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Priviți harta politică a lu
mii. Mai există încă țări care 
trăiesc în lanțurile colonialis
mului, în condiții incompati
bile cu secolul nostru.

Astăzi, sărbătorim Săptămîna 
Mondială a Tineretului expri- 
mindu-ne deplina solidaritate 
cu tineretul din aceste țări. Tî
năra generație a lumii animată 
de idealuri de dreptate, con
damnă cu energie colonialis
mul și manifestările sale, spri
jină mișcarea de eliberare na
țională din țările coloniale și 
dependente. Federația Mondia
lă a Tineretului Democrat con
sacră o atenție deosebită pro
blemelor tineretului din ță
rile coloniale. Ultima reuniune 
a Comitetului Executiv al 
F.M.T.D. a examinat proble- (> 
mele tineretului din Asia și A- 
frica și lupta sa 
nialismului, pen
tru independen
ță națională, 
progres social și 
pace și și-a re
afirmat fidelita
tea sa față de 
principiile de Ia 
Bandung, Comi
tetul Executiv al 
F.M.T.D. a sa
lutat hotăririle 
conferinței de 
solidaritate a 
popoarelor afro- 
asiatice, și-a ex
primat adeziu
nea la ideea or
ganizării unei 
conferințe a ti
neretului afro-a- 
siatic și a asigu
rat de sprijinul

I Proletari din toate țările, unfți-vă !

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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DUMINICA în întreaga țară

tineretul a participat
c entuziasm

la „Ziua muncii laluntarc“

Delegația
guvernamentală romînă

a sosit în R. D. Vietnam
HANOI 24. De la trimisul spe

cial Agerpres: In dimineața zi
lei de 23 martie a sosit în capi
tala R.D. Vietnam. Hanoi, dele
gația guvernamentală a R.P. Ro
mîne formată din tovarășii Chivu 
Stoica, președintele Consiliului 
de Miniștri, Emil Bodnăraș, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri și Avram Bunaciu, minis
trul Afacerilor Externe, care la 
invitația guvernului R.D. Viet
nam va face o vizită de cîteva 
zile în țara prietenă.

Aeroportul Gia Lam era împo
dobit festiv cu drapelele de stat 
ale R.P. Romîne și R.D. Vietnam 
și cu numeroase stegulețe care 
fluturau în bătaia vintului cald 
de început de vară. Pe frontispi
ciul clădirii aeroportului strălu
ceau în litere de aur urări de bun 
sosit și lozinci scrise în limbile 
romînă și vietnameză: „Salutul 
nostru călduros de bun sosit de
legației guvernamentale a R. P. 
Romîne condusă, de tovarășul 
Chivu Stoica cu prilejul vizitei 
în R. D. Vietnam“, „Trăiască 
prietenia și solidaritatea de ne
clintit dintre poporul romîn și 
poporul vietnamez 1", „Trăiască

prietenia de nezdruncinat dintre 
țările socialiste 1“.

In întîmplnarea oaspeților ro- 
mîni, pe aeroport se aflau Fam 
Van Dong, primul ministru și 
ministru al Afacerilor Externe al 
R.D. Vietnam, Fan Ke Toai, pri
mul ministru adjunct, Ton Dîk 
Thang, președintele Prezidiului 
Adunării Naționale a R.D. Viet
nam, miniștri, reprezentanți ai 
partidelor politice și organizații
lor obștești, numeroși reprezen
tanți ai oamenilor muncii din Ha
noi, șefii misiunilor 
acreditați la Hanoi, 
ferim ai delegațiilor 
nadiană și poloneză 
internațională de control.

Pe aeroport se afla de aseme
nea Theodor Rudenco, ambasa
dorul R.P. Romîne în R.D. Viet
nam, membru al delegației guver
namentale romîne.

La ora 11 (ora locală) avio
nul avînd pe bord delega
ția guvernamentală romînă ate
rizează pe aeroportul Gia Lam. 
Primul ministru Fam Van Dong, 
însoțit de Fan Ke Toai, Ton Dîk

diplomatice 
șefii ad-in- 
indiană, oa- 
în Comisia

Thang și de Theodor Rudenco, 
se apropie de avionul din care 
coboară tovarășii Chiyu Stoica, 
Emil Bodnăraș și Avram Buna* 
ciu. Aplauze puternice salută so
sirea înalților oaspeți.

Conducătorii romîhi și gazdele 
își strîng cu căldură mîinile și 
se întrețin în mod cordial.» Un 
grup de pionieri se desprinde din 
rîndurile celor aflați pe aerooort 
și aleargă în întîmpinarea oaspe
ților, oferindu-le buchete de flori.

Tovarășii Chivu Stoica și Fam 
Van Dong se îndreaptă spre tri
buna din fața clădirii centrale a 
aeroportului. Fanfara militară 
intonează imnurile de stat ale 
R.P. Romîne și R.D. Vietnam. 
După aceea comandantul gărzii 
de onoare prezintă raportul. To
varășii Chivu Stoica și Fam Van 
Dong trec în revistă compania 
de onoare. Șeful protocolului de 
pe lîngă guvernul vietnamez pre. 
zintă apoi tovarășului Chivu 
Stoica personalitățile aflate pe 
aeroport.

(Continuare in pag. 4-a)

său tineretul 
din Algeria în luptă pentru in
dependență, tineretul din 
Indonezia în luptă pentru 
apărarea patriei sale și pentru 
realipirea Irianului de Vest, ti
neretul din Camerun și din Ci
pru în luptă pentru drepturile 
lor vitale. Comitetul Executiv al 
F.M.T.D. a hotărît să întărească 
„Fondul international de soli
daritate“ pentru a acorda o 
mai largă asistență organizații
lor de tineret din țările colo
niale.

Tineretul din țara noastră și-a 
exprimat în felurite forme soli
daritatea sa cu tinerii din ță
rile coloniale. Tineretul patriei 
noastre este convins că era co
lonialismului a apus definitiv și 
sprijină lupta pentru indepen
dență și progres a tineretului 
din țările coloniale. In același 
timp tineretul romîn condam
nă încercările unor puteri oc
cidentale de a menține colo
nialismul, de a sugruma mișca
rea de eliberare națională și 
țările ce s-au smuls din siste
mul colonial. Mersul înainte 
al omenirii nu poats fi oprit. 
Nu este departe ziua cînd har
ta politică a lumii va consemna 
lichidarea totală a colonialis
mului.

Să manifestăm puternic, încă 
odată, în această 
tatea noastră de 
nerii care îndură 
robiei coloniale.

zi, solidari- 
luptă cu ti- 

încă jugul
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în sprijinul
ELECTRIFICĂRII
satelor

Un prim deceniu: 1945—1955. 
O cifră din bilanț : aproape de 3 
ori mai multe sate electrificate 
decît în toată perioada regimului 
burghezo-moșieresc. Puternicele 
hidro și termo-centrale, liniile de 
înaltă tensiune, duc lumina peste 
munți și dealuri, peste ape și în
tinderi nesfîrșite, îmbogățind 
viața oamenilor, ușurîndu-Ie mun
ca, ajutîndu-i să-și ridice nivelul 
cultural. A devenit deja obișnuin
ță în viața de fiecare zi a multor 
țărani muncitori să întoarcă co
mutatorul și lumina să inunde 
casa, să întoarcă butonul apara
tului de radio sau să folosească 
fierul electric de călcat.

Crește an de an numărul țăra
nilor care doresc să-și vadă satele 
cuprinse în raza electrificării. 
Pentru a acorda noi posibilități în 
acest sens, Consiliul de Miniștri 
a elaborat recent o hotărîre.

In opera de electrificare vor 
avea întîietate comunele in care 
țăranii și-au îndeplinit îndatori
rile către stat Statul sprijină ță
rănimea, acordînd înlesniri în 
procurarea materialelor, a utila
jului, a documentației și la exe
cutarea lucrări or prin organiza
țiile sale de construcții. De ase
menea, sfaturile populare vor su. 
porta 20% din valoarea lucrări
lor pe întreaga regiune.

Datoria țăranilor este de a con
tribui cu bani sau cu produse a- 
gricole la fondul necesar electrifi
cării satului lor. Statul dă posi
bilitatea ca locuitorii mai multor 
sate să se grupeze și să contri
buie împreună la construirea sur
sei de
dăriile 
pentru 
dărlel.

energie electrică, ftospo- 
colective vor putea folosi 
aceasta fondurile gospo-

Au început
HANOI 24. — De Ia trimisul 

special Agerpres: In dimineața 
zilei de 24 martie delegația gu
vernamentală a R. P. Romîne a 
început convorbirile cu delegația 
R. D. Vietnam. Din partea dele
gației guvernamentale romîne la 
convorbiri au participat tovară
șul Chivu Stoica, 
Consiliului
Bodnăraș, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Avram Bu
naciu, ministrul Aiacerilor Exter
ne, Theodor Rudenco ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar 
al R.P.R. în R. D. Vietnam. Din 
partea R. D. Vietnam au parti
cipat Fam Van Dong, primul mi
nistru al R. D. Vietnam și mi
nistru al Afacerilor Externe, Fan 
Ke Toai, prim ministru adjunct 
al R. D. Vietnam, Fan Hung, mi-

Dupa datele sosite pînă în prezent

de la corespondenții noștri din 12

regiuni ale țârii peste 80.000 de ti

ef ectuat aproape 300.000neri au

ore de

1958. E una din zi-

^prepraetățn
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munca voluntara.

președintele
de Miniștri, Emil

tratativele

mai sus

Fotoi AGERPRES

și-au a- 
lor prin

Studentele Claudia Ghimpu, Rodiei Popovicf și Elena Șeiaru din grupa 132, anul II, Facultatea 
de agricultură (Institutul agronomic „Nicolae Bălcescu“ din Capitală) făcînd practica reglajelor 

la o semănătoare de porumb.

23 martie 
lele Săptămînii Mondiale a Tine
retului, ziua pe care tinerii între
gii țări au inchinat-o muncii vo
luntare. în multe regiuni — Sta- 
lin, lași, Galați, Craiova, Timișoa
ra, Pitești — ploile, frigul și ză
pada și in unele locuri chiar iz
bucniri de viscol au împiedicat ac
țiunile pe care tineretul și le 
propusese pentru această zi. Dar 
nici zăpada, nici frigul nu au o- 
prit pe tineri să-și aducă contri
buția lor la înfrumusețarea pa
triei. Sentimentele patriotice ale 
tineretului de pe întreg cuprtnsul 
țării s-au concretîtN duminică în 
multe mii de ore muncă volun
tară în cadrul cărora au amenajat 
zeci de parcuri, au curățat și re
parat sute de kilometri de dru
muri și șosele, au săpat zeci de 
kilometri de șanțuri, au curățat 
pășuni pe întinderi de sule de 
hectare, au amenajat zeci de baze 
sportive, au reparat numeroase

Electrificarea satelor, această 
mare și importantă acțiune tre
buie să mobilizeze deopotrivă pe 
tineri și vîrstnici. Deputății ti
neri, aleși în sfaturile populare, 
organizațiile U T.M., trebuie să 
explice însemnătatea electrificării, 
să-i organizeze pe țăranii munci
tori în realizarea acesteia.

Ne vin la redacție numeroase 
știri în acest sens.

Multe lucruri noi s-au realizat 
îfi ultimii ani și în raionul Dom
nești, regiunea București. Prin
tre acestea se numără și electri
ficarea unul mare număr de sate 
și comune. Pentru aducerea 
„lămpii lui Ilici“ și în casele lor. 
au depus și depun multă stră
duință tinerii și mai cu seamă 
utemiștii. Vestea că în comuna 
Novaci, de pe malul Argeșului, 
va fi introdusă lumina electrică, a 
umplut de bucurie inimile tineri
lor. In adunarea generală con
vocată de comitetul U.T.M. pe 
comună (secretar Florea Niță) 
tinerii au hotărît să sprijine con
cret munca sfatului popular in 
această direcție. Zis și făcut. Mai 
int;i. tinerii au procurat de pe la 
săteni unelte: casmale, lopeți, 
răngi Cei 6 kilometri pe care tre
buiau săpate gropile au fost im- 
părțiți pe grupe de tineri. Peste 
50 de tineri, dintre care 26 de ute
miști și 6 fete, au săpat în tim
pul lor liber toate gropile. O echi
pă de 12 tineri cu șase atelaje 
proprii, e gata constituită și în
dată ce vor fi aduși stîlpii vor fi 
transportați unde va fie nevoie.

In sătucul Palanca de pe ma
lul Sabarului, secretarul organiza
ției U. T, M., Dumitru Gheorghe, 
aiutat de întregul birou, a mobi
lizat și ei tinerii în acțiunea de 
electrificare. Mai bine de 300 de

La Pioești, în apropiere de 
rîul Teleajen s-a început anul 
trecut construcția unui mare 
parc de cultură și odihnă.

Un obiectiv necesar pentru 
ploeșteni.

Pentru lucrările de amena
jare a aleilor, împrejmuirea 
parcului cu prefabricate, talu- 
zări, amenajări hidraulice și 
plantări de pomi ornamentali, 
a fost necesară și munca tine
retului din acest oraș.

In acest scop s-a pornit o 
întrecere intre organizațiile de 
bază U.T.M. Tinerii de la tă- 
băcărîa „Poporul" de 6 luni 
dețin steagul de brigadă frun
tașă pe orașul Pioești la lucră
rile din parcul de cultură și 
odihnă Bucov.

în fotografie un grup de 
fete și băieți de la tăbăcăria 
„Poporul“ printre care Elena 
Coman, Cristina Petrescu, 
Victor Șerban, in frunte cu Ion 
Benga, secretarul comitetului 
U.T.M., care au lucrat dumi
nică pe acest șantier.

ore muncă voluntară s-au pres
tat la săipatul gropilor, căratul și 
înălțatul stîlpilor. Pe ulițele să
tucului Ciutaci din comuna Dom
nești au fost deja trase firele 
electrice. Tînăra deputată comu
nală Elena Enescu a sprijinit or
ganizația U.T.M. în acțiunile sale. 
Ea însăși a participat alături de 
utemiști și de tineri la prestarea 
celor 400 dț ore muncă volun
tară. La Bollntinu din Vale lu
mina electrică a pătruns mai de 
mult. Pe unele ulițe mai străruie 
încă lampa cu petrol. De curînd, 
sfatul popular comunal a luat 
inițiativa să electrifice și cîteva 
din acestea. Alexandru Dala, se
cretarul comitetului U.T.M. pe 
comună, a anunțat pe președin
tele sfatului popular de hotărî- 
rea tinerilor de a săpa toate gro
pile și de a sprijini pe electricieni 
la celelalte treburi. Peste 30 de 
utemiști, printre care Ștefan Ră- 
ducanu, Marin Preda și alți ti
neri au prestat aproape 250 de 
ore muncă voluntară la electrifi
carea a patru ulița. Și în comu
nele Mihăilețti, Vîrteju, Dom
nești și altele, astăzi electrificate, 
tinerii țărani muncitori 
dus din plin contribuția 
muncă voluntară.

La acțiunile amintite
și la multe altele privind electri
ficarea, tinerii din raionul Dom
nești au muncit cu însuflețire și 
duminică. In această zi peste 200 
de tineri au efectuat circa 600 ore 
muncă voluntară.

Iată un model de activitate 
șl pentru alte organizații U.T.M. 
în acțiunea de electrificare a sa
telor.

Tinerii din regiunea Bacău au 
amenajat 20 terenuri sportive, 
au reparat 17 podețe și au îm
prăștiat prundiș pe o distanță 
de 125 km.

De asemenea au fost amena
jate 3 parcuri, o piață în orașul 
Buhuși și s-a colectat cantitatea 
de 22.300 kg fier vechi

In regiunea Oradea au fost e 
fectuate aproape 15.000 ore 
muncă voluntară. Tinerii 
strîns în această zi 15.000 kg 
fier vechi, au amenajat 33 te
renuri sportive și au reparat 23 
podețe.

au

Aproape 13.000 tineri din re
giunea Pioești au efectuat 
33.000 ore muncă voluntară. 
Au fost plantați 10.400 pomi 
fructiferi și peste 36.000 pu
teți forestieri; au recuperat 
din batale 8 tone țiței și s-au 
reparat 3 poduri ce fac le
gătura între diferite comune

In regiunea Craiova în ra 
ioanele unde timpul a fost fa 
vorabil aproape 10.000 tineri 
au efectuat aproximativ 
40.000 ore muncă voluntară. 
Ei au amenajat 3 terenuri de 
fotbal, două de volei, o plajă 
la Calafat, un bazin de înot la 
Craiova, 4 parcuri.

Tinerii romîni și maghiari 
din Regiunea Autonomă Ma
ghiară au efectuat duminică 
aproape 30.000 ore muncă vo
luntară. Ei au curățat și repa
rat drumurile și șoselele pe o 
lungime de 70 km, au amena
jat 7 parcurg și 25 terenuri de 
sport.

nistru pe lîngă Președinția Con
siliului, Hoang Min Giam, mi
nistrul Culturii, Nguyen Van 
Huyen, ministrul Educației, Vu 
Dinh Hoe, ministrul Justiției, 
Hoang Tik Tri, ministrul Ocro
tirii Sănătății, Ung Van Khiem, 
ministru adjunct al Afacerilor 
Externe, Dang Viet Chau, minis
tru adjunct al Comerțului.

Cele două părți au avut con
vorbiri in legătură cu probleme 
importante ale situației interna
ționale, cu situația din cele două 
țări și în legătură cu relațiile de 
prietenie și colaborare dintre R.P. 
Romînă și R.D. Vietnam.

Convorbirile s-au desfășurat 
intr.un spirit de prietenie fră
țească și intr-o atmosferă extrem 
de cordială.

In alte duminici fata și.ar ft 
îngăduit un ceas de somn mai 
mult : perna i-ar fi odihnii una 
dintre ttmple în vreme ce de
asupra celeilalte șuvițele de păr 
ar fi desenat ciudate arabescu
ri. Trezită devreme, ar fi în
tins poate mina după cartea a 
cărei lectură a întrerupt-o cu 
regret noaptea tlrzțu. Apoi, cu 
auzul ațintit spre radio, (emi. 
siunea ,.de toate pentru toți") 
șl-ar fi văzut de treburile du
minicale .• călcatul, cu o aten
ție specială a celei mal pre
tențioase bluze albe.; marșul 
periei înmuite în oțet deasu
pra celui mai fin pulover ne
gru ; revizia generală a pan
tofilor cu tocuri înalte... Apoi 
alt ceas pentru sfatul de taină 
cu oglinda, prietenă plină de 
spirit critic. Insfirșit, plimba
re? de dimineață, pașii neho- 
tărlți pe asfaltuț uscat, con. 
templarea mugurilor alternată 
cu contemplarea vitrinelor și, 
la 12, matineul...

Duminică 23 martie, fata a 
venit să ia parte la acțiunile 
de muncă voluntară. Soarele 
convalescent i-a ieșit tn întlm- 
pinare murmurlnd scuze. Fri
gul matinal i-a cerut voie să 
mal rămină atlt cit e necesar 
să solidifice noroiul.

Fata nu l-a luat In seamă. 
Avea baticul înnodat sub băr
bie. Incălțase pantofii ei cei 
mai solizi. Șl a intrat, fără gă
lăgie, în lanțul celor care iși 
'rec cărămizile din mină in 
mină.

Peisajul întruchipează ne-

ȘTEFAN IUREȘ

Aici, in inima Bărăganului și-au 
dat intilnire viaturile din cele 
patru zări. După ce se bulucesc li
nele intr-altele, capii, năucite de 
alergătură, pornesc razna, spulbe- 
ritul pospaiul zăpezii și fluierînd 
prelung. Cimpia măturată de via
turi e întunecată și pustie, in mij
locul ei, dincolo de marginea din
spre miazăzi a satului, grajdurile 
și saivanele gospodăriei colective 
din Căzănești slut așezate discipli
nar și liniar, ca intr-un careu. La 
mijloc e (întina. Cumpăna sărută 
cu fruntea în răstimpuri, aplecată 
de vînturi .ghizdeiul de ciment.

Înăuntru, în 
grajduri, la căl
dură, vreo zece 
flăcăi și-au pus 
cojoacele jos și 
s-au trintit pe-o 
rină. Au termi
nat treaba, au 
țesălat caii și au 
umplut ieslea 
cu nutreț. Caii 
ronțăie finul în
tihnă sforăind. Înăuntru e curat și 
plăcut, nici măcar nu miroase a 
grajd. Fiecare pereche de cai, des
părțită de celelalte prin stănoage 
solide de lemn, are deasupra cite o 
tăbliță pe cane e scris cu roșu „Boi- 
bu și Gicu“, iar dedesubt numele 
conducătorului de atelaj. Condu
cătorii (sînt 52, toți tineri) au 
grijă de cai și atunci cînd nu se 
lucrează. De obicei ei fac de ser
viciu cu schimbul. Acum însă, 
pentru că-i vremea urîtă și se plic
tisesc acasă, vin mai toți pe la 
grajd. Așa că pînă la prînz, cînd

(De unde se vede că 
o discuție aprinsă, 

principială poate fi 
angajată și 
neplanificat)

vor trebui să scoată caii la apă, 
băieții își pierd vremea cu vorbe 
și glume. Cițiva și-au scos din bu~ 
zunarele adinei ale hainelor gr o a* 
se, de dimie, cu gulere de astra* 
han, țigările strimbe și cam seu* 
turate.

— Care te duci după foc ? în
treabă autoritar Donea, un flăcău 
bine legat, care rîde mai tot 
timpul, lăsind să i se vadă doi 
dinți din față îmbrăcați în argint*

— II ai mă, care ești mai mia 
aici, fugi după un foc la fierărie.

Nu se duce nimeni. Asta în
seamnă că nu-î niciunul mic. Toți 

sînt mari. Do
nea se duce sin
gur după foc.

— Am să vi 
dau eu să aprin
deți, cînd v-oți 
vedea ceafa.

Cînd, se în
toarce cu țigara 
aprinsă însă Ma
rin ii face poci
nogul. li iese

înainte la ușă și-i pune mîna în 
piept.

— înapoi, leatule, în grajd nu 
se fumează.

— De unde-ai scos tu legea 
asta ?

— Lege-nelege, aici nu fumezi. 
Nu vezi coalea ce-i scris ? „Fuma
tul oprit“. Ce, caii sînt obligați 
să bage-n ei duhoarea mahorcii 
tale ? Poate că mai arunci chișto
cul prin pae și pe urmă...

ION BAIEȘU

L
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a Il-a etapă a 
fost înregistrate

aceas- 
noștri

(10) ar trebui să-i facă pe 
să înceapă totuși să joace 
viață.
pentru cei „trei mari“ din

de „REPARAȚII 6ENERALE

Unele echipe de fotbal

După numai două etape de la 
reluarea campionatului divizionar 
de fotbal, ne este deocamdată 
limpede care sînt acele echipe 
care au nevoie de „reparații ge
nerale“ pentru a nu ieși prea „și
fonate“ la sfîrșitul returului. Pa
tru dintre antrenorii din țară 
preocupați de această problemă se 
află la București. Unii cu bătăi de 
cap mai mici sau mai mari. Cert 
este însă că dintre toți aceștia, 
Baratki are sarcina cea mai ingra
tă. După partida de duminică de 
pe stadionul „23 August“, C.S.U. 
Timișoara a pus pe „butuci“ pe 
„Dinamo“ București. Aceasta după 
ce cu o săptămînă înainte, dina- 
moviștii bucureșteni au dovedit în 
compania arădenilor, la aceștia 
acasă, că sînt destul de bine puși 
la punct. Era deci de așteptat ca 
soarta partidei de duminică să de
pindă de duelul dintre stoperul 
dinamovist și impetuosul și mai 
ales... înaltul centru înaintaș timi
șorean. Baratki, după ezitări, a 
făcut totuși greșeala și l-a desem
nat pe Motroc ca să-f ție pe Cio- 
sescu ; dar acesta pur și simplu 
l-a plimbat pe tînărul dinamovist 
cum a vrut și de cîte ori a vrut. 
Ciosescu a trecut cu ușurință 
peste improvizația de zid a apă
rării bucureștenilor, dovedindu-ne 
cu atîta putere de convingere că 
are un extraordinar fler al porții. 
De data aceasta jucătorii dinamo- 
viști au fost surprinși 
cui iute al studenților și aici stă 
tot secretul timișorenilor. Fotba
liștii de la C.S.U. ne-au demon
strat ieri cu adevărat, pentru că 
din păcate nu prea avem această 
ocazie, ce înseamnă FOTBAL MO
DERN. MINGEA A FOST LOVI
TĂ PUTERNIC, SĂNĂTOS, 
FĂRĂ FRICĂ CĂ SE VA DUCE 
ÎN ALTĂ PARTE DECÎT ACO
LO UNDE TREBUIE.

După partida dintre C.C.A. și 
U.T.A. mî-am amintit de cuvintele 
pe care mi le-a spus Apolzan cu 
cîteva zile înainte de reînceperea 
returului : „Vom juca mai ales în 
primele etape, foarte, foarte pre
caut“. Formația militarilor bucu
reșteni a reușit un 1 
deși a fost văduvită 
lui Alexandrescu și 
lui Tătaru și a lui 
ceasta pentru că a 
prudent.

C. C. A. a obținut un rezultat 
la valoarea echipei prezentate. Cei 
11 jucători ai săi, conștienți 
situația în care se afla echipa 
jucat cu multă corectitudine 
atenție și n-a lipsit mult ca ei

de jo-

.—1 cu U.T.A. 
de prezența 
Cacoveanu, a
Apolzan; a- 

jucat foarte

<ie 
au
Și
să

* C S U Timișoara a făcut o demonstrație 
de fotbal * „Lanterna roșie“ în mîini sigure
* Din nou probleme de arbitraj * O propunere

încheie partida cu o victorie. Dar 
în acest caz U.T.A. ar fi fost mult 
nedreptățită. E de mirare cum a- 
ceastă echipă masivă, care numără 
în formație jucători experimentați 
ca Băcuț II, Kapaș, Serfozo, 
Petschowski etc., nu reușește să fie 
mai omogenă și să concretizeze 
printr-un joc iute, bărbătesc, ca
litățile reale ale echipierilor săi. 
U.T.A. îți face impresia că încă 
nu știe ce vrea. Totuși, locul pe 
care-1 ocupă în clasament la ora 
aceasta 
arădeni 
mai cu

Dacă

In cea de 
returului au 
următoarele rezultate: C.C.A.— 
U.T.A. 1-1 (1-0); Steagul 
Roșu Orașul Stalin—Rapid 
București 2—2 (1—2) ; Jiul 
Petroșani — Progresul Bucu
rești 1—0 (1—0); Dinamo
București—C.S.U. Timișoara
2—6 (0—3); Energia Tg. Mu
reș—Petrolul Ploești 1—1 
(0—1); C.S. Oradea—Dinamo 
Cluj 0—1 (0—1).

fruntea clasamentului, Petrolul, 
Știința și Jiul, problema primului 
loc îi interesează la fel de mult 
pe toți laolaltă, în schimb „lan
terna roșie“ se află în... mîini si
gure la Oradea. Cu înfrîngerea su
ferită din partea dinamoviștilor 
clujeni, C. S. Oradea înregistrează 
a 12-a înfringcrc consecutivă. Ce 
să-i faci, uneori soarta este foarte 
crudă.
Ploești 
punct.
această

La Tîrgu Mureș Petrolul 
a fost nevoit să lase 1 
Penultima clasată a reușit 
performanță valoroasă în 

compania liderului, arătînd o bu
nă pregătire tehnică și fizică. în 
fine, la Orașul Stalin, Rapid 
București a dovedit că a ieșit din 
„pasa neagră“ în care s-a zbătut 
destul de multă vreme. în fieful 
său fotbalistic Jiul n-a dezmințit 
tradiția și a trimis acasă pe „Pro
gresul“ București cu o înfrîngere. 

în general, această etapă n-a 
fost favorabilă gazdelor ; galeriile 
au fost cuminți, dar să nu ne gră
bim prea mult în afirmații și să 
așteptăm duminica viitoare. Cît 
despre arbitraje puține cuvinte de 
laudă: la Tg. Mureș, P. Kroner nraTC E R I I

SPORTUL
PROFESIUNEA

dictat 11 metri cînd centrul ata
cant al echipei locale a fost reți
nut in ultimul minut de joc în ca
reul de 6 m. cu mina de către 
Marinescu. La București, Aurel 
Iftimie a fluierat infracțiuni ima
ginare ale atacanților, iar la Pe
troșani Gh. Dragomirescu s-a în
trecut în greșeli, printre care una 
care a influențat direct rezultatul 
partidei.

în sfîrșit, înainte de a încheia, 
propunem Federației romîne de 
fotbal să studieze știrea care ne-a 
parvenit și care anunță intrarea in 
vigoare a unei importunte dispo
ziții a Federației bulgare de fot
bal : „In timpul jocurilor de cam
pionat pot fi schimbați tot timpul 
doi jucători, portarul și un jucă
tor de cîmp“. Merită atenție 
tă măsură a prietenilor 
bulgari avind in vedere că in fe
lul acesta s-ar putea să se aducă 
o contribuție la îmbunătățirea jo
cului echipelor noastre, „preocu
pate“ din păcate prea mult de lo
virea unui adversar,

M. ZONIS
Iolanda Balaș halterofili ? Nu! Talentata atletă se pregătește 

pentru l,8o m.!
Foto: E. CSIKOȘ

ION SVETERNe putem aștepta la performanțe valoroase
ALE ATLEȚILOR NOȘTRI

Duminică dimineața l-am sur
prins pe Ion Soeter la ultimul 
concurs de sală al atleților bucu
reșteni și profitind de această îm
prejurare l-am rugat să ne răs
pundă la cîteva întrebări.

— Cum apreciați în ansamblu 
nivelul de pregătire al atleților 
noștri la început de sezon ?

— Față de anul trecut s-a fă
cut o pregătire generală supe
rioară. Antrenamentele s-au des
fășurat la un nivel mai înalt, atît 
în ceea ce privește intensitatea 
cît și numărul lor.

— Ați putea să ne 
exemplu concludent ?

— Desigur 1 Am să 
la grupa săritorilor de

Iat-o de pildă pe Iolanda Balaș 
ale cărei antrenamente le urmă
resc de 6 ani. Anul trecut pînă la 
această dată ea avea 21 de antre
namente. La ora actuală, Iolanda 
Balaș a făcut 56 de antrenamente.

— Ce lucruri noi au intervenit 
in antrenamentul atleților ?

dați un

mă refer 
la C.C.A.

9 zile pînă la 
„Criteriul mondial 

de scrimă 
al tineretului“

amenajează baze sportive
Ca întotdeauna și în anul acesta se va desfășura luna amena

jării și construirii de baze sportive. Anul acesta acțiunile din 
cadrul lunii construirii și amenajării de baze sportive vor fi 
împletite cu acțiunile de înfrumusețare și curățire a orașelor și 
satelor de pe întreg cuprinsul țârii.

Multe dintre organizațiile U.T.M. au și început munca. De la 
Craiova ne-au sosit vești despre acțiunile întreprinse de organi

zațiile U.T.M. pentru construir ea și amenajarea de baze spor
tive.

CRAIOVA (de la coresponden
tul nostru).

Pentru ca întrecerile Sparta- 
chiadei de vară a tineretului să 
se poată desfășura Ia un nivel 
cît mai înalt, comitetul regional 
U.T1M., în colaborare cu comite
tul regional de organizare al 
U.C.F.S. și consiliul sindical lo
cal, au luat hotărîrea ca în toată 
regiunea Craiova să se intensifice 
în această perioadă amenajarea 
și construirea de baze sportive.

In acest scop comisiile Sparta- 
chiadei de vară a tineretului, ca
re au fost formate încă de acum 
cîteva- zile, au și difuzat prin satele 
și orașele regiunii circa 2000 de 
afișe tipărite cu desene îndrumă
toare pentru amenajarea unor 
baze sportive. Au început să fie . 
tipărite de asemenea 2000 de bro
șuri cu îndrumări tehnice pentru 
construirea de baze sportive.

In cadrul lunii amenajării și 
construirii de baze sportive, ac
țiune care se desfășoară în în
treaga țară, unele comune au și 
trecut la amenajarea terenurilor 
de fotbal, baschet, piste simple 
de atletism cu 3—4 culuare, 
gropi pentru sărituri, bazine de 
înot, popicării, porticuri de gim
nastică etc. Odată cu aceasta a 
început confecționarea din pînză 
a maieurilor și chiloților, salte
lelor pentru trîntă etc. Cu posi
bilități locale tinerii au început 
de asemenea, confecționarea de 
garnituri de șah, greutăți, popice 
șl bile pentru popice. De pildă, 
în comuna Diculești, din raionul 
Olțețu, cele patru organizații de 
bază U.T.M. în frunte cu Gh. 
Vasilescu — secretarul comitetu
lui U.T.M. pe comună, au început

construirea unei baze sportive pe 
un teren de 4 ha. Ei au împrej
muit cu gard de lemn tot terenul, 
au plantat plopi și tei, iar acum 
lucrează la nivelarea terenului 
de fotbal, volei și pista de atle
tism.- Printre cei 200 de tineri 
care lucrează zilnic la amenaja
rea bazei sportive sînt și tinerii 
Nicolae Dogaru, Ilie Toboșaru, 
Florea Prejboianu și alții.

Urmîndu-le exemplul, tinerii 
din comuna Celaru, raionul Ca
racal, au pornit ca pe lîngă baza 
sportivă complexă pe care o au 
să construiască tribune cu cabine 
pentru jucători. Și această bază 
sportivă, recent împrejmuită este 
înconjurată acum cu tei proaspăt

plantați. Cei 220 de utemiști, plus 
ceilalți tineri, printre care : Bebe 
Rezeanu, Gogu Dumitrescu și 
alții, s-au angajat ca pînă la 15 
aprilie să termine toate lucrările.

O importantă hotărîre au luat 
și tinerii din orașul Craiova. O 
serie de organizații U.T.M. mo
bilizează zilnic sute de tineri la 
amenajarea în lunca Jiului a 
unui parc de cultură și odihnă 
cu un lac artificial de înot pe o 
suprafață de peste 3 ha., 2 tere
nuri de volei, 2 de baschet. 2 do 
fotbal, 2 pentru tenis de cîmp etc. 
Pînă azi, la. acest grandios parc 
sportiv au fost prestate peste 
250.000 ore muncă voluntară evi- 
dențiindu-se în mod deosebit or
ganizațiile U.T.M. de la uzinele 
„7 Noiembrie“, „Electroputere“, 
Institutul Agronomic etc.

In ziua de 15 aprilie, în ziua 
primului start al Spartachiadei de 
vară a tineretului, vor fi gata 
construite și amenajate baze spor
tive în peste 90 la sută din co
munele regiunii Craiova.

ION TEOHARIDE

Sorin Poenaru și Tănase Mureșeanu din lotul țării noastre în 
timpul antrenamentului

După cum se știe între 4—7 
aprilie a. c., Bucureștiul va 
găzdui una dintre cele mai mari 
competiții internaționale de scri
mă ale anului — a IX-a ediție 
a „Criteriului mondial de scrimă 
al tineretului“. Desigur, organi
zarea acestei mari competiții nu 
e numai o cinste pentru mișcarea 
noastră sportivă ci și aprecierea 
pe care Federația internațională 
de scrimă o acordă dezvoltării 
acestei ramuri sportive în țara 
noastră.

Așa cum era și normal, pregă
tirile pentru această mare com
petiție au început încă de mult. 
Comisia de organizare a compe
tiției și-a început activitatea cu 
mai mult timp în urmă. A fost 
stabilit deja ca întrecerile să aibă 
loc în sala Floreasca după urmă
torul program : 4 aprilie — flo
retă băieți, 5 aprilie floretă fete, 
6 aprilie spadă și 7 aprilie sabie, 
întrecerile se vor desfășura în 
sala mare ca și în hala de atle
tism care va fi amenajată special. 
Dimineața vor avea loc elimina
toriile iar după amiază finalele. 
Pentru buna desfășurare a con
cursului au fost date în lucru o 
serie de aparate care să în
lesnească o urmărire cît mai bu
nă a tușelor atît de arbitri cît 
și de spectatori. De organizarea 
tehnică a concursului se va ocupa 
un directorat tehnic format din 
Rene Mercier (Franța), Gyorgy 
Rosgony 
Beaumont 
man și 
(R.P.R.).

In ceea 
noutăți vă , 
cerile vor fi urmărite printre alții 
și de dl. Piere Ferri, președintele 
Federației internaționale de scri
mă. Cît despre participarea con
curenților, putem să vă anunțăm 
că 19 țări și-au anunțat partici
parea în mod sigur: Franța, R.P. 
Ungară. R.F. Germană. R.P. Po
lonă, R.D. Germană, Olanda, Mo
naco, Finlanda, U.R.S.S., Elveția, 
R.P.F. Iugoslavia, Suedia, Egipt 
Danemarca, Italia, Austria, R. 
Cehoslovacă, Luxemburg și Ro
mînia. Printre concurenți se 
află și floretista maghiară Rejto 
Udiko, cîștigătoare de două 
ori (1956 la Luxemburg și 1957 
la Varșovia) a „Criteriului mon
dial al tineretului“.

J. ALPIN

— Atît aspectul cît și mai ales 
conținutul antrenamentelor a "în
registrat schimbări calitative. Au 
fost introduse multe exerciții 
străine atletismului și în special 
săritorilor. Astfel în prezent, 
atleții fac multe exerciții cu hal
tere. Accentul a început să fie pus 
destul de accentuat pe forță.

— Ce ne-ațl putea spune despre 
campionatul republican pe echipe ?

— Din păcate nu pot să vă 
spun aproape nimic în această 
direcție. LA ORA ACTUALA NU 
SE ȘTIE FORMULA DE DIS
PUTARE A CAMPIONATULUI 
ȘI MAI ALES NU SE ȘTIE 
DACA SE VA ȚINE. TOȚI SINT 
DE ACORD CA ESTE FOARTE 
UTIL ACEST CAMPIONAT Șl 
TOTUȘI NIMENI NU SCHIȚEA
ZĂ NICI UN SINGUR GEST 
CARE SA ELUCIDEZE PRO
BLEMA. ANTRENORII NU SINT 
PUȘI IN GARDA și totuși la 5 
mai campionatul ar trebui să în
ceapă.

— Ne-ați vorbit la început 
despre săritorii în înălțime. Ce ne 
puteți spune despre viitorul apro
piat al acestei probe la noi ?

— La băieți, situația e oarecum 
mai simplă. Locul I este vacant. 
Socotesc că prezența mea timp 
îndelungat ca performer princi
pal la săritura în înălțime a 
constituit o frînă pentru creșterea 
celorlalți atleți de specialitate 
din țară. Acum, atleții din noua 
generație merg pe căi bătătorite. 
Granița celor 2 m. nu mai con
stituie o asemenea barieră psiho
logică cum a însemnat pentru 
mine. Cei tineri au văzut de atî- 
tea ori sărindu-se 2 m„ îneît 
cred că ei nu vor mai întîrzia cu 
performanțele. Knaler poate sări 
2 m. și chiar mai bine. In ceea 
ce privește la fete, cred că IO- 
LANDA BALAȘ VA ATINGE 
ANUL ACESTA 1,80 ml Ea se 
pregătește prin pentatlon pentru 
dezvoltare generală. In plus are 
un moral ridicat lucru care nu 
exista la ea în toamnă.

Deci ne putem aștepta la per
formanțe valoroase ale atleților 
noștri...;

(R. P. Ungară), De 
(Anglia), Andrei Alt- 
Nicolae Marinescu

ce privește ultimile 
putem spune că între-

S. SPIREA

Jucînd acasă, Jiul-Petroșani a dispus cu 1—0 de formația bucu- 
reșteană „Progresul”. A marcat: Cozmoc. Situația In clasament: 
locul III.

Frumos băieți. Dacă o țineți așa...
Cînd e vorba de fotbal chiar și cîteva rînduri de un laconism 

sever ne predispun la vii comentarii. Dar de astă dată nu vom 
întocmi o cronică fotbalistică ci vă vom face cunoștință cu „uns- 
prezecele” din Petroșani în afara terenului de joc.

Intre două pasiuni...
Greu de precizat care dintre cele 

două pasiuni este mai aprinsă. 
Poate că din aceeași pricină Crîs
nic, eroul în „dilemă", le-a îm
brățișat pe amîndouă cu aceeași 
patimă. Și curios: amîndouă în 
decursul anilor au suferit cîte o 
metamorfoză.

Debutul său fotbalistic l.a făcut 
ca înaintaș în postul de extremă 
dreaptă. Dar în- 
tîmplarea a ți
nut să.i joace o 
festă. La un an. 
trenament porta
rul echipei sale 
s-a accidentat și 
Crîsnic a trebuit 
să-l înlocuiască. 
Mare ghinion, 
mai ales că primii adversari nu le 
erau alții decît orădenii.

— Pun capul că-i chelner de 
meserie... Ia te uită cum poartă 
mingea, parcă o duce pe tavă. 
Dați-i un șervet...

Vaczi n-avea de unde să știe că 
pînă mai ieri Crîsnic fuseșe înain
taș. Așa cum nimeni n-a bănuit 
că Intimplarea aceasta va scoate 
pe firmamentul fotbalului romînesc 
un talentat portar. Vaczi, chiar el, 
periculosul atacant al orădenilor 
n-a reușit atunci să înscrie... ne- 
îndemlnatecului portar 
singur gol. Nici el și 
altul de la I C.O.

— Vă paște norocul

preună cu naționala R.P.R. culo
rile țării la Olimpiada de la Hel
sinki în dramaticul meci cu echi. 
oa Ungariei. Dar oină a ajuns in
ternațional...

Poposise la Petroșani după ce 
se plictisise de București, de mai
danul „Unirii Tricolor" din Obor. 
Talentat fotbalist, băiat de... viată, 
nu reușise pînă aici să facă casă 
bună cu vreo meserie. A mers 
așa o lună, două, un an chiar.

„UnsprezeceBc" ia „Jiul"
mii afara terenulm «fc joc

măcar un 
nici vreun

cu acest... 
portar, le aruncă învingătorilor o 
vorbă spiritualul Vaczi.

A recunoscut așa dar că se în
șelase. Fiu de miner din Lonea, 
Crisnic urmează aici cele 4 clase 
primare. Dacă pe atunci nu-și 
dorea încă cu patimă să devină... 
nortar renumit, în schimb în su
fletul lui plăpînd de adolescent îi 
mijise dorinfa să devină maistru 
miner. Asta era de fapt dorinfa 
neîmplinită a bătrlnului său tată. 
In scurtă vreme se angajează ca 
ucenic lăcătuș fiind In același 
timp elev al liceului seral. Ziua 
lucrează, seara învață, dar nu a- 
bandonează fotbalul. Alteori stu
diază noaptea in locul orelor pe
trecute la antrenament.

Lăcătușeria, învățătura (în 1952 
devine student al Institutului de 
mine din Petroșani) și fotbalul 
formează o adevărată ..tripletă 
aur", deloc periculoasă pentru 
nortar. Astăzi este inginer

Veteranii...

de. 
un

Cartea de vizită a Inginerului 
Crîsnic, certificatul său de naștere 
ra fotbalist, are o origină comună 
cu cea <i întregii formalii „Jiul- 
Petroșani" și mai cu seamă a vete
ranilor ei. Ș-ar cuveni atunci să 
le răsfoim și celelalte. De ce 
i.am nedreptății pe Romoșan, Pa- 
nait. Costică Marinescu, Gută 
Tănase, Vasiu, Farkaș 11, Deleanu, 
Sima, Florea sau pe veteranul 
Darascuhiva. Paraschiva ? Da, în
tocmai cel care a reprezentat Im-

Intr-o după-amiază de antrena, 
ment sosiră pe nepusă masă doi 
activiști de partid.

— Băieți, mai sînt cîțiva printre 
voi care nu și-au făcut un rost 
încă pe lumea asta. Mai glndi- 
țl.vă. Pînă una alta să mai discu
tăm și altceva. Fundașii și-au 
făcut un renume fără glorie. Ur
măresc mai mult picioarele adver
sarilor decît balonul.

— Asta-i bună, nu jucăm cu 
domnișoare. Cîte o talpă, nu le 
strică

— Numai că minerii nu prea în
ghit asta. Și vă spunem de 
obraz : potoli(i-vă. Așa fotbal se 
joacă pe maidan

Nimeni nu și-a închipuit 
dumnealor o să devină îngeri a 
doua zi. Cînd n-au înțeles de vor- 

stat un meci, 
cine.i fotbalist

la Institutul de mine), Cozmot 
(student la același institut).

Ultimul mohican
Clurdărescu... Locul său nu era 

la sfîrșitul formației. Dar cum nu 
v-am prezentat clasic o formație 
înainte sau după un meci, mi-am 
îngăduit această derogare, de. 
oarece șl el își permite să-și mai 
dea aere de vedetă, să fie indisci. 
plinat pe teren, să nu fie punc
tual, uneori chiar să lipsească ditt 
producție. Antrenorul, ceilalți co. 
legi de echipă l-au muștruluit nu 
odată pentru comportarea sa, dar 
nu vrea să.i înțeleagă încă pe de. 
plin. Vrea cu orice preț să ră- 
mină ultimul... mohican.

Mi-am îngăduit să vă prezint 
în afara terenu* 
Iul de joc for* 
mațla de fotbal 
a minerilor din 
Valea Jiului, 
Dumneavoastră 
îl veți mai re- 
întllni 
dioane. Doar de- 
abia a început 

returul campionatului de fotbal. 
Poate acum această reîntilnire 
va fi mai plăcută, mai intimă. Bă. 
nuiesc doar că ti veți cunoaște 
ceva mai bine...

pe sta.

V. RANGA

PE SCURT

la

că

bă bună au mai 
două pe tușă. Și 
nu prea are inimă de... spectator.

Au trecut anii. Odată cu ei for
mația „Jiul" Petroșani s-a format 
ca o adevărată echipă de fotbal, 
iar jucătorii ei oameni în toată 
puterea cuvîntului. Paraschiva s-a 
calificat ca mecanic in atelierele 
garajului direcției minelor din 
Petroșani. Nu și-a pus în cui ghe
tele de fotbal deși are 39 de ani. 
Joacă încă în echipa de fotbal a 
minerilor din Lonea. Și-am să vă 
mai fac o destăinuire : s-a căsă
torit aici cu fiica unui miner.

Dar să complectăm amănuntele 
despre fostul și actualul „unspre
zece" din Petroșani. Ingăduiți-mi 
măcar să dau formația în între
gime : Romoșan (inginer șef al 
sectorului preparații Petrila), Pa- 
nait (student în ultimul an al In
stitutului de mine), Vasiu (tehni
cian șl student în anul lil la In
stitutul de mine), Farkaș Ii (in
giner la uzina electrică din Pe
troșani), Deleanu (lăcătuș la uzi
nele de reparat utilaj miner), Cor. 
neanu (lăcătuș în minele Vulcan), 
Sima (funcționar și elev în clasa 
Xl-a a școlii medii), Florea (lăcă. 
tuș la uzina de reparat utilaj mi
ner), Gabor (frezor în atelierele 
minei Vulcan). Mierdea (student

• Cicliștii romîni și germani 
care se pregătesc la Cluj în ve
derea celei de .a Xl-a ediții a 
„Cursei Păcii" Varșovia — Ber
lin — Praga au evoluat duminică 
într-un nou concurs de verificare. 
Desfășurată pe distanța Cluj — 
Huedin — Cluj (120 km.) între
cerea a fost de multe ori intere
santă încheindu-se cu victoria 
alergătorului Erik Hagen (R.D.G.) 
în 3 h. 24'16”. Pe locurile urmă-t 
toare s-au clasat alergătorii ro
mîni L. Zanoni 3 h 24’38” și. 
Moiceanu cu același timp.

• Campionatul republican 
ciclo-cros desfășurat duminică 
clasicul traseu de Ia valea 
meșului a fost cîștigat de tînărul 
rutier și fondist din Orașul Sfalin, 
Matei Katnmer.

• Prima ediție a crosului bal
canic a fost cîștigat de iugoslavul 
Mihalic. Un rol de seamă a jucat 
în această cursă reprezentantul 
nostru V. Weiss care a fost prin
cipalul animator în prima parte a 
probei sosind pe locul doi. Cla
sament : 1. Fr. Mihalic (Iugosla
via); 2. Weiss (Rominia); 3. Wal- 
kilik (Turcia); 4. C. Grecescu (Ro
mînia); 5. Vucikov (Bulgaria). Cei
lalți 3 reprezentanți ai echipei 
noastre au ocupat următoarele 
locuri: Strelbiscki (13), Pop (14) și 
Pricop (17).

Pe națiuni victoria a revenit 
echipei Iugoslaviei cu 25 puncte. 
Echipa Romîniei s-a clasat pe lo
cul doi cu 33 puncte urmată da 
echipele Turciei și Bulgariei cu 
36 puncte și respectiv 42 puncte.

G.

de 
pe 

So-

Măriuca Rotaru după terminarea probei la care a concurat

Examen la... înot Carnet
Să înoți, ba să participi la un 

concurs de înot cînd temperatu- 
ra-i sub 0° a devenit astăzi un 
fapt cotidian. Bazinul acoperit 
Floreasca îi primește aproape în 
fiecare zi pe înotători cu aceeași... 
căldură: + 23°.

Duminică dimineața, oaspeți ai 
bazinului au fost din nou elevii 

înotători din orașul București. 
Ca la orice concurs n-au lipsit re-

Lutezki Maria discută cu antrenorul Chelaru la un antrenament

porteri, fotoreporteri. Atmosfera ? 
concurs în care evoluiază tinerele 
Cîteva instantanee? iată-le:

■ Bazinul arată ca o citadelă în care vara, anotimpul caniculei 
se menține tot timpul. Numai în slipuri și costume de baie, concu- 
renții se bălăcesc în apa cristalin-verzuie a bazinului. Starterul, 
arbitrii și ceilalți oficiali echipați întocmai ca la ștrand fac ulti
mii« pregătiri în vederea începerii concursului. Spectatorii trans
piră și dau jos pe rînd hainele groase.

■ Prima cunoștință cu Măriuca Rotam cam neobișnuită, ba pa
radoxală pentru severitatea reclamată de un asemenea concurs. 
De cîteva minute urmărește ceva printre spectatori. în sfîrșit, fața 
ei de copil i se luminează : a zărit-o pe mama care-și ocupase ca 
de obicei locui în tribună. Și într-un suflet pornește la ea.

S-a dat startul în proba de 66 m. fluture fete. Concurenta de pe 
culuoarul 4 are un avans apreciabil și... cîștigă. Supriză? Nu. Mă
riuca Rotaru trece drept cel mai talentat elev a! școlii sportive de 
tineret. în probele sale favorite 100 și 200 m. bras Măriuca rea- 
lizează timpul de 1’32”5 și respectiv 3’5”. Pentru cei 13 ani ai săi 
nu-i deloc rău.

■ Antrenorul Ion Frîncu e tare necăjit. Din nou elevul Nicolae 
Burduja a uitat... lecția. Nu merge rău. Dar de cînd a luat startut 
în proba de 400 m. spate își urmărește mai tot timpul adversarii 
în dauna performanței proprii. Din cînd în cînd antrenorul notea
ză ceva pe un caiet: timpuri intermediare, observații asupra stilu
lui de înot al concurentului (poziția capului incorectă).

Un concurs în care cei mai buni vor învinge și de această dată, 
iar cei mai tineri primesc „botezul focului“.

■ Să înoți în zilele acestui capricios martie este într-adevăr un 
prilej de bucurie. Totul e însă cum se manifestă această satis
facție. Iată de ce nu putem trece cu vederea exploziile gălăgioase 
ale concurenților pe timpul cît așteptau în tribune momentul star
tului. Cu atît mai muilt cu cît ei conturbau astfel buna desfășurare 
a concursului. Din păcate nu s-au hotărît să păstreze liniște nicî 
la invitațiile repetate ale starterului. Actul acesta de indisciplină a 
aruncat o notă cît se poate de proastă asupra comportării lor ca 
tineri înotători cărora li se cere o conduită de adevănați sportivi.

Entuziastă, cea obișnuită unui 
speranțe ale înotului romînesc.

VAL. B^DULEȚ



Ion Smerea, instructor al Comi
tetului raional U.T.M.-Hîrlău, știe 
că în sectorul său — Plugari 
și Frumușica, are 15 organizații 
de bază U.TJM. Mai știe că activi
tatea cîtorva organizații este 
„foarte bună“, a cîtorva este 
„foarte proastă“, iar a celorlalte 
„potrivită“.

Una din mult lăudatele sale or
ganizații este cea din Frumușica- 
Tîrg. Aici există 31 utemiști. Cei 
mai mulți dintre ei sînt mici me
seriași. Secretar este un băiat 
foarte liniștit. îl cheamă Avram 
Zilberberg. Smerea consideră a- 
ceastă organizație ca fiind cep mai 
bună din sector, numai pentru 
motivul că este la zi cu cotiza
țiile. Cu ce se deosebesc însă fe
tele și băieții din organizație de 
ceilalți tineri din tîrg care nu sînt 
utemiști ?

A adera la U.T.M. înseamnă a 
adera la socialism. Ca atare, locul 
utemiștilor din Frumușica-Tîrg ar 
fi nu în atelierele lor particulare, 
ci în cooperativa meșteșugărească 
care e pe cale de a se înființa. 
Firește, trecerea utemiștilor mese
riași din atelierele lor personale 
sau ale părinților lor — la coo
perativă, nu se va petrece de la 
sine, imediat. Acesta este un act 
revoluționar însemnat, un salt im
portant, rezultat al schimbărilor 
produse în conștiința lui, în felul 
său de a gîndi, de a înțelege dez
voltarea societății și de a acționa 
în consecință. E nevoie de munca 
politică pe care organizația trebuie 
s-o desfășoare *în rîndul membrilor 
săi. Acesta ar fi, prin 
un scop esențial al muncii 
nizației pe care, din păcate 
Smerea nu l-a sezisat. El susține 
că în această organizație toate 
merg „ca pe roate“.

Dar să mergem mai departe.
De organizația U.T.M. din gos

podăria colectivă Vlădeni-Vale, 
Smerea nici nu vrea să-și amin
tească. „E una dintre cele mai 
slabe organizații“ — zice el. „Fie
care a lăsat-o la voia întâmplării 
de ani de zile și este greu să o 
reactivezi. Tot 
inte de a mă < 
(înainte de a 
Smerea a fost 
U.T.M. tot în

El nu a stat 
darie decît cu 
lor, fugitiv, interesîndu-se de coti
zații și de primiri de noi membri.

în felul acesta e sigur că Sme
rea nici de aici înainte nu va ști 
precis ce se petrece în organizații, 
nu va ști ce măsuri poate lua spre 
a le ajuta să-și îmbunătățească 
munca și va rămîne mereu cu ca
lificativele date de el organizații
lor — fondate doar pe o cunoaș-

tere a realității nepermis de super
ficială.

In sfîrșit, să luăm satul Rădeni, 
a cărui organizație Smerea o con
sideră cea mai inactivă din secto
rul său.

Alegerile pentru noua conduce
re a organizației de bază U.TM. 
au fost pregătite și conduse 
de Smerea însuși. A stat 
zile — ............................
cut 
cut

aici
patru 

în Rădeni pînă cînd s-a fă- 
alegerea comitetului. Ce a fă- 
în cele patru zile, cum a cer-

Smerea știe aceasta. E convins 
că acesta trebuie să fie conținutul 
activității organizației U.T.M. Dar 
de la a ști acest adevăr, de la a 
cunoaște această elementară ce
rință a activității fiecărei organi
zații U.TM. — și pînă la a lupta 
ca ea să prindă viață, pentru 
Smerea e un drum pe care nu l-a 
parcurs încă.

El se mulțumește să între
prindă zeci de vizite în orga
nizații, să aducă la raion infor-

VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

Urmările
superficialității

însemnări pe marginea activității tovarășului 
Ion Smerea, instructor al Comitetului raional 

U. T. M.-Hîrlău

urmare, 
orga- 

Ion

așa o știam și îna- 
duce in armată“ 
face armată, Ion 
instructor raional 
sectorul acesta).
de vorbă în gospo- 
secretarul utemiști-

cetat situația în care se află orga
nizația, ce a făcut el pentru a o 
sprijini ? Aceasta poate să ne-o 
spună faptul că secretarul. Dumi
tru Andronache, la numai cîteva 
zile de la alegeri a plecat din sat, 
lăsînd documentele organizației 
unui membru al comitetului care 
și el după alte cîteva zile a ple
cat la Bicaz. Astăzi nu se știe pe 
unde sînt documentele. Organiza
ția U.T.M. nu mai activează de fapt. 
Smerea a mai fost de 6 ori pe 
aici, de l;i alegeri și pînă acum. 
A „aflat“ numai că utemiști ca 
Gheorghe C. Petraș, Minodora Ga- 
vrilescu, Gheorghe M. Strachină nu 
mai activează fiindcă s-au căsătorit. 
Acestea sînt roadele muncii sale 
de instructor. Dar unde este spiri
tul său de răspundere, cum justi
fică el în fața comitetului raional 
U.T.M. activitatea pe care a dus-o 
cu această organizație ?

E un fapt cunoscut, dar care 
încă scapă din vedere unor acti
viști, că organizația U.TM. nu e 
un club de distracții, ci o organi
zație revoluționară de luptă. Me
nirea organizației U.T.M. este în 
primul rînd de a se ocupa de e- 
ducația politică a tineretului, de 
creșterea conștiinței sale politice, 
să-i educe pe utemiști în spiritul 
patriotismului socialist și al inter
naționalismului proletar, în spi
ritul dragostei față de partid și de 
patrie, al luptei pentru construirea 
socialismului.

Simțul proprietății

1£ OBȘTEȘTI

mâții stereotipe, să primească de 
aici noi sarcini și să se ducă să le 
comunice din fugă secretarilor de 
U.TM. și iarăși să vină la raion. 
El uită că în calitate de instruc
tor i se cere în primul rînd o per
manentă preocupare pentru a se- 
zisa noul din jurul său, capacita
tea de a descoperi cauzele care 
fac să stagneze munca sau să 
existe deficiențe în activitatea or
ganizațiilor U.T.M., dar mai ales 
i se cer multe, foarte multe cu
noștințe politice, economice, cul
turale, pentru a fi în stare să în
drume în mod calificat munca 
multilaterală și totodată specifică 
a fiecărei organizații de care răs
punde. în calitatea sa de activist 
i se cere pasiune, multă pasiune 
în muncă și mai ales perseverență 
și spirit organizatoric.

Nedispunî-nd de acestea nu se 
poate orienta, nu-i în stare să 
deosebească fenomenele noi ale 
vieții și privește și apreciază rea
litatea la suprafață, „în general“, 
de pe poziția sa de om superfi
cial, leneș în gîndire și în acți
une, debitînd calificative gra
tuite : „bun“ „rău“ „potrivit“. De 
ce bun ? De ce rău ? Nu poate 
explica Smerea. Limbajul său se 
reduce la un repertoriu sărac de 
lozinci pe care le utilizează în 
toate împrejurările și situațiile 
care-i cer intervenția sa, dar care 
nu pot să camufleze golurile din 
pregătirea sa ca activist.

în mai bine de două luni Sme
rea nu a citit decît cîteva pagini 
dintr-o carte 
titlul nu i-l 
Nici ziarele 
gularitate.

Și ce e mai rău e că biroul co

oarecare, căreia nici 
refine.
nu le cite/te cu re-

(Urmare din pag. l-a)

— le-te scîrț !
— Nici un scîrț ! Să pui în pe

ricol o sută de cai pentru plăce- 
. , r> . „• i------- -  t cîmp,rea ta! Du-te și fumează-n 

încolo, nu aici.
Fumătorul n-are încetre. Rămî

ne afară și fumează sub strașină. 
Cei dinăuntru le țin între buze, 
reci. Nu mai are nimeni curajul 
s-o aprindă. Discută și fără țigară.

— Mă, pe unde-i Manolache — 
ăsta? Unde-a tulit-o?

— E aici. Da’ stă mai la spate 
că-l arde tovalul de pe obraz. Nu-i 
prea convine să mai dea ochi cu 
lumea.

— Ce-a făcut, 
Stroe speriat.

— Da’ ce tu ai picat din lună, 
unde-ai fost ? se răstește Marin la 
el îndreptîndu-și căciula 
frunte.

— Aici, da n-am auzit 
Ce-a făcut ?

— A făcut pe dracul 
Să-fi spun eu ce-a făcut, 
tocmai sosiseră căruțele alea noi 
pe care le-a comandat gospodăria 
la Brăila. Le-ai văzut cum arată ? 
Mamă, ce mai căruțe ? Parcă-s de
senate pe hîrtie. O vopsea pe ele 
grozavă, roți bune, sună limpede 
de s-aude de la o poștă. Domnu’ 
Manolache primește și el o căruță 
de-a nouă. Cînd o vede îi sclipesc 
ochii. Frumoasă. Cară cu ea gu
noi într-o zi și seara vine la gos
podărie, vede că brigadierul nu-i 
pe-aici și pleacă cu ea în sat să 
se plimbe. Alerga cu ea de parcă 
era birjă. Bineînțeles a tras și el 
nițel la măsjsa. Și cum fugea așa, 
deodată, hop, intră cu ea într-un 
șanț sau într-un stîlp și-i rupe ini
ma și-i strîmbă osia. Asta a făcut 
fratele Manolache.

Manolache s-a făcut ghem în 
spatele lor. A tras căciula mai pe 
față să nu i se mai vadă ochii. 
Băieții încep să-l împungă cu în
trebările.

— Cum ai putut să faci una ca 
asta mă ? Ce-i căruța ta să faci ce 
vrei cu ea ? Ia zi.

Vinovatul nu zice nimic. Tace, 
ce să mai

— Bine 
iei căruța fără să-ntrebi brigadie
rul ? Ești 
mai ții seamă de nimeni ? Cum 
vine asta ?

— Eram cam pilit — îngăimă 
Manolache.

— Cu atît mai rău. Las-că vor
bim noi cu președintele să te alto
iască zdravăn ca să te înveți min
te.

— Hai mă, ce tot vă legați de 
el — îi ia cineva apărarea. Ce 
sîntem în ședință ? Așa hodoronc- 
tronc vă legați de oameni.

— Da ce mă, despre astea nu
mai în ședință discuți, numai dacă 
ai referatul sub nas ? Crezi că cri
tica dac-o faci aici nu arde la fel? 
lo-tă-te la el ! Și cine s-a găsit 
să vorbească ? Radu care-a umflat 
iapa aia săraca cu grăunțe pînă a 
înțepenit ? De-aia zici tu să nu 
discutăm despre astea ?

— Ce mă.de-aia a înțepenit ?
— Da’ de ce crezi ? De florile 

mărului ? Mamă-mamă, ce scărmă- 
neală ai merita și tu.

Nicu Paraschiv, unul dintre cei 
mai buni conducători de atelaj, îl 
ia și el la refec.

— Și-mi cereai mie calul ca să-l

mă ? întrebă

mai pe

nimic.

ghem. 
Știi că

zică ?
mă, cum ai putut tu să

de capul tău aici, nu

mitetului raional U.T.M. Hîrlău 
tolerează asemenea situații Ba 
ceea ce-i și mai grav îl consideră 
pe Ion Smerea drept unul dintre 
activiștii săi fruntași. Nici nu se 
putea un „stimulent“ mai puter
nic pentru menținerea lui Smerea 
la situația lui de acum, de loc de 
invidiat.

Nu vreau să pun la îndoială 
bunele intenții ale instructorului 
Smerea. Nici faptul că el ar putea 
— cu multe strădanii, in primul 
rînd din partea sa — să se si
tueze cu adevărat în rîndul acti
viștilor fruntași. Dar pentru a- 
ceasta e necesară foarte multă per
severență și spirit de răspundere 
față de misiunea ce trebuie să o 
îndeplinească.

C. SLAVIC 
corespondentul t,Scinteii tineretu

lui“ pentru regiunea Iași

Organizarea acțiunii permanente
de colectare a hîrtiei

în școlile elementare și medii

Sărbătorirea proclamării 
independenței poporului grec

TELEGRAMA

MA JEST AȚII SALE REGELUI 
PAUL AL ELENILOR

Atena

INFORMMII
La 24 martie a plecat Ia Mos

cova o delegație 
Mălnășan, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe al R.P.R.

Delegația va purta discuții pen
tru încheierea unui tratat privind 
acordarea asistenței juridice între 
R.P. Romînă și U.R.S.S.

★
în seara zilei de 24 martie a 

părăsit țara, plecînd spre Belgrad, 
delegația romînă a Comisiei mixte 
romîno-iugoslave pentru conduce
rea și coordonarea lucrărilor de 
amenajare a Dunării în sectorul 
Porților de Fier.

Delegația romînă, condusă de 
ing. prof. C-tin Dinculescu, recto
rul Institutului politehnic din 
București, va participa la cea de-a 
IlI-a sesiune a Comisiei mixte 
romîno-iugoslave, care se deschide 
la Belgrad la 25 martie.

condusă de A.

Cu toții știm ce întrebuințări 
arc lemnul în toate domeniile de 
activitate ale economiei noastre 
naționale. De la creionul și pena
rul școlar pînă la hîrtia din care 
se fac cărți și caiete, de la sein- 
durile trebuincioase șantierelor de 
construcții pînă la stîlpii folosiți 
în minele dc cărbuni, peste tot 
este nevoie de lemn.

Este de asemenea știut că mari 
cantități de lemn se întrebuințea
ză la fabricarea hîrtiei, hîrtia ve
che, care a devenit nefolosibilă 
poate fi ușor revalorificată în în
treprinderi speciale. Pentru a- 
ceasta, Comitetul Central U.T.M. 
și Ministerul învățămînlului și 
Culturii în colaborare cu Ministe
rul Industriei Bunurilor de Con
sum ADRESEAZĂ UTEMIȘTI- 
LOR PIONIERILOR ȘI ȘCOLA- 
RILOR NOȘTRI CHEMAREA DE 
A PARTICIPA LA CAMPANIA 
DE STRÎNGERE A MACULATUL 
RII DE HÎRTIE.

Pentru a avea o imagine sumară 
despre importanța acestei campa
nii e bine de știut că dacă în in
dustria noastră de hîrtie procentul 
de folosire a maculaturii ar crește 
la 20%, se va putea elibera pen
tru alte necesități o cantitate de 
peste 20.000 de 
lemnos.

Iată, deci, ce 
pentru economia 
strîngerea maculaturii de hîrtie.

în acest scop, pionierii, școlarii,

tone material

importanță are 
țării noastre

utemiștii și elevii din școlile ele
mentare și medii sînt chemați să 
strîngă și să predea depozitelor 
raionale ale D.C.A. hîrtia care nu 
mai este de trebuință : manuale și 
caiete vechi, ziare și reviste, car
toane etc.

C.C. al U.T.M. cheamă organiza
țiile U.T.M. din școlile medii și 
unitățile de pionieri să fie în 
fruntea campaniei dc colectare a 
maculaturii, organizînd întreceri 
între organizații, detașamente, uni
tăți de pionieri, pe raioane și re
giuni, mobilizînd pe utemiști și 
pionieri, antrenînd în această 
muncă pe toți școlarii.

Utemiștii, pionierii și școlarii, 
precum și organizațiile U.T.M. și 
unitățile de pionieri care se vor 
evidenția în mod deosebit în ac
țiunea de strîngere a maculaturii, 
vor primi premii constînd în bani, 
obiecte și materiale cultural-spor
tive.

Prima etapă a campaniei a în
ceput la 15 martie și se desfășoară 
pînă la 31 mai, continuîndu-se și 
în perioada vacanței de vară în 
taberele dc pionieri și școlari. De 
la 1 octombrie va începe campa
nia pe anul școlar 1958/59, care 
se va desfășura în cadrul trimestre
lor școlare.

A porni munca de colectare, a 
aduna cît mai multă hîrtie care 
nu mai este de folosință, este pen
tru fiecare utemist, pionier și șco
lar o datorie patriotică !

Cu ocazia sărbătoririi procla
mării independentei poporului 
grec, vă rog să primiți, Majes- 
tate, sincere felicitări din partea 
Prezidiului Marii Adunări 
(tonale și a mea personal 
cum și urările noastre cele 
bune pentru prosperitatea 
porului grec prieten

Na- 
pre- 
mai 
po-

Președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare 
Romîne

ION GHEORGHE MAURER

Luni după-amiază, ambasado-1 
rul extraordinar și plenipotențiar 
al Greciei la București, Antonios 
Poumpouras, a oferit o recepție 
cu prilejul sărbătorii naționale a 
Greciei.

La recepție au luat parte acad. 
Atanase Joia, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul 
Invățămfntului și Culturii, gene
ral-colonel Leontin Sălăjan, mi
nistrul Forțelor Armate ale R-P. 
Romîne, prof. dr. Voinea Mari
nescu, ministrul Sănătății și Pre
vederilor Sociale. Alexandru l.ă- 
zăreanu, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe, ing. Valentin 
Steriopol, adjunct al ministrului 
Comerțului, Dionisie lonescu. mi
nistrul Ceremonialului de Stat, 
Petre Drăgoescu, vicepreședinte 
ale Marii Adunări Naționale

Au luat parte șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați la București.

carnet

încaleci nițel I Ție, mă, să-fi dau 
eu calul ? Eu nu știu cum să-i a- 
ranjez fiecare fir de păr pe el și 
să fi-l dau fie care-ți bați joc de 
animal !

Radu tace ca să nu iasă mai 
rău. Dar tot nu scapă.

— Io nu Știu cum or fi ăștia — 
vorbește Petcu, care-i ceva mai în 
vîrstă ca ei. candidat de partid. 
Parcă animalele astea n-ar fi ale 
noastre. Păi dacă n-avem grijă de 
ele cu ce ne facem treaba ? Am 
cărat 12 vagoane de gunoi la cîmp, 
dar mai avem p-alîta de dus. Ce 
mai încolo și-ncolo, calul cum îl 
îngrijești, așa îl ai. Io-te, măi fra
ților, am fost adineori pe la stî- 
nă. îl știți pe Neculai. Ei, intr-o 
noapte o oaie fală trei miei. Da, 
da, trei miei. Neculai i-a luat cu 
oaie cu tot și i-a dus în casă la 
căldură. Oaia avea ea lapte, dar 
nu pentru trei. Și atunci Neculai 
a stat și noaptea și toată ziulica 
acolo și le-a dat lapte la miei cu 
biberonul. Și acum la fel face. Se 
scoală de 4-5 ori pe noapte și le 
pune biberonul în gură la miei. 
Și să vezi ce frumoși sînt. Ăsta 
mai zic și eu om care ține la bu
nul colectivei.

Vremea trecuse, venise prînzul. 
Băieții au încheiat discuția. S-au 
dus fiecare la cai și i-au scos la 
fintînă, să-i adape. Apoi i-au le
gat la loc, le-au dat de mincare 
și s-au dus fiecare pe acasă, să mă- 
nînce.

Cind ajunse acasă, maică-sa îl 
luă la rost pe Stroe.

— Am să-ți leg lingurile de gît. 
Acum vii la masă ? Stați toată 
ziua acolo la coada cailor și vă 
țineți de palavre.

— Și ce e rău ? Mai discutăm 
și noi despre una, despre alta. De- 
cit să stai pe vatră acasă, tot mai 
bine-i așa. Mai ai și-un folos.

Strada mare — PATRIA, I. C. 
FRIMU. ÎNFRĂȚIREA INTRE PO. 
POARE, ALEX. SAHIA ; Luna de 
miere — REPUBLICA, ELENA 
PAVEL, 23 AUGUST ; Urme în 
noapte - MAGHERU, LUMINA ; 
Serenada mexicană — V. ALEC- 
SANDRI, BUCUREȘTI; In Ocea
nul Pacific și Parada dansurilor 
- CENTRAL ; Verstele de foc - 
VICTORIA, DONCA SIMO, 1 MAI; 
Dacă toți tinerii din lume — DOI
NA ; Prăpastia tigrului — MAXIM 
GORKI ; ALEX. POPOV ; Un pro
gram de filme — TIMPURI NOI ; 
Detașamentul Trubaciov ; TINERE. 
TULUI ; Scara în spirală — GH. 
DOJA ; Fiul pescarului — GRIVI- 
ȚA ; Poetul - VASILE ROAITA ; 
Ora H și Muntele Retezat — CUL
TURAL ; Ștrengărița - UNIREA ; 
Ultima vrăjitoare — CONST. DA- 
VID, AUREL VLAICU ; O zînă 
ca-n povești și Balonul roșu — 
ARTA ; Oaia cu cinci picioare — 
FLACĂRA ; Roza vînturilor — 
MUNCA ; Ciulinii Bărăganului - 
MIORIȚA, 30 DECEMBRIE; Arti
colul 420 - ILIE PINTILIE ; Tai- 
fun la Nagasaki — POPULAR, 
OLGA BANCIC ; Povestea primei 
iubiri - M. EMINESCU; Primă, 
vara pe str. Zareclnaia — VOLGA; 
Don Giovanni — LIBERTĂȚII.

ANUNȚ
Cadrele didactice și absolven

ții școlilor: Liceul industrial 
de construcții; Școala medie 
tehnică de construcții; Școala 
medie tehnică hidraulică și 
Școala profesională de con
strucții din Timișoara, sînt 
convocați la consfătuirea a- 
nuală ce va avea loc la data 
de 29 martie a.c. ora 18, în 
localul școlii.

Vă Dlace un asemenea pantof? (în secția de modele a Fabricii „Ianoș Herbak" din Cluj)P Foto: D. F. DUMITRU

DUMINICA în întreaga țară

tineretul a participat
c
la „Ziua muncii voluntare“

(Urmare din pag. l-a)

entuziasm

poduri, au predat oțelăriilor pa
triei mii de tone de fier vechi.

Sîntem în București. De la orele 
7 dimineața și pînă către prînz 
întreg orașul a fost împînzit 
de mii de tineri veniți să-i

Noua clădire a Căminului cultural din Amărăștii de Jos, raionul Caracal este o mîndrie a comu
nei. La construcția lui prin mii de ore de muncă voluntară a contribuit și tineretul. In fotografie: 

aspect din sala de spectacole.

și în-
N imeni

îmbrace hainele curate 
florate ale primăverii, 
n-a putut să vadă în această zi tot 
ce s-a făcut în Capitală. Numai 
pentru a trece, fie chiar și în goa
na mașinii, de la un loc de mun
că al tineretului la altul, ți-ar fi 
trebuit zeci de ore. Fiecare comi
tet raional a avut numeroase acți
uni și rezultatele scontate au fost 
depășite simțitor.

E dimineață. în șoseaua Vergu- 
lui, aproape de uzinele „23 Au
gust“ se ridică în cărămidă „Casa 
de cultură a tineretului“ din ra
ionul 23 August. De cum părăsești 
șoseaua, intîlnești zeci de tineri 
de la uzinele „23 August“ cu tiv 
năcoape și cazmale ce dărîmă un 
zid. Alături un grup de studenți 
de la Institutul de construcții scot 
un gard metalic prins în puterni
ce postamente de beton. Apoi în- 
tîlnim tinerii de la F.R.B. cu 
greble și lopeți : curăță strada și 
amenajează un nou parc. Cu toții 
pregătesc aici locul unei noi 
străzi ce va primi numele de 
„Strada Tinereții“. Cei de la uzi
nele „23 August“ au cu ei un tî
năr care cîntă la acordeon; cei 
de la F.R.B. cîntă ei singuri, stu
denții studiază cu gravitate lucra
rea încredințată, convin că „meto
da vibrației “ar fi cea mai potri
vită pentru smulgerea gardului 
din pămînt și pornesc la treabă. 
E drept însă că la „metoda vi
brației“ a trebuit adăugată și 
„metoda tirnăcopului“. Lucrul 
înaintează repede. Cîteva sute de 
metri mai departe un furnicar de 
tineri muncesc împrejurul „Casei 
raionale de cultură“. Se stivuiesc 
cărămizi, se sortează seînduri, se 
recuperează cofraje, se astupă șan
țurile în care a fost introdusă in
stalația de canalizare se curăță de 
moloz interiorul noii clădiri. Pes-

te tot freamătul, se aude tunînd vo
cea lui Francisc Vaida, comandan
tul șantierului, E un tînăr solid și 
se cunoaște de departe că e pri
ceput și că se simte în largul lui 
în iureșul muncii de șantier. De 
altfel, e cunoscut în aproape toată 
țara : a lucrat la Salva-Vișeu, la 
Bicaz, la fabrica de ciment Fieni, 
la stadionul „23 August“ etc...

în celălalt capăt al Bucureștiului, 
s-au adunat tinerii din raionul 
Grivița Roșie. Elevii școlilor me
dii nr. 3 și 16 au îngrijit parcul 
„Nicolae Bălcescu“ și Parcul 
Copilului, au curățat frunzele, au 
săpat pomii la rădăcini, au săpat 
alte gropi pentru noi pomi...

Pe strada Macului au intrat 50 
de tineri cu 5 camioane. Au prins 
să sape pămîntul, să-l încarce in 
mașini, să niveleze strada în vede
rea pălării ei. Pe la garduri, au 
ieșit locuitorii, copiii. Au privit ce 
au privit și neputind rezista au 
ieșit cu toții să-i ajute pe tineri. 
Era vorba doar 
stradă...

Dîmbovița a 
nă cu taluzurile 
hîrtii, gunoaie, 
din raioanele Tudor Vladimirescu 
și Nicolae Bălcescu au curățat iar
ba verde a taluzelor...

O fanfară face să răsune cartie
rul. însoțește cei peste 100 de ti
neri de la uzinele Tudor Vladimi
rescu ce au venit să-și construias
că Casa de cultură.

în toate parcurile, pe toate stră
zile mărginașe al Capitalei au ie
șit duminică tineri muncitori, 
elevi, studenți, funcționari și pio
nieri. în urma lor strălucea haina 
curată a primăverii dăruită de ti
neret Capitalei noastre.

Pe întreg cuprinsul patriei, en
tuziasmul creator al tineretului s-a 
manifestat duminică din plin. E

de propria lor

ieșit și din iar- 
pline de frunze. 

Duminică, tinerii

Orice s-ar spune 
n-am vrut cu totdi- 
nadinsul să fim ori
ginali. Titlul nu ne 
aparține. E o reali
tate obiectivă : fabri
ca „Sin" din Capi
tală a început să fa
brice săpun-hîrtie !

Cum a apărut ini
țiativa ? Care e as
pectul noului pro
dus ? Dar calitatea ?

La toate aceste în
trebări ne-a răspuns 
inginerul șef al fabri
cii doctorul Marcel 
Klan.

— Inițiativa a por
nit din căutările noa
stre permanente pen
tru a satisface cerin
țele mereu mai spo
rite și pretențioase 
ale publicului larg 
consumator. In ceea 
ce privește aspectul, 
priviți...

Pe masă au apă
rut cîteva bucăți de 
hîrtie de mai multe 
culori: vernil, havan, 
albastru. Sînt puțin 
mai mari decît o cu
tie de chibrituri și 
foarte transparente; 
seamănă cu hîrtia de 
pergament. Au de 
asemenea luciu de 
grăsime și sînt foarte 
flexibile.

— Noul săpun e 
printre altele foarte 
practic pentru voiaj, 
ne spune inginerul

nu numai 
voiaj. Din-

șef. Dar 
pentru 
tr-un buzunar călăto
rul scoate un carne
țel cu aspect absolut 
obișnuit .In total nn 
cîntărește mai mult 
de 30—40 grame.
Rupe o foiță — are 
15 — și o folosește 
ca orice săpun.

— Dar calitatea ?
Despre asta inter

locutorul nostru n-a 
mai fost nevoit să 
ne vorbească. Am în
cercat practic noul 
săpun-hîrtie. Face 
clăbue mult și curăță 
foarte bine. In plus, 
e parfumat.

Totuși, au mai fost 
necesare mici corn- 
plectări pe care le-am 
primit cu plăcere. 
Noul săpun va avea 
cea mai mare canti
tate de glicerină din
tre toate săpunurile 
aflate în comerț. Pre
țul unui pachețel de 
hîrtie va fi foarte 
scăzut. In ceea ce 
privește „secretul“ 
de fabricație al nou
lui săpun acesta nu 
e complicat de loc. 
Printr-un procedeu 
simplu, se extrage 
din petrol o fracțiune 
solidă de parafină 
caro prin oxidarea 
cu aer se transformă 
în acizi grași sinte
tici. Prin chimizarea

acestora se obțin o 
serie de produse ca 
alcooli grași, amide, 
amine, esteri care 
stau Ia baza fabrică
rii produselor de 
spălare — superioare 
săpunului obișnuit — 
printre- care și săpu- 
nul-hîrtie.

In încheierea vizi
tei la fabrica „Sin“ 
tov. Marcel Klan, in
ginerul șef al fabricii 
ne-a amintit și de 
alte produse supe
rioare ale fabricii - - 
săpunul praf „Sin“ 
care se bucură de a- 
precierea excelentă a 
gospodinelor, jucării
le din cauciuc înmu
iat (latex), produsele 
industriale — tananți 
sintetici, acizi infe
riori, lubrefianți pen
tru 
rece, 
grași 
sari industriei de ma
teriale plastice și al
tele.

înainte de a pleca 
am urat inginerului 
șef al fabricii noi 
succese în producție.

— Asta sperăm și 
noi, ne-a răspuns. 
Numai anul acesta 
fabrica noastră își va 
mări capacitatea de 
producție de patru 
ori.

tras țevile la 
diferiți acizi 
sintetici nece-

AL. PINTEA

greu să redai într-un articol de 
ziar întreaga măreție a muncii 
desfășurate de tineri. Cîteva crîm- 
peie, vom înfățișa însă cititorilor 
noștri :

La Tîrgu Jiu tinerii s-au în
dreptat în această zi spre cimiti
rul eroilor și spre lagărul foștilor 
deținuți politici, loc al morții pen
tru cei ce au luptat împotriva 
fascizării țării. Ei au ținui să facă 
din acest loc un monument al is
toriei mișcării noastre muncito
rești, îmbrăcîndu-l în flori și pomi 
ornamentali.

Tinerii și-au manifestat astfel 
venerația față de acei ce au lup
tat și și-au sacrificat viața pentru 
ca noi să trăim liberi, să simțim 

~~ din plin fericirea tinereții. Pe 
aceste locuri tinerii au curățat 
drumurile, au făcut ronduri de 
flori și au plantat sute de puieți...

La Craiova, 300 de studenți de 
la Institutul Agronomic împreună 
cu muncitori de la uzinele „Elec- 
troputere“ și „7 Noiembrie“ au 
plecat la bariera Severinului. Exis
tă aici un teren de sute de hecta
re de deșert. Nisip mișcător pe 
care vîntul îl poartă întinzîndu-l 
mereu mai departe. împotriva 
ingratitudinii naturii au pornit 
duminică tinerii. Ei au început să 
planteze pofii, mii de pomi care 
să oprească vvnturile, să redea a- 
griculturii și această suprafață de 
teren...

Acțiunea studenților și tinerilor 
craioveni vine să se adauge ma
rilor lucrări ce se fac în întreaga 
țară pentru a se reda agriculturii 
terenurile degradate. în lupta 
cu natura tineretul patriei noastre 
a obținut realizări și continuă să 
meargă din victorie î>n victorie...

La Schela Tîrgoviște, utemiștii 
s-au împărțit în mai multe grupe. 
Unii au plecat să adune țițeiul din 
batale : pînă la prînz au recupe
rat 6 tone de țiței. Alții au pornit 
să sădească pomi : 500 de pomi 
fructiferi și 1200 de puieți fores
tieri și-au înfipt ieri rădăcinile în 
pămînt. Un alt grup a plecat 
după fier vechi :

în comuna Fundeni din raio
nul Brănești a început construcția 
unui nou parc și a unui ștrand. 
Duminică peste 250 de tineri au 
participat la nivelarea a 1200 m. 
teren și la escavarea a peste 2000 
m.c. de pămînt pentru viitorul 
ștrand...

Atenția unor tineri s-a îndreptat 
duminică spre întreprinderile în 
care lucrează, proprietatea lor și 
a întregului popor. Astfel utemiștii 
din brigada complexă — condusă 
de inginerul Ion Leancu de la 
Colorom-Codlea — și-au desfășurat 
munca voluntară în cadrul fabri
cii, reparînd unele piese de mare 
importanță în procesul de produc
ție. în cinci ore tinerii din brigadă, 
printre care Florian lanculescu, 
Gheorghe Turcu, Ștefan Voineag, 
llie Adam au reparat aproape 30 
de piese, economisind suma de 12 
mii lei.

în parcuri și pe șosele, la ridi
carea de noi clădiri de folos ob
ștesc, în întreprinderi sau pe o- 
goare tineretul patriei noastre a 
participat cu entuziasm la „Ziua 
muncii voluntare“ din cadrul 
Săptămînii Mondiale a Tineretu
lui. 23 martie a fost ziua primă*

verii, ziua cînd tineretul manifes* 
tindu-și dragostea sa pentru tot ce-l 
înconjoară, pentru viața noua pe 
care o trăiește, a înscris noi și mari 
succese. în multe regiuni și raioa
ne vremea a fost nefavorabilă. Aci 
s-au făcut mai puține lucruri dar 
trebuie subliniat faptul că totuși 
s-au făcut, că înfruntând ploile sau 
ninsoarea tinerii au ieșit la muu* 
că voluntară.

Elanul și forța creatoare pe care 
tineretul a arătat-o la 23 martie 
constituie o dovadă în plus a țap* 
tului că tînăra generație de astăzi 
continuă tradițiile glorioase ale 
brigadierilor de pe marile șantiere 
Bumbești-Livezeni, Salva-V ișeu9
Agnita-Botorca și multe altele.

Ziua muncii voluntare a coincis 
în multe locuri cu începutul 
„Lunii înfrumusețării orașelor, la
telor“, întreprinderilor și instituții
lor“. Ea a fost o repetiție generală 
înaintea marii bătălii ce se va da 
în toate orașele și satele patriei, 
pentru înfrumusețarea lor, pentru 
a pune la dispoziția oamenilor 
muncii noi și importante obiective 
social-culturale. „Ziua muncii vo- 
luntare“ trebuie să constituie un 
exemplu de organizare și pe viitor 
a unor asemenea acțiuni patriotice 
ale tineretului.

Să permanentizăm asemenea ac
țiuni tinerești, să facem din ele 
punctele de plecare în îndeplini
rea datoriilor noastre obștești.
i...........

Duminică,
dimineața!

(Urmare din pag. l-a) 
orlnduiala. Pămîntul convulsio. 
nat sub apăsarea cocoașelor de 
moloz; materialele de construc
ție, risipite; ochiurile de apă 
ineclnd cărăruile instabile, de 
șantier, intre toate acestea fata 
s-a instalat nepăsătoare, Ince- 
Plnd curățenia. Ca acasă.

„Să nu știe dreapta ce face 
stingă ?" Ba da. mina dreap
tă știe că surata a primit că- rf—' • *• -*
l-o va 
picioare, 
fete care 
joacă. Nu 
se rotește 
stingă la r.
mșcarea inversă. Degetele simt 
asprimea particulară a supra- 
eței poroase. Palmele s-au 

tăcut, firește, cărămizii. Dar de 
partea cealaltă a șantierului 
unde muncesc ceilalți, unde tir. 
nacopul se înfige adine tntr-un 
ztd condamnat, se aude armo. 
mea Se aude din ce în ce mai 
ure; cîntărețul se apropie 
iste singur și face naveta în. 
re grupuri. Fata are pentru 

el un surîs cu o singură sem
nificație : aici, pe șantier, ar- 
momea lui reprezintă duminica.

Totul e simplu. Cînd neorin- 
duiala a fost alungată (moto
ul strtns, cărămizile și setn- durile stivuite, gropile asta' 
ate. apa scursă), toți se duc casă Pleacă și fatal tropăi 
a să-și scuture praful de ne antofil solizi. . r e pe 
Dialogul, acasă: 
— El, cum a fost ?

:

:

■ămida și că în aceeași clipă,
. -■ fata

multele 
ca in 
Bustul 
de la

trece el.
una dintre 

muncesc 
este joc. 
mereu.

dreapta și apoi in

:
:
:

:

:

:

:
:

:

: 
:
: 
:

:

:

î
:

:

— ut. cum a fost ?
— Bine. Am o foame de lup. î
........................................«............



Ziua independentei 
Greciei

Ddcgafla üuvcmamcnfalâ romînă
a sosit în R. D. Vietnam
TinrinnrinnjTrirriHfinnrinrmnrw

La 25 martie poporul grec 
sărbătorește Ziua independen
ței. In urmă cu 137 de ani au 
început luptele poporului grec 
pentru cucerirea independenței 
naționale, care s-au terminat 
prin victoria patrioților. Grecia 
și-a cucerit independența.

Poporul romîn a privit cu 
simpatie eroicele lupte ale po
porului grec.

Cu prilejul sărbătorii sale 
naționale, poporul romîn șl ti
neretul îi trimit un călduros 
salut

In fotografie: Atena, gale
ria Cariatidelor din templul 
Erechteion de pe Acropole.

Cuvintarea tovarășului Fam Van Dong
Stimate tovarășe președinte al 

Consiliului de Miniștri, Chivu 
Stoica.

Dragi tovarăși membri ai dele
gației guvernamentale a Repu
blicii Populare Romine.

Este pentru mine o sinceră 
bucurie și o mare onoare să a- 
dresez în numele guvernului 
R. D. Vietnam și al poporului 
vietnamez caldele mele urări de 
bun venit delegației guvernamen
tale a R.P. Romîne, condusă de 
tovarășul președinte al Consi
liului de Miniștri Chivu Stoica 
care ne vizitează țara. Poporul 
vietnamez și populația capitalei 
noastre Hanoi sînt fericiți să vă 
primească și încearcă un senti
ment de mare entuziasm cind 
văd că cele două țări ale noas
tre, deși aflate la o mare depăr
tare una de cealaltă, au același 
ideal și sînt unite în lupta pen
tru fericirea celor două popoare 
ale noastre, pentru pace și vii
torul fericit ai omenirii.

Poporul vietnamez este pro
fund convins că vizita dv. în țara 
noastră, la fel ca recenta vizită

a președintelui Ho Și Min în Ro- 
minia, va întări și mai mult prie
tenia frățească dintre cele două 
țări ale noastre in marea familie 
socialistă in frunte cu puternica 
Uniune Sovietică.

însuflețiți de un profund senti
ment frățesc, noi am urmărit cu 
atenție deosebită opera de con
strucție socialistă ce se desfă
șoară in țara dv. și ne bucurăm 
mult de marile succese obținute 
de poporul romîn in diferite do
menii economice și culturale.

Poporul vietnamez dă o înaltă 
apreciere contribuției active aduse 
de poporul și guvernul romîn în 
lupta pentru stabilirea unei păci 
trainice în lume și pentru dezvol
tarea unor relații de prietenie în. 
tre popoare. Realizările dv. sînt 
pentru poporul vietnamez un în
demn în lupta sa pentru constru
irea socialismului în nordul țării 
noastre și pentru reunificarea 
patriei noastre.

Vă exprim, dragi tovarăși, cele 
mai bune urări de sănătate și de 
deplin succes in vizita dv. în 
țara noastră.

Cuvîntarea tovarășului Chivu Stoica
Dragă tovarășe prim ministru, 
Dragi tovarăși și prieteni, 
Ingăduiți-mi să vă exprim, în 

numele delegației guvernamen
tale a R.P. Romîne, sincere mul
țumiri pentru primirea călduroasă 
și prietenească ce ne-o faceți și, 
în același timp, să vă transmit 
dv. dragi prieteni, precum și în
tregului popor vietnamez, salu
tul frățesc al guvernului și po
porului romîn.

Poporul romîn nutrește cele 
mai alese sentimente de priete
nie față de poporul vietnamez, 
a cărui luptă eroică pentru liber
tate și independență, desfășurată 
sub conducerea Partidului Mun
cii în frunte cu președintele Ho 
Și Min, a urniărit-o cu 
admirație. Cu deosebit 
privește acum poporul 
munca plină de abnegație 
vului popor vietnamez 
construirea socialismului, 
rile guvernului și poporului viet
namez pentru restabilirea unită
ții naționale.

Intre popoarele romîn și viet-

adîncă 
interes 
romîn 

a bra- 
pentru 
efortu-

namez s-a statornicit o prietenie 
trainică. Pe noi ne unește țelul 
comun al construcției socialiste, 
în cadrul marii și puternicei fa
milii a statelor socia.iste în frun
te cu Uniunea Sovietică. Pe noi 
ne leagă strins lupta comună 
pentru apărarea păcii și securită
ții popoarelor.

Vizita pe care eminentul con. 
ducător al poporului vietnamez, 
tovarășul Ho Și Min, a făcut-o 
în țara noastră în vara anului 
1957, a constituit un eveniment 
de seamă în dezvoltarea re a- 
țiiior de prietenie și colaborare 
multilaterală romîno-vietnameză.

Sîntem convinși, dragi tova
răși, că vizita delegației romîne 
în R. D. Vietnam va contribui de 
asemenea Ia întărirea și dezvol
tarea legăturilor frățești 
popoarele noastre.

Trăiască prietenia de 
dintre poporul romîn și 
vietnamez 1

Trăiască R. D. Vietnam și e- 
roicul ei popor I

Trăiască pacea între popoare!

dintre

neclintit 
poporul

Rezultatele provizorii 
ale alegerilor din 
R.P F. Iugoslavia

BELGRAD 24 (Agerpres). — 
Trimisul special Agerpres trans
mite: La 23 martie au avut loc 
în R.P.F. Iugoslavia alegerile de 
deputați în Vecea Federativă a 
Skupștinei Populare Federative 
și în vecele republicane ale 
Skupștinelor populare din toate 
cele șase republici. Numărul to
tal ,al alegătorilor este de 
11.337.000. In Vecea Federativă 
sînt aleși 301 deputați, iar in ve
cele republicane ale skupștinelor 
populare din Serbia, Croația, 
Slovenia, Bosnia și Herțegovina, 
Munte Negru și Macedonia — 810 
deputați.

Din rezultatele provizorii obți
nute pînă acum de la cele 12 co
misii electorale ale Belgradului, 
pe teritoriul Capitalei din cei 
516.846 alegători înscriși au vo
tat 476.745 alegători, adică 92,2 
la sută. După cum anunță zia
rele de luni dimineața, în în
treaga țară votarea a decurs în- 
tr-un ritm viu.

Mișcarea tinerelului 
englez împotriva 
armei nucleare

LONDRA. Mișcarea tinere
tului pentru interzicerea armei 
nucleare a căpătat în Anglia 
o mare amploare. John Moss, 
secretarul Comitetului națio
nal al Uniunii tineretului co
munist din Marea Britanic, 
scrie în săptămînalul „World 
News“ că mii de tineri munci
tori, studenți și reprezentanți 
ai diferitelor organizații poli
tice se pronunță cu hotărîre 
împotriva armei nucleare, cer 
încetarea experimentării și 
producției sale.

Din inițiativa Comitetului 
englez pentru pregătirea Fes
tivalului Mondial al Tineretu
lui și Studenților a avut loc 
zilele acestea la Londra o

conferință națională la care au 
participat reprezentanți ai 
organizațiilor de tineret din 
Anglia.

Participanții la conferință 
au discutat problemele extin
derii luptei tineretului pentru 
pace, împotriva primejdiei 
unui război nuclear, precum 
și problemele întărir.ii colabo-

TINERETM

11-a a C.C. al P.M.U.P. șt 
despre rolul tineretului In În
făptuirea acestor sarcini.

In rezoluția adoptată la 
plenară se subliniază marea 
importanță a participării tine
retului în producție și in con. 
ducerea întreprinderilor și se 
trasează sarcini pentru tineret. 
In rezoluție se arată necesi
tatea dezvoltării mișcării bri
găzilor de tineret în producție 
și a întrecerilor în muncă.

Hiralal Bose a sosit 
la Debrețin

★

Oaspeții romîni, însoțiți de 
gazdele vietnameze, s-au urcat 
apoi în automobile, îndreptîn- 
du-se spre locul de reședință. 
„Salut frățesc prietenilor ro
mîni“, „Trăiască P.M.R.“, „Tră
iască R.P.R.“, — acestea sint 
numai cîteva d'n lozincile care, 
împreună cu arcadele multicolore 
de stegulețe cu culorile naționale 
romînești, dădeau străzilor capi
talei țării prietene o înfățișare de 
mare sărbătoare. Zeci 
locuitori iai Hanoiului 
pînă la refuz străzile 
parcurgea convoiul de 
delegația romînă, zeci

de mii de 
umpleau 

pe care le 
mașini cu 
de mii de

rării între organizațiile de 
tineret din diferite țări.

Intr-o rezoluție adoptată 
participanții la conferință 
cheamă întregul tinere' englez, 
indiferent de concepțiile poli
tice și religioase, să intensifice 
lupta pentru încetarea expe
riențelor și interzicerea pro
ducției de arme nucleare, pen
tru rezolvarea tu'uror proble
melor internaționale litigioase 
pe cale pașnică. In rezoluție 
se subliniază necesitatea lăr
girii contactelor dintre repre
zentanții tineretului din dife
rite țări.

Schimbul de delegații de ti
neret și, îndeosebi. Festivalul 
de la Moscova al Tineretului 
și Studenților, se spune în re
zoluție, a contribuit într-o mă
sură considerabilă la întărirea 
înțelegerii reciproce și slăbi
rea încordării internaționale.

BUDAPESTA. La 22 martie 
a sosit în orașul Debrețin (R. 
P. Ungară), venind din Repu
blica Populară Romînă, Hira
lal Bose, secretar general al 
organizației de tineret a par
tidului Congresul Național 
Indian. La sosire el a fost 
salutat de reprezentanți ai 
Comitetului Central al Uniu
nii Tineretului Comunist din 
Ungaria.

In aceeași zi, Hiralal Bose 
a vizitat Universitatea și Bi
blioteca din Debrețin,

★

le R. D. Vietnam, Ho Și Min. La 
întrevedere, care a fost deosebit 
de cordială, au fost de asemenea 
de față Fam Van Dong, Fan Ke 
Toai, Ton Dîk Thang, Vo Nguen 
Giap, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri și ministru al A- 
părării, precum și Hoang Min 
Giarn, ministrul Culturii, și dr. 
Hoang Tik Tri, ministrul Ocroti
rii Sănătății al R. D. Vietnam.

întrevederea cu președintele 
Ho Și Min a fost urmată de o 
vizită făcută de tovarășii Chivu 
Stoica, Emil Bodnăraș și Avram 
Bunaciu la Comitetul Central al 
Partidului Muncii din Vietnam.

★

priviri, de mîini, de buze rosteau 
cuvinte entuziaste de bun venit.

In momentul în care mașinile 
în care se aflau tovarășii Chivu 
Stoica, Emil Bodnăraș, Avram 
Bunaciu au intrat în curtea reșe
dinței, unde le-a ieșit în întîmpi- 
nare președintele Ho Și Min, 
mulțimea imensă din jur, aler- 
gînd spre porțile de intrare, a fă
cut o emoționantă manifestare 
de dragoste și prietenie față de 
conducătorii celor

In după amiaza 
martie, tovarășii 
Emil Bodnăraș și 
ciu, însoțiți de Theodor Ruden- 
co. au fost primiți de președinte-

în cinstea delegației

două popoare, 
zilei de 23 

Chivu Stoica, 
Avram Buna-

Recepție
guvernamentale romîne

HANOI 24. — De la trimisul 
special Agerpres. In seara de 23 
martie, primul ministru al R.D. • 
Vietnam, Fam Vșn Dong, a ofe
rit la Clubul internațipnal din 
Hanoi o recepție în cinstea dele
gației guvernamentale romme, 
condusă de tovarășul Chivu 
Stoica.

In cursul recepției, tovarășii 
Fam Van Dong și Chivu Stoica 
au rostit cuvintări.

Subliniind la începutul cuvîn- 
tării sale succesele obținute de 
poporul romîn în realizarea celui 
de-al doilea plan cincinal, FAM 
VAN DONG a declarat că : „po
porul vietnamez urează din toată 
inima poporului romîn noi și 
strălucite succese în construirea 
socialismului în marea familie a 
țărilor socialiste. Poporul vietna
mez nu va uita niciodată că 
poporul romîn a susținut din 
toate puterile și a încurajat re
zistența sa eroică împotriva co
lonialiștilor francezi. In ultimii 
ani, poporul romîn și-a dat din 
nou tot sprijinul în opera de 
construcție a Vietnamului de 
nord și în lupta poporului vietna
mez pentru reunificarea țării.

Cu acest prilej, permiteți ml 
ca, în numele poporului vietna
mez și al guvernului R.D. Viet
nam, să exprim sincerele noastre 
mulțumiri poporului și guvernu
lui romîn“.

Referindu-se la pericolul pe 
care îl reprezintă pentru pacea 
lumii politica cursei înarmărilor 
atomice promovată de puterile 
imperialiste, și în primul rînd de 
S.U.A., Fam Van Dong a spus:

„In zona Asiei de sud-est și a 
Pacificului, imperialiștii se folo
sesc de blocul alianței militare 
S.E.A.T.O. pentru a se amesteca 
în mod fățiș în treburile interne 
ale mai multor țări. Opinia pu
blică urmărește astăzi cu atenție 
situația din Indonezia, unde un 
grup de rebe.i, la instigația Și 
cu sprijinul imperialiștilor, s-a 
ridicat împotriva guvernului Re
publicii indonezia. Credincios 
spiritului de solidaritate manifes
tat la conferința de la Bandung 
în ce privește lupta împotriva 
colonialismului și pentru salv
gardarea păcii, poporul și guver
nul R.D. Vietnam condamnă cu 
energie aceste manevre și ac 
țiuni și sprijină din toată inima 
guvernul și poporul indonezian 
care, sub conducerea președinte
lui Sukarno, duc o luptă justă 
pentru apărarea independenței și 
suveranității naționale“.

„Continuînd tradițiile sale de 
unitate și luptă, a spus în con
tinuare Fam Van Dong, poporul 
vietnamez, cu sprijinul lagărului 
socialist și al forțelor păcii din 
întreaga lume, este hotărît să 
lupte cu perseverență pentru a 
face ca manevrele imperialiștilor 
americani să eșueze și pentru a 
realiza reunificarea țării și a 
contribui astfel la salvgardarea 
păcii în Asia și în lumea în
treagă. Poporul vietnamez are 
ferma convingere că lupta noas
tră justă va fi încununată de suc
ces. In momentul în care po
poarele din lumea întreagă luptă 
pentru salvarea păcii mondiale 
și pentru întărirea prieteniei în
tre popoare, vizita făcută în nu

meroase țări de către delegația 
guvernamentală romînă dobân
dește o mare semnificație.

Urînd bun venit delegației, să 
ridicăm paharul în sănătatea 
președintelui Consiliului de Mi
niștri, Chivu Stoica, pentru con
tinua întărire a prieteniei dintre ....... .. _______..
Vietnam și Rominia, jjentru^con- tatea să cunoaștem nemijlocit via- 

—... □.............  ța poporului vietnamez, aspecte
multilaterale din munca și lupta 
sa, dedicate cu atita abnegație
țelurilor construcției socialismului 
și restabilirii unității naționale.
Sîntem siguri că acest popor 
eroic, care a putut în condiții atit 
de grele să înfringă in războiul 
de eliberare pe cotropitorii colo
nialiști, va reuși să-și înfăptuia
scă și năzuința sa de unificare 
pașnică a patriei și de construc
ție economică. Alături de toate 
țările lagărului socialist, de toa
te forțele iubitoare de pace, R.P 
Romînă sprijină cu hotărîre R.D. 
Vietnam în eforturile sale de a 
se asigura aplicarea acordurilor 
de la Geneva in vederea restabi
lirii unității vietnameze.

Ingăduiți-mi acum să ridic pa
harul în cinstea prieteniei inde
structibile dintre poporul romîn 
și poporul vietnamez, în cinstea 
poporului și guvernului R. D. 
Vietnam, în sănătatea eminentu
lui conducător al poporului viet
namez, tovarășul Ho Și Min, în 
sănătatea tovarășului Fam Van 
Dong, în sănătatea dumneavoa
stră a tuturora".

solidarea prieteniei dintre țările 
lagărului socialist, în frunte cu 
Uniunea Sovietică, pentru dez
voltarea și întărirea forțelor pă
cii în Asia și în lumea întreagă!“ 

A luat apoi cuvîntul tovară
șul CHIVU STOICA, care a 
spus: „Mare este bucuria noas
tră de a ne afla în frumoasa dv. 
țară, în mijlocul viteazului și 
harnicului popor vietnamez. Pri
mirea deosebit de călduroasă de 
care ne bucurăm, ne face să ne 
simțim ca între adevărați prie
teni și frați.

Sentimentele reciproce de prie
tenie și legăturile de colaborare 
multilaterală și de într-ajutorare 
sînt pe deplin firești între po
poare unite prin țelul construc
ției socialiste, prin devotamentul 
comun față de cauza păcii, prin 
apartenența lor la marea familie 
a statelor socialiste, așa cum sînt 
popoarele romîn și vietnamez. 
Lagărul socialismului, in frunte 
cu Uniunea Sovietică, reprezintă 
o inepuizabilă sursă de forță, 
progres și securitate pentru ță
rile ce-l alcătuiesc, cea mai pu-

tcrnică barieră in calea uneltiri
lor cercurilor imperialiste agre
sive. Tocmai de aceea popoarele 
care-și făuresc o viață nouă, so
cialistă, sînt hotărîte să întărea
scă continuu unitatea și coezlu, 
nea marii familii frățești.

Aflindu-ne aici avem posibHi-

Mitingul populației din Hanoi
HANOI 24. De la trimisul spe

cial Agerpres : Luni după amiază 
a avut loc la Teatrul Popular un 
mare miting al populației din 
Hanoi în cinstea delegației gu
vernamentale romîne.

Apariția pe scenă a înalților 
oaspeți romîni însoțiți de condu
cători ai poporului vietnamez a 
fost salutată cu ovații puternice. 
La masa prezidiului adunării au 
luat loc tovarășii Chivu Stoica, 
Fam Van Dong, primul ministru 
al R. D. Vietnam, Emil Bodnăraș, 
Tran Danh Tuyen, secretarul 
organizației din Hanoi a Partidu
lui Muncii din Vietnam, Avram 
Bunaciu, Doan Ke Thien, preșe
dintele organizației din Hanoi a 
Frontului Patriei, Theodor Ruden- 
co, ambasadorul R.P.R. la Hanoi,

Fam Ke Toai, 
junct, și Tran 
dintele Comitetului administrativ 
al orașului Hanoi.

După urarea de bun venit ro
stită în. numele populației capi
talei de Tran Duy Hung, a luat 
cuvîntul tov. Chivu Stoica. Cu- 
vîntarea sa a fost în repetate rîn- 
duri subliniată de aplauze puter
nice.

Ultimi’.e cuvinte ale discursu
lui său, rostite în vietnameză, au 
dezlănțuit un nesfîrșit ropot de 
aplauze și ovații puternice. Mi
nute în șir populația Hanoiului a 
făcut cea mai caldă și entuziastă 
demonstrație a sentimentelor sale 
de prietenie și dragoste față de 
poporul romîn și conducătorii 
săi.

MOSCOVA. - La 24 martie, 
N. S. Hrușciov, prim secretar al 
C.C. al P.C.U.S., l-a primit pe 
Giuseppe Palocci, corespondent 
special al ziarului italian „Tem
po", cu care a avut o convorbire.

PARIS. — La 22 martie, Aduna
rea Națională Franceză a apro
bat în a treia citire cu 
contra 205 proiectul de 
actualei constituții a 
Franceze.

DELHI. — La Delhf 
nuă lucrările sesiunea 
Consiliului Mondial al

MOSCOVA. - La 24 martie a 
sosit la Moscova delegația guver. 
namentală a Republicii , Populare 
Romîne în frunte cu A. Mălnășan, 
adjunct al ministrului Afacerilor 
Externe al R.P.R. Delegația va

308 voturi 
reformă a 
Republicii

tș! conti. 
Biroului

Păcii.

prim ministru ad- 
Duy Hung, pre.șe-

cu tn- 
guver- 
privire

duce tratative în legătură 
cheierea unui acord între 
nele U.R.S S. și R.P.R. cu 
la asistența juridică.

MOSCOVA. — La 23 martie a
sosit la Moscova dl. Dag Ham- 
marskjoeld, secretarul general al 
Organizației Națiunilor Unite

PARIS. — La 21 martie 1958, 
Mircea Bălănescu, ministrul R.P.R. 
la Paris. însoțit de Demostene 
Botez, reprezentantul R.P.R. la 
U.N.E.S.C.O., a depus Directoru
lui General U.N.E.S.C.O., Luther 
Evans, instrumentele de ratifica, 
re a convenției pentru protecția 
bunurilor culturale, semnată la 
Haga la 14 ianuarie 1954. A fost 
de asemenea, depusă aderarea 
R.P.R. la protocolul pentru pro
tecția bunurilor, culturale. __

Uzina cocsochimică de la Zaporoje (R. P. Polonă)

Plenara C. C. 
al U.T.S. din Polonia

VARȘOVIA. La Varșovia 
și-a încheiat lucrările plenara 
a 4-a a Comitetului Centrai ai 
Uniunii Tineretului Socialist.

La plenară a luat cuvîntul 
E. Albrecht, secretar al C.C. 
al P.M.U.P. El a vorbit despre 
sarcinile trasate de plenara a

V. Cozighian și Șt. Rulia 
au debutat cu succes

MOSCOVA 24. — Corespon
dentul Agerpres transmite: Luni 
a început turul al doilea al Con
cursului Ceaikovski, Juriul și pu
blicul au ascultat în cursul dimi
neții pe Valentin Juk (U.R.S-S.), 
Joice Flissler (S.U.A.) și VARU-^ 
JAN COZIGH1AN (R.P.R.). Vio
lonistul romîn a executat bucăți 
din Enescu, Paganini Ceaikovski, 
Taneev, Haciaturian.

Marți va fi ascultat și celălalt 
violonist romîn la Concursul 
Ceaikovski, ȘTEFAN RUHA, care 
și el s-a calificat pentru turul al 
doilea al concursului.

In Indonezia 
trupele guvernului 
central înaintează 

cu succes
DJAKARTA 24 (Agerpres). — 

După cum anunță agențiile de 
presă, trupele guvernului central 
au ocupat orașul Mamudjiu, si
tuat la nord de Makasar — in
sula Celebes. Orașul fusese deți
nut timp de două luni de către 
bandele teroriste cunoscute sub 
numele de așă-zisele trupe ale 
Islamului. Trupele guvernamen
tale cu un efectiv de patru com
panii au atacat orașul de pe mare 
și de pe pămînt, lichidînd pe re
beli și capturînd importante do
cumente. Acest succes al trupelor 
guvernamentale este un indiciu 
că guvernul de la Djakarta a în
ceput să desfășoare operații mi
litare și în insula Celebes a cărei 
parte de nord se află în mîinile 
unei junte de rebeli. De asemenea 
în Sumatra centrală, operațiile 
militare ale trupelor guvernului 
central se desfășoară cu succes.

Diferendul franco- 
tunisian continua

TUNIS 24 (Agerpres). — Pre
ședintele Tunisiei, Burghiba, a 
declarat într-un interviu acordat 
unui corespondent al televiziunii 
americane că Tunisia se va adre
sa din nou Consiliului de Securi
tate al O.N.U. dacă Franței res
pinge contrapropunerile pentru 
reglementarea conflictului 
co-tunisian prezentate de 
unea „bunelor oficii“ în 
consultațiilor cu guvernul
sian. Am făcut toate concesiile 
posibile Franței, a spus Burghi
ba, și nu putem merge mai de
parte.

fran- 
misK 
urma 
tuni-

Ziua solidarității cu tineretul din colonii

Camerunul luptă pentru libertate

o frontieră

In inima Afri- 
o 

țară vecină în- 
cu

cii se află

limba 
avînd

tr-o parte 
regiunea Tchad 
și în cealaltă 
parte cu Nige
ria- Oceanul A- 
tlantic consti
tuie la sud-vest

naturală.
Istoria afirmă că portughe

zii au venit pentru prima oară 
în această țară în anul 1417. 
După cronici istorice numele 
țării provine tot din 
portugheză, Camerun
la origină cuvîntul portughez 
Camaroo, ceea ce înseamnă 
crabi (un fel de raci mici), 
lucru care se explică prin a- 
bundența acestor animale In 
apele acestei țări.

Intre 1447 și 1884, Istoria 
nu ne aduce nici o veste deose
bită 
fiind 
țări 
luție

La 13 iulie 1884 însă, vasul 
de război „Moewe“ a debarcat 
la Douala pe exploratorul ger
man Nachtingall 
sale, care apoi 
înspre interiorul 
rlnd-o. In urma
încheiat între prinții băștinași 
și comisariatul imperial al 
Germaniei, Camerunul a de
venit protectorat german. A- 
cest tratat a fixat durata pro
tectoratului la 30 de ani tre
buind să expire în 1914. Fran-

despre această țară, dat 
că ea, aidoma altor 

din Africa, avea o evo- 
obișnuită.

cu trupele 
au înaintat 
țării, cuce- 
unui tratat

Așa locuiesc indigenii

de Lo Șheikh Bara
secretar general adjunct al F.M.D.T.

1885 și

ța și Anglia au recunoscut tra
tatul de protectorat cu prile
jul faimoasei conferințe de la 
Berlin din decembrie
l-au confirmat prin delimita
rea frontierelor, cu 
lor învecinate.

In 1918 însă Franța și An
glia, considerînd Camerunul 
posesiune germană și-au îm
părțit această țară ca pradă 
de război, împărțire pe care 
defuncta Societate a Națiuni
lor, care a instituit în Came
run regimul mandatelor, a au
torizat-o. Această împărțire a 
țării, care nu era decît rezul
tatul unei excrocherii terito
riale, întreprinse de cele două 
puteri a fost apoi menținută 
de O.N.U. O.N.U. a plasat 
totuși Camerunul sub tutela 
internațională, menținînd însă 
acolo parțial administrația 
franceză și cea britanică.

Stabilirea a două zone de 
influență și de cultură 
diferite printr-o frontie

ră artificială, constituie o vio
lare flagrantă a integrității 
teritoriului camerunez. Această 
nedreptate, departe de a des
curaja tineretul și poporul ca
merunez, a dat un impuls nou 
voinței lor de luptă pentru 
eliberarea națională și pentru 
unitate. Astfel a fost creat în 
Camerunul aflat sub admi-

coloniile

nistrație franceză o mișcare 
națională denumită Uniunea 
Populațiilor din Camerun 
„U.P.C." și în același timp s-a 
născut în Camerunul admi
nistrat de britanici congre
sul național din Camerun 
(K.N.C.).

Muncitorii au creat sindi
cate ; femeile s-au organizat 
într-o asociație națională 
(U.D.E.F.E.C.) iar tinerii au 
constituit „Tineretul Democrat 
din Camerun“ (J.D.C.).

Ne mai putînd suporta pre
siunea impetuoasă a acestei 
mișcări naționale de eliberare, 
colonialiștii francezi, cu scopul 
de a intimida populația și de 
a crea o atmosferă politică 
favorabilă țelului lor de a in
tegra țara în rîndul coloniilor 
lor, au declanșat sîngeroasele 
evenimente din mai 1955 care 
au costat viața a mii de pa- 
trioți și cetățenL-pașnici din 
Camerun. Colonialiștii fran
cezi au călcat în picioare li
bertățile democratice cele mai 
elementare, interzicînd mișcă
rile democratice cele mai re
prezentative printre care și 
organizația tineretului demo
crat din Camerun. Urmăriți 
în mod arbitrar în urma de
cretului din 13 iulie 1955, cea 
mai mare parte a conducăto
rilor J.D.C.-ului, ca și părinții 
și frații lor mai vîrstnici din 
U.P.C., ca și surorile

...și colonialiștii
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și ma-

mele lor din U.D.E.F.E.C. au 
fost nevoiți să trăiască fie în 
ascunzători, fie în exil în re
giunea occidentală a țării 
aflată sub administrație brita
nică unde, împreună cu cei 
din rezistența organizată lo
cală, ei au continuat lupta, au 
putut organiza J.D.C.-ul. La 3 
iunie 1957, colonialiștii brita
nici, bineînțeles la cererea co
legilor lor francezi, au hotărît 
la rîndu-le dizolvarea J.D.C.- 
ului, au arestat pe conducătorii 
acestuia expulzîndu-i din țară. 
Acești patrioți au putut fi sal
vați numai mulțumită gestu
lui remarcabil de solidaritate 
al Sudanului, care le-a acor
dat dreptul de azil în această 
țară.

Tribunalele colonialiste au 
pronunțat împotriva patrioți
lor arestați în acele zile grele 
sentințe de închisoare. 50 de 
patrioți au fost condamnați în 
numai 3 zile (la 11, 
28 septembrie 1956) 
ani închisoare.

rește în lumea
mișcarea de solidarita
te cu lupta poporului 

camerunez. La rîndul său, 
F.M.T.D. s-a pronunțat cate
goric prin rezoluțiile adoptate 
de Comitetul său Executiv 
în februarie 1957 la Ber
lin în august 1957, la 
cel de al IV-lea Congres din 
Kiev și în februarie 1958 de 
Comitetul său Executiv de la 
Budapesta rezoluții care iu 
chemat tineretul să sprijine 
lupta poporului din Camerun, 
pentru încetarea represiunii, 
pentru ca țara să-și , obțină 
unitatea și independența 
țională.

Sprijinul F.M.T.D. nu
oprit numai aici, 

fondul internațional 
solidaritate. F.M.T.D. a ajutat 
tineretul camerunez, a trimis 
pe reprezentanții săi la mai 
multe manifestații internațio
nale de tineret, i-a' dăruit e- 
chipament sportiv, instrumente 
muzicale, rechizite școlare etc. 
Sprijinul și ajutorul frățesc 
acordat astfel au făcut să 
crească prestigiul F.M.T.D. în 
mijlocul poporului și tineretu
lui acestei țări. In ciuda repre
siunii. trei organizații de tine
ret ale acestei țări s-au afiliat 
la F.M.T.D. cu prilejul celui de 
al IV-lea Congres de la Kiev 
din august 1957. Astăzi prin
tre miile de scrisori care ne 
sosesc din această țară, multe 
provin de la organizații care 
vor să se afilieze la Federația

27 mai și 
la 83 de

întreagă

na

s-a 
Din 
de

Budapesta, martie 1958
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