfrîngerile suferite 
din partea selecționatelor Londrei 
și Franței, rugbiștii romîni au pri
lejul să se reabiliteze cu prilejul 
vizitei echipei engleze Cardiff și, 
sîntem siguri, că ei o vor face, 
mai ales că au demonstrat în ul
tima întîlnire că au mari posibi
lități. Prima confruntare a rugbiș- 
tilor britanici va fi cu selecționata 
secundă a orașului București, iar 
sîmbătă vor primi replica primei 
echipe a Bucureștiului.

Pentru a afla unele noutăți des
pre echipa Cardiff-ului, ne-am dus 
la Athenee Palace, în holul că
ruia l-am găsit pe conducătorul 
delegației britanice H. Johnson.

Grăbit să plece la antrenament îm
preună eu jucătorii, dl. Johnson a 
ținut totuși să ne spună unele lu
cruri despre echipa pe care o con
duce.

— Echipa cu care am încins la 
Cardiff acum doi ani pe romîni a 
fost mai bună decît cea pe care 
o vom alinia la București. Acea
sta, datorită faptului că trei dintre 
cei mai buni jucători au făcut 
parte din selecționata britanică, 
care a plecat în Canada și nu s-au 
întors încă pentru a putea veni în 
Romînia. S-ar putea ca aceasta să 
aibă consecință asupra jocului, 
mai cu seamă la capitolul viteză, 
în orice caz, înlocuitorii C. He
witt, K. Richards, H. Nichols —

Au trecut două săptămîni de cînd, la Varșovia, ci
cliști din 14 țări au încheiat cea de-a X-a ediție jubi
liară a tradiționalei „Cursa Păcii". Pentru cei șase ci
cliști romîni care au reprezentat țara noastră în această 
importantă competiție internațională, „Cursa Păcii" nu 
s-a încheiat la Varșovia. C. Dumitrescu, L. Zanoni, N. 
Maxim. C. Șandru, Șt. Poreceanu și G. Șerban, Îm
preună cu antrenorul N. Voicu și Also Balaj, condu
cătorul lotului, au mai avut de parcurs o etapă, ce-i 
drept în afară de concurs, încheiată la București... la 
etajul VIII din clădirea C.C.F.S. — dar care a fost 
mult mai complicată decît celelalte, cerîndu-le eforturi 
morale deosebite.

Recenta consfătuire de analiză a comportării Iotului 
nostru în „Cursa Păcii** a creionat destul de timid, 
slăbiciunile pregătirii cicliștilor noștri în această cursă. 
Materialul de față nu-și propune să facă o prezen
tare fidelă a susnumitei consfătuiri; folosind însă 
unele concluzii juste, exprimîndu-ne adeziunea la 
multe probleme ridicate cu acest prilej, vom arăta pă
rerea noastră asupra comportării cicliștilor romîni.

LOCUL 8 PE NAȚIUNI, LA PESTE O ORA DIFE
RENȚA DE PRIMA ECHIPA CLASATA, Șl LOCUL 
14: C. DUMITRESCU, IN CLASAMENTUL GENE
RAL INDIVIDUAL, LA PESTE JUMĂTATE ORA DE 
TRICOUL GALBEN, a constituit o „performanță" care 
a uimit pe iubitorii sportului cu pedale din țara noa
stră. De ce a trebuit să înregistreze ciclismul nostru 
acest insucces în „Cursa Păcii** ? A fost un simplu 
accident ?

Karlovv-Vary 5 mai. Etapa a IV-a nu a adus o îm
bunătățire a clasamentului cicliștilor noștri — relata 
cu regret trimisul special al ziarului „Sportul popu
lar**. Intr-adevăr cu regret. După numai patru etape 
de la plecarea din Praga, echipa noastră pierde 
ap.oape o oră față de primii clasați. C. Dumitrescu 
are locul... 20, N. Maxim locul 69, St. Poreceanu al 
71-lea ; aceasta a handicapat definitiv pe cicliștii ro
mîni în marea competiție.

Nu, n-a fost un accident! A fost urmarea firească 
a slabei, greșitei pregătiri tehnice și tactice a lotului 
nostru pentru cursă. La 14 aprilie, „Cursa Scînteir — 
singurul concurs serios de verificare a lotului național 
— cart n-a solicitat un efort deosebit din partea ci
cliștilor noștri, — a marcat începutul unei perioade de 
declin în pregătirea reprezentanților romîni pentru 
Praga-Berlin-Varșovia. Cele 10—15 zile de cantona
ment la Vranov (R. Cehoslovacă) au înregistrat o 
scădere a curbei de efort în pregătirea echipei. A fost 
ales din nou
contra
cr

'-ul deși existau antecedente care 
ntonament în această localitate 
Ml în acea lună. Vînt, ploi in- 

'0 km. pe zi de rulaj. Dar ni- 
riva acestei pregătiri ,.spe-

■»000 km. parcurși în con-

Reprezentantei» R.P.R.-ELENA TEODORESCU 
și SONIA MOV AN — au realizat o frumoasă 

performantă cucerind locurile II și III

fruntaș, performanță nerealizată 
cu atâta consecvență de vreo altă 
echipă.

Elena Teodorescu, Incepînd de 
la al doilea aparat — paralele ine
gale — ocupă locul II pe care 
reușește să-1 păstreze pînă la 
sfîrșitul întrecerii pentru „Cupa 
EuropeT. Publicul nostru, care a 
dovedit o admirabilă obiectivitate, 
a știut să răsplătească cu aplauze 
îndelungate evoluția gimnastelor 
noastre, ajutând-o mai ales pe 
Elena Teodorescu să-și învingă 
emotivitatea. Se cuvine să facem 
cîteva sublinieri în ceea ce pri
vește forma Soniei Inovan. Ea a 
dovedit o mare siguranță în 
exerciții grele și a entuziasmat la 
bîrnă, unde — în concursul de 
după amiază — a pierdut titlul 
de campioană europeană la o di
ferență de... o miime de punct 
(Latânina — 19,000 puncte, Ino
van 18,999 puncte).

In concluzie se poate spune că 
gimnastica feminină romînească a 
obținut un frumos succes în în
trecerea de duminică.

Cîteva cuvinte despre celelalte 
concurente. Deși punctajul nu a 
situat-o printre primele 6 clasate 
în „Cupa Europei**, totuși Eva 
Bosakova (Cehoslovacia) a făcut 
o frumoasă impresie mai ales prin 
evoluția la sol, originală, îmbi- 
nînd grația cu viteza și dificulta
tea mișcărilor. Cealaltă concurentă 
cehoslovacă, Marejkova, a fost 
mai constantă decît colega ei, 
deși nu a arătat în permanență 
calități asemănătoare celor pe 
care le posedă aceasta. Alte gim
naste care au asaltat locurile din 
fruntea clasamentului sînt Olga 
Tass, (Ungaria), Danielle Sicot 
(Franța) etc.

Pe podiumul învingătoarelor au 
urcat Larissa Latânina, secondată 
de Elena Teodorescu și Sonia 
Inovan.

După amiază a continuat lupta 
pentru a se stabili câștigătoarele 
titlurilor de campioană a Europei 
la aparate. Au participat primele 
6 gimnaste clasate dimineața la 
fiecare aparat întrecerile de di
mineață precizaseră deja valoarea 
concurentelor, așa îneît nu au 
existat surprize. Larissa Latânina 
a cucerit toate titlurile de ram- 
pioană europeană.

Și acum să ascultăm cîte%*a pă
reri despre întrecerea gimnastelor.' 
Prima pe care am solicitat-o să-și 
spună cuvîntul a fost Larissa La-

București
sînt oameni buni și noi avem mare 
încredere in ei.

Bucureștenii vor acea pnlejul 
să-i vadă, pe cei patru internațio
nali ai noștri: C. L. Davies, G. 
Backingham, G. John, L. Williams, 
jucători de valoare.

Vreau să mai spun — a conti
nuat dl. Johnson — că echipa 
Cardiff-ului este în prezent la 
sfîrșitul unui sezon încărcat. Noi 
am susținut 49 de meciuri, dintre 
care 40 le-am cîștigat. Internațio
nalii noștri, la rindul lor, au par
ticipat la Turneul celor 5 națiuni. 
Eu n-aș vrea ca prin cele spuse 
să motivez o eventuală infringere, 
deoarece dacă vom fi învinși, tot 
echipa Cardiff-ului ca fi.

Pentru cicliștii noștri

tânina, figura nr. 1 1 competiției. 
Ea ne-a spus:

„Concursul a fost foarte bine or
ganizat. Cit privește arbitrajul, 
acesta a fost mai obiectiv decît 
la olimpiadă. Vă interesează desi
gur să-mi cunoașteți părerea asu
pra gimnastelor romine. Ele mi-au

ELENA TEODORESCU 
în timpul exercițiului la bîrnă

confirmat buna impresie pe care 
mi-au lăsat-o la Melbourne. Con
sider insă că Elena Leuștean- 
Teodorescu nu este în forma pe 
care a arătat-o la Olimpiadă. Foar
te bine s-a prezentat Sonia Ino- 
can. Ea ' 
osebită 
sovietice, 
lipsește 
mișcări*.

a făcut o impresie de
asupra reprezentantelor 

Cred însă că Soniei îi 
o oarecare eleganță in

Am rugat-o pe Latânina să-și 
spună părerea și despre celelalte 
concurente :

„A concurat foarte bine Marej
kova. In schimb Bosakova nu a 
depus toate eforturile pentru a 
arăta ce știe. Italianca Cicognani 
a crescut foarte mult de la Olim
piadă. Ea a prezentat o combina
ție frumoasă, spre deosebire de 
modul în care s-a prezentat la 
Melbourne. Are mișcări originale. 
Gimnastele franceze, de asemenea, 
au crescut mult. Mai ales Danielle 
Sicot. în general pot spune că de 
la Olimpiadă s-a făcut un pas 
foarte serios în gimnastica femi
nină. Am văzut combinații inte
resante, eleganță la sol și o varie
tate deosebită a mișcărilor. Dez
voltarea gimnasticii se află pe un 
drum bun".

Am cerut Elenei Teodorescu să 
ne spună cîteva cuvinte în legă
tură cu lupta pentru „Cupa Euro- 
pef*. .

„Din nou Latînina s-a dovedit 
cea mai bună gimnastă a lumii. 
Comportarea ei și a Maninei nu 
m-a mirat. Mă așteptam ca cele 
două gimnaste sovietice să dove
dească înalta lor clasă. Păcat că 
Manina a ratat la bîrnă. Are un 
exercițiu foarte greu, dificil. Bosa
kova are o linie originală la sol, 
bogată în elemente artistice și o 
ținută ireproșabilă. Despre Sonia 
Inovan pot spune că 'este cea mai 
constantă gimnastă a noastră și 
totdeauna evoluția ei îmi dă cu
raj. E mai puțin emotivă ca 
mine".

N-am putut continua convorbi
rea cu Elena Teodorescu, deoarece 
își făcuse apariția Latînina, iar 
gimnasta noastră a ținut s-o îm
brățișeze felicitînd-o pentru suc
cesul obținut.

Antrenoarea de stat Maria Pe
trescu cu care am mai stat de vor
bă ne-a subliniat că tinerii gim- 
naști și gimnaste din întreaga țară 
prezenți în sală au avut de în
vățat enorm din evoluția celor 
mai bune gimnaste ale Europei.

fost impresionantă măiastră 
execuție tehnică și artistică a Latî- 
ninei și comportarea plină de fru
musețe a Olgăi Tass, a Tamarei 
Manina, a Hanei Marejkova. Ele
na Teodorescu a dovedit aceeași 
clasă pe care o cunoaștem și o 
apreciem, iar Sonia Inovan s-a gă
sit într-o formă excepțională".

E. O.

Duminică, reprezentativele de 
fotbal A și de tineret au trebuit 
să părăsească terenul învinse din 
nou din cauza unuia și aceluiași 
motiv: slaba comportare a liniilor 
de atac.

La București, pastila amară a 
infrîngerii, jucătorii noștri au „în
ghițit-o" abia în penultimul mi
nut. Șutul fulgerător al lui Hay
nes (în urma unei lovituri libere 
executată de Edwards), care a 
adus victoria echipei engleze, a 
venit la capătul unei superiorități 
tactice și tehnice evidente.

Jucătorii romîni au avut în 
„unsprezecele" englez un adver
sar valoros, în rîndul cărora nu 
mai puțin de 5 jucători au la ac
tivul lor multe meciuri în cadrul 
primei reprezentative britanice. 
Faptul că tinerii noștri jucători au 
făcut față unei asemenea echipe 
timp de 88 de minute, rămîne in
discutabil un fapt pozitiv. Acest 
lucru ne îndreptățește să afirmăm 
că ei au mari posibilități de viitor.

Ne propunem ca în locul obiș
nuitului film al partidei, să ne 
ocupăm de felul cum s-au achi
tat compartimentele echipei noa
stre de obligațiile pe care le im
punea un joc cu echipa Angliei. 
Aceasta nu pentru a căuta numai- 
decît „nod în papură" jucătorilor, 
ci pentru a veni într-o oarecare 
măsură în ajutorul lor, cît și al ce
lor care îi îndrumă.

Să începem cu ceea ce ne 
,.doare“ de un timp îndelungat și 
care ÎN CURSUL RECENTELOR 
JNT1LNIR1 ALE REPREZEN
TATIVELOR NOASTRE A SUB
LINIAT CATEGORIC PUNCTUL 
NEVRALGIC AL FOTBALULUI 
NOSTRU : LINIA DE ATAC.

Hașoti-Seredai-Ene II-Lazăr-Cos- 
tea. Iată atacanții noștri cu care 
am început jocul. Cum s-au pre
zentat ei ? Jucînd în fața unei 
apărări foarte masive, hotărîtă și 
bine pusă la punct tehnicește, 
quintetul nostru ofensiv a utilizat 
o concepție de joc greșită. în pri
mul rind, atacanții noștri au făcut 
abuz de driblinguri tocmai în fața 
unor jucători foarte tehnici, apoi 
ei au aglomerat jocul pe spații 
mici ceea ce iar a convenit apă
rătorilor adverși, excelenți și în 
jocul de intercepție. La aceasta s-a 
mai adăogat și „frica" de a trage 
la poartă din poziții mai puțin fa
vorabile. Era de așteptat ca în fața 
acestui zid defensiv britanic cele

...Atacul nostru (Tineret) a jucat erl înghesuit 
pe un spajiu mic, abuztnd de pase înapoi...

— Propun să ne întoarcem 1 Asta e poarta Iul Cosma I 
desen de MATTY

I

Campionatele 
europene 

de box
PRAGA 27 (prin telefon de la 

trimisul Agerpres). —
In reuniunea de luni după* 

amiază a campionatelor europene 
de box reprezentantul R.P.R. 
Mihai Traacă. a susținut un meet 
foarte dificil cu campionul olim
pic Mac Taggart (Anglia). Tran- 
că a Început foarte bine partida, 
punindu-1 tn dificultate pe boxe
rul englez care în repriz, a doua 
a fost expediat la podea pentru 
8 secunde. Ultima repriză a apar- 
ținut lui Taggart Juriul de arbi
tri a acordat victoria la puncte 
boxerului englez cu 3-2. Spectato
rii au fluierat decizia, care defa
voriza pe boxerul romin, supe
rior In ansamblul celor trei re
prize. In limitele categoriei pană 
bulgarul Velinov l-a întrecut la 
puncte pe rominul Cișmaș.

Cursa Păcii“
s-a încheiat la... București
cursuri Internaționale pot fi mai eficace decît multe 
alte mii de km. de antrenamente șablon în jurul 
Bucureștiului. Desigur aceste lucruri le ștîa și Comisia 
centrală de ciclism din C.C.F.S. și antrenorul N. Voicu 
și serviciul de instruire sportivă din C.C.F.S. Dar, 
singura preocupare a fost alcătuirea planurilor de an
trenament; de REALIZAREA lor nu s-a ocupat qi- 
meni. Cu astfel de condiții vitrege au intrat cicliștii 
noștri în cel mai dificil parcurs al Cursei Păcii, pri-

Aprecieri pe marginea comportării 
rutierilor noștri în competifia ciclistă 

Praga-Berlin - Varșovia

mele patru etape cu profil muntos din Jurul capitalei 
Cehoslovaciei,

Concluzia : un alt rezultat (la aproape o oră dife
rență după prima echipă clasată și cu C. Dumitrescu 
— principala speranță a noastră pe locul 20) nu putea 
fi obținut.

Poate că lucrurile s-ar fi putut schimba, în ciuda 
obstacolelor care au stat in calea unei bune compor
tări a echipei noastre, dacă antrenorul lotului ar fi 
fost in stare să spulbere din mentalitatea cicliștilor 
„tactica"., statului la cutie, a vegetării in coada plu-

tonului și evadării de ultim moment. Din păcate nu 
numai că nu a fost în stare să facă acest lucru, el 
însuși fiind un adept tacit al tacticii defensive — dar 
a și lăsat ca mentalitatea care inițial cuprinsese doar 
pe cîțiva să devină generală. Nu putem trece mai 
departe, fără a nota la acest capitol, că atît C. Du
mitrescu cît și Șandru, căpitanul echipei, în mai mică 
măsură ceilalți, ignorează orice gîndire tactică. Ei au 
ca partener de rulaj... „norocul**. „Dacă pot, merg,

Succesul șahiștilor noștri în turneul 
de Ia Vrnjacka Banja

BELGRAD 27 (Agerpres). — 
Duminică a luat sfîrțit in lo

calitatea Vrnjacka Banja un mare 
turneu internațional de șah ta 
care au participat 120 de echipe 
dintre care 13 din R. P. Bulgaria. 
Germania, Grecia, R. P. Romină, 
R. P. Polonă, Turcia și Malta. 
Un mare succes a obținut echipa

romîna Știința București care a 
cucerit locul întîi în grupa 1-a, 
cea mai puternică prin valoarea 
echipelor participante. Pc locul 
doi s-a clasat echipa Valjevo 
(Serbia), echipa Varșoviei a ocu
pat locul 10 iar cea a Istanbulului 
12. In celelalte grupe pe primul 
loc s-au clasat echipe iugoslave.

două extreme să folosească cursele 
pe lingă tușă, pentru ca să aibă 
posibilitatea de a realiza centrări 
cu mai mulți sorți de eficacitate în 
fața porții lui Hopkinson. Dar, 
Hașoti și mai puțin Costea condu
ceau balonul pe centru, țineau inu
til mingea, dînd posibilitate apă
rării adverse să se reorganizeze. 
Deci LINIA NOASTRĂ DE ATAC 
A FOST LIPSITĂ DE VIGOARE, 
VITEZĂ ȘI ȘUTURI DECISE, 
„arme" cu care se poate avea pre
tenția la victorie.

Introducerea lui Biikossy după 
pauză în locul lui R. Lazăr a dat 
înaintării o notă de agresivitate și 
spectatorilor iluzia de a fi marto
rii unei victorii romînești. Intr-ade
văr, aveam doi centri înaintași, 
dar nu aveam realizatori. De două 
ori în minutul 50 „bombele" lui 
Biikdssy trec cu puțin peste sau pe 
lingă bară.

Cîteva cuvinte despre mijlocași. 
Bodo și Neamțu au muncit mult. 
Din nefericire, însă, ei au trecut 
de puține ori linia de centru pen
tru a iniția atacuri sau pentru a 
distribui mingi utile.

DESPRE LINIA NOASTRĂ DE 
APĂRARE ÎN FRUNTE CU COS
MA NU AVEM DECÎT CUVIN
TE DE LAUDĂ. Excelent, stope
rul Lazăr, ajutat bine de către 
Szakacs și Soare au făcut o par
tidă foare bună, revenindu-le me
ritul de a stăvili atacurile peri
culoase ale oaspeților, salvînd de 
multe ori situații foarte dificile. 
TINĂRUL PORTAR COSMA 
ȘI-A FĂCUT PE DEPLIN DA
TORIA.

în concluzie, REPREZENTA
TIVA NOASTRĂ DE TINERET 
A „TRĂIT" MAI ALES PRIN BU
NA COMPORTARE A APĂRĂRII.

Greșit orientată tactic, insuficie\ 
ajutată de pe margini de căt\ 
antrenori (Coloman Braun și J 
Marian), ECHIPA DE TINERE 
A REALIZAT DUMINICA < 
PARTIDĂ Șl UN SCOR CAR 
CORESPUNDE ÎN BUNA PART 
NIVELULUI DE PREGĂTIRE 
FOTBALIȘTILOR NOȘTRI L 
GENERAL.

Ce putem spune despre joct 
reprezentativei Angliei ? Victori 
ei este meritată și se datoreșt 
atît bogatei experiențe în meciw 
INTERNAȚIONALE GRELE, cî 
și faptului că printre jucătorii in 
sulari se aflau unii cu un baga 
excelent de cunoștințe tehnice, au 
blat- de dirzenie în lupta pentri 
minge. Trebuie evidențiat inepui 
zabilul Haynes, plin de vervă ș 
fantezie, de la care tinerii noștr 
fotbaliști au de învățat. Ne-at 
plăcut finețea lui Edwards ș 
Smith, care au condus ireproșabi 
jocul apărării echipei lor.

Concluzia pe care trebuie s-i 
desprindă tinerii noștri fotbalișj 
este că SUCCESELE LOR VII 
TOARE VOR DEPINDE ÎN PRj 
MUL RIND DE ÎNSUȘIRE/ 
UNEI TEHNICI INDIVIDUA 
LE RIDICATE, pe baza cărei* 
să se realizeze omogenizarea echi 
pei. Aceasta se poate obține nu 
mai prin EXERSĂRI ZILNICI 
CU BALONUL, individuale, ti 
cadrul colectivelor etc. Numai îi 
felul acesta ei vor putea să de 
vină „mari" fotbaliști.

Și încă ceva: DUPĂ CÎTEVJ 
INSUCCESE ALE FOTBALULU 
ROMINESC AȘTEPTĂM SA SI 
ROSTEASCĂ CUVINTUL DI 
RECȚIEI DE FOTBAL DIN CA 
DRUL C.C.F.S.

S. SPIREA

Cu 1-0

r

dacă nu pot, nu merg. Dacă am..: noroc evadez, dacă 
nu..". E inadmisibilă la un ciclist de real talent ca 
G Dumitrescu o asemenea „concepție".

Se pare Insă că vina concepției tacticii defensive nu 
aparține in exclusivitate rutierilor noștri, ci, in primul 
rind, antrenorilor. Oriclt ai vrea să-l convingi pe ci
clist In competiție să evadeze, el n-o va face, nu va 
putea, pentru că la antrenamente a învățat să se es
chiveze, să se menajeze. Există o soluție — ce-i drept 
puțin cam dureroasă pentru senatorii de drept ai lo
tului republican — pentru a pune capăt răului : 
PROMOVAREA CU CURAJ A ELEMENTELOR NOI 
care, luptind pentru afirmarea internațională nu se vor 
menaja printr-o tactică defensivă, ci vor asalta fără 
rezerve, primele locuri.

Avem certitudinea că ciclismul romtnesc poate face 
o cotitură ; este cazul, de altfel, să încetăm de a mal 
bate pasul pe loc în acest sport, unde avem elemente 
de real talent, cu temperament ofensiv. Pentru acest 
lucru, insă, este necesar in primul rind — așa ca și 
aerul tare de munte unui om bolnav — O CONDUCERE 
COMPETENTA A CICLISMULUI. Selecționarea, în
tocmirea planurilor de antrenamente, stabilirea sche
melor tactice, ar trebui încredințate, cum e și firesc, 
unui colectiv de antrenori, foști cicliști de valoare, cu o 
bogată experiență sportivă internațională, ca de pildă 
M. Niculescu, E. Norhadian. Pantazescu, D. Negoescu, 
etc. și care să aibă ULTIMUL CUVINT în pregătirea 
șl orientarea tactică a lotului reprezentativ.

Nu vrem cu nimic să minimalizăm din perspectivele 
tînărului antrenor de stat la ciclism N. Voicu care de 
asemenea ar putea aduce o contribuție prețioasă la 
redresarea ciclismului nostru. Credem, insă, că pri
mul antrenor al echipei reprezentative trebuie să dea 
cicliștilor din experiența sa de rutier, din experiența 
curselor internaționale la care a participat și pe care 
le-a văzut. Se pare, insă, că de data aceasta, cicliștii 
noștri au fost lipsiți de acest prețios ajutor. N. Voicu 
a căpătat intr-adevăr cu acest prilej o experiență mai 
mult sau mai puțin bogată, prin participarea la cursa 
Praga—Berlin—Varșovia, dar această experiență ne-a 
costat scump.

Un antrenor cu prestigiu In fața cicliștilor, ferm, 
care să-l cunoască bine pe oameni, n-ar fi permis dez
voltarea unei atmosfere de neîncredere în forțele pro
prii, de rică personală intre cicliști, lucruri care au 
slăbit moralul echipei și care, în ultimă instanță, și-au 
spus cuvintul în clasamentul general al „Cursei Păcii".

Sperăm insă ca in lunile viitoare să avem posibili
tatea să subliniem cu căldură victoriile internaționale 
ale talentaților noștri cicliști in Turul Europei și In 
alte competiții cicliste internaționale importante.

Se întrec tn-, 
cicliștii, într-o< 
atmosferă de ve.1 
ritabil concurs,' 
Duminică 26 mai - 
a avut loc o' 

întrecere de triciclete și troti-- 
nete. Pe strada Clăbucet 118' 
copil s.au întrecut cu acest < 
prilej, cîștigătoril fiind pre-< 
miați.

Foto : G, PREPELIȚĂ J

M. ZONIS 
FL. DANCIU

învinși
la Bruxelles

Cauza: lipsa de finalitate a atacului
— arată „France Presse”

Cea de-a treia întîlnire inter
națională dintre echipele selec
ționate ale fotbaliștilor romîni 
și belgieni s-a disputat duminică 
pe stadionul Heyssel din Bru
xelles în prezența a peste 30.000 
de spectatori.

Belgienii atacă în primele mi
nute dar nu reușesc să treacă de 
linia de 16 m„ apoi fotbaliștii ro
mîni întreprind o serie 'de in
cursiuni periculoase și în minu
tul 4 apărarea belgiană este o- 
bligată să acorde corner. Ritmul 
jocului este extrem de rapid și 
atacurile se succed cu vigoare 
de o parte și de alta. Cele două 
apărări sînt tot timpul în stare 
de alarmă. In minutul 10 belgie
nii resping din nou în corner 
pentru a salva o situație critică. 
Pînă la sfîrșitul primului sfert de 
oră balonul trece de la un cîmp 
la altul, remarcîndu-se totuși un 
ușor avantaj al oaspeților. Jucă
torii romîni accentuează presiu
nea însă nu reușesc să marcheze. 
Incepînd din minutul 25 gazdele 
contraatacă insistent și după o 
lungă perioadă de dominare, în

Campionii R«P«R«-juniori
Timp de 4 zile, 60 

s tineri pugiliști 
de zonă și 
ai orașului 

s-au în- 
i multă dîr- 

sala „Re- 
din Capi-

de
campioni 
campioni 
București 
trecut cu 
zenie în 
eolta“ < 
tală pentru cuceri
rea titlului de cam
pioni ai Republicii 
Populare Romîne pe 
anul 1957 la cele 12 
categorii. întâlnirile 
au fost deosebit de 
disputate și de multe 
ori s-a dus o luptă 
epuizantă; alteori su
perioritatea unora s-a 
văzut încă din prime
le schimburi de lovi
turi. Merită a fi sub
liniate cîteva elemen
te de certă valoare 
care s-au impus prin 
tehnica individuală, 
buna pregătire fizică 
și — ce este mai im
portant — voință și 
putere de luptă Din
tre aceștia au fost 
Vasile Stoica și Sa- 
moilă Crăciun din 
Sibiu, elevii antreno
rului Victor Alexan
dru, care s-au com
portat excelent. De

la box
asemenea, bucureș- 
teanul Oscar Silber
man, antrenat de Fu- 
lea, care posedă o 
foarte bună pregătire, 
este foarte calm și 
se impune prin se
riile sale eficace. A- 
poi Preda Cezar, (ora
șul București), Petre 
Mirceacu (Pitești) și 
Petre Zăinescu (Cîm- 
pina).

Deși nu au de
venit campioni, tineri 
boxeri cum sînt Ga- 
vrilă Farkaș-Timișoa- 
ra, Nicolae Parfenie- 
Orașul Stalin, Toth- 
Zoltan-Oradea și M. 
Gheorghioni - Hune
doara, s-au dovedit 
elemente de certă va
loare și de viitor. 
Printr-o bună pregă
tire ei vor putea 
devină campioni 
anii următori.

După 4 zile, 
mai buni tineri 
intrat în finală și 
cîștigat. Iată 
pionii republicani ju
niori pe anul 1957:

să 
în

cei 
au 
au

cam-

Categoria minimă:Vz- 
sile Stoica-Sibiu; ca
tegoria hîrtie: Nuri 
Ameth, regiunea Con
stanța; categoria mus
că: Samoilă Crăciun- 
Sibiu; categoria cocoș: 
Petre Zăinescu-Cîm- 
pina; categoria pană: 
Aurel Gheorghiu, re
giunea Ploești; cate
goria semi -ușoară: 
Neagu Cosma, regiu
nea Constanța; cate
goria ușoară: Oscar 
Silberman, orașul 
București; categoria 
semi-mijlocie: Preda 
Cezar, orașul Bucu
rești; categoria mijlo
cie ușoară: Traian 
Stuparu, regiunea Ti
mișoara; categoria mij
locie: Petre Mirces- 
cu, regiunea Pitești; 
categoria semi-grea : 
Constantin Nicolae, 
regiunea Pitești; cate
goria grea: Mircea 
Peițy, regiunea Timi
șoara.

Organizarea aces
tor întreceri a fost 
bună. De asemenea 
arbitrajele.

NICOLAE 
TOKACEK

minutul 38, Van den Berg în
scrie imparabil reluînd din voie 
o centrare a extremei dreapta, 
Pitters.

După cum transmite corespon
dentul Agenției France Presse, în 
această parte a meciului romînii 
au jucat mai bine, iar Apolzan 
l-a dominat pe Coppens la min
gile înalte.

După pauză, echipa romîna îșî 
multiplică acțiunile ofensive și 
Constantin este pe punctul de a 
înscrie dar Mees salvează de pe 
linia porții. In minutul 67 bel
gienii care se apără în 6 și 7 oa
meni acordă consecutiv două 
cornere însă atacanții noștri nu 
pot să le fructifice. Ozon și Con
stantin încearcă acțiuni pe cont 
propriu destul de periculoase dar 
apărarea belgiană le respinge. Ti> 
minutul 72, portarul belgian re
ține o lovitură expediată de Ozon. 
Ultimul sfert de oră este foarte 
disputat. Fotbaliștii romîni în
cearcă să egaleze însă nu reu
șesc. Toma se remarcă x aparind 
un șut puternic al lui Van den 
Berg. Houff trage în bara trans
versală. Corespondentul agenției 
France Presse scrie în încheierea 
comentariului: „Jocul a fost echi
librat și romînii — în ciuda supe
riorității tehnice și în jocul de 
cîmp — n-au putut să se impună 
din cauza lipsei de finalitate a 
liniei de atac**.

★ în cadrul campionatelor u- 
njonale de haltere care se des
fășoară în orașul Lvov sportivii 
sovietici au stabilit noi recor
duri mondiale. Concurînd în li
mitele categoriei semimijlocie 
Fedor Bogdanovski a realizat la 
stilul „împins" performanta de 
135,5 kg. întrecînd cu 500 gr. 
vechiul record mondial ce-i apar
ținea. La categoria semi-grea 
Arkadi Vorobiev a întrecut re
cordul lumii la stilul „smuls" cu 
rezultatul de 143,5 kg. Vechiul 
record era de 143 kg. și aparți
nea tot lui Vorobiev.

☆ Turneul zonal de șah de la 
Sofia a luat sfîrșit simbătă cu 
victoria maestrului internațional 
cehoslovac Filip care a totalizat 
9 */2 puncte din 13 posibile.

☆ Cu prilejul unui concurs de 
haltere desfășurat in Capitală 
sportivul Tiberiu Roman care a 
concurat în limitele categorici 
ușoară a stabilit un nou record 
R-PR. la triat Ion cu rezultatul 
de 330 kg. Această performanță 
întrece cu 2,5 kg. vechiul record 
care aparținea lui L. lonescu.
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