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tovarășului D. Kornovan, secretar al C.C. al Comsomolului din R. S. S. Moldovenească.
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Un angajament îndeplinit

Conducta de aducțiune Prut-Iași
a intrat în funcțiune

Proletari din toate tarile, unlfi-vi!

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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Tineri și tinere care 
munciți pe ogoare l 
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stringerea la timp și fără 
pierderi a recoltei.

Tineri muncitori, studenți,
. elevi, funcționari! Ajutați 
in timpul vostru liber pe cei 
ce string ptinea nouă a anu
lui acesta.

Nici un minut pierdut, 
nici un bob risipit!

Au terminat 
recoltarea

PENTRU BĂTĂLIA RECOLTEI
Celebritatea unor obiecte neînsuflețite Vacantă

Duminică a fost sărbătoare nu 
numai sus la Șorogari, de unde 
apa filtrată coboară pe țevi către 
cișmele și robinete ci în întreg o- 
rașul Iași. Au simțit un fior de 
mîndrie amestecată cu emoție toți 
cetățenii sorbind primul pahar cu 
apă limpede și rece, lașul va 
avea apă din belșug. Sună pro
zaic, poate 5 chiar banal această 
frază și totuși ce lucru mare 
exprimă ea! încă o rană a 
lașului lăsată de burghezo-moșieri- 
me a fost vindecată. încă o reali
zare de un preț deosebit se înscrie 
sn cartea de aur a regimului nos- 

i democrat-popular.
In 1908, cînd s-a făcut un pro

iect pentru alimentarea lașului cu 
apă de la Timișești, statului bur
ghez i-a „scăpat printre degete"* 
cîteva zeci de mii de lei în timp 
ce contribuția ieșenilor era de 
2,5 milioane lei. Pînă la urmă, 
însă, acel proiect și-a dovedit ine-

Utemiștii de la „Electro
magnetica" l-au ales ca dele
gat la cel de-al VI-lea Festi
val de la Moscova pe ajuto
rul de maistru Gheorghe Șer- 
bănescu, de la secția radio.

„E un tînăr muncitor și mai 
ales gata oricînd să-și ajute 
tovarășii" — au spus în re- 
comandațlile lor utemiștii în 
adunarea generală. Secția în 
care muncește șl al cărei or
ganizator de grupă U.T.M. 
este și-a terminat planul de 
producție cu 2 zile mai devre
me, fiind șl deținătoarea stea
gului roșu de secție fruntașă.

In fotografie: monterul
Constantinescu Ștefan și aju
torul de maistru Gheorghe 
Șerbănescu făcînd o ultimă 
verificare a unei noi stații de 
radioflcare de 150 w.

ficacitatea, iar lucrarea nu a fost 
recepționată niciodată.

Astăzi, statul a pus la dispoziție 
cca. 80 milioane lei. A trecut abia 
un an și jumătate de la prima lo
pată de pămînt săpată și conduc
ta (mai bine de 18 km.), cu sorbul 
din. Prut, stația de repompare d& 
pe traseu, cu întregul complex de 
la Șorogari, a fost recepționată. 
Aceasta este o dovadă în plus a 
grijii statului nostru pentru mai 
binele cetățenilor, un motiv de 
justificată mîndrie a vrednicilor 
constructori.

Se adunase la Șorogari, către 
amiază, o mulțime de oameni. 
Intre muncitori și funcționari, în
tre bărbați și femei de toate vir- 
stele ii poți vedea pretutindeni 
pe sărbătoriți, constructorii uria
șului complex edilitar. Ceremonia 
inaugurării conductei se termina
se. Telegrama înflăcărată, cuprin- 
zind vestea deosebită și bucuria 
succesului obținut, în cinstea 
Festivalului de la Moscova, de 
către constructori în majoritatea 
lor tineri, plecase pe calea tele
grafului către Comitetul Central 
al P.M.R. Tov. Alex. Birlădeanu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, tăiase panglica roșie de 
la intrare.

Motoarele fuseseră puse în 
funcțiune. Pompele trimiteau apă 
in bazine, In secantoare, apoi 
mai departe către oraș. Lîngă 
turnul înalt cînta o fanfară. 
Alămurile sunau frumos, ispiti
toare. Cu toate astea miile de oa
meni — tineri în special — abia 
dacă se opreau aici un minut, 
două și se duceau apoi mai jos. 
M-ant apropiat. Pe un tablou se 
putea vedea aproape întregul 
complex în miniatură, desene, 
grafice, fotografii, cifre, explica
ții — toate frumos orînduite. Te 
impresionează în chip deosebit 
priceperea entuziastă a construc
torilor.

Tinerii constructori au redus 
6 luni din timpul alocat construc
ției. Grija permanentă a construc
torilor a fost de a efectua lucrări 
bune, economisind totodată ma
teriale și bani.

Brigadierii Luca Mihai I șl 
Luca Mihal " ‘ " ........
Miu șl Gh. 
Bartolici șt 
rii Dumitru
Ionescu și alțl zeci șl sute de ti
neri au
eroism, de înalt patriotism. Ti
neretul de pe șantier se angajase 
să întimpine Festivalul de la Mos
cova cu lucrarea isprăvită. In 
sprijinul realizării angajamentu
lui lor au venit tinerii din indus
trie care le-au trimis piese, unele 
din ele fabricate pentru prima 
dată in țară. Prietenii noștri so
vietici le-au trimis screpere de 

•6 metri cubi, gredere deveting, 
betoniere robuste.

Băieții au lucrat Intens Șl cînd

gerul îngheța apa in găleată șl 
cind arșița măsura aproape 50 de 
grade. S-au făcut galerii subte
rane fără săpături deschise. Nu 
s-a capitulat în fața unor ( 
și ANGAJAMENTUL ‘ 
ÎNDEPLINIT.

Una dintre cele mai 
mai moderne lucrări 
țiune a fost terminată. Zilnic 
pompele de pe dealul Șorogarilor 
trimit în lași zece mii de metri 
cubi de apă potabilă. In curînd, 
cînd vor fi instalate șl uliimile 
două etectro-pompe, debitul de 
apă potabilă va spori cu încă 15 
mii metri cubi.

C. SLAVIC 
corespondentul „Scinteii tineretu

lui" pentru regiunea Iași

greutăți 
A FOST

mari și 
de aduc-

In cursul zilei de 15 iulie încă 
trei raioane din regiunea Bucu
rești — Brănești, Snagov și Dră- 
gănești-Vlașca — au terminat 
recoltarea orzului și griului de 
pe întreaga suprafață cultivată. 
Pînă acum 8 raioane din această 
regiune au terminat secerișul or
zului și griului. In celelalte ra
ioane se recoltează pâioasele de 
pe ultimele zeci de ha.

In raioanele care au terminat 
secerișul toate forțele sînt folo
site la transportarea păioaselor 
la arii și treieriș.

In raionul Snagov, de pildă, 
s-au treierat pînă acum păioase- 
le de pe o suprafață de aproape 
600 ha. Producția medie obținută 
se ridică la peste 2.000 grîu la 
hectar. Gospodăria agricolă' co
lectivă din comuna Lipia a treie
rat pînă acum grîul de pe 10 ha. 
obținînd o producție medie de 
2.600 kg. grîu la hectar.

Uneori, nu numai 
oamenii și, în gene
ral, ființele pot de
veni celebre, ci 
și lucrurile, obiectele 
neînsuflețite, provo- 
cînd în jurul lor agi
tație, discuții pasio
nate, răsunătoare. De 
pildă, la gospodăria 
de stat „Berea Bar
bu" din raionul Fiii- 
mon Sîrbu au venit 
nouă secerători-legă- 
tori de la S.M.T, 
Janca.

Probabil enervate 
că s-au bucurat de o 
primire rece și lip
sită de fast, 
mitele mașini au fă
cut tot ce le-a stat în 
putință ca șă ajungă 
celebre. Astfel, încă 
din primele zile au 
reușit o uluitoare per
formanță : din nouă 
cîte erau, s-au stricat 
opt.

Tractoriștii s-au în
vârtit de cîteva 
în jurul lor, i

susnu-

Intîlnirea Iul Ciprian Porumbescucu Verdi

JJSUVENIR DE LA NERVI"

II, ștemuitorii Mircea 
Jipa, dulgherii Ion 

Nedo Stan, instalato- 
lacob, betoniștii N.

dat dovadă de adevărat

de porțelan ce-1 privesc cochete 
de sub înfloratele umbrele japo
neze, Ciprian Porumbescu încear
că să-și regăsească liniștea refu- 
giindu-se departe, jos lîngă țărm, 
pe o stîncă ieșită din mare. Acolo, 
urmărind ore în șir bărcile cu pîn- 
ze, cîntecele pescarilor, clipocitul 
valurilor, rămîne nemișcat pînă ce 
întunericul trage cortina-i plușată 
peste splendoarea naturii. Panora
ma mării totuși nu-1 îneîntă pe 
compozitor. Gîndurile lui cată la
come meleagurile natale, codrii se
culari ai Arboroasei, „mireasa" iu
bită — vioara cremoneză. Dacă 
ar așterne pe strune întreaga fră- 
mîntare poate ar răsufla mai ușu
rat. Medicii însă, îi repetă necru
țători acelaș sfat: „muzica te o- 
bosește, nu ai voie să cînți 1“

—- Există vreo putere care să in
terzică unei mame să-și mai sărute 
copilul? Nu. Cîntecul pentru mine 
e cel mai bun medicament. Vreau 
să cînt, să cînt, hotărî Ciprian și 
ignorînd recomandările medicilor 
întocmește o scrisoare lungă prin 
care imploră familia să-i trimită 
vioara iubită.

După mai bine de o lună, do
rința i se împlinește. Fără să o 
despacheteze, ia la subsoară vi
oara și cu pași mari, aproape a-

Oră fnatinală. Sînt singurul vi
zitator ce străbate sălile muzeului 
„Ciprian Porumbescu** din Sucea
va. Fiecare obiect de aici are po-» 
vestea lui, are grai. Violoncelul 
înegrit de ploaia anilor, pianul cu 
capacul larg desfăcut ce seamănă 
cu o pasăre enormă gata de zbor, 
mă înfioară. Cîndva mîinile tină- 
rului cu ochi negri, care mă pri
vește stăruitor din cadra prinsă 
deasupra instrumentelor, au aler
gat pe claviatură. Cîndva strunele 
au vibrat în același ritm cu inima 
lut Cîndva... Cîți ani s-au scurs 
de atunci ? Mulți. La 6 iunie s-au 
împlinit 64. O viață de om. Portre
tul, violoncelul, pianul au grai. Ele 
răscolesc cugetul vizitatorului, îi 
împrospătează în memorie un pot
puriu ce amintește de șipotul iz
voarelor de munte, de tînguirea 
monotonă a turmelor pribege, de 
acordurile grave ale unei cantate 
maestuoase: cîntecul molidului ce 
împlîntat pe muchie de stîncă în
fruntă eroic vîntul năpraznic în- 
cercînd să-1 doboare în hăul pra- 
pastiei. Pășesc mai departe. Expo
natele îmi dictează iar eu notez. 
Tabloul intitulat „Suvenir de la 
Nervi" al pictoriței letone Emilia 
Poppen, filele acoperite de scrisul 
ordonat al compozitorului îmi dez- __ _ r. __ ___ _
văluiesc o pagină, din păcate pu- lergînd se îndreaptă spre locul 
țin cunoscută, din istoria muzicii său de refugiu. E o seară plăcu- 
romînești. tă. Pe cerul limpede ca o picătură

...Vara anului 1882. Nervi. Prin- de rouă, nu se zărește un singur 
tre vîligiaturiștii zgomotoși ama- fulg de nor. Bolta înstelată se 
tori de aventuri care să le alunge oglindește atît de frumos în adîn- 
plictisul vieții sedentare, distin- cui mării îneît Ciprian are im- 
gem statura impunătoare a unui presia că la picioarele lui se 
tînăr singuratec, modest îmbrăcat: întinde un al doilea cer. Cu 
Ciprian Porumbescu. Fața-i pre- degetele crispate el scoate vioara 
lungă, luminată de o frunte înal- din cutie. Se reazămă cu spatele 
tă, inteligentă, de un zîmbet șters, de colțul stîncii și strînge la piept 
ascuns în colțul gurii, poartă pe- cremoneză. Apoi o fixează pe 

, .. . . . f umăr și încercind strunele se gîn-cetea boia ce îi mistuie tinerețea. dește . >>Q, să cînt ? Ah> știJ, 
Evitînd societatea, trecînd nepăsă- voi cînta acestei mări Mediteranee, 
tor pe lîngă domnișoare, figurine ce e mai drag, și mai scump romî-

i ori 
. . s-au

scărpinat după ceafă 
hosumflați, apoi s-au 
așezat la umbră re
semnați.

— Păi ce facem în 
cazul ăsta ? i-au în
trebat brigadierii în
grijorați.

— Să le repare 
mecanicii.

Au venit mecanicii 
și le-au ciocănit pe 
ici — je colo.

— Hai, dați-i dru
mul !

l-au dat drumul. 
A doua zi s-au stri
cat iar. A treia zi iar. 
A fost anunțată con
ducerea stațiunii. Au 
venit directorul, in
ginerul șef, o sume
denie de mecanici, 
inclusiv un atelier 
mobil. S-au învîrtit ’ 
pe lîngă ele gravi si 
încruntați, apoi s-au 
uitat chiorîș la cei 
din gospodărie.

— Uite ce e, măi 
tovarăși, mașinile voa
stre sînt bune.

— Se și vede. în 
8 zile, nouă seceră
tori au secerat 120 de 
hectare, 
pomină.

— Mă 
asta ne 
Cum am 
nile voastre sînt bu
ne, dar oamenii care 
lucrează pe ele sînt 
slabi. Nu-s calificați, 

stricăciunile 
din cauza 
ați trimis 
nereparate.

E ceva de

rog, nu la 
refeream, 

spus, nwși-

Delegația de la 
S.M.T. lanca a ră
mas îngindurată. Si
tuația era critică, in
tr-adevăr. Secerători. 
le nu tăiau spicele, 
nu legau snopii, im. 
prăftiau griul... To- 
tuți, în joc se a- 
fla prestigiul și dem
nitatea întregului 
S.M.T. Așa că dacă 
mașinile au fost am- 
hițioase. delegația a 
fost fi ea ambițioasă. 
N-a vrut în nici un 
chip să-și recunoască 
vinovăția, de fi lîngă 
ea ședeau lungite la 
pămînt „cadavrele" 
celor nouă seceră
tori.

— N-aveți oameni 
.calificați, asta-i toa
tă chestiunea, 
vina noastră.

Apoi, demni

Nu-i

cu folos
alături

de combiner!
și tractoriști

Vizita lui Akharya Kripaiani
A.

: pAUL DAfJ

' (Continuare tn pag. S-a)

La 15 iulie, tovarășii Alexandru

în țara noastră
politice internaționale, asu-lor

Moghioroș, vicepreședinte al Con- Pra problemelor apărării păcii,
* ’ a rla7ormorii lnntei nAntrii inter7i.

siliului de Miniștri, membru în Bi
roul Politic al C.C. al P.M.R. și 
Alexandru Birlădeanu, vicepreșe- popoarele romîn și indian o a- 
dinte al Consiliului de Miniștri, 
membru al C.C. al P.M.R., au 
primit pe Akharya Kripaiani, pre
ședintele Partidului Socialist din 
India care ne-a vizitat țara timp 
de cîteva zile la invitația Institu
tului romîn pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea.

In cursul întrevederii, care a 
durat două ore, oaspetele s-â in
teresat despre problemele dezvol
tării economiei și culturii Republi
cii Populare Romîne, despre rela
țiile de comerț exterior ale țării, 
și a vorbit despre problemele prin
cipale ale reconstrucției Indiei. 
Totodată, a avut loc un schimb 
d» păreri asupra probleme-

dezarmării, luptei pentru interzi
cerea armelor termonucleare, sub- 
liniindu-se însemnătatea pe care

cordă principiilor coexistenței 
pașnice a statelor, neames
tecului reciproc în treburile inter
ne, colaborării pașnice internațio
nale. Participanții Ia convorbire 
au apreciat că dezvoltarea rela
țiilor prietenești între R.P.R. și 
India este în interesul popoarelor 
celor două țări, al păcii și cola
borării internaționale.

Convorbirea a decurs într-o at
mosferă prietenească.

In cursul vizitei pe care a în- 
treprins-o în țara noastră Akha
rya Kripaiani a avut întrevederi 
cu acad. Mihail Ralea, președin
tele I.R.R.C.S., I. Cozma, minis
trul Agriculturii și Silviculturii,

cu membri ai Grupului Național 
Romîn al Uniunii Interparlamen
tare, cu C. Prisnea, adjunct al 
ministrului Invățămîntului și Cul
turii. De asemenea oaspetele a vi
zitat uzinele „23 August", parcul 
de cultură și sport „23 August" 
și locuințe muncitorești din acest 
cartier al Capitalei, Galeria Na
țională de Artă a R.P.R., Muzeul 
Satului, gospodăria agricolă de 
stat Popești Leordeni din apropie
rea Capitalei, gospodăria agricolă 
colectivă din Hălchiu, regiunea 
Stalin case de odihnă pentru 
muncitori, scriitori și artiști de 
pe Valea Prahovei etc. In cursul 
vizitelor făcute Akharya Kripa- 
lani s-a interesat în amănunțime 
de diferitele aspecte ale construc
ției economice și culturale a Re-1 
publicii Populare Romîne.

Succesul Ansamblului 
de cfntece și dansuri 

C. F. R. Giulești 
In Anglia

După cum s-a mai anunțat, Ia. 
concursul internațional de cînte- 
ce și dansuri populare care a 
avut loc recent la Llangollen- 
North-Walles 
de dansuri 
muzical din 
de cintece și 
iești, care a 
concurs, a fost distinsă cu „Tro
feul internațional" (premiul I).

Acest concurs, la care au par
ticipat 27 de țări și la care au 
asistat 15.000 de persoane a fost 
televizat de B.B.C.

In ziarul „Manchester Guar
dian" a apărut un articol sub 
titlul „Dansul vioi al romînilor", 
care arată deosebita 
produsă de dansatorii 
rîndurile spectatorilor.

Televiziunea suedeză 
. i interviu maestrului

mmre. . Petre Bodeuț, conducătorul artis-
(Agerpres) Itic al formației romînețti.

(Anglia) formația 
și acompaniament 
cadrul Ansamblului 
dansuri C.F.R. Giu- 
luat parte la acest

impresie 
romîni în

a luat un 
de balet

fi 
gravi, au plecat, trîn- 
lind cu putere por
tiera G.A.S.-ului care 
a pornit-o în goană 
peste cîmp, ca o vită 
înțepată de streche

In urma lor, cele 
nouă secerători — o- 
biecte fără suflet fi 
fi fără inimă — șe
deau tolănite pe mi. 
rifte. De alături, la
nurile de grîu le a- 
runcau priviri săge
tătoare, fremătind de 
nerăbdare.

Zilele acestea au început prae 
tica de vară studenții Facultății 
de agricultură și de mecanizare 
a agriculturii din Craiova.

200 de studenți din anul I și 
II ai facultății petrec o vacanță 
plăcută și utilă alături de trac
toriștii și combinerii de la Gos
podăriile agricole de stat din 
regiunea Constanța, iar 185 stu- 
denți au plecat la Orașul Sta
lin pentru a cunoaște viața și 
realizările muncitorilor de la 
uzinele de tractoare „Ernst 
Thălmann" și de la uzinele de 
autocamioane „Steagul Roșu“.

Studenții anului III întreprind 
în prezent o interesantă excursie 
de studii prin regiunile Bucu
rești, Constanța, Galați, Ploești. 
Stalin, iar cei din anul IV au 
plecat la S.M.T.-urile 
nile București, Galați 
Peste 140 de studenți 
ani ai facultății vor
campania de recoltare pe meca
nizatorii și tehnicienii gospodări
ilor agricole de stat Afumați, 
Segarcea, Iancu Jianu, Tîmbu- 
rești și altele.

din regiu 
și Craiova, 
din ultimii 
sprijini in

au

— Tăi 
nu sînt 
lor. Voi 
mașinile
Nu vedeți că au pin- 
zele stricate, unele 
sînt mai late cu 
20—30 cm. altele sînt 
prea largi. Băieții au 
încercat ei să le re
pare, dar n-au putut. 
Asta-i situația. Voi 
aveți un contract cu 
noi pe care n-.o să-l 
puteți îndeplini, după 
cum se vede.

Aportul pionierilor
La chemarea organizațiilor 

U.T.M., pionierii adună spic cu 
spic pentru ca nici puținul rămas 
după harnicii secerători să nu fie 
risipit. în cîteva zile pionierii din 
Drănic, raionul Segarcea,
strîns 300 kg. de grîu, cei din 
Sergarcea 200 kg.,

Este și meritul tovarășilor din 
activul raional U.T.M. Segarcea 
că la Măceș, cu o participare me
die de 60 de școlari, numai în 
săptămîna de la 3 la 10 iulie au 
fost cîștigate 500 kg. grîu. Demnă 
de lăudat este hărnicia pionieri
lor Stănculescu Constantin cl. 
a VH-a, Bărbuțeanu Elena cl. a 
VII-a, Zamfirescu Gheorghe cl. a 
IV-a, Nicola Florica cl. a Vl-a, 
Sîrbu Vasile cl. a VII, Nicolăescu 
Florica cl. a Il-a, elevi ai taberei 
de curte a școlii de 7 ani din co
mună.

1. CR1ȘAN

Comitetului Central 
al Partidului Comunist 

din Japonia
Dragi tovarăși,
Comitetul Central ai Partidului

Muncitoresc Romin trimite un sa
lut cordial Comitetului Central 
al Partidului Comunist Japonez, 
cu ocazia celei de-a 35-a aniver
sări a înființării partidului.

Partidul Muncitoresc Romin șl 
întregul nostru popor sînt pe de
plin solidari cu lupta plină de 
abnegație dusă de Partidul Co
munist din Japonia în fruntea 
maselor populare împotriva impe
rialismului, pentru independența 
țării, pentru lichidarea bazelor mi
litare străine de pe teritoriul Ja
poniei, pentru Încetarea imediată 
a experiențelor nucleare și inter
zicerea tuturor armelor de exter
minare în masă, de pe urma că
rora poporul japonez a avut atit 
de suferit.

Cu prilejul celei de a 35-a a- 
niversărl a Partidului Comunist 
din Japonia, vă urăm, dragi to
varăși, noi succese in lupta pen
tru întărirea unității partidului și 
a unității de luptă a clasei mun
citoare, pentru apărarea interese
lor oamenilor muncii, pentru o 
Japonie independentă, pașnică și 
democratică.

Trăiască Partidul Comunist 
Japonia.din

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI 

MUNCITORESC ROMIN

TELEGRAME
Cu ocazia aniversării indepen

denței Statelor Unite ale Ameri- 
cii, președintele Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale a R.P.R., 
dr. Petru Groza, a adresat pre
ședintelui S.U.A. Dwight D. Ei
senhower, o telegramă cu următo
rul conținut:

Domnului
Dwight D. Eisenhower 
președintele Statelor 
Unite ale Americii

Washington
Cu ocazia zile) de 4 iulie, săr

bătoarea națională a Statelor 
Unite ale Americii, vă rog, dom
nule Președinte, să primiți since
re felicitări pentru dv. personal 
și cele mai bune urări de pace 
și prosperitate pentru poporul a- 
merican.

Imagine de actualitate de la G.A.S.-Urzlceni, regiunea București

DR. PETRU GROZA 
Președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romine

la care președintele S.U.A. a răs
puns :

Excelenfel Sale 
Dr. Petru Grcza 

Președintele Prezidiului 
Marii Adunări Najiona'e 

a Republicii Populare 
Romîne

București

Casa Albă Washington —

Poporul Statelor Unite își ex
primă împreună cu mine profun
da apreciere pentru binevoitorul 
mesa] al Excelenței Voastre cu 
ocazia aniversării independenței 
Statelor Unite ale Americii.

DWIGHT EISENHOVER

PARCURILE DUCUREȘIENE 
IN MIEZ DE VARA • ••

de arși(ă stnt limitate. Stran- 
pe timpul zilei Împotriva căi-

Refugiile bucureștcnilor pe timp 
dul oferă , o „securitate" relativă . .
durii. Seara, se pare, parcurile rămin punctele cele mai atractive 
ale cetățenilor. Oferă ele oare condițiuni optime unui divertis
ment răcoros după o zi fierbinte ? Sint exploatate judicios condi
țiile naturale ? Sînt bine gospodărite ? Iată întrebări la care ne 
propunem să răspundem în cîteva rînduri.

Condifii naturale dar...
numai atît

Parcul „Libertății" este recu
noscut pentru frumusețea sa și 
ca atare căutat de tineri. Pe 
aleile lui umbrite tși pot găsi li
niștea atît cei ce vor să respire aer 
curat cit și amatorii de plimbări i- 
dilice. Aceste posibilități se dato- 
resc mai ales naturii care a revăr
sat aici- un belșug de bogăție vege
tală. Cit privește punerea lor în 
valoare, mai 
șînt multe de 
făcut. Pînă a- 
cum cîteva zile 
părinții care-și 
aduceau copiii1 
în acest parc a- 
veau emoții. To- 
poganului îi lip
seau trepte, din 

, leagăne rămă
seseră doar 
scheletele iar 
nisipul era tran- fj
sformat în praf. V
Deși cam tir- ’
ziu, în prezent 
s-au luat unele 
măsuri pentru 
remedierea acestor 
lucruri. Dar ce se' întîmplă 
cu ruinele ■ fostului muzeu și 
care nu prezintă' nici o va
loare istorică ? Ce se întîmplă 
cu restaurantul existent „pe tim
puri" aici de care de asemenea 
amintesc doar cîteva ruine ? Oare

ridicarea ruinelor și repunerea 
pe picioare a fostului restaurant 
constituie o problemă irezolva- 
bilă î Recomandăm, de aseme
nea, mai multă atenție curățirii 
cuștilor în care sînt ținute ani
malele din acest parc și care 
emană un miros insuportabil. In 
treacăt fie spus n-ar strica o 
creștere a caloriilor ce li se acor
dă, căci starea în care se găsesc 

s -propia- 
aseme- 
(even-

tn urmă, cercetătorii arheologi au 
început să facă săpături tn vede
rea descoperirii unor urme isto
rice ce se presupuneau ascunse 
în scoarța pămintului. Cercetă
rile au fost fructuoase. Dar din
colo de aceasta se desprinde un 
aspect care vizează direct cetă
țenii Capitalei: pînă cînd se vor 
tărăgăna aceste lucrări ? Cînd va 
fi redat folosinței acest parc? 
Lucrările începute inițial cu nu
meroși oameni sînt continuate 
astăzi, după o întrerupere de cî
teva luni, cu 7—8 muncitori. Nu 
contestăm importanța acestor 
cercetări, cerem însă urgentarea 
lor.

tință asupra faptului eă acestea 
au fost duse la Băneasa.

Se mai impune de asemenea în 
acest parc iluminarea lacului. 
Deși pe maluri stnt cițiva stîlpi, 
mărturie a faptului că lacul Ciș-

le face susceptibile unei a 
te împăieri. Sugerăm de 
nea redarea în folosință

Bătrînul Cișmigiu 
e mereu tînăr...

tua! prin montarea unui difuzor) 
a ringului de dans care constituia 
pînă nu demult un plăcut punct 
de atracție al tineretului care ve
nea seara aici pentru a-și petrece 
cîteva ore plăcute.

Povestea părculețului din piața 
1848 este foarte curioasă. Cu luni

ră-Orice s-ar spune Cișmigiul 
mine unul din parcurile Bucu- 
reștiului mult căutate. Cișmi
giul deține o poziție centrală, 
ceea ce presupune un minimum 
de efort din partea celor ce vor 
să respire cîteva ore aer curat. 
Cit privește curățenia, nu i se 
poate reproșa nimic. Doar înghe
țata pe băț (secțiunea comercia
lă a Sfatului popular al Capitalei 
e nepăsătoare la toate apelurile 
noastre) tinde să împestrițeze a- 
leile. Ne surprinde, însă, (com
parativ cu cițiva ani în urmă) 
lipsa animalelor și păsărilor care 
atrăgeau în acest parc numeroși 
cetățeni din București și provin
cie. Dacă lebedele, păunii și vul
turii existenți în parc reușesc să 
stîrnească interesul celor ce-i vi
zitează. ne amintim că nu cu 
mult timp în urmă în Cișmigiu 
puteau fi văzute și alte animale 
sau păsări la fel de interesante. 
Cercetările ne au pus tn cunoș-

migiu a fost cîndva iluminat, în 
prezent instalația electrică lip
sește. Acest lucru face ca odată 
cu lăsarea întunericului amatorii 
de plimbări cu bărcile să plu
tească... în beznă.

AHe aspecte 
ale neglijentei

fața pieții 28 Martie se aflăIn
un mic părculeț, care pare a fi 
neglijat de cei care răspund de 
starea lui. Pe iarbă, călclnd fără 
nici un bun simț florile, diverși 
cetățeni fac tranzacții comerciale, 
lăsînd în urma lor gunoaie, hîr- 
tii și resturi de mîncare.

In Parcul de cultură curățenia e 
satisfăcătoare. Aceasta însă pînă 
ajungi în unele locuri mai măr
ginașe de pe marginea lacului. 
Atunci pot fi văzute numeroase 
crengi provenite din sălciile plan
tate pe mal, care s-au rupt și au 
căzut în apă. De-asupra apel plu-

E. P1TULESCU

(Conti ..are h pag. }-a)
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TINEPETF-EDUCATIE-PASPUNDERI
Din frumusețile patriei

Unde duce ingimiarea
Citind articolele de la rubrica: 

„Tinerețe, educație, răspunderi", 
m-am simțit îndemnată și eu să 
scriu. Nu am sa scriu despre 
altceva decît despre mine însumi 
și despre ce înseamnă ingîmfarea 
peste măsură. Pentru a fi cît mai 
convingătoare vă voi povesti cî- 
teva întîmplări.

Cînd am terminat cele 7 clase 
elementare, considerîndu-mă des
tul de învățată, am început să-mi 
caut de lucru. Și nu voiam să 
lucrez oriunde, ci neapărat în- 
tr-un birou, să nu mă murdăresc 
cumva. Astfel m-am angajat la 
U.R.C.C. Medgidia. După trei 
luni am plecat însă. Mă plicti
sisem. Era atît de monotonă 
munca acolo !

Prea bine nu știam eu ce 
vreau, dar m-am dus la o școală 
de surori medicale din Piatra 
Neamț. îmi plăcea să învăț, în 
plus eram foarte prietenoasă. A- 
ceste două calități m-au făcut 
apreciată de colectivul de colege. 
Ca dovadă a prețuirii de care 
mă bucuram m-au ales in co
lectivul de eleve al școlii, deși 
eram cea mai tinără dintre ele.

Această apreciere a avut darul 
să mă facă să fiu încredințată ca 
eu sînt cineva în școala aceea și 
cuvîntul meu trebuie ascultat. In-

Recepția 
de la Legația Franței

Duminică seara ministrul Fran
ței la București, Pierre Francfort, 
a oferit o recepție în clădirea 
Legației cu prilejul zilei de 14 iu
lie — sărbătoarea națională a 
Franței.

La recepție au luat parte, to
varășii : Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnăraș, Alexandru Drăghici, 
Alexandru Moghioroș, Grigore 
Preoteasa, acad. M. Ralea. pre
ședintele Institutului romîn pen
tru relațiile culturale cu străină
tatea, V. Steriopol, adjunct al 
ministrului Comerțului, general 
locotenent I. Tutoveanu, adjunct 
al ministrului Forțelor Armate, 
Eduard Mezincescu, secretar ge
neral al Ministerului Afacerilor 
Externe, ing. Anton Vlădoiu, pre
ședintele Sfatului Popular al Ca
pitalei, artistul poporului George 
Georgescu, Mihail Andricu și 
W. Siegfried, maeștri emeriți ai 
artei, C. Stroescu și Șt. Gheor
ghiu, artiști emeriți, funcționari 
superiori din Ministerul Afaceri
lor Externe și Ministerul Comer
țului, ofițeri superiori, oameni de 
artă și cultură, ziariști.

Au fost de față șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

(Agerpres)

—•—
Cercetări monografice 

la sate

tr-o ședință, tovarășul director al 
școlii și-a permis să mă critice. 
Am sărit ca arsă și n-am recu
noscut că eu aș putea să greșesc. 
Pentru atitudinea mea ani fost 
sancționată și scoasă din colecti
vul de eleve. N-aș putea spune 
că am învățat ceva din lecția ce 
mi s-a servit atunci, ba din con
tră, mă simțeam nedreptățită, 
neînțeleasă. Astfel, în ziua cînd 
s-a desființat școala 
acasă fără cea mai 
de rău.

Acasă, în comuna 
început să lucrez în gospodăria 
agricolă colectivă și după puțin 
timp am fost trimisă la o școală 
de socotitori. Au trecut șase luni 
și iată-mă din nou acasă, de 
data aceasta socotitoarea colec
tivei. Aveam 16 aai și în mîna 
mea se afla contabilitatea între
gii gospodării, in acea perioadă 
am devenit utemistă. Munceam 
bine și eram lăudată pentru re
zultatele pe care le obțineam.

Toate ar fi fost bune dacă în- 
gîmfarea mea nu ar fi început 
să-și scoată capul din nou. Nu-mi 
mai încăpeam în piele pur și 
simplu. Vorbeam urît cu colecti
viștii, mă certam cu tovarășii din 
consiliul de conducere al gospo
dăriei și adeseori, în ședințe, cînd 
era în discuție o problemă la 
care știam bine că aș putea con
tribui cu sugestii, nu luam cuvîn
tul. Așteptam să mi se ceară 
părerea ca unui om competent.

Atitudinea mea n-a putut fi su
portată mult. După nouă luni, am 
fost scoasă din funcția de soco
titoare (deși eram calificată pen
tru aceasta) din pricina obrăzni
ciei mele. De acum înainte tre
buia să merg să lucrez la cîmp 
alături de ceilalți colectiviști, 
eu nici nu voiam să aud de 
ceva. Eu, fată învățată, să 
și să secer ? Nici gînd. Mă 
deam să-mi caut un post cît de 
mic ca funcționară. Pentru aceas
ta m-am gîndit să mă adresez 
comitetului raional U.T.M., căci 
îi cunoșteam pe toți activiștii de 
acolo.

Nu știu cum îmi venise această 
idee, dar aveam convingerea că 
aici voi găsi soluția care-mi tre
buia. Tovarășii de aici nu m-au 
criticat, nu m-au mustrat pentru

am plecat 
mică părere

Peștera, am

Dar 
așa 
sap 
gin-

ce aveam în cap. S-a întîmplat 
un lucru mult mai simplu. Tot ce 
v-am povestit pînă acum mi-a 
fost arătat într-o lumină cu totul 
nouă pentru mine. Nu mi-au spus 
că nu sînt capabilă, dar m-au fă
cut să înțeleg, prin analiza pro
priei mele vieți, că nu am nici un 
drept să-mi dau asemenea aere.

M-am întors acasă liniștită, ca 
omul care șt’a ce are de făcut. A 
doua zi am ieșit la cîmp. Am lu
crat cu spor și plină de voie bu
nă. In acea perioadă, cred, s-a 
schimbat ceva în mine. Poate 
munca, poate contactul direct 
cu colectiviștii, m-au schimbat. 
Cert e că oamenii au început 
să-mi fie dragi. Constatasem că 
mulți dintre cei cărora mă adre
sasem obraznic, pe vremea cînd 
eram socotitoare, sînt cu mult 
mai buni ca mine.

De atunci a trecut destulă vre
me. E un an și jumătate de cînd 
consiliul de conducere al gospo
dăriei m-a chemat să-mi spună 
că este nevoie de o casieră. Am 
primit cu bucurie. Nu mă bucu
ram atît că de-acum voi lucra 
din nou într-un birou (munca la 
cîmp îmi devenise dragă), cît 
pentru faptul că am crescut în 
ochii colectiviștilor, că mi-am 
cîștigat iarăși încrederea lor. în
tre timp, într-o adunare U.T.M., 
am fost aleasă propagandistă a 
unui cerc politic și membră în 
comitetul U.T.M. al comunei, iar 
ia alegerea organelor conducătoa
re pe raion am fost aleasă în 
comisia de revizie. Nu e mult de 
cînd am trăit o și mai mare 
bucurie. Am fost primită în rîn- 
durile candidaților de partid.

Eu știu bine că, dacă m-am 
schimbat în bine, aceasta o dato
rez colectivului din care fac par
te, organizației U.T.M., comuniș
tilor din gospodărie care au știut 
să mă modeleze astfel.

Am scris aceasta nu 
să dau sfaturi, am 19 
însumi am nevoie să
încă, ci pentru a-i îndemna pe ti
neri să se adreseze cu încredere 
organizațiilor U.T.M., așa cum și 
eu am făcut-o într-un moment 
hotărîtor din viață, de cite ori 
vor ști care e drumul cel bun 
care trebuie să-l urmeze.

pentru ca 
ani și eu 

primesc

nu 
pe

ELISABETA CUCERZAN
G.A.C. „Flamura Roșie4* 

comuna Peștera, raionul Medgidia

Consiliul de Miniștri a apro
bat o Hotărîre privind efectuarea 
de cercetări monografice la sate 
în anul 1957.

Potrivit Hotărîrii, Institutul de 
cercetări economice al Academiei 
R.P.R. trebuie să întocmească în 
formă definitivă pină la 31 mai 
1958 monografiile satelor cerce- 
tate.

Hotărîrea stabilește componen
ța echipelor care vor culege pe 
teren datele, le vor prelucra și 
vor redacta monografiile.

Comitetelor executive ale sfatu
rilor populare regionale și raio
nale li se trasează sarcina de a 
sprijini activitatea echipelor în 
vederea bunei desfășurări a acti
vității lor.

Muzeul Secuiesc de la Sfîntul Gheorghe — Regiunea Auto
nomă Maghiară.

Foto N. STELOR1AN

Vizitele delegației parlamentare 
a Uniunii Birmane

ii oastrăîei țara
Delegația parlamentară a Uni

unii Birmane, însoțită de depu
tății C. Paraschivescu-Bălăcea
nu, membru în Prezidiul Marii 
Adunări Naționale a R.P.R., și 
Gh. Vidrașcu, președintele Comi
siei administrative a Mani Adu
nări Naționale, a vizitat dumini
că dimineața Combinatul agro- 
alimentar „30 Decembrie** din 
comuna 30 Decembrie.

Oaspeții au fost întîmpinați de 
Al. Enciu, directorul combinatu
lui, Ștefan Partenie, inginer șef, 
și un grup de muncitori care au 
urat parlamentarilor birmani bun 
sosit.

In sere, la crescătoriile de pă-

sări și porci, la uzina termică, la 
fabrica de conserve și în celelalte 
sectoare ale combinatului care au 
fost vizitate oaspeții au cerut ex
plicații amănunțite. Ei și-au ex
primat intenția ca la întoarcerea 
în patrie să împărtășească expe
riența muncitorilor Combinatului 
nostru, muncitorilor de la între
prinderile similare din Birmania. 
Conducătorii Combinatului 
ferit oaspeților semințe de 
grași și de roșii pentru a 
cercate în Birmania.

Delegația parlamentară
mană a vizitat apoi Institutul de 
endocrinologie al Academiei 
R.P.R. „Prof. dr. C. I. Parhon“ 
și Institutul de geriatrie al Aca
demiei R.P.R. Oaspeții s-au inte
resat îndeaproape de activitatea 
pe care o desfășoară acad. prof, 
dr. C. I. Parhon, rugind să se 
transmită marelui savant romîn 
omagiile delegației.

După-amiază delegația parla
mentară birmană a vizitat Sna- 
govul.
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Coadă la... 
nasturi 1

Știm cu toții că u- 
neori, dintr-o greșală 
de planificare, cite o 
întreprindere întîrzie li
vrarea unor produse că
tre comerț și atunci cînd 
în sfîrșit acestea sosesc se 
produce aglomerație. Mai 
poți concepe să te-nghe- 
sui uneori să cumperi un 
lucru important — un 
aparat de radio mai nou 
sau mai știu eu, o bu
telie de aragaz sau... șo
sete. Dar imaginea celor 
peste 100 de persoane — 
bărbați și femei — care 
stăteai răbdătoare în fa
ța unei mercerii de pe 
calea Victoriei, așteptînd 
să le vină rîndul să 
cumpere... nasturi e de 
neconceput. Pentru că, 
într-adevăr, procurarea 
unor nasturi — simpli, 
banali, mici și albi — 
e o problemă. Nu se 
găsec — gata. Ești obli
gat să umbli cu cămașa 
sau cu bluza descheiată 
— sau să-i cumperi de la 
mereu întreprinzătorii 
particulari, în ale căror 
microscopice magazi- 
nașe găsești totdeauna 
cîteva varietăți, la un 
preț încincit. Și dacă se 
întîmplă să nimerești 
într-un magazin de stat 
atunci cînd se găsesc nu

la 
o 

să mai
cite

tăcere.

știi dacă să cumperi to
tuși ; sini negri, turtiți, 
striviți, inegali. Cu cî
teva seri în urmă ani au
zit la cinematograful 
Magheru, înainte de în
ceperea filmului, urmă
toarea discuție între două 
familii prietene :

— Ia uitați-vă ce am 
eu...

— Formidabil ! Nas
turi ! De unde?

— De alături de 
mercerie. Se dă 
duzină. Mîine am 
cumpăr !

Un moment de
Pe urmă, dilemă :

— Oare să ies acum 
și să cumpăr ? Pierd bi
letul la cinema...

Perechea n-a ieșit și 
și-a plătit scump impru
dența : a doua zi, 
merceria de alături 
mai erau nasturi...

E de mirare totuși : 
fabricăm autocamioane și 
frigidere, utilaje petro
lifere și miniere, apre
ciate și peste hotare, dar 
ne poticnim în 
nor modești, 
năsturași albi...

E limpede că 
le nu stau așa ; 
însă problema ca foru
rile în drept din co
merțul de stat să reflec
teze 
care

la 
nu

fața u- 
r o tunzi,

lucruri- 
se pune

asupra modului în 
se transferă ase-

Parcurile 
bucureștene 

în miez 
de vară...

(Urmare din pag. l-a) 

mii de frunze și numeroase

SCRISOARE CĂTRE REDACȚIE

Inițiativa
Odată cu trecerea de la ex

ploatarea primitivă a petrolu
lui la * metodele moderne de 
foraj și extracție, s-a ivit ne
cesitatea utilizării energiei e- 
lectrice pe scară largă. Cînd 
s-au deschis primele șantiere 
petrolifere în jurul Cîmpinii, 
pe malul sting al Prahovei, a 
apărut centrala termoelectrică 
Cimpina, care la început avea 
o putere instalată de numai 
350 C.P. Aceasta se intîmpla 
intre anii 1900 și 1905.

Cineva care a vizitat în tre
cut termocentrala, astăzi n-ar 
mai recunoaște-o, nici sub as
pect gospodăresc, al ordinii și 
curățeniei, nici sub aspect teh
nic. deoarece inițiativele crea
toare ale oamenilor muncii au 
schimbat aproape complect 
fața centralei .de altădată.

în februarie 1957 a luat naș
tere inițiativa termocentralei

unei termocentrale
Cîmpina". Cu aceleași mașini 
și aceeași cantitate de com
bustibil să producem mai 
multă energie electricăI", lo
zincă sub care se desfășoară 
acum întrecerea socialistă între 
centralele electrice din țară.

Nu au trecut nici patru luni 
și termocentrala Cîmpina a 
schimbat angajamentele în 
fapte.

Ținînd seama de costul me
diu al producției zilnice a ter
mocentralei, rezultă că din eco
nomiile realizate de la lansa
rea inițiativei, centrala ar pu
tea funcționa la sarcină timp 
de 5 zile, produetnd energie 
electrică în mod gratuit.

Concomitent cu aceste eco
nomii s-a putut obține și o 
însemnată depășire a planului 
de producție de energie elec
trică. Energia livrată x în

plus față de planul de pro
ducție, în valoare de 362.628 
lei, cu aceleași mașini și ace
eași cantitate de combustibil, 
nu înseamnă altceva decît în
deplinirea angajamentelor luate.

Organizația de partid din 
uzină precum și organizația 
U.T.M. au sprijinit în mod 
deosebit, în această perioadă, 
activitatea în producție.

Organizația U.T.M. a activi
zat cele trei brigăzi de tineret 
din cadrul secțiilor de repara
ții, organizîndu-le în așa fel 
munca îneît să fie posibilă de
pășirea angajamentului luat cu 
privire la reducerea timpului 
de indisponibilitate a agrega
telor pe perioada reparațiilor 
capitale.

Ing. EMIL ANDREESCU
Ing. ION MEREȘEANU 

Lăcătuș M. DUMITRACHE

Cînd sindicatul și U.T.M.-ul
colaborează..

sportivii calificați neglijînd masa 
largă a tineretului. Astfel că or
ganizarea de întreceri sportive în
tre sectoare devenise la noi 
eveniment extrem de rar.

Așa s-au petrecut lucrurile 
activitatea cultural-sportivă în 
zina noastră. Se pune acum

un

menea produse, prin 
„bunăvoințe" unor lu
cratori din magazine, 
direct în dughenele co- 
mercianților speculanți...

I. P.

ie 
Pe

Simburi de cireșe 
ți altceva...

Intr-o zi mă întor
ceam de pe teren în 
orașul Iași. M-am gîndit 
să merg pe jos că era 
tare cald și tramvaiul 
aglomerat. In spatele 
gării se vindeau cireșe. 
Cumpăra lumea că nu 
erau scumpe. Unii de- 
îndată începeau să 
mănînce cu poftă,
jos călcâi pe sîmburi ca 
pe un covor de alice de 
ceară. Am observai fără 
să-mi dau seama cum, o 
femeie puțin în vîrstă 
care mînca și ea cireșe 
dar nu arunca sîmburii 
pe jos, ci îi strîngea în 
palmă. „Uite — m-am 
gîndit — un om căruia 
îi place curățenia nu 
numai în casa lui dar 
și pe străzile orașului". 
Și gîndul mi-a zburat 
în altă parte, nu mai 
știu unde. Femeia mer
gea înaintea mea. La 
un moment dat am ob
servat-o că se uită mi
rată, cînd pe o parte, 
cînd pe alta a străzii. 
Uneori se oprea. Se uita

în urmă ca și cum ar 
ii pierdut ceva. Nu 
găsea și pornea din nou. 
in centru, colț cu marea 
clădire a restaurantului 
„Moldova", femeia s-a 
oprit. Părea nespus de 
necăjită. S-a uitat în 
toate părțile și fără să 
o vadă cineva, a aruncat 
înciudată punga cu sîm
buri de cireșe lîngă tro
tuar. Punga s-a spart, 
sîmburii s-au risipit pe 
un metru de loc. Atun- 
cea am înțeles ce căuta: 
Un coș de gunoi. Ne- 
găsindu-1 a procedat 
cum ați văzut. Gestul 
ei m-a îndemnat să 
colind străzile și să 
număr pe degete cîte 
coșuri de hîrtii voi găsi 
în orașul Iași. Surpriză I 
Cînd a venit seara, a- 
junsesem la marginea 
orașului... și mai aveam 
cîteva degete ce nu-mi 
fuseseră trebuincioase la 
numărat.

Cum vreți tovarăși, 
de la secția sanitară a 
sfatului popular al ora
șului Iași, să asigurați 
curățenia urbei voastre 
fără aceste modeste mij
loace, coșurile de gunoi, 
pe care ar trebui să le 
întîlnească cetățeanul 1 
fiecare 20 de pași ?

C. S.

★
Luni dimineață solii popoare

lor birmane, însoțiți de deputății 
C. Paraschivescu-Bălăceanu mem
bru în Prezidiul Marii Adunări 
Naționale a R.P.R. și Iacob Co- 
țoveanu, secretarul comisiei de 
politică externă a Marii Adunări 
Naționale au făcut vizite în ora
șul și regiunea Ploești. La uzi
nele de utilaj petrolifer „1 Mai“ 
din Ploești parlamentarii birmani 
au fost întîmpinați de Gheorghe 
Stan, președintele comitetului e- 
xecutiv al sfatului popular al re
giunii Ploești, loan Angelescu, 
directorul administrativ al uzi
nei „1 Mai" și de numeroși me- 
talurgiști.

Oaspeții au vizitat diferite sec
ții ale uzinei, primind explicațiile 
specialiștilor.

în continuare, oaspeții au vizi
tat rafinăria nr. 2 și schela 
Băicoi. (Agerpres)

tesc
gunoaie care-i dau un aspect urît 
și rău mirositor. Considerăm ne
cesar ca nu numai în jurul de
barcaderelor să fie curățată apa 
ci și aici unde aleile frumoase a- 
trag numeroși cetățeni. De alt
fel, întreaga parte a parcului din
spre podul Băneasa este murda
ră și prost întreținută, dovada 
vitregiei de care „se bucură" din 
partea celor ce o au în grijă.
țOOOOOOOO, CCOOOOOCg
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„Suvenir de la Nervi*'
(Urmare din pag. l-a)

nului. Ca marea să ducă acel cîn- 
toc Oceanului și el să spuie lumii 
care cîntec e mai scump neamu
lui meu“.

Arcușul pomi lin peste strune. 
Legendara doină romînească răsu
nă duios peste întinderea albastră. 
Aplecat asupra viorii, vrăjit de me
lodie are senzația că aerul și ma
rea au adormit, că acordurile doi 
nei ajung departe peste apa mării 
și de acolo se întorc mai duioase. 
Sfârșind cîntecul rămîne un mo
ment în aceeași poziție. E obosit. 
Obrajii îi ard. Suspină adînc și se 
lasă încet pe stînca fierbinte. Ro
pote de aplauze îl fac să tresară. 
S-a crezut singur dar s-a înșelat. 
Uimit, ridică privirea către faleză. 
Atrași de muzică zeci de vilegia- 
turiști și-au întrerupt promenada.

Aclamațiile entuziaste nu mai 
contenesc. Din grup se desprind 
trei oameni : generalul rus Totlo- 
ben și prietenii săi, scriitorii ita
lieni Marco Salle și Camillo Boito 
— colaborator al lui Verdi.

— Eu cunosc doina, căci așa se 
chiama ceea ce a cîntat dumnea
lui. Am auzit-o cîntată din fluere 
de ostașii romîni pe cîmpiile Bul 
gariei. Ea cuprinde în sine întrea
ga istorie a unui popor, suferințele 
și nădejdea lui... rostește tare, în
tr-o curată limbă franceză genera
lul și apropiindu se de Ciprian îi 
strînge cu putere mîna.

Tn acea seară viața tînărului 
singuratic încetă sa mai fie o enig
mă pentru sezoniști. Faima virtu
ozității lui a făcut ocolul stațiunii, 
ajungînd pînă la Giuseppe Verdi, 
aflat în aceeași localitate.

Tn dimineața următoare Camillo 
Boito transmite lui Ciprian o ves
te neașteptată : Verdi dorește să-l 
cunoască personal. Peste cîteva 
ore tînărul muzician suie treptele 
vilei unde locuiește maestrul. 
Verdi, slăbit de boală și bătrînețe, 
cufundat într-un fotoliu își pri
mește oaspetele în salon. Fără să 
aștepte salutul noului venit, bătrî-

In uzina noastră lucrează 
mulți tineri și nimic nu-i 
mai firesc pentru tineret 

decît învățătura, sportul, distrac
ția. Desigur că toate aceste preo
cupări care privesc nu numai un 
singur tînăr. ci mii de tineri se 
cer a fi organizate în așa fel în
eît ele să cuprindă într-adevăr 
întreaga masă a tineretului. In 
organizarea tuturor acestor acți
uni un rol important îl au orga
nizația U.T.M. și sindicatul.

A fost însă o vreme cînd mun
ca cultural-educativă din uzina 
noastră nu constituia o preocupa
re comună a acestor două orga
nizații de mașă lăsînd ca aceas
ta să se desfășoare, în multe ca
zuri, de la sine. Așa spre exem
plu, în munca cu cartea deși ne 
bucuram de unele condiții bune 
rezultatele au fost nesatisfăcătoa
re. In colectivele celor 14 biblio
teci de sector ca și în colectivul 
bibliotecii centrale deși existau 
utemiști preocuparea organizației 
U.T.M. față de munca acestor 
cadre era extrem de slabă, consi- 
derîndu-se că această sarcină a- 
parține exclusiv comitetului de 
întreprindere. Această concepție 
greșită pornea de Ia ideia falșă 
că bibliotecile ar aparține prin 
natura lor sindicatului și că în 
consecință U.T.M.-ul nu poate fi 
tras la răspundere de felul cum 
se desfășoară activitatea cadrelor 
de aici. Datorită acestui fapt în 
activitatea bibliotecilor n-au exis
tat la noi suficiente forme noi 
care să ajute la dezvoltarea gus
tului tineretului pentru citit. Rar 
ne puteam aminti de vreo recen 
zie pe marginea unei cărți inte
resante pentru tineret, de vreun 
simpozion pe teme literare de 
concursuri-ghicitoa; e sau alte

tetul orășenesc. Tn loc să ni se 
ceară să ne ocupăm concret de 
munca artistică din uzină eram 
doar întrebafi — de cele mai 
multe ori prin telefon — „care

metode care ar fi putut stimula 
dragostea pentru citit literatură 
a tinerilor noștri. In practica 
muncii noastre a existat, în ge
neral, tendința de a delimita în 
mod îngust, static, sarcinile 
noastre de cele ale comitetului 
de întreprindere privind organi
zarea acțiunilor cultural-educati
ve pentru tinerii muncitori. Ace
lași lucru îl făcea și comitetul de 
întreprindere. Cînd la noi a în
ceput desfășurarea concursului 
„Iubiți cartea", multe cadre sin
dicale nu cunoșteau regulamentul 
concursului, iar cei care aflase
ră ceva considerau că e vorba de 
o sarcină de care trebuie să se 
ocupe exclusiv organizația U.T.M. 
Noi am încercat să îndeplinim 
singuri această sarcină, dar 
neocupîndu-ne de biblioteci, de 
cadrele lor — factori importanți 
în desfășurarea concursului — 
rezultatele au fost cu totul nesa
tisfăcătoare. Tn decurs de doi ani 
de-abia treisprezece tineri munci
tori, dintr-o mie, au^ cucerit in
signa de prieten al cărții. Aceas
ta reflectă sistemul de muncă bi
rocratic, scriptic și fără conținut, 
adoptat de noi în una din impor
tantele laturi ale muncii de cul
turalizare a tineretului.

Tn privința activității formați
ilor artistice de amatori existau 
de asemenea concepții diferite. 
Comitetul U.T.M. considera că 
munca artistică este o problemă 
a sindicatului deoarece el deține 
fondurile iar organele U.T.M. din 
uzină au doar rolul de mobili
zator al tineretului. „Sindicatul 
cu fondurile — noi cu mobiliza- , , ,
rea". Acest principiu greșit izvo- comitetului de întreprindere. Cine 
ra și din modul cum eram trași se ocupa Ia noi de fapt de activi- 
la răspundere de comitetul raio- tatea sportivă ? Un colectiv care 
nai U.T.M. și cîteodată de corni- avea în vedere în mod special

este proporția de tineri din for
mațiile artistice", fiind deseori
criticați cînd raportam un 
mic de tineri.

Realitatea este că nici 
acest rol de „mobilizator" 
îndeplinit cum trebuie.

număr

măcar 
nu era 

...... ... Uneori 
prin modul nostru de mobilizare 
îngreunam chiar și acțiunile comi
tetului de întreprindere. Se în- 
tîmpla ca atunci cînd tinerii din 
formațiile artistice aveau ore de 
repetiții planificate de comitetul 
de întreprindere noi cei de la 
U.T.M. îi chemam la muncă vo
luntară, atunci cînd aveau spec
tacole, noi îi mobilizam la spar- 
tachiade sau alte acțiuni între
prinse de organizația noastră. E 
de la sine înțeles că răul nu 
consta în faptul că noi îi mobili
zam pe tineri la muncă voluntară 
sau la spartachiade ci în faptul 
că între acțiunile noastre și cele 
ale comitetului sindical nu exista 
unitatea necesară. Comitetul de 
întreprindere chema tineretul la 
repetiție sau spectacole iar noi îi 
trăgeam la răspundere pentru că 
n-au venit la acțiunile noastre. 
Această practică greșită care a 
dăinuit multă vreme în munca 
noastră a făcut ca dintre cei 
peste 1.800 tineri numai 46 să fie 
încadrați în formațiile artistice. 
Ca și munca culturală activi
tatea sportivă de masă a fost și 
ea lipsită de sprijinul organizației 
U.T.M. și în parte de sprijinul

cu 
u-

, __ _ în
mod firesc întrebarea : de ce ? 
Undeva, mai sus, la începutul a- 
cestui articol, am amintit prove
niența greșelilor noastre. Țin to
tuși să subliniez că toate aceste 
slabe rezultate sînt urmarea lip
sei de colaborare între organele 
U.T.M. și sindicale atît 
velul comitetelor cît și în 
sectoarelor. Mulți tineri 
să facă și sport, și teatru, 
să danseze, să meargă și

la ni- 
cadrul 
doresc 
doresc 

„ . în ex
cursii. Planificarea separată a 
acțiunilor cultural-sportive pe 
deoparte de către comitetul de 
întreprindere, pe de i" 
către comitetul U.T.M., a 
cele mai multe ori pur ș 
la dezorganizare.

Am arătat mai sus 
munca cultural-educativă 
retului din uzina noastră s-a 
ocupat mai mult sindicatul, orga
nizația U.T.M. îndepărtîndu-se 
treptat de la adevăratul ei rol. 
Această îndepărtare 
ganizația U.T.M. de 
studierii, găsirii de 
atractive, tinerești 
muncii culturale de 
am fi putut noi, membrii comi
tetului U.T.M., să descoperim 
forme noi, specifice tineretu
lui, cînd în munca cultural- 
educativă ne rezumam doar la 
mobilizare ? In loc să ne pre
ocupăm în mod serios, cu simț 
de răspundere, de însăși organi
zarea acestei activități, noi ne 
birocratizasem. Iar atunci cînd 
eram nevoiți să raportăm orga
nelor superioare despre munca 
noastră, cotrobăiam peste tot să 
vedem ce s-a mai făcut în uzină. 
Eram întrebați: cui se datorește 
înființarea brigăzilor de agita
ție ? Noi, comitetul U.T.M. ra
portam că nouă ni se datorește, 
iar cei din comitetul de între
prindere susțineau că lor. Astfel

alta de 
a dus de 
p simplu

a lipsit or- 
posibilitatea 
forme noi, 
în cadrul 

masă. Cum

ne iroseam timpul tn discuții ne
principiale în vreme ce activi
tatea cultural-educativă a mun
citorilor se desfășura la voia în- 
tîmplării. Cît timp mai putea 
dura această situație? Atît noi, 
cît și membrii comitetului de în
treprindere ne-am dat seama că 
lipsa de colaborare este princi
pala cauză care frînează activi
tatea cultural-educativă a mun
citorilor din uzina noastră și or
ganizația de partid ne-a ajutat să 
luăm unele măsuri prin care a- 
ceastă activitate să fie scoasă din 
impasul în care tot noi o băgasem. 
Astfel, sub conducerea organiza
ției de partid din uzină, comitetul 
U.T.M. și comitetul de întreprin
dere analizîndu-și în mod auto
critic activitatea, au trecut la 
elaborarea unui plan de muncă 
comun. Ce-am prevăzut noi în 
acest plan ? Trebuie mai întîi să 
explic că nu este vorba de alte 
acțiuni în afara celor cunoscute. 
Dimpotrivă, cele mai multe cum 
ar fi întreceri sportive de masă, 
excursii, simpozioane pe teme 
literare eto., sînt cunoscute, ele 
au mai fost prevăzute și în alte 
planuri ale noastre și deseori au 
rămas numai în planuri. Deose
birea constă în faptul că toate 
aceste acțiuni sînt planificate și 
coordonate în comun. S-ar putea 
naște întrebarea: oare aceste 
acțiuni nu vor rămîne iarăși nu
mai pe hîrtie ? Nu, nu vor ră
mîne pentru că de realizarea a- 
cestui plan riu mai răspunde 
acum ori comitetul U.T.M., ori 
comitetul de întreprindere ci a- 
mîndouă aceste organe. Ba ceva 
mai mult. Prin acest plan s-a 
realizat și colaborarea dintre cele 
două organizații și conducerea 
uzinei. Căci pe lîngă activiștii

U.T.M. și sindicali, de unele ac
țiuni răspund și cadre din con
ducerea uzinei. Așa dar, subliniez 
încăodată că atît planificarea 
acțiunilor cît și modul de rezol
vare a acestei planificări este 
ceea ce aduce nou planul nostru 
comun.

Acest plan discutaț de plenara 
lărgită a comitetului de partid 
a fost adus la cunoștința unui 
larg activ de muncitori într-o 
adunare pe uzină. Mulți munci
tori știu însă despre el și fără 
să fi participat la această adu
nare pentru că, pus în practică, 
s-a simțiț în sfîrșit că s-a schim
bat ceva. Și iată de ce: în pri
mul rînd, pentru faptul că și 
activiștii utemiști și activiștii de 
sindicat îi mobilizau acum pen
tru aceeași acțiune; în al doilea 
rînd, însăși șefii de sectoare, 
maiștrii și alte cadre din uzină 
ajutau la realizarea acestor ac
țiuni, Jar în al treilea rînd, de 
îndată ce s-a pornit la acțiune 
pe baza acestui plan, s-au înde
plinit într-un timp foarte scurt 
unele doleanțe ale tinerilor: 
ringul de dans în aer liber, o 
scenă și s-au amenajat două Săli 
pentru repetiții. Bineînțeles, toate 
acestea au fost făcute cu spri
jinul organizației de partid și al 
conducerii uzinei.

Tn felul acesta prevederile pla
nului nostru comun n-au rămas 
numai prevederi ci, deși nu e 
vorba decît de cîteva Săptămîni, 
rezultatele sînt cu totul altele. 
Numai faptul că numărul parti- 
cipanților la concursul „Iubiți 
cartea** a crescut în această 
vreme cu peste 250 de muncitori, 
că în formațiile artistice s-au 
încadrat pînă acum încă 87 de 
tineri, sau că în activitatea spor-:

tivă de masă au fost cuprinși 
aproape 1.500 de tineri, e dovada 
unei simțitoare înviorări a muncii 
cultural-educative de la noi. In 
uzina noastră funcționează acum 
un cenaclu literar precum și un 
cerc de arte plastice în care ac
tivează peste 20 de amatori. Cu 
lucrările acestui cerc vom ame
naja în curînd o expoziție care 
cred că se va bucura de apre
cierea muncitorilor.

Apropierea activiștilor U.T.M. 
de masa de tineri și colaborarea 
dintre el și activiștii sindicali a 
dus și la posibilitatea descope
ririi de noi forme în munca de 
educație, cum ar fi simpozioane 
pe tema relațiilor dintre băieți 
și fete, concursuri pe teme teh
nice pe care noi le-am denumit 
„Metalurgiștii pricepuți", confe
rințe editate de un grup de lec
tori pe teme de morală și edu
cație, campionate sportive între 
sectoare etc.

Am arătat că a trecut puțină 
vreme de cînd noi am organizat 
activitatea culturală a muncito
rilor din uzină pe baza unui plan 
comun. Perspectivele acestei ac
tivități sînt însă foarte largi și 
tocmai aceste perspective reale 
mi se par rezultatul cel mai îm
bucurător. In încheiere vreau să 
adaug că în aceste săptămîni de 
muncă comună noi am înțeles în 
mod practic că în rezolvarea 
unor sarcini cultural-educative 
nu-i mai presus sindicatul sau 
U.T.M.-ul ci amîndouă aceste 
organizații de masă răspund în 
egală măsură în fața partidului.

DUMITRU PĂDURE 
secretarul comitetului U.T.M. 

de Ia uzinele .,23 August" 
București

nul încearcă zadarnic să se ridice 
din fotoliu.

— Iartă domnule și june amice, 
că nu mă scol. Sînt încă bolnav. 
Mă bucură vizita dumitale.

Oaspetele și Camillo Boito iau 
loc în fotolii. Verdi cu voce prie
tenoasă îl întreabă pe Ciprian de 
starea sănătății, de poporul romîn, 
de muzica cîntată la poalele Car- 
paților. După o lungă conversație 
îl roagă pe oaspete:

— Fii bun te rog, colo pe pian 
e vioara; cîntă un cîntec romî- 
nesc. Ciprian ridică vioara.

Emoția îl sufocă. Timpanele î 
cep să-i vîjîie, pardoseala să i s. 
clatine sub picioare, iar fața îi ca
pătă o paloare neobișnuită.

— Aduceți apă, strigă Verdi 
feciorului ce ședea în pragul ușii.

Sorbind lichidul rece, Ciprian 
înfrînge emoția. Privind strunele 
viorii el începe să cînte. Știe că 
Verdi îl urmărește cu 
Acum însă nu-1 mai 
prezența maestrului, 
revăd imagini vechi 
se va așterne praful 
leagurile Sucevei, 
Stupea, fața blajină ___________
preotul Ieracle, ochii înflăcărați ai 
Bertei Gorgon...

Cînd Ciprian a luat arcușul de 
pe vioară, Verdi încearcă din nou 
să se ridice din fotoliu. Forțele 
nu-l ajută. Ciprian se apropie de 
maestru, care stringîndu-i mîinele 
îi spune :

— Mare lucru, cîntecul 
nu-mi e cunoscut dar tot 
lui îl simt, îl pricep.

La despărțire Ciprian îi 
nează lui Verdi cîntecele sale ti
părite, și bătrînul, primindu-le cu 
plăcere, îl roagă pe tînăr să-l mai 
viziteze. Boala însă se împotrivi 
prieteniei care putea să exercite © 
puternică înrâurire asupra lui 
prian. Fiind din ce în ce mai 
nav, fără voia lui, Ciprian nu 
pectă promisiunea dată...

...Pășesc mai departe, prin 
zeul închinat cîntărețului de la 
Stupea. Fiecare obiect de aici are 
povestea lui, are grai. Vorbește 
despre emoționanta existență a 
creatorului „Baladei**, despre ta
lentul lui.

atenție, 
stînjenește 

Gîndurile lui 
peste care nu 

uitării : me- 
horele de la 

a tatălui său,

acesta 
suflu’

înmî-

Ci- 
bol- 
res-

mu-

(CIXEMATOGIIAFE)
PATRIA. I. C. FRIMU (sală ș. 

grădină). ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE : Noapte de carnaval; 
REPUBLICA, ELENA PAVEL (sa
lă și grădină). ALEX. POPOV. 
LIBERTĂȚII : O dată în viață ; 
MAGHERU, BUCUREȘTI, GRA
DINA PROGRESUL. GH. DOJA, 
1 MAI (sală și grădină): Till Bu- 
hoglindă ; V. ALECSANDRi, DOI
NA : Internul îngerilor ; LUMINA, 
M. EMINESCU : Stan și Bran 
studenți la Oxford , CENTRAL : 
Pasărea furtunii : complectare : 
Scurtă istorie ; MAXIM GORKI : 
Africa (seria Il-a) ; TINERETU
LUI: Cio Cio-San- TIMPURI 
NOI: Praga lui Mozart, Copilul 
meu, Fluierașul ; GR1VIȚA, ARTA 
(sală și grădină) : Jocul cu via
ța : VASILE ROAITA. POPULAR: 
înălțimi; CULTURAL : Un pichet 
în munți; UNIREA (sală si 
grădină: Floarea de piatră:
ALEX. SAHIA (sală și gră
dină) ; Richard al IlI-Iea (am
bele serii) ; FLACARA, AUREL 
VLAICU; Dacă toți tinerii din 
lume.

(TIME’flL PltOBABil)

...activitatea culturală
a tineretului înflorește

Institutul Meteorologic Centrai 
anunță pentru zilele de 17, 18 si 
19 iulie, următorul timp probabil :

BUCUREȘTI . Vreme caldă cu 
cer schimbător. Temporar ploi sub 
formă de averse mai ales la sfîr- 
șitul intervalului. Vînt slab pînă 
la potrivit. Temperatura se menți
ne ridicată

IN ȚARA: Vreme caldă cu cer 
schimbător Temporar ploi locale 
sub formă de averse însoțite de 
descărcări electrice cu deosebire 
în vestul țării și zona de munte. 
Vînt slab mai tntîi, apoi potrivit. 
Temperatura se menține ridicată 
exceptînd apusul țării, unde va 
scădea ușor. Minimile vor fi cu- 

I prinse noaptea între plus 12 și 
plus 22 de grade, iar maximele 
ziua între plus 27 și plus 37 trade.
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în R. Cehoslovacă

Avancronica Festivalului
Aceste tinere de la fabrica po

ligrafică din Moscova confecțio
nează mici lanterne pentru 
Carnaval.

Tinerii muncitori de la uzina 
„Proletarul roșu" din Moscov,-. 
învață un dans rominesc.

>

Ziua Flotei Maritime Militare 
a U.R.S.S.

N. S. Hrușciov în orașul Plsen
(Agerpres). -

: La 15 iulie
N. S. Patolicev 

membri ai dele- 
și guvernamen-

PLSEN
TASS transmite 
N. S. Hrușciov, 
și V. V. Grișin, 
gației de partid 
tale a Uniunii Sovietice, precum 
și A. Novotny, R. Barak, J. Do- 
lansky, V. David, I. Plojhar, și 
J. Vosahlik, care ti însoțesc în 
călătoria prin Cehoslovacia, au 
vizitat orașul Plsen, mare centru 
industrial al Cehoslovaciei.

Pe întregul traseu de la Praga 
la Plsen, oaspeții sovietici au 
fost salutați în modul cel mai 
cordial.

La hotarul regiunii Plsen oas-

peții sovietici și tovarășii ceho- 
‘ au însoțit au fost 

conducătorii re-
slovaci care i-; 
întîmpinați de 
giunii.

Mașinile au intrat în oraș. în 
piața centrală a orașului s-au 
adunat 90.000 de oameni ai mun
cii. A avut loc un scurt miting 
în cadrul căruia oaspeții au fost 
salutați de J. Glina, prim secre
tar al Comitetului regional Plsen 
al P.C. din Cehoslovacia.

A luat apoi cuvîntul N. S. 
Hrușciov, a cărui cuvîntare a 
fost salutată cu ovații și acla
mații de salut în cinstea priete-

niei sovieto-cehoslovace și a le
găturii frățești indisolubile din
tre popoarele țărilor socialiste.

După miting oaspeții sovietici 
au vizitat uzina „V. I. Lenin“ 
una din cele mai mari uzine con
structoare de mașini din Europa.

După aceea oaspeții sovietici 
au vizitat vestita fabrică de bere 
din Plsen unde li s-a oferit o 
masă tovărășească. Cu acest 
prilej N. S. Hrușciov a rostit o 
scurtă cuvîntare.

Membrii delegației sovietice au 
vizitat de asemenea cooperativa 
unică de producție din Busovic.

N. A. Bulganin în orașul Most
(Agerpres). — TASS 
La 15 iulie grupul 

ai delegației de par-

— Uite zile mai sînt pînă 
la Festival ?

— Douăsprezece...
Deși nu-i vorba de nici o 

descoperire, totuși simpla pro
nunțare a faptului că peste 
atît de puține zile la Moscova 
va începe mărețul Festival, 
emoționează.

In toată lumea, efervescența 
pregătirilor devine mai in
tensă, mai spornică. Se simte 
din plin că ne aflăm în epoca 
ultimelor două săptămîni di
naintea Festivalului. Din în
treaga lume aflăm noi știri, de 
ultima oră. Și ce ne transmit 
agențiile de presă de peste 
hotare, posturile de radio ?

MOST 15 
transmite : 
de membri o .
tid și guvernamentale în frunte 
cu N. A. Bulganin, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
a vizitat orașul și regiunea Most.

Oaspeții sovietici au fost în
tîmpinați cu căldură de minerii 
de la mina „Apărătorii Păcii**. O. 
Volenik, prim secretar al Comi
tetului regional Most al P.C. din 
Cehoslovacia, a rostit o 
tare de salut.

Cuvîntul de răspuns 
rostit de N. A. Bulganin 
mulțumit pentru primirea

cuvîn-

a fost 
care a 
căldu-

roasă și pentru cuvintele cordiale 
spuse la adresa delegației sovie
tice. El a transmis de asemenea 
la rugămintea tovarășului N. S. 
Hrușciov salutul personal al ace
stuia pentru mineri, precum și un 
salut din partea celorlalți mem
bri ai delegației care se află 
astăzi în orașul Plsen. N. A. 
Bulganin și-a terminat discursul 
cu cuvinte care cheamă la men
ținerea prieteniei trainice de 
nezdruncinat dintre popoarele so
vietic și cehoslovac.

După vizitarea întreprinderii, 
în secția mecanică principală a 
avut loc un miting la care au 
luat cuvîntul președintele organi-

zației de partid a uzinei și pre
ședintele Comitetului 
Cuvîntul de răspuns a 
de N. A. Bulganin.

Succesele în muncă a t 
rului cehoslovac, la fel ca și cele 
ale popoarelor celorlalte țări so
cialiste — a spus N. A. Bulganin 
— întăresc forțele socialismului, 
slujesc cauzei consolidării păcii 
și securității popoarelor. Cu cît 
țările socialiste vor fi mai puter
nice din punct de vedere eco

nomic, cu atît vor exercita o in
fluență mai mare asupra întregii 
vieți internaționale, asupra luptei 
pentru pace.

de uzină, 
fost rostit

ale popo-

In orașul Ostrava
La Combinatul 

„Kiement Gottwald*
PRAGA 15 (Agerpres). — A- 

genția Ceteka a transmis cuvin- 
tarea rostită de A. Novotny, prim 
secretar al C.C. al P.C.C., la 
prînzul care a avut loc la 13 iu
lie în sala de mese a combinatu
lui „Element Gottwald" din Os- 
strava.

A. Novotny a vorbit despre u- 
nele atacuri ale presei burgheze 
occidentale împotriva conducerii 

■ P.C. din .Cehoslovacia și a politi
cii lui, îndeosebi în ultimul timp. 
Politica P.C. din Cehoslovacia 
înainte de Congresul al XX-lea al 
P.C.U.S. și după congres a fost 
justă, a spus Novotny. Comu
niștii cehoslovaci au învățat de 
la Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice încă în trecut, în timpul 
capitalismului. Ei învață de la 
P.C.U.S. principialitatea bolșevi
că, învață din experiența P.C.U.S. 
cum să construiască mai rapid 
socialismul. Atît în prezent, cît și 
în viitor vom merge umăr la 
umăr cu Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, care este ade
vărata avangardă a tuturor par
tidelor comuniste, așa cum Uni
unea Sovietică este centrul firesc 
al tuturor năzuințelor revoluțio
nare ale oamenilor muncii din 
întreaga lume.

Apoi a rostit o cuvîntare N. S. 
Hrușciov. ■

N. S. Hrușciov a rostit cuvinte 
de salut în cinstea partidelor co
muniste și muncitorești marxist- 
leniniste. El a vorbit despre rolul 
conducător al acestor partide în

crearea socialismului — orîndui- 
rea socială înaintată a timpuri
lor noastre. Pot fi socialiste nu
mai statele conduse de partidele 
care se călăuzesc în activitatea 
lor de ideile marxism-leninismu- 
lui, de principiile lui. Unde nu 
există marxism-leninism, acolo 
nu există nici socialism.

In Franța, a continuat N. S. 
Hrușciov, în fruntea guvernului 
au fost de pildă socialiștii și sta
tul nu a devenit socialist de pe 
urma acestui fapt. Nu întîmplă- 
tor unii din dușmanii noștri spun: 
Noi sîntem pentru socialism, 
însă fără comuniști.

Dictatura proletariatului, a 
spus N. S. Hrușciov, este posi
bilă numai atunci cînd în fruntea 
poporului, împreună cu el, mer
ge partidul politic inspirat de 
ideile marxism-leninismului și 
care traduce consecvent în viață 
aceste idei.

In suburbia 
muncitorească Poruba

Poruba este un tînăr orășel so
cialist. La 13 iulie, cînd au so
sit aici oaspeții sovietici, întrea
ga populație a așezării a ieșit pe 
străzi. Oaspeții au fost întîmpi- 
nați și salutați în numele locuito
rilor din Poruba de reprezentan
ții autorităților locale. Delegații 
sovietici au străbătut străzile a- 
șezării în aclamațiile puternice 
ale locuitorilor. In fața uneia din 
case, ei s-au oprit și urcînd sca
ra au sunat la întîmplare la ușa 
unei locuințe și au cerut permi
siunea să intre.

Aici locuiește familia ingineru-

mecanic Vladimir Sterb. A- 
el cît și membrii familiei sale 
poftit cu bucurie pe oaspeți. A 
eput o convorbire cordială.

lui 
tît 
au 
început o convorbire cordial».

— Cînd s-a construit casa ? — 
a întrebat N. S. Hrușciov.

— In anul 1950 — i s-a răs
puns.

Oaspeții sovietici cu permisiu
nea gazdelor, au vizitat locuința. 
Aceasta nu este mare, însă este 
comodă pentru o familie de pa
tru persoane.

— Cît plătiți pentru locuință ?
— a întrebat N. S. Hrușciov.

— 210 coroane —- a răspuns 
gazda Vera Sterba.

— Dar ce salariu aveți ?
— Peste 3.000 de coroane.
— Deci 7 la sută din cîștig, 

spune N. S. Hrușciov. Nu este 
scump. Dar taxele pentru apă, 
încălzit și gaz intră aici ?

Gazdele răspund că plătesc 
separat lumina și gazul.

Dar la ce înălțime sînt plafoa
nele la dv. ? — întreabă N. S. 
Hrușciov.

— Doi metri și șaizeci și cinci 
de centimetri.

— Așa-i, spune N. S. Hrușciov,
— aceasta este normal, bine.

Oaspeții sovietici stau de vor
bă cu copiii inginerului Sterb.

Mulțumind gazdelor ospitalie
re, oaspeții sovietici au ieșit' pe 
stradă și salutați cu aplauze en
tuziaste, cu aclamații sincere față 
de profunda prietenie sovieto-ce- 
hoslovacă, ei au plecat din Poru
ba îndreptîndu-se către aeroport. 
Pe drumul parcurs de delegație 
pînă la aeroport, oamenii muncii 
din Ostrava au șalutat-o cu căl
dură, din inimă. '

Primul delegat
la Festivalul Mondial al Tine
retului și Studenților de la 
Moscova a și sosit. Acesta este 
Mahmud Babiker Gaafar, mem
bru al Uniunii tineretului din 
Sudan. Acestui tînăr i s-a 
făcut la Moscova o primire en
tuziastă. Nu știm dacă i se va 
da o plachetă specială pe care 
să fie marcată sosirea lui, ca 
primul participant la Festival. 
In orice caz, tinerii moscoviți 
îl vor cinsti ca pe primul sol 
al tineretului lumii la Festival.

Acest oaspete a informat că 
din Sudan vor sosi la Festi
valul de la Moscova 200 de 
tineri și tinere. Ei sînt tineri 
muncitori, țărani, funcționari, 
ziariști, artiști, juriști și mem
bri ai parlamentului. Printre 
delegații sudanezi va fi și cu
noscutul muzician și cîntăreț 
Hassan Atia.

Cu un tren special 
a plecat spre Moscova un mare 
grup de tineri chinezi partici
pant la Festival. Agenția 
„China Nouă“, al cărui re
porter se afla la plecarea gru
pului, informează că printre 
tinerii acestui grup se află re
prezentanți a 12 naționalități 
din China, membri ai ansam
blurilor artistice, dansatori, 
cîntăreți și o parte din dele
gația sportivă — în total peste 
400 de persoane.

Astăzi dimineață se îmbarcă 
primul grup de delegați in
dieni. In numeroase state și 
provincii indiene — în Ben
galul de vest, Madras, Bombay, 
Pundjab, Kerara — s-au des
fășurat festivaluri ale tineretu
lui la care au participat peste 
un milion de persoane.

Intre timp la Moscova au și 
început să sosească exponate 
pentru Expoziția internațională 
de artă aplicată și plastică 
care va fi deschisă în timpul 
Festivalului. Au și sosit lucrări 
ale artiștilor plastici din Japo
nia, Grecia, R.D. Germană, 
Mexic, R.F. Germană etc.

După cum s-a mai anunțat, 
la Expoziția internațională vor 
fi prezentate exponate din 38 
de țări, printre care Anglia, 
Franța, Belgia, India, Italia, 
Polonia, China, Canada etc.

16 țări din Europa, Asia și 
America au și trimis exponate 
la concursul de fotografii arti
stice. Cu fiecare ceas care 
trece, pe adresa Casei Tinere
tului Lumii din Moscova sosesc 
tablouri, picturi, desene etc.

Din cine e formată 
delegația sovietică 1

Răspunsul la această între* 
bare a fost dat la 12 iunie în 
cadrul unei conferințe 
presă. Alexandr Vișnevski, 
ful centrului de presă al 
stivalului a comunicat că 
legația Uniunii Sovietice 
cuprinde 3.000 de tineri și ti-

de
șe- 

Fe- 
de- 
va

nere, iar alte 4.000 de persoane 
vor reprezenta tineretul din 
toate republicile unionale și 
autonome. Grupul artistic so
vietic cuprinde 2.400 persoane. 
100 de tineri sportivi sovietici 
vor participa la concursurile 
sportive.

In afară de delegați oficiali, 
cu prilejul Festivalului vor 
sosi la Moscova 60.000 de ti
neri turiști din toate colțurile 
Uniunii Sovietice.

Cu prilejul conferinței de 
presă a fost prezentat ziariști
lor șeful delegației sovietice, 
în persoana lui N. Mesiațev, 
secretar al C.C. al Comsomo- 
lului și șefii adjuncți, Lidia 
Volînkin și Andrei Kozlov. 
Conducătorul artistic al dele
gației sovietice este regizorul 
Rostislav Zaharov.

Li se refuză 
pașapoarte

Nu peste tot în lume parti
ciparea tinerilor la Festival 
este privită cu ochi buni. 
nisterul Afacerilor Externe al 
Japoniei a refuzat tinerilor să 
elibereze pașapoarte în vede
rea participării la Festivalul 
de la Moscova. Acest refuz a 
produs indignarea și protestul 
tinerilor japonezi. O delegație 
de tineri s-a prezentat la Mi
nisterul Afacerilor Externe unde 
a depus un protest.

Acțiunea tinerilor japonezi a 
găsit răsunet în întreaga țară. 
Un grup de tineri scriitori și 
artiști au dat publicității o de
clarație în care condamnă re
fuzul guvernului japonez de a 
elibera pașapoarte tinerilor care 
doresc să participe la Festival.

>
>

>

LENINGRAD 14 (Agerpres).— 
TASS transmite: La 14 iulie ora
șul Leningrad a sărbătorit festiv 
Ziua Flotei Maritime Militare a 
U.R.S.S.

Festivitatea a început pe cheiul 
Petrovski, unde staționează le
gendarul crucișător „Aurora".

Pe bordul crucișătorului, unde 
se afla aliniată o companie de 
onoare au sosit mareșalul Gheor- 
glii Jukov, ministrul Apărării al 
U.R.S.S., Frol Kozlov, prim-secre- 
tar al comitetului regional Le
ningrad al P.C.U.S., amiralul 
Serghei Gorșkov, comandantul 
suprem al Flotei Maritime Mili
tare a U.R.S.S.

Pe vedeta cu motor „Albatros", 
mareșalul Jukov s-a îndreptat de 
la crucișătorul „Aurora" către 
crucișătoarele, torpiloarele, cule
gătoarele de mine, submarinele

aliniate pe Neva, și a felicitat e- 
chipajele lor cu prilejul Zilei Ho
tei Maritime Militare a U.R.S.S. 
Apoi mareșalul Jukov și celelalte 
persoane oficiale au urcat pe 
bordul vasului amiral — crucișă
torul „Ordjonikidze".

Ministrul Apărării al U.R.S.S. 
a adresat marinarilor și oameni
lor muncii din Leningrad o cu- 
vîntare de salut.

Salvele de artilerie trase de pe 
fortăreața Petropavlovsk au a- 
nunțat începerea parăzii pe Neva. 
Primele au trecut formațiile de 
avioane cu reacție și bombar
diere. Abia a încetat zgomotul 
motoarelor, cînd pe luciul apei au 
trecut în viteză vedete torpiloare, 
urmate de ambarcațiuni cu vîsle 
și șalupe. La paradă au luat parte 
bărci academice sportive, șalupe 
cu motor, iahturi și alte ambar
cațiuni.

In atenția participanților
Cu acest joc se încheie prima etapă a concursului. Dezlegările 

se primesc Ia redacție în termen de 5 zile (pînă la 21 VII—inclu
siv), toate într-un singur plic, însoțite de cupoanele de participant. 

Concursul nostru continuă cu etapa a 1 l-a.

RECONSTITUIRE
— 8 puncte

O expediție meteorologică a 
pornit cu un balon de pe o navă 
destinată cercetărilor din cadrul 
anului geofizic internațional. 
Scopul expediției meteorologice 
era cercetarea formațiunilor no- 
roase în limita plafonului de 
5.000—6.000 m. altitudine. Ba
lonul a decolat de pe navă, care 
se afla la 150 km. nord de Si
nope (Turcia). Curînd după de
colare, balonul dispare în plafo
nul noros deasupra căruia a na
vigat timp de 3 săptămîni. A 
doua zi după decolare, legătura 
prin radio cu pămîntul s-a între
rupt din cauza unor defecțiuni de 
neprevăzut, care n-au putut fi 
înlăturate. Indicațiile busolei nu 
puteau fi luate în seamă deoarece 
în intervalul respectiv au avut 
loc puternice și numeroase fur-

pustiu. Furtuna magnetică a în
cetat. Spre nord un masiv mun
tos, cu un pisc de peste 5.500 
m„ dincolo de care se vede o 
întindere mare de apă, mare sau 
ocean, (nu-i vedem sfîrșitul). La 
sud, un alt masiv muntos orien
tat pe direcția nord-vest—sud- 
est.

3. Sîntem deasupra unui lac. 
Spre nord-est și spre sud-est, 
dispuse în linie dreaptă se văd 
alte două lacuri; primul la cca 
120—150 km., al doilea Ia cca 
200—250 km. Nu ne putem da 
seama de relief din cauza pînze- 
lor noroase ce se cern sub noi.

4. Condițiile de vizibilitate 
sînt proaste. De aceea sînt mai 
ușor de observat întinderile de 
apă. Și acum sub noi este o 
suprafață acoperită cu apă, intre

La plenara C.C. al P. C. Italian

Raportul prezentat
de Palmiro Togliatti

„Stăm ferm pe pozițiile leniniste 
ale coexistenței pașnice44

ROMA 15 (Agerpres). — Zia
rul „Unita" a publicat raportul 
prezentat de Palmiro Togliatti la 
plenara din 11 iulie a Comitetu
lui Central al ~ .......... "
nist Italian.

Ocupindu-se 
tuația politică 
Togliatti a subliniat că evenimen
tul cel mai important din ultime
le luni este tulburarea echilibru
lui politic bazat pe alianța din
tre partidele democrat-creștin, li
beral, social democrat și republi
can și care și-a găsit expresia în 
așa-numitele „guverne de centru". 
Togliatti a arătat că aceasta a 
constituit un important factor 
pozitiv pentru cauza democra
ției.

Arătînd în continuare că în ac
tuala situație politică există ele
mente care provoacă o extrem de 
mare alarmă, și subliniind ofensi
va crescîndă a marilor industriași 
și moșieri, Togliatti a declarat 
că democrat-creștinii caută fățiș 
să obțină monopolul deplin în 
conducerea politică a țării.

Referindu-se în continuare 
din iunie

Partidului Comu-

la început de si- 
internă din țară,

curajoase, au trecut la rezolva
rea noilor probleme, datorită că
rui fapt au reușit să obțină rapid 
noi succese**.

Subliniind uriașa însemnătate 
„a tezelor ideologice și a liniei 
politice elaborate de Congresul al 
XX-lea al P.C.U.S.**, Togliatti a 
declarat: „De la această linie
politică nu se poate merge îna
poi. Orice încercare de a merge 
înapoi s-ar lovi de rezistența 
noastră și de împotrivirea noastră 
hotărîtă.

Grupul de tovarăși înfierați 
recent de C.C. al P.C.U.S. a în 
cercat să facă aceasta, recurgînd 
la metode inadmisibile care con 
travin normelor vieții de partid

* *........................ * de
a- 
în 
să

Cuvîntarea lui N. S. Hrușciov la mitingul de la Ostrava

Referindu-se în 
hotărtrile plenarei 
C.C. al P.C.U.S., 
gliatti a spus:

„In ultimii ani 
după Congresul al__ ___
rășii sovietici au manifestat o 
largă inițiativă și, luînd hotărîri

la 
a 

Palmiro To-

și îndeosebi 
XX-lea tova-

Opunîndu-se timp de mai bine 
doi ani căutării, dezvoltării și 
plicării noii linii politice, ei, 
cele din urmă, au încercat 
schimbe linia partidului și condu 
cerea creată de Congresul al XX- 
lea. Acest atac trebuia să fie res
pins și noi sîntem bucuroși că el 
a fost respins în unanimitate de 
Comitetul Central al P.C.U.S., 
căruia îi exprimăm deplina soli
daritate a comuniștilor italieni**.

In încheierea raportului Palmi
ro Togliatti s-a oprit asupra unor 
probleme interne de partid.

Sesiunea Adunării 
reprezentanților populari 

din întreaga Chină 
PEKIN 15 (Agerpres). — Chi

na Nouă transmite : In ședința 
din dimineața zilei de 15 iulie a 
sesiunii Adunării reprezentanților 
populari din întreaga Chină a 
luat cuvîntul Cijan Han-fu, loc
țiitor al ministrului Afacerilor 
Externe al R.P. Chineze.

Lo Lun-țzi. vicepreședinte al 
Ligii democrate a Chinei, a recu
noscut într-o declarație scrisă că 
este vinovat de activitate antipar
tinică și antisocialistă. El a ară
tat că în cursul ultimului an, 
avînd funcția de vicepreședinte 
al Ligii, el a orientat împreună 
cu Cijan Bo-țziun, activitatea Li
gii spre dreapta.

In declarația sa el arată în 
continuare că a denaturat linia 
„Să înflorească 100 de flori, să 
se întreacă 100 de școli" în 
scopul de a duce o ofensivă îm
potriva partidului comunist, pre
cum și linia de „control reci-

^3 e j H t* B B a CONCURSUL DE ‘OCURI SI PROBLEME 

î tineretului

tuni magnetice. Echipajul a fost 
astfel silit să facă navigație la 
vedere. Dar în tot timpul călă
toriei, din cauza norilor nu au 
putut vedea pămîntul decît de 4 
ori, de fiecare dată pentru puțin 
timp-. Echipajul a trebuit 
constituie drumul parcurs 
reperele observate în cele 
lejuri. Reproducem după 
tul de bord reperele:

1. Masiv muntos. Trei
mari dispuse la vîrful unui 
unghi dreptunghic. Pe una 
laturi se observă un pisc 
peste 5.000 m. înălțime.

2. Ne aflăm deasupra

să re-
după

4 pri- 
carne-

OSTRAVA (Agerpres). 
TASS transmite: N. S. Hrușciov, 
prim secretar al C C. al P.C.U.S., 
luînd cuvîntul la mitingul care a 
avut loc ia 13 iulie la Ostrava a 
arătat că oamenii sovietici con
sideră cuceririle socialiste ale U- 
niunii Sovietice nu numai ca cu
ceriri ale lor personale, ci și ca 
cuceriri ale oamenilor muncii din 
toate jările. Aceste cuceriri, a 
spus N. S. Hrușciov, consolidea
ză forțele progresului și socialis
mului in întreaga lume.

Referindu-se la problemele de
zarmării, N. S. Hrușciov a sub
liniat că poporul sovietic vrea 
pace la fel ca și poporul ceho
slovac. Același lucru îl vor oame
nii din toate țările care trăiesc 
din munca lor proprie.

N. S. Hrușciov a spus că gu
vernul sovietic a făcut propuneri 
concrete de dezarmare. A propus 
interzicerea folosirii armei atomi
ce și cu hidrogen etc. Facem to
tul pentru a trăi în pace și prie
tenie cu toate țările — a spus

— N. S. Hrușciov. Vrem coexistență 
pașnică, dar puterile occidentale 
nu vor încă să ajungă la o înțe
legere cu noi.

N. S. Hrușciov a arătat în cu
vîntarea sa că cu excepția Uni
unii Sovietice, subcomitetul spe
cial al O.N.U. pentru dezarmare 
este alcătuit din țări care fac 
parte din N.A.T.O. El a subliniat 
că dacă în subcomitet s-ar afla 
oameni reprezentînd țări ale că
ror cercuri conducătoare vor cu 
adevărat pace, lucrurile s-ar pre
zenta altfel. Dacă aceste țări, 
dacă popoarele însăși ar lua cau
za păcii în mîinile lor, succesul 
cauzei păcii în întreaga lume ar 
fi asigurat.

Nu vom slăbi eforturile în lupta 
pentru pace, a spus N. S. Hruș
ciov, pînă cînd vor fi create con
diții, în care reprezentanții pu
terilor occidentale vor fi nevoiți 
să dea ascultare glasului po
poarelor și să treacă la dezarma
re, la interzicerea armei atomice 
și cu hidrogen, la interzicerea ex
perimentării ei.

Acest lucru îl vor oamenii din 
toate țările, inclusiv din Statele 
Unite ale Americii — a subliniat 
N. S. Hrușciov.

Stăm ferm pe pozițiile leniniste 
ale coexistenței pașnice, a spus 
N. S. Hryșciov. Acest lucru este 
înscris în hotărîrile Congresului 
al XX-lea al P.C.U.S. și aceste 
hotărîri se traduc cu fermitate în 
viață. Unii activiști, a spus N. S. 
Hrușciov, au încercat la noi să 
pășească pe calea revizuirii aces
tei teze, să modifice politica par
tidului comunist. Dar partidul 
nostru nu a pregetat să elibereze 
din posturile de conducere pe oa
menii care împiedicau realizarea 
sarcinilor trasate de Congresul al 
XX-lea al Partidului.

In încheierea cuvîntării sale 
N. S. Hrușciov a vorbit despre re
lațiile deosebit de cordiale și 
sentimentele de prietenie fierbin
te care unesc și întăresc prietenia 
între Cehoslovacia și Uniunea So
vietică, prietenia între toate ță
rile lagărului socialist.

două mase continentale. Cea 
dinspre nord este scobită în for
ma unui golf larg, cea dinspre 
sud prezintă o proeminență de 
forma unui cioc scurt, străbătută 
de o coamă muntoasă pe direc
ția nord-sud. 
continentale 
de alta atît 
vest cedînd

Se cere:
— In ce <

Ionul ?
— Să se

relor grupate în cele 4 observări 
(reperele necesare sînt culese cu 
o literă mai neagră).

Cele două mase 
se îndepărtează una 
spre est cît și spre 
locul apei.

lacuri 
tri- 
din 
de

direcție a zburat ba-

indice numele repe-

proc“ între partide — în scopul 
de a îndruma partidele necomu- 
niste spre lupta pentru putere.

In declarație se arată că în 
mai Liga democrată a Chinei a 
organizat patru comitete avînd 
misiunea de a lichida comitetele 
partidului comunist din universi
tăți, de a întocmi programe anti
partinice, antisocialiste în dome
niul muncii de cercetări științifi
ce, în a încerca să întărească 
Liga și în a obține ca ea să aibă 
rolul principal în determinarea 
politicii statului. Hotărîrea de a 
crea aceste comitete a fost luată 
de Lo Lun-țzi și Cijan Bo-țziun 
fără știrea lui Sen Tziun-ju, pre
ședintele Ligii, și a conducerii a- 
cesteia.

Intr-o declarație scrisă, difu 
zată deputaților în timpul șe
dinței de dimineață, Cijan Bo- 
țziun a arătat că ambiția perso 
nală a determinat faptul că el s-a 
unit cu Lo Lun-țzi pentru a aca
para puterea prin subminarea 
Partidului Comunist Chinez. Cijan 
Bo-țziun a arătat că a urmărit 
„să înlocuiască dictatura prole
tariatului și sistemul Adunării 
reprezentanților populari din în
treaga Chină printr-un regim 
burghez". Este neîndoielnic — a 
spus el în continuare — că o a- 
semenea poziție anticonstituțio
nală duce la restaurarea capita
lismului și reprezintă o manife
stare împotriva partidului comu
nist și împotriva poporului.

Intr-o altă declarație scrisă, 
difuzată la ședința din dimineața 
zilei de 15 iulie a sesiunii, Țian 
Țziun-jui, secretarul Asociației 
pentru prietenia chino-sovietică, 
a condamnat aspru vederile anti- 
sovietice elementelor de
dreapta.

unui

Academicianul C. I. Balmuș |

Prof. Balmuș a fost ales de
putat în Marea Adunare Națio
nală și a fost timp de cîțiva ani 
rector al universității C. I. Par- 
hon din București.

In 1948, după reorganizarea 
Academiei, profesorul C. I. Bal
muș a fost ales membru titular 
activ al Academiei R.P.R., la sec
ția de științe istorice, filozofie 
și economico-juridice.

Comunicările sale ținute la A- 
cademie se înscriu între primele 
contribuții aduse de noua noas
tră istoriografie, pentru reconsi
derarea în lumina științei mar- 
xist-leniniste a unor importante 
aspecte din istoria socială a lu
mii vechi, mai ales a societății 
geto-dace.

Ultima sa lucrare, în care stu
diază concepțiile și metoda ves
titului istoric atenian Tucidide, a 
apărut în 1956.

Academicianul C. I. Balmuș a 
folosit în mod consecvent, după 
cum mărturisește, concepțiile so
cial dialectice asupra lumii, atît 
în cursurile ținute la Universita
te, cît și în lucrările și studiile 
publicate.

Academicianul C. I. Balmuș 
s-a caracterizat printr-o rară mo
destie și o permanentă dorință 
de perfecționare și îmbogățire a 
cunoștințelor sale.

Prin dispariția academicianu
lui C. I. Balmuș viața științifică 
a țării noastre suferă o serioasă 
pierdere.

Academia R.P.R., colaboratorii 
academicianului C. I. Balmuș, 
elevii și toți cei care l-au cunos
cut, îi vor păstra neștearsă amin
tirea.

S-a stins din viață în ziua de 
13 iulie 1957, într-o clinică din 
străinătate unde era plecat pen
tru tratarea grelei boli de care 
suferea, academicianul Constan
tin I. Balmuș.

Născut la 25 mai 1898 în co
muna Murgeni, lîngă Bîrlad, ca 
fiu al unui modest învățător, 
Constantin I. Balmuș s-a luptat 
încă din fragedă copilărie cu 
greutățile vieții, urmărind să le 
învingă pentru a-și putea potoli 
marea sa sete de cultură.

A izbutit astfel să facă strălu
cite studii la universitățile din 
țară și străinătate, luînd în 1925 
titlul de doctor în filologie cla
sică.

încă de la începutul activită
ții sale, s-a distins prin valoroa
se studii de filologie greacă și 
latină. Lucrările sale sînt mărtu
riile unei bogate erudiții și unei 
temeinice cunoașteri a culturii și 
limbilor clasice.

In învățămîntul universitar, 
unde a funcționat din 1923, a 
desfășurat o activitate fructuoa
să la catedră și a fost preocupat 
să pună la îndemîna studenților 
și elevilor tratate și manuale ne
cesare cunoașterii limbilor cla
sice.

Avînd vederi progresiste 
manifestat public 
democratice încă 
August

După 
de sub 
Balmuș
gere în lupta pentru democra
ție, progres și pace.

Pentru activitatea sa cetățe
nească plină de devotament pen
tru regimul de democrație popu
lară, el a fost decorat cu ordinul 
„Steaua R.P.R.“ cl. III-a.

35 de ani de la crearea Partidului 
Comunist din Japonia

TOKIO 14 (Agerpres).
TASS transmite: La 15 iulie se 
împlinesc 35 de ani de la crea
rea Partidului Comunist din Ja
ponia.

La 14 iulie în sala Hibia, una 
din cele mai mari săli din Tokio, 
a avut loc o adunare-festivă con
sacrată acestei date importante.

Asistența a întîmpinat cu a- 
plauze furtunoase mesajul de 
salut din partea C.C. al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovie
tice.

Participanții la Adunare au în
tîmpinat cu căldură mesajul de 
salut primit din partea C.C. al 
Partidului Comunist din China, 
precum și mesajele de salut din 
partea partidelor comuniste și 
muncitorești frățești din Ceho-

— slovacia, Polonia, India, Anglia 
și alte țări. In cadrul adunării 
s-a dat citire de asemenea tele
gramelor de salut din partea u- 
nui mare număr de organizații 
obștești și activiști din Japonia. 

După aceia, Sandzo Nosaka, 
prim secretar al C.C. al P.C. din 
Japonia, a prezentat raportul cu 
privire la sarcinile partidului în 
ajunul celui de al 7-lea 
al P.C. din Japonia.

In încheiere, Nosaka 
niat necesitatea unirii

Congres

a subli- 
tuturor 

forțelor progresiste ale poporului 
în lupta împotriva reacțiunii in
terne și a chemat partidul să ri
dice nivelul muncii organizato
rice și ideologice, să întărească 
și mai mult unitatea rîndurilor 
sale.

și-a 
convingerile 

înainte de 23

încă nu a cunoscut o prietenie 
cum există între țările socialiste44

„Lumea

Cuvîntarea lui N A. Bulganin la mitingul de la Brno
nizează viața, creează sub condu
cerea partidului săju comunist și 
al guvernului său popular, o; so
cietate nouă socialistă.

Dvs., tovarăși a spus N. A. 
Bulganin, construiți socialismul 
în condiții mai favorabile, ceea 
ce ne bucură foarte mult. Prin 
cipalul este că nu sînteți singuri, 
că vă găsiți în lagărul puternic 
al țărilor socialiste, că vă bucu
rați de experiența și de sprijinul

BRNO (Agerpres). — TASS 
transmite: N. A. Bulganin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., luînd cuvîntul la 
mi'imul care a avut loc la 13' 
iulie la Brno, după ce a mulțu
mi pjitru sentimentele de prie
tenie pe care oamenii muncii 
cehoslovaci le-au exprimat față 
de Uniunea Sovietică, a spus:

Noi, oamenii sovietici, a spus 
N. A. Bulganin, vedem cu cîtă
pricepere și perseverență harni- său, iar aceasta înseamnă foarte, 
cui popor cehoslovac își reorga- foarte mult.

Uniunea Sovietică, marea Chi
nă populară și Republica Ceho
slovacă și toate celelalte țări ale 
socialismului colaborează strîns 
și își acorda reciproc un puternic 
ajutor.

Aceasta este chezășia invinci
bilității lagărului nostru 
list. Fără a exagera, 
spune că lumea încă 
noscut o prietenie cum 
tre țările socialiste, 
în trecut nu a existat în rela
țiile dintre țări o prietenie ca 
prietenia noastră.

socia- 
se poate 
nu a cu- 
există în- 
Niciodată

MOSCOVA. La 15 iulie Ho Și 
Min, președintele Republicii De
mocrate Vietnam, care se află 
în trecere prin Moscova înainte 
de a vizita o serie de țări eu
ropene, l-a vizitat la Kremlin pe 
Kliment Voroșilov,

LONDRA. După cum anunță 
agențiile telegrafice occidentale, 
la 15 iulie peste 1.000 de ciprioți, 
deținuți în două lagăre de con
centrare de pe insula Cipru, au 
declarat o grevă a foamei de 24 
de ore.

PRAGA. După cum transmite 
Ceteka, în cadrul celui de-al X- 
lea Festival 
ternațional de 
la 14 iulie a 
mul romînesc 
mată“.

MOSCOVA, 
din 15 iulie

cinematografic in
ia Karlovy Vary 

fost prezentat fii- 
„Citadela sfărî-

Ziarul „Pravda** 
publică o de

clarație a Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Comunist din 
Grecia cu privire la Hotărîrile 
plenarei din iunie a C.C. al 
P.C.U.S., declarație intitulată „Să

se lărgească legăturile cu ma
sele",

THALTUBO. (Agerpres). — 
TASS transmite: E. Kardelj și 
A. Rankovici, vicepreședinți ai 
Vecei Federative Executive, I. 
Veselinov, președintele Scupșci- 
nei populare a Serbiei și O. 
Kreacici, locțiitor al secretarului 
de stat pentru problemele apără
rii naționale, cu soțiile, care au 
sosit pentru a-și petrece odihna 
pe litoralul Mării Negre, fac o 
călătorie pFin Gruzia

1944.
eliberarea 
jugul fascist, prof. C. I.
s-a încadrat cu convin-

țării noastre

PREZIDIUL ACADEMIEI R P.R. 
SUBSECȚIA DE ȘTIINȚE 
ISTORICE A ACADEMIEI 

R.P.R.

Din partea Prezidiului
Prezidiul Academiei R.P.R. a- 

nunță cu adîncă durere înceta
rea din viață în ziua de 13 iulie 
a.c. după o lungă și grea sufe
rință a academicianului profesor 
Constantin I. Balmuș.

Academiei R P.R.
Membru al Academiei R.P.R., 

profesor universitar, cu o bogată 
activitate științifică și didactică 
pusă în slujba poporului, acad, 
prof. Constantin I. Balmuș lasă 
în urma sa unanime regrete,



Ambasadorii sportului
romînesc se pregătesc
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Ștafeta Festivalului
în drum spre MOSCOVA

8'“"-. ■■■ nu fac excepție de la această reeve far. .. ,e forțeze nota s-a pu, % Vreau
accentul pe scheme tactice onen- 7, » . . , »• - j " .tate exclusiv sure atac Moscova și smt plina de speranțe.

p Aceste întreceri, însă, vor aduce

tinuînd să-și păstreze locurile. Se
lecționații au răsplătit acest sacri
ficiu oferind prin jocul lor nume
roase faze de volei frumoase, bine 
orientate și un joc, în general, în

PENCIU ÎNCREZĂTOR 
ȘI HOTARIT

IOLANDA BALAȘ: PORNESC 
LA ÎNTRECERI CU MULTE 

SPERANȚE

(De la trimisul nostru). —
Era ora 6 dimineața cînd alergătorii asociației Dinamo au luat 

startul pe străzile pustii ale lașului. Locuitorii bătfînului oraș mol
dovean, card înainte cu o zi asistaseră la penultimul schimb al Șta
fetei Internaționale a Festivalului, se bucurau la această oră mati
nală de o odihnă bine meritată: era duminică.

Se străbateau ultimii 25 km. pe pămîntul patriei. După alergă
tori a venit rîndul cicliștilor, apoi motocicliștilor și călăreților. In 
apropierea punctului de frontieră are loc ultimul schimb al ștafetei. 
Cinstea de a preda mesajul tineretului romîn și al celui bulgar, pre
luat de noi la Giurgiu, revine unui grup de cinci sportivi ieșeni 
Alexandru Merică — maestru al sportului, Alexandrina Filipescu, 
voleibalistă, muncitoare la fabrica de textile „Flamura Roșie“-Iași, 

'atletul Alexandru Antonenco, lăcătuș la Depoul C.F.R.-Iași și hand
balistele Emilia Atanasiu și Veronica Popescu.

La ora 10 delegația noastră 
pășește pe uriașul pod de cale fe
rată de peste Prut, ce leagă pă- 
mîntul nostru de cel sovietic. Pe 
fețele tuturor se citește cu ușu
rință o puternică emoție. Intr-o 
tăcere solemnă ne apropiem de

Strîngeri de mîinî calde priete
noase, îmbrățișări, flori, multe, 
multe flori. Și nici sărutările nu 
lipsesc.

Acum sîntem un grup nume
ros. Pășim braț la braț pe pămîn- 
tul sovietic. Și ca între rude care

Schimb de insigne

linia roșie, lată de două palme, 
ce taie podul exact în jumătate. 
Aci este punctul terminus, este 
granița. De partea epusă a po
dului, zărim îndreptîndu-se spre i 
noi un grup de tineri. Doar cî
teva clipe au trecut, cind simul- i 
tan au izbucnit urale.

— „Zdrastvuite" !
— „Noroc ! Bună ziua" !

ca între rude care 
nu s-au văzut 
de mult, discu
țiile au început 
să se înfiripe.

Ajungem repe
de in gara Un
gheni. Aci stn- 
tem întâmpinați 
<je numeroși ti
neri, bătrini și 
copii. Pe fron
tispiciul gării 
citim: „Salut
solilor tineretu
lui din R.P.R." 
Uratele nu în
cetează, 
face 
re sărbătoreas
că. Repede sin- 
tem înconjurați 
de prieteni, care 
se interesează 
de noi ca ade- 
vărațl frați. Ori- 
cîtc cuvinte aș 
căuta mi se par 
prea uzate pen
tru a reda entu
ziasmul acestor 
momente; Foto
reporterii și o- 
peratorii cine
matografici sînt 

peste tot, înregistrează febril ima
ginile de neuitat.

Deodată se tace liniște. Tova
rășul Semicn Daniei, secretarul 
comitetului raional de partid Un
gheni, se apropie de microfon și 
după ce ne urează un ^călduros 
bun sosit, declară deschis mitin
gul închinat festivității de pre
dare a Ștafetei. Tov. Cornelia

Ni se 
o primi-

SPORTIVI ROMÎMI PESTE HOTARE
■fr In turul doi al campionatu

lui mondial studențesc de șah 
echipa R. P. Romîne a terminat 
la egalitate: 2—2, cu. selecțio
nata R.P. Bulgaria.

In turneul internațional de 
lupte libere de la Opatija repre
zentantul R.P. Romîne, Francisc 
Ballo, a repurtat o victorie re
marcabilă ,clasîndu-se pe locul 
întîi la categoria semigrea. 
Luptătorul romîn nu a pierdut 
nici o întîlnire în acest turneu. 
Celelalte categorii au fost cîști- 
gate de luptătorii turci (3), ma
ghiari (2), suedezi și polonezi. 
Alți doi luptători romîni — Mu- 
reșan la categoria semi mijlocie 
și Marton — au ocupat locul 4.

ir In cea de-a doua zi a me
ciului triunghiular de atletism din
tre echipele de juniori ale R.P. 
Ungare, R. P. Romîne și R. P. 
Bulgaria, tinerii sportivi romîni 
au avut o comportare mai bună, 
reușind să întreacă la 
echipa de juniori a R. P. 
ria. Cei mai bine pregătiți 
atleții maghiari care au 
victoria pe echipe, atît în

R.P. Romînă—R. P. Bulgaria 
107—104 ; R. P. Ungară—R. P. 
Romînă 117—85; R.P. Ungară— 
R.P. Bulgaria 120—81; Fete: 
R. P. Ungară—.R P. Romînă 
77—36; R.P. Bulgaria—R.P. Ro
mînă 62-51; R.P. Ungară-R.P. 
Bulgaria 67—46.

Mateescu, secretar al C.C. al 
U.T.M., conducătoarea delegației 
noastre, dă citire mesajului tine
retului romîn adresat celui de al 
Vl-lea Festival Mondial de la 
Moscova. Apoi, în aplauzele en
tuziaste ale celor prezenți predă 
mesajul nostru împreună cu cel 
al tineretului bulgar tovarășului 
D. Kornovan, secretar al C.C. al 
Comsomolului din R.S.S. Moldo
venească. Tovarășul Kornovan a- 
duce mulțumiri solilor tineretului 
romîn, și asigură că tineretul so
vietic este nespus de bucuros că 
va preda la Moscova, la deschi
derea Festivalului, mesajele în
credințate,

Festivitatea oficială a luat sf?r- 
șit. Peronul a devenit acum un 
podium de dans. Tot aci se fac 
schimburi de insigne, de adrese 
Veselia — caracteristică ►tinere
ții — este nota dominantă. Sîn
tem nevoiți să facem apel la cu
noștințele noastre de limba rusă 
și astfel discuțiile continuă. Lă
cătușul Antcnenco Alexandru și-a 
găsit repede un prieten. Este Vse
volod Șilaev, și el lăcătuș la 
parcul taximoter din Chișinău, și 
totodată unul din membrii Ștafe
tei, care va duce pe motocicletă 
mesajele pină la Cdesa.

La masa comună din restau
rantul gării, se toastează pentru 
Festival, 
gloriosul 
tineretul 
bagheta 
F.M.T.D.
timp în două limbi. Se trece apoi 
la „Pe Mureș și pe Tîrnavă", 
„Baikal" etc. Veselia este în toi.

Delegația noastră oferă gazde
lor — ca amintire de la această 
întîlnire a tinereții — daruri. La 
rîndul lor, sovieticii ne înmînea- 
ză cu același sentiment priete
nesc darurile lor.

In Ungheni asistăm la pleca; 
rea Ștafetei. In fața comitetului 
raional de partid se aliniază 5 
motocicliști : Lidia Je’ezneak, E- 
lena Ivanovna, Tolsticov Vladimir, 
Șilaev Vsevolod, Diacenko Ana
toli. Toți sînt comsomoliști, spor
tivi ai asociației „Burevestnic", 
care vor preda Ștafeta la Odesa. 
după un scurt popas la Chișinău. 
Fiecare dintre ei au scris pe 
tricou în limba rusă „P 
pace, pentru prietenie!" 
Kornovan dă semnalul de 
care și motocicliștii își 
„zborul".

— Drum bun tovarăși!
Ștafeta noastră își continuă 

astfel drumul spre Moscova, 
orașul Festivalului, al tinereții.

După o scurtă plimbare prin 
parc și după consumarea unei 
cantități însemnate de înghețată, 
pornim spre patrie.

La pod ne despărțim de prie
tenii noștri făgăduindu-ne să ne 
scriem, să ne revedem.

— Dasvidania ! La revedere I

pace, prietenie, pentru 
tineret sovietic, pentru 
romîn. Fără să existe 

vreunui dirijor, Imnul 
este cîntat în același

scris
Pentru 

Tov. 
ple- 
iau

R. LUCIAN

băieți 
Bulga- 
au tost 
obținut 
probele 

masculine, cît și la cele femi
nine. Clasamentele finale ale în- 
tî.nirii sînt următoarele: Băieți:

Un
la

2,16 m. I
nou record mondial 
săritura în înălțime
prima zi a meciului de afle- 
dintre echipele orașelor Le-

în 
tism ____  ... ..
n.ngrad și Helsinki tînărul spor
tiv sovietic Iuri Stepanov a 
ilcborît recordul mondial în pro
ba de săritură în înălțime cu 
extraordinara performanță de 
2,16 m. Vechiul record mondial 
stabilit la 29 iunie 1956 la Los 
Angeles de atletul negru Charlie 
Durnas era de 2,15 m. Stepanov 
h intrat în concurs la 2,04 m. 
Apoi a bătut recordul unional, 
sărind în a doua încercare 2,11 
tn. Simțindu-se în formă exce
lentă Stepanov a cerut ca șta
cheta să fie pusă la 2.16 m.

Chiar de la prima încercare el 
a trecut peste ștachetă in aplau
zele spectatorilor care salutau 
pe noul recordman al lumii la 
una dintre cele mai dificile probe 
atletice. O nouă tentativă la 
2,18 m. este ratată de justețe. Ste
panov este în vîrstă de 25 de ani 
și numai anul trecut s-a făcut 
remarcat printre atleții fruntași 
în întrecerea cu Kașkarov, care 
însă l-a învins net. De data a- 
ecasta Stepanov a arătat că este 
cel mai bun.

Meciul dintre echipele orașelor 
Leningrad și Helsinki s-a termi
nat cu victoria atleților sovietici 
cu scorul de 144—72.

Ștafeta preluată de tinerii sovietici a luat drumul ChișinăululIN PREAJMA

Iată-ne ajunși în Orașul Stalin. Savurăm aerul răcoros de munte 
pe care l-am simțit de altfel pe toată Valea Prahovei, De data asta 
însă, răcoarea nu mai e rezultatul curentului din tren ci binefacerea 
oferită de falnicii munți învestmîntați în mantia verde a brazilor 
ce străjuiesc proteguitor bătrînul oraș ardelean. în aceste zile, locui
torii Orașului Stalin sînt martorii unor pregătiri sportive pe care le 
urmăresc cu mult interes. Este vorba de pregătirile atleților noștri 
care vor participa la întrecerile sportive de la Moscova și care și-au 
ales ca loc de antrenament Orașul Stalin datorită temperaturii de aici. 
Oriunde sînt recunoscuți (și acest lucru e ușor, dat fiind trenin
gurile lor albastre ce poartă înscris cu majuscule: Romînia) atle
tele și atleții devin obiectul unor comentarii aprinse în care pronos
ticurile stîrnesc uneori serioase controverse. în oraș — cea mai mare 
parte — și la Poiana Stalin, reprezentanții sportului romînesc își 
definitivează pregătirile, după un program judicios, în vederea marii 
confruntări sportive ce se anunță.

Despre interesul pe care-l stîr
nesc între localnici aceste „pre- 
parative“ ar fi multe de spus. Con
siderăm semnificativ de amintit că 
sîmbătă seară zeci de spectatori 
au fost prezenți la întîlnirea „în 
familie" a lotului nostru , mascu
lin de volei. „Băieții" au oferit o 
dispută strînsă și spectaculoasă do
vadă faptul că zecile de specta
tori, grupați pe peluzele din ju
rul terenului, nu s-au lăsat inti
midați de cele cîteva picături de 
ploaie ce începuseră să cadă, con-

La ora cînd majoritatea lotului 
se odihnea (după amiază) am în- 
tîlnit-o pe Iolanda Balaș într-unul 
din fotoliile aflate în holul hote
lului. Să fie oare atît de preocu
pată de viitoarele întreceri incit 
să nu-și mai găsească odihna ? Nu. 
Recordmana noastră la înălțime 
aștepta un telefon de la o rudă și 
am profitat de acest prilej pentru 
a schimba cîteva cuvinte despre 
cel mai actual subiect sportiv: 
întrecerile sportive de la Mos
cova.

— Orice sportiv — ne-a decla- 
l' rat ldlanda Balaș — pornește în- 

tr-o întrecere animat de dorința 
victoriei. Bineînțeles, că nici eu 
nu fac excepție de la această re-

finalelor Spartachiadei
Joi 18 iulie încep pe stadionul 

Tineretului din Capitală con
cursurile finale ale celei de a Il-a 
Spartachiade de vară a tineretu
lui la atletism, ciclism, natație, 
trîntă, handbal, oină și volei.

Organizate în cinstea Festiva
lului Mondial al Tineretului și 
Studenților pentru pace și priete
nie de la Moscova, întrecerile fi
nale ale Spartachiadei vor con
stitui un program de atracție 
pentru publicul bucureștean.

După cum sîntem informați, la s-a terminat cu scorul 
Timișoara echipa masculină de 
volei a colectivului „Flamura Ro
șie" -Oravița, a învins formația 
Școlii de exploatare C.F.R. Craio
va cu 2-1. Tot la Timișoara echi
pa (fete) Școlii medii din Sîn- 
nicolau Mare a întrecut cu 2—1 
pe voleibalistele de la Școala me
die nr. 4 din Craiova. La Iași, e- 
chipa feminină de volei a colecti
vului „Flamura Roșie" a jucat cu 
„Progresul“-Focșani. întîlnirea

Fotbaliștii sibleni învingători
Așa cum era de așteptat Pro

gresul Sibiu și-a adjudecat mult 
rîvnitul trofeu „Cupa primăverii" 
— categoria B. Deși n-au reedi
tat cu acest prilej jocul bun 
prestat în compania Energiei 
Cîmpia Turzii, sibienii au mani
festat și de data asta o evidentă 
superioritate tehnică avînd mo
mente, în decursul meciului, de 
dominare categorică. Astfel „Cu
pa primăverii" — categoria B re
vine pe merit unei echipe care în 
decursul întregii competiții a do
vedit că stăpînește o mai bună 
orientare tactică, eficacitate dar 
mai ales un element care lip
sește multora din echipele noas
tre : constanță. Fără să se ridice 
la nivelul lor, Locomotiva Gara 
de Nord le-a furnizat totuși o ri
postă destul de dîrză, jucătorii 
feroviari depunînd toate eforturi
le pentru a avea o comportare la 
nivelul adversarilor lor. Ei sînt 
deficitari însă la capitolul tehni
că, fapt ilustrat de unele greșeli 
destul de grave săvîrșite în con
ducerea balonului cît și din im
precizia șuturilor la poartă. Fil
mul meciului poate fi redat doar

.••• 
în cîteva cuvinte. După ce si- 
bienii au înscris primul gol prin 
Moldovan ei sînt egalați în repri
za a Il-a prin Mi tea. Remarcăm 
în acest interval penaltiul apărat 
de Tr. Popa. Apoi sibienii iau din 
nou conducerea prin N. Popa și-și 
măresc avantajul prin Moldovan. 
După ce conduc cu 3-1 se pare 
că sibienii își dau seama că vic
toria nu le mai poate scăpa. Ast
fel că aliura jocului încetinește, 
feroviarii fiind acum acei care se 
străduiesc să introducă mingea în 
poarta bine apărată de Tr. Popa. 
Deși au avut o scurtă perioadă 
de dominare ei n-au reușit decît 
să. reducă din scor astfel că sfîr- 
șitul partidei a găsit tabela de 
marcaj arătînd rezultatul de 3-2 
în favoarea sibienilor și a dat 
cîștig de cauză acestora în lupta 
pentru cucerirea „Cupei primă
verii". învingătoare pe bună drep
tate, Progresul Sibiu se anunță a 
fi una din cele mai redutabile 
formații divizionare B care 
concurează la șefia grupei din 
care face parte și bineînțeles la 
promovarea în divizia A.

de 2-1. 
Nici băieții de la „Flamura-Ro- 
șie“ nu s-au lăsat mai prejos. Ei 
au terminat învingători cu 2-0 în 
partida cu echipa „Recolta"-Tulu- 
cești (regiunea Galați).

La Alba Iulia „Recolta“-Dobra 
(regiunea Hunedoara) a dispus 
de „Recolta“-Agnita (regiunea 
Stalin) cu 2-1. Un joc care a 
plăcut mult spectatorilor a fost 
acela dintre echipele de la „E- 
nergia“-S. M. Hunedoara și 
„Știința" 3 din Orașul Stalin. 
„Știința" a cîștigat cu 2-0.

Și în sfîrșit la Brăila, pe sta
dionul „Energia" din localitate, 
s-a jucat un interesant meci 
handbal. Cele două formații 
minine care și-au disputat aici 
tîietatea „Energia“-Cîmpina 
„Progresul“-Măcin au marcat 
total 5 puncte. Pe cînd fetele din 
Cîmpina au marcat 4 puncte, 
handbalistele de la „Progresul". 
Macin au trebuit să se mulțu
mească cu un singur punct.

de 
fe- 
în-

în

Ca întotdeauna pe popularul 
rugbist Penciu l-am găsit vesel.

— Ne pregătim cu multă serio
zitate pentru întâlnirile de la Mos
cova — ne-a relatat el — și am 
convingerea că ele vor prilejui dis
pute extrem de dirze și pasionau- 
te. Despre valoarea formațiilor 
participante amintesc doar prezen
ța echipelor Franței și Țării Gali
lor, formații de mare prestigiu pe 
arena rugbiului mondial. Complac- 
tările de răsunet făcute în ultimul 
timp în palmaresul lor, le reco
mandă cu multă autoritate la a- 
ceste jocuri. Dar nici echipa noas
tră nu se prezintă mai slab jude
cind prin prizma ultimelor rezul
tate. Am realizat și noi jocuri 
bune, pot spune chiar foarte bune, 
așa incit ne prezentăm la startul 
întrecerilor cu un moral ridicat. 
Rezultatul final al întrecerii la 
rugbi ? Nu-l pot anticipa, dar a- 
sigur pe cei de „acasă** că vom 
lupta pină la ultima picătură de 
energie pentru ca el să fie pe mă* 
sura valorii și posibilităților echi
pei noastre.

în fața ștachetei cele mai bune 
săritoare ale lumii. Printre favorite 
menționez sovieticile Pisareoa, 
Ciudina, englezoaica Hopkins și 
altele. Particip cu prilejul acestor 
grandioase întreceri sportive și la 
al treilea Festival al tineretului și 
studenților. La București cu oca
zia întrecerilor sportive ale tinere
tului am obținut locul VI, la Var
șovia locul I. Acum ? Veți afla 
după ce voi trece ștacheta...

CAMPIOANELE MONDIALE
DE HANDBAL... ÎNGRIJORATE

AUREL RAICA GRIPAT — 
DAR IN FORMA BUNA

Tinerii fotbaliști romîni 
n-au reușit decît un 

nul...
meci

15 (Ager.KARLOVY VARY
pres). —

Echipa selecționată
(tineret) a R. P. Romine și-a în
ceput duminică turneul pe care-l 
întreprinde în R. Cehoslovacă în
tâlnind echipa Dinamo Karlovy- 
Vary. Cu toate că au avut iniția
tiva majoritatea timpului, fotba
liștii romîni nu au reușit să des
chidă scorul, întâlnirea terminîn- 
du-se la egalitate : 0-0.

de fotbal

— Ultima performanță mi-a 
sporit simțitor încrederea în po
sibilitățile me!e. De aceea — ne 
spune Aurel Raîca — plec ia 
Moscova plin de speranțe șl în
credere. In prezent sufăr de o u- 
șcară gripa care, însă, nu m-a 
împiedicat să mă antrenez cu asi
duitate. Mă simt în formă foarte 
bună și sînt conștient de faptul 
că voi avea de înfruntat adver
sari greu de învins, valoroși și 
bine antrenați. Tocmai din acest 
motiv acord o importanță deose
bită pregătirii mele. Sovieticii, 
cehii și bulgarii se anunță cei 
mai redutabili adversari. Lor li se 
adaugă campionul european Sko- 
bla care va face tot posibilul 
pentru a obține un rezultat pe 
măsura 
crezător 
să aduc

reputației sale. Sînt in- 
in forțele mele și doresc 
țării un rezultat cit mai

La ora 17,30 fix, sîmbătă după 
amiază, cele 16 jucătoare compo» 
nente ale lotului nostru de hand
bal se găseau în fața hotelului 
gata de a pleca spre terenul de 
antrenament. Le-am admirat punc
tualitatea, și le-am însoțit în au
tobus spre terenul de antrenament 
unde urmau sa se „încălzească" 
în compania unei echipe pârtiei- 
pante la Spartachiada, sub supra
vegherea celor doi antrenori Con
stantin Popescu și Dumitru Coli- 
baș. Bineînțeles, disculînd cu 
handbalistele, prima întrebare 6-a 
referit la cele două rezultate to
tal diferite obținute în compania 
reprezentativei orașului Budapesta 
(9-i?-?>.

— în primul joc — ne-a spus 
unul dintre antrenori, echipa noas
tră a jucat la valoarea ei înscriind 
cele 9 goluri într-o manieră spec
taculoasă ca urmare a unei tactici 
bine orientate și a unui ioc precis 
pe poarta adversarelor. In meeinl 
al doilea jucătoarele noastre n-au 
mai forțat. Așa se întîmplă la ori
ce revanșă cî—4 s~ ——1 -----:
ți-ai surclasat 
joc domol și 
jucătoarelor 
scască și să 
egalitate pe 
lunci echipa 
rata ei valoare. Nu ____  __
însă, faptul care ne îngrijorează, 
întrecerile sportive de la Moscova 
ne vor pune față în față cu un 
adversar care în ultimul timp a 
obținut rezultate de-a dreptul sur
prinzătoare. Este vorba de repre
zentativa Republicii Democrate 
Germane, ale cărei ultime două 
rezultate ne-au pus pe gînduri. Ne 
referim la întîlnirile cu Polonia și 
Austria pe care le-au cîștigat la 
categoricele scoruri de 7—0 și res
pectiv 8—0. Rezultate după
cum am mai spus — surprinză
toare prin proporțiile scorurilor. 
In afară de aceasta, echipa noas
tră feminină, spre deosebire de re
prezentativa masculină, esto deza
vantajată de noul regulament care 
limitează numărul atacanților. 
Toate acestea ne fac să privim cu 
rezerve viitoarele întilniri de la 
Moscova. în prezent echipa noas
tră feminină de handbal nu se a- 
flă în forma manifestată cu prile
jul campionatelor mondiale. To
tuși forma în care se găsesc este 
destul de bună. Avem de apărat 
o reputație de mare prestigiu - — 
titlul de campioană mondială — 
și echipa noastră pornește în în
trecere animată de dorința victo
riei.

cînd în primul meci 
t adversarul. 'Acest 

i „indulgent4* a permis 
maghiare să se regă- 
obțină rezultatul de 

care-l cunoașteți. A- 
n-a jucat la adevă- 

acesta este

E. P.

obținut victoria

★

găsesc

50 de

pentru

Să ne amintim

Tinerii italieni s-au pregătit în vederea competițiilor sportive ale 
Festivalului. Cu acest prilej la Bologna a avut loc o întîlnire a 
sportivilor italieni și francezi la care au participat mii de persoane

„Trofeele Festivalului * 2500 sportivi din 40 de țări
★ Tineri șahiști, bucurați-vă! ★ Cîteva amânunte

Un plic voluminos cu ștampila 
poștei din Moscova. Cîteva clipe 
am privit mărcile poștale viu co
lorate și apoi am desfăcut plicul. 
Atunci s-au oferit privirii ul
timele buletine de 
ții ale Comitetului

informa- 
____ interna

țional de pregătire a Festivalu
lui. Dar o surpriză: de astă dată 
informațiile erau de natură spor
tivă.

Sportul a fost totdeauna pre
zent la Festival.
că și în 1947, la Praga, la primul 
Festival tinerii s-au întrecut la 
natație, fotbal, volei și baschet. 
Dar mai târziu ? Budapesta, Ber
lin, 
eare 
roase 
Varșovia,

București, Varșovia... fie- 
Festival a prilejuit nume- 
manifestări sportive. La 

__ , .' , 16.000 de delegați 
au obținut „Insigna sportivă a Fe
stivalului**, iar 4.000 au luptat 
pentru „trofeele Festivalului**. 
Unii tineri au făcut atunci primii 
pași pe calea sportului. Astăzi,

numele multora din ei se 
pe tabelele de concurs...

Anul acesta, la Moscova, 
baze sportive și 1.000 de arbitri 
vor sta la dispoziția sportivilor 
din delegațiile participante la Fe
stival. S-a stabilit să aibă loc 
întreceri la 13 discipline 
băieți și la 8 discipline pentru 
fete. La aceste întreceri vor fi 
prezenți tinerii care iubesc 
sportul și care doresc nu numai 
să fie spectatori ai marilor Jocuri 
sportive ale tineretului care se 
desfășoară la Moscova în același 
timp cu Festivalul (în organizarea 
comitetului olimpic sovietic) ci 
să-și petreacă și ei cîteva ore pe 
terenurile sportive. Și pentru ca 
întrecerile acestor tineri să fie 
mai pasionante, învingătorii vor 
primi „trofee ale Festivalului**. 
De pe acum se presupune (pe 
baza înscrierilor efectuate) o par
ticipare de cel puțin 2.500 de 
sportivi din 40 de țări. Nu vor 
concura nume celebre,

In zilele Festivalului tinerii egipteni vor prezenta un joc national

schimb își vor disputa șansele tr 
neri dornici de afirmare.

Printre ei se vor găsi tineri fot
baliști din Uruguay, câștigătorii 
unui campionat de selecție la care 
au participat 38 de echipe. Din 
Ceylon vor veni tineri voleibaliști 
care au obținut frumoase succese 
în țara lor. Spartachiada tinere
tului și studenților din Albania 
a desemnat pe unii din partici- 
panții la competițiile sportive ale 
Festivalului. în ceea ce privește pe 
tinerii sportivi vietnamezi, ei au 
fost selecționați cu ocazia „mișcă
rii de primăvară pentru sporturi și 
cultură fizică**. Interesant de sem
nalat e că în scopul dezvoltării ac
tivității de cultură fizică în Viet
nam, Comitetul vietnamez de pre
gătire a Festivalului a lansat lo
zinca ca în fiecare zi să se prac
tice cel puțin zece minute de gim
nastică (ideea aceasta ar trebui 
studiată cu atenție !).

In timpul Festivalului tinerii 
amatori de turism se vor întâlni 
înlr-o tabără situată la 400 kilo
metri de Moscova, într-unul din
tre cele mai pitorești locuri, pe 
malul unui lac. Aici se va îmbi
na schimbul de experiență cu o 
intensă activitate din. care nu vor 
lipsi cursele cu vaporul sau cu 
caiace, diferite competiții sportive, 
concertele pentru amatorii de artă 
și un tradițional foc de tabără.

Atenție, șahiști ! Tinerii care 
practică șahul vor avea posibili
tatea să-și măsoare forțele cu V. 
Smîslov, campion mondial de șah 
și cu M. Botvinik, fostul posesor 
al titlului mondial. Cei doi mari 
șahiști au declarat redacției zia
rului „Festival** că doresc să se 
întâlnească cu tinerii jucători din 
lumea întreagă. Vă surîde pers
pectiva de a fi parteneri ai cam
pionului mondial ?

Programul sportiv al Festivalu
lui cuprinde nu numai întreceri 
ci și demonstrații sportive. Cu

mult interes este așteptată o 
paradă a jocurilor spoftive na
ționale. Tinerii sportivi din India 
au intenția să prezinte un joc de
numit „volei-tenis**. Egiptenii vor 
prezenta demonstrații de gimna
stică. Sportivii romîni vor oferi 
participanților la Festival o evo
luție de natație artistică.

Deci, programid sportiv al Fe
stivalului se anunță bogat. Ca să-l 
urmărești 24 de ore pe zi vor fi 
insuficiente. Pentru cei care vor 
avea fericirea să se găsească la

Moscova în zilele Festivalului dăm 
cîteva amănunte : întrecerile vor 
avea loc pe stadionul Dinamo, pe 
terenurile Universității „Lomono
sov**, pe piscina din Kropotkin- 
skaia 6, pe stadionul MVO-piața 
Gospilalnaia 3.ii Dar să punem aici 
punct. Restul amănuntelor le pu
teți obține la Moscova. Veți avea 
suficienți ghizi la îndemînă, iar în 
privința amabilității, oamenii so
vietici au devenit proverbiali.

M. R.
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LA TENIS DE MASA 
UN ADEVARAT CAMPIONAT 

MONDIAL..,

...ne spune Tiberiu Harastoszi. 
Cînd spun aceasta mă refer la 
impresionantul număr de națiuni 
participante (22) la aceste între
ceri printre formațiile cele mai 
puternice situîndu-se ungurii, 
cehii, englezii, suedezii și, bine
înțeles, japonezii și chinezii. E 
limpede deci că asaltul în vede
rea obținerii unui loc cît mai bun 
în clasamentul general va fi 
foarte aprig. Cît ne privește, spe
răm într-o comportare bună și... 
locul I la simplu fete.

Tinerii noștri înotători 
s-au comportat bine

In ziua a doua a întâlnirii de natație dintre echipele de tineret 
ale R.P. Romîne și R.P. Ungare, înotătorii noștri au stabilit noi re
corduri republicane. Dintre acestea remarcăm în primul rînd pe cel 
realizat de Gh. Cociuban la 200 m. liber* cu timpul de 2*15**4/10. 
Alte recorduri au stabilit junioara Margareta Wittgenstein la 400 m. 
liber cu 5*44**3/10, ștafeta feminină 4x100 m. mixt în 5*18**4!1O 
și ștafeta masculină 4x200 m. liber, 9*11**. Rezultate bune au ob
ținut și maghiarul Vords la 100 m. liber 59**6/10, A. Oanță la 200 
m. bras 2*46**2/10.

După ce în primul meci de polo echipele de tineret ale R.P. 
Ungare și R.P. Romîne terminaseră la egalitate (3—3), în cel de al 

cu 4—3 (2—2).doilea meci jucătorii maghiari au

Jucătorii cu căști albe, de la stânga la dreapta: Dancsa, Ne
meth II, Karoly și Kiss (R.P. Ungară). Jucătorii cu căști negre:

Oanță, Grințescu, Kroner, Ștefănescu și Chirvăsuță (R.P.R.)
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