
reașează tinerii muncitori
f ol o sir e a din plin

a utilajului

Proletaria Bin toate țărite, uniți-vă !

Muncitorii Vasile David și Miu 
loan de la uzinele „Ernst Thäl
mann“, montind roți de cauciuc 
la tractoare cu ajutorul unei ma

carale mobile.

La Hunedoara

A intrat In funcțiune 
primul agregat al noii 

oțelării Martin
In istoria dezvoltării industriei 

Siderurgice din țara noastră

i

Motto:
„In fața organizațiilor 

de partid și sindicale, a 
conducătorilor din minis
terele industriale și din 
întreprinderi, a muncitori
lor, tehnicienilor și ingine
rilor stă sarcina de cinste 
de a organiza astfel mim. 
ca tncît să fie mai bine 
folosite suprafețele de pro
ducție, să se asigure ca 
toate mașinile-unelte, uti
lajele și agregatele indus, 
triale să lucreze cu indicii 
cei mai ridicați, să spo
rească producția șl să 
scadă prețul de cost, prin 
folosirea rezervelor inter
ne existente in fiecare în
treprindere“.

(din Rezoluția Plena
rei C.C. al P.M.R. 27- 

29 decembrie 1956)

planului unei întreprinderi. Utila
jul ascunde încă multe posibilități 
de a spori producția. Este deajuns 
uneori să schimbi un șurub pentru 
ca în aceeași unitate de timp să 
obții o cantitate mai mare de 
produse.

Din dorința de a produce mai 
mult și mai ieftin colectivul „în
treprinderii pentru Industria 
Bumbacului“ din Capitală a che
mat la întrecere toate întreprinde
rile sectorului pentru creșterea 
randamentului la războaie, cu cel 
puțin 10 la sută.

Numeroase întreprinderi au răs
puns chemării. Țesătoria „Donca

Simo“ din Capitală și-a spus și ea 
cuvîntul în această întrecere. An
gajament ; creșterea cu 1Q la sută 
a rar.dttment::!:::.

Zilele acestea m-am dus la fa 
brică. Știam că aici lucrează mulți 
tineri. La gazeta de perete am ci’ 
tit un material legat de acțiunea 
de creșterea randamentelor ; ingi
nerul șef tot despre acest lucru 
mi-a vorbit.

La cabinetul tehnic, tinăra ingi
neră Ecaterina Pescarii mLa dat 
un tabel cu situația randamente
lor pe luna martie. Reproducem 
mai jos situația totalizată t
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consemnat un nou și importanț 
eveniment: la Combina tuljrfderur-^ 
gic Hunedoara a intrat în funcțiu-
ne luni, primul agregat al noii o- 
țelării, Martin, cuptorul nr. 1 de 
185 tone. In cursul dimineții, oțe- 
larîi din brigada cunoscutului prim- 
topitor Aurel Stanciu, aU-făcut ub 
limile pregătiri în vederea încăr-

In ultimii ani, industria noastră 
ușoară a reușit să satisfacă — în 
măsură tot mai mare — cerințele 
și exigența oamenilor muncii. Au 
apărut pe piață produse mai mul
te, de calitate superioară, lucrate 
cu gust. Totuși, există încă rezer
ve interne care descoperite și fo
losite pot avea ca rezultat crește
rea mai pronunțată a producției 
și productivității muncii.

In procesul de producție utila
jul are un rol deosebit de impor
tant. Întreținerea, repararea și 
mînuirea sa pot hotărî, într-un 
moment dat, situația îndeplinirii

Randament de plecare Angajament pînă 
in decembrie 1958 Realizări în martie

Schimb A Schimb B Schimb A Schimb B Schimb A Schimb B

66,7 67,5 74 74 72,6 73

Comitetul U.TNI. (secretar to
varășa Arghirița Fulger) a organi
zat la coiful roșu întîlniri între ti
nerii muncitori și ingineri. Odată, 
tînărul inginer Alfred Rozei a 
vorbit despre tehnica nouă și miș
carea de inovații. Altădată, ingine
ra Constanța Preda le-a vorbit ti
nerilor despre calculul randamen
tului. In discuții ocazionale ca și 
în cele organizate se insistă îndeo. 
sebi asupra necesității ridicării ca
lificării profesionale, folosirii din 
plin a timpului de lucru și ca
pacității de producție a utilajului.

AI CARTE, AI PARTE!

carii și elaborării__primei șarje de
oțel. Apoi, după prînz, mașina de 
șarjare a introdus pe cele 5 guri
ale cuptorului primele cantități de 
fier vechi și fontă. încărcarea pri
mei șarje la cel mai mare cuptor
ăl țării a început. Emoția a_cu- 
prins întregul colectiv de oțelari și 
constructori__ aflați_pe__platforma
noii oțelării. Topirea J®rjei a dfr; 
curs în bune condiții. In noaptea 
de 5 spre 6 mai, prima șarjă a
fost elaborată. Prin darea în func
țiune a cuptorului nr. l, construc- 
torii siderurgiști do la Hunedoara
au trecut victorioși încă un exa-
men. Cuptorul nr. 1 de la noua 
oțelărie Martin,_ este al 7-lea a-
gregat siderurgic modern de mare 
capacitate construit la Hunedoara 
de Ia începutul primului cincinal
și pînă acum.

Cînd se vor termina și vor intra 
hTfuncțiune cuptoarele prevăzute 
în proiect, noua__ oțelărie Martin
din Hunedoara va produce anual
o cantitate de oțel din_care se 
yor putea fabrica 250.000 de trac
toare sau 150.000 auto camioane.

Combinatul chimic 
do la TîrnăYeni a primit 

numele lui Karl Marx
La Tîrnăveni a avut loc dumi

nică o festivitate în cadrul căreia 
a fost atribuit Combinatului chi
mic nr. 2 numele fondatorului 
comunismului științific Karl 
Marx, de la nașterea căruia s-au 
împlinit 140 de ani.

La festivitate au participat: ing. 
Mihail Florescu, ministrul Indus
triei Petrolului și Chimiei, repre
zentanți ai comitetelor regional 
și raional de partid, delegații de 
fruntași în producție de la dife
rite întreprinderi ale industriei 
chimice și petrolifere din țară, și 
muncitori de la Combinatul chi
mic nr. 2.

Tov. Mihail Florescu, ministrul 
Industriei Petrolului și Chimiei 
a felicitat colectivul combinatului 
pentru succesele obținute pînă 
acum și pentru, cinstea de care 
se bucură această întreprindere 
de a purta numele lui Karl Marx. 
Au luat apoi cuvîntul reprezen
tanți ai combinatului chimic „K. 
Marx“.

La sfîrșitul festivității a fost 
citită o telegramă adresată C.C. 
al P.M.R., prin care muncitorii șl 
inginerii combinatului își iau an
gajamentul de a cinsti memoria 
lui Karl M^rx prin noi succese 
în producție.

Cele cîteva cifre, diferența din
tre randamentul de pornire — și 
cel realizat, echivalează cu 67.700 
metri liniari de țesături dați 
plus.

Realizările acestea au fost 
bîndite de întreg colectivul.

SA ȘTII PENTRU CE LUPȚI
La „Donca Simo" se desfășoară 

o intensă propagandă economică.

în

do-

In cadrul adunărilor generale 
U.T.M., consfătuirilor de produc
ție, grupelor sindicale și la cabine
tul tehnic, se vorbește despre ran
dament, arătîndu-se nu numai cum 
se calculează el, care sînt căile 
care duc la creșterea lui, ci și fo
losul pe care, prin creșterea pro
ducției textile, sporirea randamen
telor, îl aduce economiei nafiona-

Foto: AGEKPRES

de pe

Ne bucurăm de razele calde ale soarelui

TOATE FORȚELE
- I : .

pentru succesul campaniei 
de însămințări

Bătălia cu hectarele 
și timpul

De cîteva zile Ialomița și-a po
tolit furia apelor și se rostogolește 
acum molcom la vale. Dar în ulii- 
mile zile, în contrast cu ea, oa
menii meleagurilor pe care le 
brăzdează în Bărăgan au devenit 
mai înverșunați. Se dă aci bătălia 
cu hectarele și timpul. Lozinca a- 
cestor zile e de A 1NSĂMINȚA

In decurs de zece ani, perioadă extrem de scurtă, Valea Jiului a 
căpătat o altă înfățișare. Se poate vorbi la mod propriu, și nu numai 
in sens simbolic, de o nouă Valea Jiului. Urmele trecutului tragic, 
prezente în vechile colonii miniere, mici, cenușii, triste, lucrate din 
scânduri, sînt înlăturate treptat, prin dărîmare, și în locul lor apar 
noile edificii strînse în cvartale care reprezintă cele 5.000 de apar
tamente cîte s-au construit pînă acum în Valea Jiului.

Se vorbește de orașul Uricani, deși în actele oficiale localitatea fi
gurează ca sat. Imaginația populară s a orientat după aspectul urban, 
iar contradicția de termeni e extrem de semnificativă. Astăzi, cen
trele miniere sînt dominate de noile blocuri, înalte, impozante, de 
edificiile cluburilor și ale cinematografelor care, le conferă un aspect 
cu totul nou, di adevărate orașe. Intre vechile locuințe miniere cu 
o singură încăpere și o bucătărioară, atît de elogiate de apologeții 
capitalismului și noile apartamente din blocuri, încăpătoare, confor
tabile, prevăzute cu băi și dependințe moderne, e aceeași distanță 
ca de la tîrnăcop la pikhamer, cele două unelte, una primitivă și 
alta civilizată, care s-au succedat de asemenea în viața minerului.

Reporterul de astăzi le elogiază oonsemnîndu-le la vederea inte
riorului curat și a mobilei noi, de 
cîte ori are prilejul să viziteze pe 
mineri acasă.

S-a schimbat și viața acelei popu
lații oropsite de jieni băștinași,
care timp de un secol s-au refugiat din calea molohului. capitalist.

La Cimpul lui Neag, sat de pădurari și ciobani, bățrînii, tînăra 
generație îmbracă salopeta și pufoaica, știe să mînuiască motojoagă- 
rul iar în localitate au apărut, printre vechile locuințe de lemn. 
Case de cărămidă construite din împrumuturi de ștat, acordate de 
iJ.F.E.T.“ muncitorilor săi. Civilizația introdusă de^ clasa muncitoare 
• întîmpinată cu încredere. Un bătrîn din această localitate mi-a 
mărturisit că regretă că n-a apucat anii aceștia mai tînăr, căci s-ar 
fi făcut „mecanic la mină“. , , . .

Dintr un mic orășel de provinție în care instituțiile mai de scama

CIT MAI MULTE HECTARE CU 
PORUMB IN CIT MAI PUȚINE 
ZILE. La Țăndirei lozinca aceas
ta nu u fost scrisă pe garduri, 
case, panouri speciale. Și ea totuși 
e cunoscută de toți, trăiește în 
munca celor de aci.

★
„Cu toată viteza". Aceste cuvin

te ies mereu din gura secretarului 
organizației de bază U.T.M. Ion 
Lintiș de la gospodăria colectivi 
„Kirov“. Munca în campania de 
primăvară se află în plin avint. Lu
crările din epoca întîia, care au 
însumat aci 399 hectare însămîn- 
țate cu diferite culturi, 100 hecta
re arături în orezării și 500 hec
tare de grîu grăpat, s-au terminat 
de mult, de la 10 aprilie.

Timpul nefavorabil nu a permis 
multă vreme colectiviștilor să trea
că la executarea lucrărilor din p- 
poca a II-a, lucrări care au înce
put abia în ultimile zile.

Aceste ultime zile însă — și 
cînd spun ultimile zile am în ve
dere și zilele de sărbătoare ale 
lui 1 și 2 mai, cînd colectiviștii 
au lucrat parcă și cu mai mult 
spor — au fost aci la Kirov deo
sebit de rodnice. Pe pământurile 
gospodăriei am întilnit un adevă
rat furnicar de oameni. 250 de oa
meni erau la orezărie. la constru
irea și amenajarea digurilor, alți 
30, înarmați cu foarfece, bidinele

(Continuare în pag. 3-a) 
1. I. ȘERBU

Da, un dicton vechi, pe care 
muncitorii de la „Donca Simo“ 
l an asemănat cu : „Știi meserie, 
culegi roade“.

Ca să conduci bine mașina tre~ 
buie să-ți cunoști profesia. Califi
carea muncitorilor, specializarea 
acestora, constituie de aceea pro
blema nr. 1 la „Donca Simo“. Nu 
numai că s-a vorbit, dar s au rea
lizat multe lucruri. Au fost orga
nizate cursuri de reinstruire a 
muncitorilor de la încleiat, a mai
ștrilor de gradul I și II, au fost 
instruifi muncitorii de la tran-

LIDIA POPESCU

IN EDITURA POLITICĂ

O „mamă" bună (Avlcultoarea Angela Zaharia de la Stațiunea 
experimentală avicolă Băneasa).

pem™ PROFESIA ALEASĂ
Discuția a avut loc la Institutul 

politehnic din Timișoara, în bi
roul rectorului. Mărturisesc că în 
fața grupului de profesori care 
luaseră loc la masa consiliului, nu 
m-am simțit în largul meu ; nu-mi 
era la îndemînă să le pun între
bări. Subiectul interesa însă și 
discuția s-a închegat ușor: un 
schimb de impresii despre studen
ții lor, în care reporterul n-a tre
buit să intervină cu multe între
bări, ci să-și noteze. Vorbeau despre 
studenți asemeni cum vorbesc pă
rinții despre copiii lor, cu aceiași 
grijă, poate mai obiectivă, mai 
exigenți. — ca pedagogi.

Nu m-a surprins de loc faptul 
că discuția s-a conturat în jurul 
problemei: „Pasiunea studentului 
pentru profesia aleasă“. Oamenii 
aceștia care și-au dedicat mulți 
ani din viață profesiunii, sînt 
preocupați să-și crească un schimb 
care să-și iubească și să-și înțe
leagă profesia, să-și facă datoria 
cu aceiași demnă răspundere. De 
altfel, de la această întrebare : „își 
înțeleg studenții profesia ?“ i — ri
dicată de prof. Coriolan Drăgu- 
lescu, membru corespondent al A- 
cademiei R.P.R. — a pornit dis
cuția.

•— Se spune că studentul nu 
poate avea o concepție clară a- 
supra profesiunii, pînă în momen
tul cînd n-o profesează — a înce
put prof. Drăgulescu. Un adevăr. 
Dar ce facem, așteptăm profesa-

rea după 5 ani de facultate, ca 
să ne dăm seama că tînărului nu-i 
place meseria ? Nu putem accepta 
pierderea aceasta a anilor, irosirea 
energiei tinerilor, care, după un 
asemenea eșec, ar fi pentru mult 
timp dezechilibrați. Concepția a- 
supra profesiunii trebuie să le-o 
formăm tinerilor în facultate. Și-o 
vor desăvîrși apoi în producție.

Intervine în discuție prof. Au
rel Bărglăzan, membru corespon
dent al Academiei R.P.R. :

— Dar trebuie să vedem, mai 
întîi dacă avem o bază, un suport 
inițial pe care să putem forma 
această concepție. Tînărul intră în 
facultate mînat de sincera dorință 
să învețe, să-și însușească mese
ria, simte o chemare înspre a- 
ceastă profesie ? De acest lucru 
ne dăm seama mai greu în primul 
an. In primul an înclinăm spre in
dulgență. Le înțelegem vîrsta, în
țelegem că intrarea lor în viață— 
care coincide cu intrarea în facul
tate — este anevoioasă, cu nenu
mărate întrebări, și ne simțim da
tori să le înlesnim trecerea mai 
ușoară de la viața de elevi, la cea 
de studenți. Multe neajunsuri ale 
activității lor le punem 
începutului...

— Și în realitate, la 
denți, aceste neajunsuri
veniență mult mai profundă, esen
țială de fapt: nu-și iubesc profe
siunea, nici măcar n-o înțeleg. 
(Complectările îi aparțin prof.

pe seama

unii stu- 
au o pro-

„Zilele Facultății 
de filologie“

Sărbătorirea „Zile
lor Facultății de fi
lologie“ a Universită
ții „C. I. Parhon“ din 
Capitală, care a avut 
loc între 2 și 4 mai, 
a prilejuit între alte
le intilnirea studenți
lor care vor părăsi 
băncile facultății în

acest an cu absolvenți 
din promoțiile mai 
vechi, prezentarea 
unor comunicări ști
ințifice întocmite de 
profesori și studenți, 
decernarea premiilor 
„Camil Petrescu" 
(pentru cea mai bu
nă lucrare de litera

tură) și „Ovid Densu- 
șianu“ (pentru cea 
mai bună lucrare de 
limbă) unor studenți, 
premierea unor lu
crări de creație lite
rară ale studenților, 
precum și diferite 
întreceri sportive.

(Agerpres)

O altă înfățișare (1V)

șoară pe stradă, într-un ritm viu, instituțiile de cultură ca și loca
lurile din centru sînt frecventate de o lume bine îmbrăcată, iar apa
riția minerilor în haine negre, cu pieptul plin de decorații, a deve
nit un lucru obișnuit.

Sacrificiul minerilor din Valea Jiului n-a rămas fără consecințe. 
Țara reclădită după principii socialiste, industrializată, fortificată 
prin munca minerilor, a putut înzestra, la rîndul ei, abatajele subte
rane cu cele mai moderne unelte. Numai între 1951—1956 s-a în
vestit o jumătate de miliard de lei pentru introducerea tehnicii noi 
în Valea Jiului. Se poate vorbi astăzi, despre figura unui miner nou, 
reprezentativă pentru orînduirea socialistă. Nimeni nu mai e un 
„vierme al pămîntului“ ce scormonește abatajele cu unelte primitive, 
ci un muncitor de înaltă calificare capabil de inițiative creatoare. Nu 
e. întimplător că din Valea Jiului) această veche cetate a luptei re
voluționare, au răsunat chemări pentru ridicarea producției adresată 
țării întregi. Minerul muncește numai aparent izolat de. lume în ga
leriile subpămîntene. In conștiința lui trăiește imaginea țării întregi, 

deoarece el știe că piatra luciloure 
și neagră pune in mișcare uzine 
și trenuri și că „țara merge după 
cum merge și mina“.

Dintr-un loc de blestem și de 
exod. Valea Jiului a devenit astăzi

un centru ce atrage muncitori, mai ales tineri, din toată țara, care 
se stabilesc aici, și — lucru revelator — au de gînd să rămiie pini 
la capătul vieții. Tinerii cu care am stat de vorbă, mineri de. 4—5 
ani, mi-au declarat cînd i-am întrebat de intenții de viitor, că „aici 
vor să iasă la pensie“. Vorbe simple, fără emfază, dar care scot in 
evidență marile prefaceri petrecute in Valea Jiului.

Secolul tragic a fost lichidat. Valea Jiului e astăzi o cetate a con- 
striirfici socialiste.

se puteau numă>ra pe degete (pretură, judecătorie de ocol, direcția 
Petroșani S.A.R., cîteva școli etc.). Petroșanii sînt astăzi nu numai 
un centru industrial de prim rang, dar și un centru cultural, care 
posedă un teatru de stat, o școală populară de artă, un institut su
perior, un ziar cotidian, cenacluri, de pictură și literatură, fără a mai 
pune la număr cinematografele^ stațiuni de radio-amplificare etc., 
socotindu-le instituții, de importanță curentă. S-a schimbat și viața 
intimă a orașului. Înainte vreme, muncitorii trăiau izolați în colo
niile lor, ca în niște ghetouri, neavînd nici buni de cheltuit și nici 
haine de purtat prin centrul orașului. Astăzi viața orașului se desjă- V. N1COROV1C1

a apărut:
GH. GHEORGH1U-DEJ: Pen

tru consolidarea și dezvol
tarea sectorului socialist al 
agriculturii, pentru sporirea 
producției agricole.

— Expunere făcută la Consfă
tuirea pe țară a țăranilor 
și lucrătorilor din sectorul 
socialist al agriculturii. 
Constanța 3 aprilie 1958.
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Primirea Ambasadorului 
Reiublicii Populare Albania 

de către Președintele 
Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romine 

Chivu Stoica
Luni, 5 mai 1958, Președintele 

Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Roraîne, Chivu 
Stoica, a primit in audiență pe 
Ambasadorul Extraordinar ți 
Plenipotențiar al Republicii Popu-; 
lare Albania, Hasan\Alimerkov

> >■-

De vorba
cu un gnup de £ 
profesori de la $

Avram Constantin). Am 
greși dacă ne-am ascunde 
după deget, explicînd re
zultatele nesatisfăcătoare 
ale unor studenți prin 
cauze cu totul lăturalnice. 
Adevărul este că acești stu
denți nu-și pun cu serio
zitate întrebarea : 
la facultate ?“ I* 
o iau de a se înscrie la o facultate seria 
nu întrunește în ea aspirațiile, vi- Ion. Unii părinți decid, cînd co
șurile, datoria și conștiința reală a ) pilul are 4—5 ani, să-l facă ingi- 
capacității lor. j ner. E născut pentru inginer 1 —

— Ce îi îndeamnă atunci spresPll,n aceștia. Și poate copilul are 
' ’ ' ■> ț înclinații pentru altă profesie. Cît

* de profund greșesc unii părinți l 
Părinților Hotărăsc să-și realizeze ambiția 
I i | ’ prin copii, să realizeze, poate, ce

n-au reușit a realiza ei. Și n-ar fi 
nimic rău în aceasta dacă atunci 
cînd hotărăsc, ar prețui pentru 
copilul lor profesia spre care are 
înclinație. Tînărul sacrificat pen-

INSTITUTUL POLITEHNIC

din Timișoara

„de ce mă duc sînt cei mai vinovați atunci cînd 
Hotărirea pe care copiii lor își aleg la întîmplare ine- 

a intervenit prof. Curea

facultate pe acești studenți ?
— Ingineria cu perspectivele de 

cîștig, titlul, vanitatea 
sau pur și simplu gini 
urma o facultate. Unul din aceste 
motive sau toate la un loc. Ingi
neria îi atrage pe unii studenți 
pentru așa zisele satisfacții mate
riale, mai ales. Iar tînărul caie 
devine sclavul acestei unice idei o 
exclude pe aceea dacă-i poate face 
față ingineriei cu demnitatea pe 
care ți-o impune profesia.
. — Eu cred, însă, că părinții A t. LUSTIG ’
ța

Rezultatul concursului
organizat de

„Scînteia tineretului“
pentru corespondenții voluntari 

și cititorii de la sate
PREMIUL I — 2.000 lei — 

CONSTANTIN OLTEANU, țe
lul brigăzii a Il-a S.M.T. Flo- 
rești, raionul Focșani, regiunea 
Galați.

PREMIUL II — a cîte 1.500 
lei fiecare.

1. MOCANU MIHAI, acti
vist al Comitetului raional 
U.T.M. Oltenița, regiunea 
București.

2. ȘTEFAN GAVRILA, co
lectivist G.A.C. Baba-Ana, ra
ionul Mizil, regiunea Ploești.

PREMIUL III - a cîte 700 
lei fiecare.

1. PALAȘ IOAN, felcer, co- 
muna Șelaru, raionul Găești, 
regiunea Pitești.

2. CONSTANTIN D. NICO- 
LAE, colectivist G.A.C, „Via
ță Nouă“, comuna Dor Mă
runt, raionul Lehliu, regiunea 
București.

3. GHIȚA GH. ION, colecti
vist G.A.C. Mîrleanu, raionul 
Adam C'.isi, regiunea Con
stanța.

MENȚIUNI — a cîte 20.1 
lei fiecare : Victor Vasiliu, di
rector al căminu'ui cultural, 
comuna De'eni, raionul Vaslui, 
regiunea Iași ; Nițu P. Gheor
ghe. activist regiunea U.T.M, 
București; D. Dumitrula. c!.’- 
vă. Școala medie mixtă—Ză
bala, Tg. Secuesc, Regiunea 
Autonomă Maghiară; Dumitru 
Ioan, 
de 
tul 
Găești, 
Mănucă 
muncitor

secretar a! organizației 
bază U.T.M. " 
Cobia de Sus, 

regiunea 
Gheorghe, 
din comuna Flj-

din să- 
raionul 
Pitești ; 

țăran

mînzl, raionul Hlrlău, regiu
nea Iași; Elisabeta Cucerzan. 
colectivistă G.A.C. „Peștera“, 
raionul Medgidia, regiunea 
Constanța ; Medoia Ion, țăran 
întovărășit, comuna Vărădia. 
raionul Oravița, regiunea Ti
mișoara ; Atanasie Teju, bri
gadier G.A.S. „Dudu“, regiu
nea București; Nicolae Bucu- 
rescu, învățător, comuna Șe- 
laru, raionul Găești, regiunea 
Pitești; Cocu Ruxanda. co
lectivistă, comuna Duda, ra
ionul Huși, regiunea lași; 
Paul Duță, bibliotecar, comu
na Merei, raionul Buzău, re
giunea Ploești; Ștefan Oboro- 
ceanu. tehnician, satul Cisiău, 
raionul Nehoiu, regiunea Plo
ești ; Stan Vărtan. activist, 
Comitetul raional U.T.M. Si
ghișoara, regiunea Stalin: 
ispas Stelian, țăran muncitor, 
comuna Maglavit, regiunea 
Craiova : Subțirică A'.exand u, 
colectivist, comuna Dudescu, 
raionul Călmățui, regiunea 
Galați; Corbănescu Petre, ță
ran muncitor, comuna Stinceni, 
raionul Botoșani, regiunea Su
ceava ; Vasile Lozneanu, me
canic, S.M.T. Gorneni, raionul 
Domnești, regiunea București; 
Damian Soceanu. colectivist, 
comuna Roșiori, raionul Căl
mățui, regiunea Galați ; Barb 
iosif. țăran întovărășit, comu. 
na Pcnov, raionul Aiud, re
giunea Cluj; Ghinea Ruxan- 
dra. învățătoare, comuna Ure- 
chești-Cornățele, raionul Ad- 
jud, regiunea Bacău.

★
Tuturor premiaților li se 

vor trimite premiile prin man
dat poștal.



Cucerirea insignei G.M.A
o datorie a
«tem

■» 
fiecărui 
1st!

Frumoasa comportare 
a tinerilor noștri 

JUCĂTORI DE TENIS BASCHET

Acum două-treî săptămîni, am 
asistat pe diferite stadioane la cî
teva concursuri pentru trecerea 
normelor G.M.A. Nimic deosebit în 
aceasta, veți spune. De fapt, așa 
și este. La cucerirea insignei 
G.M.A. participă doar în fiecare 
an zeci și zeci de mii de tineri ___  ____  ____ _________ _
din • toate colțurile țării. Și totuși,, antrenare a tinerilor la trecerea 
concursurile aveau o anumită sem
nificație : erau primele concursuri 
ale anului organizate în aer liber 
pentru trecerea normelor G.M.A.

La fabrica de confecții „Gh. 
Gheorghiu-Dej“ din București s-a 
reorganizat comisia G.M.A., se 
fac antrenamente, s-a și organizat 
primul concurs G.M.A- în aer li
ber — șl se speră într-o frumoasă 
activitate în această privință.

Este un exemplu luat cu totul la 
întâmplare. El dovedește însă că, 
din zi în zi, majoritatea colective
lor sportive nou constituite acordă 
•— așa cum e și normal — tot mai 
multă atenție complexului G.M.A. 
Spunem majoritatea colectivelor, 
pentru că spre regretul nostru — 
și mai ales al tinerilor doritori să 
facă sport, să cucerească insigna — 
sînt încă multe colective care conti
nuă să privească cu indiferență ac
tivitatea G.M.A. Anul trecut — spre 
exemplu — la Uzina de reparații a 
utilajului minier din Petroșani 
nici un tînăr n-a cucerit insigna 
G.M.A. *La fel s-a întâmplat și la 
Combinatul siderurgic din Hune
doara, Ia cooperativa ;;,Artex“ din 
Arad și în multe alte locuri.

Nu mai este fneceșar să pledăm 
în favoarea complexului G.J4.A. 
Acesta și-a dovedit marea sa în- stadioane pentru trecerea norme- 
semnătate- HOTABÎREA PĂRȚI- lor complexului, și în același timp, 
?RIvmE!,ILA<3REORG.ANKAREA raîn'>’,u‘!r urma' ~în ceea ce 
MIȘCĂRII NOASTRE Sf?ORTI- Prlve?te trecerea normelor — pen- 
VE, ACCENTUEAZĂ DIN NOU, tru toți ceilalți tineri. Nu trebuie 
CA PRINCIPALA SARCINA A

COLECTIVELOR SPORTIVE, 
ESTE ORGANIZAREA ACTIVI
TĂȚII OAMENILOR MUNCII IN 
VEDEREA TRECERII NORME
LOR COMPLEXULUI G.M.A.

Problema care se pune la ordi- 
• nea zilei este însă aceea a găsirii 
unor formo cît mai atractive de

normelor încă de acum, de la în- 
eeptul noului sezon sportiv în aer 
liber. Și în această privință, un 
mare rol îl au colectivele sportive 
și organizațiile U.T.M. De iniția
tiva și priceperea acestora depin
de dacă tinerii din respectivul loc

Tâmpul e prielnic, 
să ieșim pe stadioane !

do muncă își trec sau nu normele 
complexului, dacă participă cu in
teres Ia lupta pentru cucerirea in
signei sau nu.

Ce trebuie făcut ? In primul 
rînd o largă popularizare în jurul 
complexului. Și asta nu numai 
prin apeluri nesfîrșite, ci prin 
exemple concrete, prin explicarea 
amănunțită a foloaselor și necesi
tății trecerii normelor complexu
lui. Evident, în această privință un 
rol deosebit revine, organizațiilor 
l'.TMI., utemiștilor. Dar nu numai 
atît. Utemiștii au datoria de 
onoare să fie inițiatorii ieșirii pe

priveșto trecerea normelor

uitat niciodată că utemiștii au

25.000 DE FETE
antrenate

în întrecerile sportive
Din inițiativa comisiei sportive a Comitetului regional U.T.M. 

Ploești au fost organizate concursurile primei Spartachiade a fetelor 
din regiunea Ploești la disciplinele: atletism, handbal, volei, baschet, 
gimnastică, tir, șah și ciclism. Organizarea acestor întreceri are ca 
scop stimularea și dezvoltarea interesului fetelor pentru activitatea 
sportivi, dindu-le posibilitatea de a se pregăti în vederea trecerii pro
belor complexului sportiv G.M.A., precum și pentru ridicarea de ele
mente noi, valoroase. Noi am avut și o oarecare experiență în această 
direcție. în toamna anului, trecut, în raionul Tîrgoviște, pentru prima 
oară a fost organizată Spartachiada fetelor. Pentru o mai bună reu
șită, comisia regională a stabilit din timp și măsurile corespunzătoare. 
Astfel, îngpreună cu cpndtelul regional AJ.CJ’S. noi am multiplicat 
regulamentul Spartachiadei fetelor pe care l-am trimis colectivelor 
sportive și organizațiilor de bază U.T.M. șt care a fost pe larg dezbătut.

Ca mijloc de popularizare folosim din plin gazetele de perete, sta
țiile de amplificare și rtidioficare, lozinci mobilizatoare, vitrine cu 
premii etc. Măsurile luate de comisia regională, comisiile raionale și 
orășenești au făcut ca pini în prezent săj fie antrenate în întrecerea 
pe regiune peste 25.000 participante. Prima Spartachiadă a fetelor 
din regiunea noastră a dus la for marea multor echipe sportive femi
nine, iar alte colective existente dar avînd o activitate slabă, au fost 
reactivizate în vederea acestei mari competiții. Astfel, numai în raio
nul Rm. Sărat au fost formate'25 echipe de volei și 18 de tir, în ora
șul Buzău 3 echipe de handbal și 4 de baschet, în raionul Tîrgoviște 
au fost mobilizate 2-015 participante, în marea lor majoritate din 
mediul sătesc.

Spartachiada fetelor a fost primită cu mult interes de utemistele 
și tinerele regiunii Ploești. Multe din ele și-au exprimat dorința ca 
această întrecere să devină tradițională. în prezent, se desfășoară 
etapa pe centru de comune și localități; după care primele sportive 
clasate vor participa în ziua de 15 mai la fazele raionale și oră
șenești.

Un aport deosebit pe lingă organizațiile U.T.M. și comisiile 
sportive pentru buna pregătire și desfășurare a concursurilor, îl aduc 
și profesorii de educație fizică din școlile regiunii noastre.

Fazele raionale și orășenești; cît și cea regională ale primei Spar
tachiade a fetelor din regiunea Ploești vor duce la creșterea simți
toare a rîndurilor sportivilor din regiune.

Paralel cu concursurile din cadrul Spartachiadei fetelor au început 
să se desfășoare întrecerile din cad rul celei de-a IlI-a Spartachiade de 
vară a tineretului. Pentru o pregătire tehnică superioară, în majo
ritatea raioanelor și orașelor regiunii noastre au început să funcțio
neze un număr însemnat de centre de antrenament organizate cu cadre 
tehnice corespunzătoare care ajută pe tineri în pregătirea lor.

fost aceia din inițiativa cărora s-a 
introdus în țara noastră complexul 
sportiv G.M.A-

S-ar putea organiza, de pildă, în 
fiecare fabrică sau instituție zile 
sau săptămîni ale trecerii norme
lor complexului. Organizate în 
mod chibzuit, în zilele în care ti
nerii pot participa la concursuri, 
acestea ar da un rezultat deosebit. 
De asemenea s-ar putea organiza 
diferite forme de stimulare a ce
lor harnici în trecerea normelor —• 
prin organizarea unor reuniuni în 
cinstea celor care au cucerit insig
na, panouri cu cei mai noi purtă
tori ai insignei și multe alte for
me.

De succesul antrenării tinerilor 
la cucerirea insignei depinde și fe
lul cum antrenorii, arbitrii și teh
nicienii colectivelor sportive se 
ocupă de organizarea concursuri
lor, de conștiința acestora în pri
vința îndeplinirii exacte a perfor
manțelor necesare trecerii norme
lor de către aspiranți. In multe 
colective din Medgidia, de pildă, 
tehnicienii treceau „pe ochi" în 
carnetul de aspirant al tinerilor 
îndeplinirea normelor. Un aseme
nea procedeu nu contribuie desi
gur la privirea cu seriozitate a 
•complexului, a acțiunii de trecere 
a normelor, a pregătirii multilate
rale a celui ce dorește să cuce
rească insigna. In această privință 
credem că și ușurința și neglijența 
cu care unele comisii raionale 
G.M.A., efectuau controlul îndepli
nirii normelor, iar U.C.F.S.-urile 
(în trecut C.C.F.S.-urile) acordau 
insigna, au contribuit la mentali
tatea greșită cu care este privit în 
uneje colective sportive complexul 
G.M.A.

Sezonul în aer liber a început. 
Timpul este prielnic organizării 
trecerii normelor. Tinerii sînt 
dornici să iasă pe stadioane, să 
participe la întreceri sportive. 
Organizațiile U. T. M. și colec
tivele sportive au această da
torie să organizeze activitatea de 
trecere a normelor G.M.A., să an
treneze tinerii pe stadioane. între
cerile Spartachiadei de vară a ti
neretului care au început de cu
rînd în întreaga țară sînt un nou 
prilej de antrenare a tinerilor la 
trecerea normelor complexului. 
După cum se știe, întrecerile Spar
tachiadei au scopul — printre al
tele — tocmai de a pregăti pe ti
neri în vederea trecerii normelor 
complexului G.M.A.

In același timp, organizațiile 
U.T.M. trebuie să sădească în 
conștiința tinerilor obligația de 
onoare și datoria pe care aceștia o 
au de a pregăti și obține 
insigna G. M. A. ACEASTA 
NU E DOAR UN SEMN ONO
RIFIC OARECARE. CI O DIS
TINCȚIE DE CINSTE, DE 
ONOARE, PENTRU FIECARE 
UTEMIST, PENTRU FIECARE 
T1NAR.

PREGĂTIREA PENTRU MUN
CA ȘI APARAREA PATRIEI E 
O DATORIE PATRIOTICA A 
FIECĂRUI TINAR DIN ȚARA 
NOASTRA.

D. VIZIRII

in-Printre spectatorii turneului ... 
ternațional de tenis se discută și 
acum cu aprindere despre surprin
zătoarea victorie a reprezentanți
lor noștri în întîlnirea cu jucătorii 
sovietici. Dar să vă povestim cum 
s-au desfășurat faptele.

După prima zi 
de întreceri, 
mai exista 
Un dubiu ; 
cel prezențf 
tribune — pînă 
]a ultimul — au 
fost atunci una
nim de acord că 
reprezentativa 
de tineret a U. 
niunii Sovietice 
va ctștiga întîi. 
nirea cu echipa 
noastră ca și 
turneul. Faptele 
confirmau întru- 
totul aceasta. Al 
doilea jucător al 
Uniunii Sovieti
ce, Potanin, dis
pusese de D. Vi. 
ziru cu 6—0 • și
6— 1, Leyus cu
7- 5, 7-5 de Ți- 
riac jar la du-

. biu I.eyus, Par- 
mas—Serester.
Țiriae'; 1—6, 

6-4, 6-4, 7-9. 
Ultimul set — 
cej decisiv —t a 
fost amtnat pen. 
tru a doua zi. 
După cum se 
vede un singur 
set cîștigat ar fi 
adus în mod ca
tegoric victoria 
tertișmenilor so- 
vietlej.

Șl totuși, lucrurile nu s-iau sfîr- 
șit așa cum ne așteptam. Toate 
antecedentele au fost răsturnate. A 
urmat surpriza despre oare con. 
tinuă să se vorbească și acum. 
Sîmbătă, Serester și Țiriae au cîș
tigat setul decisiv în partida de 
dublu cu 11—9 (după ce sovieticii 
conduceau cu 7—6 și aveau meci, 
bol) și în acest fel și meciul.

In continuare, jucînd admirabil, 
D. Viziru l-a întrecut pe Lihacev 
cu 6—4 și 8—6 iar Țiriae a dispus 
de Potanin cu 6—4, 5—7, 8—6 ob- 
ținînd astfel o victorie de mare 
prestigiu, la oare, sincer nu ne 
așteptam în niciun caz. In ceea ce

privește jucătorii sovietici aceștia 
au declarat :

— Am fost surprinși de puterea 
de luptă a sportivilor romîni...

Rezultatele întîlnirii nu La îm
piedicat însă pe jucătorii sovie
tici și romîni să devină prieteni 
dintre cei mai buni. De fapt întreg 
turneul a prilejuit tinerilor tenis- 
inenf din cele patru țări—U.R.S.S,, 
Polonia, Ungaria și Romtnia — 
ocazia să se cunoască mai bine, 
să se împrietenească. să facă un 
prețios schimb de experiență.

— Pe maghiarii Körner și Toth 
— ne-a spus Dumitru Viziru — pe 
polonezul Zenek f-am cunoscut 
încă de la întîlnirea de anul tre
cut. Cu ei ca și cu Potanin am de
venit acum prieteni de nedespărțit. 
Printre altele am vorbit cu ei și 
despre turneu. Cu toții sînt mulțu. 
miți de organizarea turneului, de 
marele număr de spectatori, într.un 
cuvînt de tot. (în afară poate a

• După victoria repurtată la 
Tel Aviv asupra echipei Macabi 
în cadrul Cupei campionilor euro
peni la baschet, echipa C.C.A. 
București a susținut duminică la 
Haiffa un meci amical cu forma
ția Hapoel. Baschetbaliștii ro
mîni, prestând un joc foarte bun, 
au cîștigat cu scorul de 62—38 
(27-13).

UN CUPLAJ
MEDIOCRU

A", Ozon pare prea

vii-
va-

• La începutul săptămînii 
toare vor sosi în țara noastră 
loroasele echipe de volei ale clu
bului Dinamo Mhscova. După cum 
se știe, echipele Dinamo Moscova 
au fost in repetate rînduri cam
pioane ale Uniunii Sovietice.

• Echipa națională de fotbal a 
Algeriei, recent constituită din ju

POPA CORNEL 
responsabilul comisiei sportive 

ai Comitetului regional U.T.M. Ploești

Jucătorii sovietici și romîni au ținut st aibă o 
amintire comună, lată-i după meci împreună, in 

fața obiectivului aparatului fotografic.

rezultatelor directe pe care le-au 
obținut).

Duminică și ieri, întrecerile tur
neului reprezentativelor de tineret 
au continuat. Reprezentanții noș
tri D. Viziru, Țiriae și Serester 
ne-au adus satisfacția unei noi 
victorii intrecind echipa R, P, Un
gare cu 5—0 (Țiriae—Toth 6—4 
6—2; D. Viziru—Kiirner, 6—1, 6—4; 
Țiriae, Serester—Toth. Kfjrner 6—1, 
6—1, 6—4). In celelalte întâlniri 
s-au realizat următoarele rezultate: 
Polonia—Ungaria 3—2; U.R.S.S.- 
Polonia 5—0. întrecerile continuă 
astăzi și mîine tot pe terenurile 
Progresul,

J. ALPIN

începutpromițător
' In sfirșit, sezonul atletic de 
' pistă al anului a fost deschis!
’ Arbitrii au dat startul primelor 
, întreceri atletice in aer liber 
. ale anului. Asta s.a intimplal
- simbătă și duminică pe Stadio- 
' nul Republicii care a găzduit 
’ prima etapă a campionatului 
’ republican de atletism pe echi
pe.

■ Evenimentul — așteptat și
■ dorit — nu numai de atleți ci 
’ și de numărul mereu cresclnd 
\al iubitorilor atletismului din 
, Capitală, a dat satisfacții de- 
. pline. Ne-au bucurat, mai întâi,
rezultatele bune obținute in a- 

’ cest prim concurs. In legătură 
' cu aceasta vrem să vorbim nu- 
' mai despre cele două noi re. 
, corduri republicane : 50,21 m.
. !a disc al lui Virgil-Manolescu
■ și 15,11 m. la triplu salt a lui 
Mircea Stein. Amindouă au în
semnătate deosebită : prima a- 
runcare (oficială) romînească 
la disc peste 50 metri și prima 
săritură peste 15 metri a unui 
tinăr atlet încă junior.

Apoi ne-a bucurat marele nu. 
măr de atleți tineri care au 
luat startul in majoritatea echi
pelor, șl In mod special în 
echipele Metalul, Recolta, 
U.A.S.R. și T.C.H. Sperăm că 
șl de acum înainte cluburile vor 
crește și vor promova cu curaj 
in primele lor garnituri cit mai 
mulți atleți tineri.

Cît despre rezultatele gene
rale ale primei etape a campio. 
natului, e riscant să tragem 
concluzii definitive șl exacte. 
Ceea ce putem spune e că echi
pele Dinamo, U.A.S.R. și Me
talul s-au comportat cel mai 
bine.

Campionatul de 
fotbal al categoriei 
„A“ din acest an, 
deși reușește să-și 
păstreze în conti
nuare „secretele“ a- 
supra acelora care 
vor termina pe locu
rile 1 și... 11, nu reu
șește să ne ofere și 
ceva mai mult... fot
bal. A mai trecut o 
etapă. Ne apropiem 
de capătul competi
ției, dar partidele 
continuă să se des
fășoare la un nivel 
complect nesatisfă
cător. Tradiționalul 
derbi bucureștean, 
partidele dintre 

C.C.A.—Rapid ; Di
namo - București — 
Progresul, ne-a de
monstrat că fotba
liștii consacrați din 
Capitală continuă să 
bată păsul pe loc; 
nici vorbă de pro
grese ca rezultat 
al,„ jocului atletic 
etc., etc. Echipa an
trenată de Baratki 
și Gică Nicolae a 
obținut o victorie 
după multe insuccese. 
In realitate, Dinamo 
București nu este de. 
cit umbra echipei care 
a cucerit campionatul 
în 1956, care a obți
nut cu ani in urmă 
atâtea victorii inter
naționale de presti
giu. Iar Rapid-Bucu- 
rești ne deziluzio
nează de la joc la 
joc. Unde sînt ju
niorii talentați din 
reprezentativa țărlj, 
promovați cu doi ani 
în urmă în formația 
fotbaliștilor fero
viari ?

Nu este permis u- 
nei echipe de elan 
care înfruntă o for

mație de numai 10 
fotbaliști, evident 

mai în vir6tă, să nu 
reușească să mar
cheze măcar un sin
gur gol.

Sîntem nevoiți să 
repetăm un lucru pe 
care l-am susținut 
cu cîteva săptămîni 
în urmă: Rapid 
București se află în
tr-o situație critică 
datorită în primul 
rînd faptului că nu
mără un lot de ju
cători cu puțin mai 
mare decît efeciivul 
unei echipe de fot
bal. Lucrurile se vor 
agrava și mai mult 
dacă conducătorii și 
antrenorii clubului 
feroviar își vor pune 
toate speranțele nu
mai în... perioada 
transferărilor.

Nici la C.C.A. lu
crurile nu stau prea 
bine. îndată ce an
trenorii militarilor 
bucureșteni aruncă 
pe teren altă forma
ție decît cea „clasi
că“ a „bătrînilor“ 
suporterii lui C.C.A. 
Încep sa aibă emo
ții justificate. Dar 
nici formația tradi
țională nu mai este 
ceea ce a -fos-t, In 
schimb, se pare că ia 
C.C.A. exiști mai 
multă seriozitate în 
joc; mai mult spir.it 
de echipă, lucru care 
permite militarilor 
bucureșteni să con
tinue să șe .afle în 
plutonul care-1 ur
mărește' pe lider.

Progresul . Bucu
rești a trăit dumi
nică prin apărare. E- 
chipa antrenată de 
Lupaș se dovedește 
la fel de inconstan
tă în formă ca multe 
alte formații din

plictisit de fotbal, 
iar Oaidă ori cit de 
mult ar alerga nu 
poate să facă nimie 
,,de unul singur".

In rest, liderul a 
„aruncat“ U.T.A. în 
zona „lanternei ro
șii“, dovedind că 
este destul de hotă- 
rit a nu ceda atît de 
ușor un ioc pe care-1 
deține de multă vre
me, iar studenții ti
mișoreni i-au „îm
pins" la rîndul lor 
pe clujeni spre „sub
solul" diviziei, fără 
ca avantajul terenu
lui să-și spună cu- 
vîntul. La Petroșani 
și la Oradea, rezul
tate așteptate.

După etapa de a- 
laltăieri, atenția iu
bitorilor de fotbal se 
îndreaptă spre... mij
locul săptămînii, 

cînd pe stadionul 
„23 August” forma
ția braziliană Canto 
Do Rio va întîlni o 
selecționată divizio
nară. Ne surprinde 
însă faptul că antre
norii echipei noastre 
reprezentative pen
tru viitoarele întâl
niri internaționale, 
Augustin Botescu șl 
Ion Lupaș au che
mat în lot numai a- 
ceiași jucători cu 
care ne cunoaștem 
de mulți ani. dar 
n-am remarcat pre
zența niciunui fot
balist nou, dornic de 
afirmare.

C.C.A. este com
plect prezentă în iot, 
cu ambii portari, 
minus Dragomirescu; 
iar ceilalți o>pt jucă
tori ai lotului sînt 
din provincie.

M. ZONIS

„CURSA PĂCII“
G. Moiceanu

Marea competiție 
ciciistă Cursa Păcii 
Varșovia - Berlin - 
Praga a continuat 
luni cu desfășurarea 
etapei a IV-a între 
orașele Katowice și 
Wrocliaw. Confir- 
mînd revenirea de 
formă manifestată în 
etapa precedentă, ci" 
cliștii romîni s-au 
afirmat din nou și 
în deosebi Gabrlel 
Moiceanu care s-a 
clasat pe locul trei 
la sprintul final du
pă ce evadase singur 
din pluton la 2 km. 
de sosire, fiind a- 
Juns numai la intra
rea pe stadion. In
tr-un finiș foarte 
strins el a fost în-

de 
$i

Gustav 
Krolak. 

stabilirea

pe locul III în
trecut 
Schur 
Pentru
primelor trei locuri a 
fost necesară develo
parea fotografiei so
sirii. O cursă bună 
a făcut și Ludovic 
Zanoni, clasat in a- 
celași timp cu cîș- 
tigătorii.

Clasamentul eta
pei : Gustav Schur 
(R.D.G.) a parcurs 
190 km. în 4 h. 
56’52”; 2. Krolak
(R.P.P.)același timp;
3. Gabriel Moiceanu 
(R.P.R.)același timp;
4. Adler (R.D.G.), 
Venturelli (Italia), 
Hermans (Belgia). 
Brittain (Anglia), 
Koțev (R.P.B.), Za-

•tapa a IV-a
noni (R.P.R) toți în 
același timp ou 
Schur. Ceilalți patru 
cicliști romîni: Du
mitrescu, Vasilescu, 
Șelaru și Șerban au 
trecut linia de sosire 
după 2’15”.

In clasamentul ge
neral individual con
tinuă să conducă 
Damen(Olanda), ur
mat de Hermans 
(Belgia) la 25”, Ko- 
lumbet (U.R.S.S.) la 
2’14”. Pe țări se a- 
flă în frunte U.R.S.S., 
urmată de Olanda 
și Belgia. Echipa 
R.P.R. ocupă locul 8 
înaintea Italiei, Ce
hoslovaciei, R. F. 
Germane și Bulga
riei.

Un aspect din tâmpul probei de 5.000 m. plat

DIN ACTIVITATEA
cercurilor A.V.S.A.P

cători care au părăsit clandestin 
Franța, a susținut o întîlnire cu re
prezentativa Tunisiei. Echipa al
geriană a cîștigat cu scorul de 
5—1 (3—0). După turneul inter
național care va avea loc in curînd 
la Tunis echipa Algeriei va susține 
o serie de întilniri în țările arabe 
și în cîteva capitale europene.

După 90 de secunde...

„Natatfa romînească 
în ascensiune“

Duminică dimineața s-a des
fășurat la bazinul Floreasca 
întîlnirea prietenească de înot 
și polo dintre echipele clubu
lui Voros Meteor Budapesta și 
Progresul Gospodării Bucu
rești. Despre această întîlnire 
l-am rugait să ne vorbească 
pe antrenorul clubului ma
ghiar FRANCISK HORVATH. 
lată ce ne-a declarat:

— Reîntoarcerea vizitei pe care 
înotătorii și jucătorii de polo de 
la colectivul Progresul Gospodă
rii București au făcut-o î® țara 
noastră, ne-a lăsat impresii deo
sebit de frumoase. Primirea fă
cută, condițiile de concurs, totul 
au întTecut așteptările noastre.

a-Cel mai mult invidiem bazinul 
cesta.

In ceea ce privește rezultatele 
întîlnirii, ele sînt satisfăcătoare. 
La probele de înot, victoriile au 
fost împărțite. Dintre 
romîni mi-au plăcut în 
sebit Mitrofan la 200 
Voicu la 100 m spate, 
100 m fluture. M-am 
din nou: natația romînească se 
află într-o ascensiune uriașă.

In încheiere aș vrea să remarc 
foloasele și rezultatele deosebit 
de bune pe care le are organiza
rea întâlnirilor sportive interna
ționale între cluburi la diferite 
discipline sportive.

înotătorii 
mod deo- 
m bras, 
Zagar la 

convins

O lansare cu parașuta în că
dere liberă de la mari înălțimi 
este de-a dreptul impresionantă. 
Asemenea spectacole nu se puteau 
vedea cu ani în urmă în țara 
noastră. Nimeni nu se încumeta 
să se lupte cu implacabila lege a 
gravității în condițiile echipamen
tului și aparaturii de atunci.

Dar „necunoscutul“ a fost în
vins. Sportivi îndrăzneți din 
A.V.S.A.P., dotați cu mijloace 
speciale pentru astfel de tenta
tive, au început să execute lansări 
în cădere liberă, mai întîi de 15 
și apoi de 50 și 60 secunde.

De un ajutor prețios în victoria 
obținută le-au fost întîlnirea cu 
campionii mondiali — parașutiș- 
tii sovietici — și în special cu 
antrenorul lotului U.R.S.S., mae
strul emerit al sportului, Storci- 
enco, care le-au transmis din 
bogata lor experiență. Acești vir
tuoși ași ai parașutei au arătat 
practic sportivilor noștri cum se 
pilotează corpul în aer în timpul 
căderii libere și cum se poate 
evita intrarea în vrie.

Nu cu mult timp în urmă, spor
tivii asociației au pornit să do
boare noi recorduri. Intr-una din 
zile un grup dintre ei a executat 
mai multe lansări de la mari 
înălțimi, în timpul cărora au des
chis parașutele abia după 90 de

secunde. Curajoșii parașutiști au 
căzut prin spațiu cu o viteză 
amețitoare de peste 50 kilometri 
și au declanșat parașutele cînd 
mai aveau abia 250 metri pînă la 
pămînt.

Parașutiștii noștri execută a- 
cum în mod curent asemenea lan
sări. In timpul îndelungatei evo
luții prin aer ei își dirijează cor
pul, după propria lor voință, exe
cutând cele mai complicate fi
guri acrobatice.

Pentru ca aceste figuri să reu
șească cît mai bine, tinărul spor
tiv Nicolae Velicu, de la Aeroclu
bul Central, a construit un aparat 
special, care permite declanșarea 
deschiderii parașutei în aer, în- 
tr-un mod extrem de simplu și 
sigur. Aparatul dă posibilitatea 
celui care execută lansarea să 
evite mișcarea de ducere a bra
țului drept spre piept, pentru ac
ționarea siguranței, mișcare ce 
înainte vreme producea perturba
ți! în evoluțiile prin spațiu.

Investigații în tainele 
adîncurilor

V-ați întrebat vreodată cine cu
lege pe peliculă fermecătoarele 
imagini ale florei și faunei mari
ne, care vă îneîntă adeseori în 
timpul spectacolelor cinematogra

fice ? Munoa aceasta, plină une
ori de riscuri neprevăzute, este fă
cută de temerarii scafandri, care 
echipați cu costume și aparate spe
ciale execută investigații în tai
nele adîncurilor.

In toamna anului 1956, aseme
nea investigații au fost făcute de 
5 scafandri germani de la asocia
ția patriotică „Sport und Technik“ 
și în apele Mării Negre, pe por
țiunea regiunii Constanța. Cu a- 
ceastă ocazie, ei au prins pe peli
culă aspecte ale florei și faunei 
litoralului nostru, în vederea al
cătuirii unui film documentar, 
precum și imagini ale epavei va
porului spaniol „San Antonio“, 
scufundat în apropiere de Agigea 
acum trei decenii.

In timpul vizitei lor în țara noa
stră, scafandrii germani au fost 
oaspeții cluburilor de sporturi ma
rinărești ale A.V.S.A.P, Un grup 
de tineri membri ai acestor clu
buri au însoțit permanent pe cu
rajoșii cufundători, în timpul exe- 
outării misiunilor lor și au învă
țat foarte multe lucruri interesan
te. Ba mai mult, înainte de ple
care, cei 5 sportivi de la „Sport 
und Technik“ au organizat la 
clubul nautic al asociației din 
Constanța un curs de două săp
tămîni, în cadrul căruia au initiat 
mai mulți tineri membri

A.V.S.A.P. în specialitatea lor. La 
sfirșit, ei au făcut cadou acestor 
pioneri ai sportului de cufundător 
din țara noastră, două costume 
speciale de scafandru, cu toate 
accesoriile necesare.

Noii inițiați n-au păstrat pentru 
ei „secretele“ primite. Sub con
ducerea tovarășului Val Săvulescu, 
șeful clubului nautic A.V.S.A.P. 
din Constanța, au înființat vara 
trecută un alt curs, în cadrul că
ruia au transmis altor tineri —- 
pescari, marinari, muncitori din 
port — din cunoștințele și expe
riența lor. De la terminarea cursu
lui și pînă în prezent, acești spor
tivi au executat numeroase lan
sări sub apă, iar câțiva dintre ei au 
construit singuri costume de sca
fandru, după cele două modele 
lăsate de prietenii germani, cu 

■ care au reușit să stea sub apă mai 
mult de o jumătate de oră.

Acum ei așteaptă cu nerăbdare 
zilele călduroase pentru a conti
nua antrenamentul și pentru a ini
ția în acest interesant sport, necu
noscut pînă acum la noi, și alți 
tineri. Dar mai mult decît atît, 
ei așteaptă eu nerăbdare ziua cînd 
vor avea toate condițiile pentru a 
începe să fixeze pe pelicula de 
film primele imagini din tainica 
lume a adîncurilor.

D. LAZAR

f
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A REPUBLICII CEHOSLOVACE Maeștri ai scenei sovieticeì

Studenti mediciniști
cu comportări nedemne

nu e locul să dis- 
atitudinea față de

__r__  într-un cămin stu
dențesc ; ’doar aici bunul obștesc 
se confundă cu bunul personal, 
cu propria ta casă, aici iți petreci 
timpul liber, ești vesel sau trist, 
citești o carte sau pur și simplu 
scrii o scrisoare părinților...! 
Cum s-ar putea uita atunci că 
trebuie să te porți cu grijă pen
tru fieoare colțișor, că de fiecare 
lucru de care te folosești tu se 
folosesc și ceilalți membri ai fa
miliei studențești ? Totuși, la că
minul studențesc «30 Decembrie“ 
al Institutului Medico-Farmaceu- 
tic se simte nevoia unei discuții 
pe această temă. Tovarășul Aurel 
Săvulescu, administratorul cămi
nului, se încruntă dacă îi pui în
trebări legate de aceasta, pentru 
că e nevoit, de dragul adevăru
lui, să-ți spună și lucruri neplă
cute, cu totul compromițătoare 
pentru niște studenți, oameni 
care, în doi-trei ani, se vor con
sidera intelectuali. Aceste lucruri 
pornesc de la neglijențe mărun
te : paturi nefăcute, murdărie, 
resturi de mîncare pc care le lasă 
locatarii ca — de pildă, cei ai 
camerei 59, studenți in anul IV 
tocmai — ironie! —• la Faculta
tea de Medicină generală și a- 
jung pînă la fapte grave, care 
dovedesc dispreț pentru bunul 
colectiv și pentru munca celor 
care l-au realizat. Locatarii ca
merelor 85 și 125, studenți ma
turi ca vîrstă și ca pregătire,
Viorel Roman, Ion Stănescu,'
Gheorghe Mihalache, Teoctist Be- 
jenaru și Gheorghe Badiu au lă
sat robinetele deschise pină cînd 
apa, inundînd camerele, a stricat 
podeaua și plafonul la etajul in
ferior. Lipsa lor de simț de res
ponsabilitate In această chestiune 
e cu atît mai evidentă cu cit nici 
făptașii — numai doi la număr: 
unul pentru fiecare cameră — 
n-au recunoscut adevărul și nici 
ceilalți n-au considerat necesar 
să-i tragă la răspundere, prefe
rind să fie solidari în culpă.

Există la mulți studenți loca
tari ai acestui cămin o nepăsare 
pentru banii care se cheltuiesc, 
pentru urmările — oricît de gra
ve — ale faptelor lor : lumina 
arde inutil în camerele 78 și 111, 
în băi, in holuri, cei care au pri
ze în camere dezizolează fire la 
lampă ca să-și facă instalații 
primitive pentru reșouri și din 
cauza aceasta se ard mereu sigu
ranțe, rozetele de la dușurile a- 
bia reparate dispar ca prin far
mec...

Autorii unor asemenea ^cțiuni 
nu sînt mai niciodată descoperiți. 
Atunci, administrației cățninului 
nu-l răirrine altă soluție decît să 
scoată alți bani pe lîngă sumele 
Importante care se cheltuiesc In 
mod normal cu întreținerea cămi-

Se pare că 
cutăm despre 
bunul obștesc

nului, să repare paguba și... să 
fie veșnic cu ochii în patru, nu 
cum s-ar cuveni față de studenți 
ci așa cum ar fi normal într-o 
colonie de deiicvenți.

Mă gîndeam, ascultînd toate a- 
ceste lucruri neplăcute, ce s-ar 
întîmpla dacă într-o bună zi ad
ministrator, meșter, îngrijitoare 
n-ar mai fi dispuși să șteargă cu 
atîta efort urmările diferitelor 
grade de neglijență și i-ar lăsa 
pe studenți să trăiască în locuin
ța pe care și-o „gospodăresc" 
astfel. Ar fi o lecție aspră, care 
i-ar pune, incontestabil însă, în 
gardă, arătindu-le in lumina cea 
mai clară ce fac ei din averea 
care le-a fost dată în folosință.

Studenții mediciniști sînt fii ai 
oamenilor muncii care își deșă- 
vîrșesc pregătirea în condiții 
demne de invidiat, ca să poată, 
la rîndul lor, să devină utili; 
modul cum unii din ei se poartă 
in cămin are însă un foarte 
neplăcut iz burghez, de feciori de 
bani gata, care consideră studen
ția nu o perioadă de încordată 
muncă intelectuală ci un timp 
prielnic teribilismelor, boemiei, 
iresponsabilității; de aceea, ei ÎȘi 
permit, cu o anacronică neruși
nare, să-și bată joc de condițiile 
pe care li le-a pus ia dispoziție 
statul democrat-popular și de 
munca celor puși aici să le spri
jine studiul, scutindu-i de orice 
griji.

De obicei, condițiile bune, con
fortul au o influență civilizatoare 
asupra oamenilor. La căminul 
„30 Decembrie" instalat într-un 
fost hotel, studenții nu se pot 
plinge: locuiesc in centru, au 
camere cochete, frumos mobilate, 
multe dintre ele adevărate garso
niere cu hol și baie proprie. Dar 
tovarășele îngrijitoare nu pot a- 
v.ea satisfacția că munca lor e u- 
tilă și respectată: parchetul pe 
care-1 freacă lunar e totuși mur
dar, băile sînt prost întreținute, 
camerele jn dezordine, cu haine 
aruncate... Cîteodată ar fi impo
sibil să faci o legătură între bă
iatul îngrijit și drăguț, bărbierit 
și cu hainele frumos călcate, care 
pleacă în oraș să se plimbe și lo
catarul neglijent și cu obiceiuri 
urîte, care provoacă atîta bătaie 
de cap...

Nu mai e cazul să insist: cred 
că și organizației U.T.M. a Insti
tutului Medico-Farmaceutic îi 
este limpede că omul civilizat nu 
poate fi unul la locul de muncă 
și altul cînd nu-l supraveghează 
nimeni și deci că trebuie să facă 
din atitudinea studenților cămi- 
niști o problemă. Opinia publică 
a colectivului poate înclina ba
lanță, așa incit studenții să fie 
influențați nu de cei cu astfel de 
atitudini reprobabile și să nu-i 
sprijine cu o solidaritate prost 
înțeleasă ci să urmeze exemplul 
unor oameni civilizați și demni

și î<n viața intimă ca Stelian Bor- 
duz, Nicolae Angelescu și Ma
rian Dumitrescu, ale căror came, 
re și atitudine în cămin consti
tuie pentru ei o îrumoasă carte 
de vizită.

ILEANA POPOVICI

Membrii delegației parlamen
tare a R. Cehoslovace, în frunte 
cu Iosef Valo, vicepreședinte al 
Adunării Naționale a R. Ceho
slovace care ne vizitează țara au 
petrecut ziua de duminică în re
giunea Timișoara. Membrii dele
gației sînt însoțiți de tov. D. Si- 
mulescu, deputat în Marea Adu
nare Națională a R. P. Romîne, 
precum și de dr. Ivan 
Illkiv, ambasadorul R, 
slovace în R.P. Romînă.

Duminică dimineața 
au făcut o vizită la Palatul Cul
tural din Arad.

Rohali
Celio-

oaspeții

Oaspeții s-au îndreptat apoi cu 
mașinile spre Timișoara. La sfa
tul popular al regiunii Timișoara 
delegația de deputați ai Adunării 
Naționale a R. Cehoslovace a 
avut o întîlnire cu deputați din 
regiune ai Marii Adunări Națio
nale a R.P. Romîne și cu depu
tați ai sfatului popular regional.

★
Delegația Adunării Naționale a 

R. Cehoslovace a sosit luni di
mineață în orașul Iași. Membrii 
delegației sînt însoțiți d!e Mihai

Mujic, deputat în Marea Aduna
re Națională a R.P. Romîne, se
cretar al Consiliului Central al 
Sindicatelor, precum și de Ivan 
Rohali Illkiv, ambasadorul R. 
Cehoslovace în R.P. Romînă.

In cursul dimineții, membrii 
delegației parlamentare din R. 
Cehoslovacă au avut o întîlnire 
cu deputății sfatului popular oră
șenesc.

In cursul zilei membrii delega
ției parlamentare din R. Ceho
slovacă au făcut mai multe vizi
te în oraș.

printre tinerii 
artiști amatori

oa«

ale 
B li
eti-

Vedere de ansamblu asupra unui 
grup de blocuri construite în car

tierul Floreasca din Capitală

If I
Iii

Consfătuire cu cititorii
Luni duipă-amiază în sala tea

trului de păpuși „Licurici“ dm 
orașul Bacău a avut loc o con
sfătuire organizată de ziarul 
„Scînteia tineretului“ și comite
tul orășenesc U.T.M. cu prilejul 
zilei presei comuniste. Au luat 
parte l,a această consfătuire peste 
150 de tineri din orașul Bacău, 
din uzine, fabrici, școli, institu
ții. In cuvintul lor numeroși par
ticipant au vorbit despre conți
nutul ziarului „Scînteia tineretu
lui“ făcînd o serie de observații 
juste pentru îmbunătățirea conți
nutului ziarului.

Decorare

Cu prilejul aniversării a 60 de 
ă, 40 de ani de actlvi-

Cu prilej 
ani de viaț; . 
tate artistică interpretativă și pe
dagogică, pentru merite deosebi
te, Prezidiul Marii Adunări Na
ționale a Republicii Populare Ro- 
mîne a conferit titlul de maestru 
emerit al artei din R.P. Romînă 
și Ordinul Muncii clasa l-a vio
loncelistului Dimitrie Gh. Dinizu, 
profesor șef de catedră și directo
rul Conservatorului de Stat „Ci- 
prian Porumbescu“ din București.

(Agerpres)
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REALIZEAZĂ TINERII MUNCITORI
FOLOSIREA DIN PLIN
A UTILAJULUI

(Urmare din pag. l-a)

Lasportul sulurilor de urzeală, 
cabinetul tehnic s-uu ținut confe
rințe despre repararea utilajului, 
care au fost audiate de inginerii 
și tehnicienii din fabrică.

Aici la „Donca Simo“ există 
mulți muncitori foarte buni. Sînt 
însă și unii care nu-și realizează 
normele. Recalificarea acestora a 
stat în atenția conducerii între
prinderii. Pentru ei au fost înfiin
țate cursuri speciale de pregătire 
profesională. Ca urmare, lucrurile 
s-au schimbat mult. Acum aceste 
cursuri sînt frecventate de 18 mun. 
citoare.

funcționare a mașinilor depinde 
de calitatea reparațiilor. Respec
ți ndu-se planul de reparații pre
ventive s-a reușit să se reducă re
parațiile accidentale și deci mași
nile să funcționeze mai din plin. 
Maiștrii primi ca și cei de sectoa
re se ocupă permanent de regla
rea războaielor, de calitatea aces
tei reglări, de schimbarea suluri- 
lor cu urzeală în cel mai scurt 
timp, ca și de aprovizionarea fiv 
cărui loc de muncă, pentru ca pla
nul de producție să se îndepli
nească în mod ritmic.

rea marginilor. Inovația tovarășu
lui Vasile Szabo elimină timpii de 
derulare a țesăturilor de pe sul și 
reduce procentajul de capete și 
fâșii.

Fiecare din inovatori caută căi 
noi care să asigure victoria în în
trecerea dintre fabrici și 
buie la producerea de 
mai multe, mai bune și 
ne.

MERITUOȘII

CE FAC TEHNICIENII?

LENEȘUL PĂGUBEȘTE. 
DAR OARE NUMAI EL?

sa contri' 
produse 

mai iefti

400 de

văzut realizările

Membrii delegațiilor sindicale
de peste hotare în vizită la Orașul Stalin

După o vizită de cîteva zile în industriei, au
stațiunile climaterice de pe Valea sociale și culturale din anii pu- 
Prahovei, delegațiile sindicale terii populare. Intîlnirile repre- 
care la invitația C.C.S.. se află în zentanților sindicatelor oameni- 
țara noastră cu pțălejul( zilei de lor muncii de peste hotare cu 
1 Mai au sosit ieri în Orașul muncitorii, funcționarii și tehni-1 Mai au sosit ieri în Orașul 
Stalin. Luni, împărțiți pe grupuri, 
oaspeții au vizitat uzinele de 
tractoare „Ernst Thălmann“, uzi
na „Steagul Roșu“, fabricile 
„Partizanul Roșu“ și „Timpuri 
Noi“. In întreprinderi, ei au luat 
cunoștință de succesele obținute 
de oamenii muncif în dezvoltarea

muncitorii, funcționarii și tehni
cienii din întreprinderile Orașului 
Stalin au prilejuit nu numai o 
mai bună cunoaștere reciprocă și 
un rodnic schimb de experiență, 
dar și o caldă manifestare a so
lidarității internaționale a celor 
ce muncesc.

Ădunare consacrată
Zilei presei

La Teatrul C.C.S. din Capitală 
a avut loc luni după amiază o 
adunare consacrată Zilei presei.

Au participat redactori ai ziare
lor și publicațiilor din Capitală, 
oameni de artă și cultură, mun
citori fruntași din industria, poli
grafică și corespondenți voluntari 
de presă.

Au fost de față atașați de presă 
ai unor misiuni diplomatice acre
ditați Ta București și corespon
denți ai presei străine în țara 
noastră.

Adunarea 
tov. Nestor 
adjunct al 
președintele
din R.P. Romînă.

Despre Ziua presei a vorbit tov. 
Teodor Marinescu, director gene
ral al Agenției romîne de presă 
„Agerpres“, vicepreședinte al U- 
niunii Ziariștilor din R.P. Ro
mînă. La sfîrșit Ansamblul de 
cîntece și dansuri 
popular al Capitalei 
un program artistic.

a fost deschisă de 
Ignat, redactor șef 
ziarului „Scînteia“, 
Uniunii Ziariștilor

Tineri de
Toate forțele

campaniei

pe ogoare ! 
pentru succesul 

de însămînțări

Am cunoscut-o pe lordana Mar- 
dare. E o fată de 19 ani și condu
ce cea mai bună brigadă din fa
brică (deținând steagul decernat 
de comitetul U.T.M.). Mai sînt însă 
și tineri, ca Stan Dorina de pildă, 
care pierd mult timp cu diverse 
fleacuri. Mai sint și alții, care ab
sentează. In luna martie, de pildă, 
absențele nemotivate și învoirile 
au însumat 608 ore. Raportat lu 
numărul total al muncitorilor nu
mărul celor nedisciplinați nu este 
mare, dar tinerilor trebuie să li 
se arate că o absență a lor împie
dică fabrica să realizeze mai mul
te succese.

Dar oare numai leneșul păgu
bește ? Firește că nu. Să facem 
un calcul. Un țesător lucrează la 
2 și 3 războaie. Lipsind o singură 
zi el păgubește producția de o 
cantitate de țesături din care s-ar 
putea confecționa 20—30 cămăși 
bărbătești. Iată deci ce înseamnă 
pentru economia națională o zi 
pierdută de un singur țesător.

Asemenea calcule folosește ade
sea comitetul U.T.M. cînd le vor
bește tinerilor despre necesitatea 
respectării disciplinei. Membrii 
comitetului U.T.M. se ocupă cu 
seriozitate de educarea tinerilor, 
și în ultima vreme, numărul ab
sențelor și al învoirilor a scăzut 
simțitor.

Pentru creșterea randamentului 
o mare importanță o are și

Conducerea fabricii și cercul 
A.S.I.T. au repartizat pe ingineri 
și tehnicieni în secții pentru a 
sprijini acțiunea de creștere a 
randamentelor. Cum lucrează a- 
ceștia ? Să luăm un exemplu. Ti- 
năra ingineră Ecaterina Pescaru, 
responsabila cabinetului tehnic, 
răspunde de ambele schimburi din 
secția a Ill-a. Dunsa stă zilnic de 
vorbă cu maiștrii despre proble
mele pe care le ridică procesul de 
producție. Unde se ivesc greutăți 
pune umărul pentru înlăturarea 
lor. Odată au stat trei războaie 2 
ore fiindcă au lipsit curelele de 
bătaie. Inginera a intervenit la 
timp. Altă dată a observat că tu
rațiile la războaie sînt prea mici, 
împreună cu maiștrii a controlat 
război cu război și in funcție de 
posibilități a sporit turațiile. Și a- 
cest lucru îl face fiecare la secția 
unde a fost repartizat.

...ȘI CE FAC INOVATORII?

Descoperă noi comori. Utemistul 
Mircea Țintea, maistru la prepa- 
rație, a realizat un dispozitiv care 
evită deformarea spetelor fi rupe-

în fabrică sînt peste 
fruntași, dintre care foarte mulți 
tineri. lordana Mar dare, Adela 
Tudose, Maria Enacopol, Elena
Negulescu, Viorica Niță, Ilie Pîr- 
vu sînt printre cei mai îndreptățiți 
să fie citați ca exemplu demn de 
urmat.

Ilie Pîrvu e maistru în secția 
9 B — secție fruntașă. Toată sec
ția este constituită în briga
dă. Diferența dintre randa
mentul planificat și cel reali
zat în martie, echivalează cu 1200 
metri liniari de țesături. Dacă 
toți țesătorii ar da zilnic peste 
plan numai 1 metru de țesături 
s-ar realiza o cantitate de țesături 
din care s-ar putea lucra peste 
1.000.000 confecții diferite.

★
în acțiunea în care s-au obținut 

realizări atît de bune, colectivul 
fabricii ar trebui ajutat mai mult. 
Curelele de bătaie lucrate la fa~ 
brica „8 Mai“ Mediaș, sînt insă de 
calitate necorespunzătoare, tran
sportul pe C.F.R. durează mult 
(de la Cluj la București un lot 
de curele a făcut... 10 zile) și lip
sesc... șuruburile. Forurile compe
tente sînt datoare să ia măsuri.
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2 — Bucureștiul e frumos nu 
o< numai grafie configurației sale
3 arhitecturale. Marea sa frumu

sețe izvorăște din sufletul 
menilor....

Cuvintele acestea sînt 
unui oaspete drag; N. V. 
dorin, artist al poporului,
noscut bucureștenilor prin spec
tacolele Teatrului Mic Acade
mic de Stat Rin Uniunea Sovie
tică. Cum nu-i vorba aici de-o 
simplă declarație acordată unui 
ziarist, se cuvine să pomenim 
momentul care i-a îngăduit lui 
Nicolai Vasilievici asemenea 
reflecții. împreună cu E. Tur
cianinova, Nicolai Vasilievici a 
fost invitat la un spectacol cu 
piesa „Bun e adevărul, dar mai 
bun e norocul“ a marelui cla
sic rus N. Ostrovski.

La ora fixată cei doi oaspeți 
au sosit ocupîndu-și, ca fiecare 
spectator, fotoliile rezervate. 
După primul act gazdele s-au 
tot sucit s-au tot învirtit dar 
pînă la urmă le-au pus o între
bare celor doi invitați:

— N-ar fi mai bine ca din 
celelalte acte să vă prezentăm 
numai cîteva fragmente ?

Nicolai Vasilievici i-a privit 
o clipă mustrător :

— Cum vine asta ? Specta
colul prezintă pentru noi foar
te mult interes. Și-apoi, pînă 
acum, e bine realizat...

Intervenția neașteptată a gaz
delor ne obligă la o explicație. 
Poate v-ați fi așteptat ca a- 
cest spectacol să fie realizat 
pe prima scenă a țării, de către 
maeștrii teatrului românesc. De 
astă dată oaspeții noștri au fost 
invitați la un spectacol al unui 
colectiv de amatori — unul din 
cele cîteva sute de 
colective 
noastră — cei drept unul din
tre cele mai bune. Și i-am 
nedreptăți prezentîndu-i pe ar
tiștii Ansamblului 
Centrocoopului 
ceva și despre 
ansamblu.

Anul trecut 
miul I pe Capitală și al li-lea 
pe țară pentru interpretarea 
piesei „Bărbatul fără opinci“. 
Regizorul colectivului de teatru, 
tînărul actor Eugen Stoicescu, 
de la teatrul „C. Nottara“ a cu
cerit titlul de cel mai bun re
gizor al spectacolelor de ama
tori pe întreaga țară. Elemente 
dotate cu evidente calități acto
ricești, membrii colectivului de 
teatru al Ansamblului Centra-

coop au trecut în repertoriu pie
se deosebit de prețioase a că
ror realizare cere eforturi mari.

— „Bun e adevărul, dar mai 
bun e norocul“, ca ți alte cîteva 
piese ale lui Ostrovski, reclamă 
în realizarea lor o muncă deo
sebită. Este explicabil de ce 
pentru artiștii amatori există 
multă stringere de inimă cînd 
trec în repertoriu asemenea 
piese. Surpriza noastră a în
trecut așteptările urmărind la 
rampă eroii lui Ostrovski, tră
ind intens în interpretarea 
unor artiști romîni amatori“ — 
spunea într-o pauză Nicolai Va
silievici.

...De cîteva minute se 
aplaudă încontinuu. Artiștii 
sint mereu chemați la rampă. 
Costumați, au coborit de pc 
scenă. Mavra Tarasova (Dună
rea Dumitru) este felicitată, și 
îmbrățișată de E. Turcianinova, 
artistă a poporului din Uniunea 
Sovietică.

— Bravo I ai jucat fru
mos. insă de ce-ai umblat cu 
baston ? Ostrovski a creat o 
bătrină moșiereasă plină de vi
goare, care se înțelege, nu avea 
nevoie de un așa sprijin...

Nicolai Vasilievici l-a intim- 
piuat... pe Plafon (Petre Mar- 
covici). Treizeci de ani, (in 
380 de spectacole) a trăit dra
ma acestui om și a înțeles viața 
lui, a celui care lupta pentru 
adevăr. Acum cind și-a găsit 

era și firesc să se 
toată inima.
vreo patru ceasuri 
doi artiști sovietici 
mijlocul tinerilor
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existente
asemenea 
în [ara

artistic al 
fără a aminti 

istoricul acestui

au cucerit prer

un... coleg, 
bucure din

Trecuseră 
de cînd cei 
se aflau în 
artiști amatori de la Centra- 
coop. Tinerii ascultau cu aten
ție părerile maeștrilor.

-— Fiecare trăiește intens ro
lul și asta-i foarte bine. Uneori 
insă — deși in ansamblu spec
tacolul este excelent regizat ■— 
se gesticulează mult prea mult. 
Costumele par contemporane și 
nu sînteți astfel fideli 
descrisă de Ostrovski.

★
S-a mai discutat încă multă 

vreme. Noi am mai reținut 
insă un amănunt ; o adresă pe 
care artiștii sovietici au dat-o 
gazdelor : „Societatea de tea
tru din Moscova“. Aici — spu
neau ei — puteți scrie soliei- 
tînd amănunte, indicații in le
gătură cu piesele pe care le 
veți juca“. Oricind vi se va 
răspunde cu multă plăcere.

N. RANGA

epocii
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Teatrul Mic Academic 
de Stat din Moscova 

și-a încheiat turneul în țara noastră
După minunatele spectacole liu-Birlic, scriitorul Ion Marin 

prezentate timp de două săptă- Sadoveanu, directorul Teatrului 
mini în cadrul turneului între- Național „I. L. Caragiale“, Leți-, 
prins în (ara noastră, colectivul fia Jonescu, vicepreședinte al Sfa- 
Teatrului Mic Academic de Stat 
din Moscova, a părăsit duminică 
dimineața Capitala plecînd în 
R.P. Bulgaria.

La gara Băpe^sa, colectivul 
Teatrului Mic ă fost condus de 
tovarășii Constanța Crăciun, ad
junct al ministrului Invățămîntu- 
lui si Culturii, Eugen Rodan, se
cretar al Consiliului Generai 
A.R.L.U.S., artiștii poporului Lu
cia Sturdza Bulandra și Gr. Vasi-

fia lonescu, vicepreședinte al Sfa
tului Popular ai Capitalei, func
ționari superiori din Ministerul 
Tnvățămîntului și Culturii, nu
meroși artiști, regizori, studenți 
aj Institutului de artiț, teatrală și 
cinematografică „I. L. Caragiale“.

Au fost de față Stoian Pavlov, 
ambasadorul R. P. Bulgaria la 
București^ ji. V-l F. Nikolaev, con
silier al Ambasadei Uniunii So
vietice la București.
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și găleți cu var văruiau, tăiau fi 
legau pe spolieri vița de vie. O 
întreagă armată de oameni se afla 
fi în grădină la pregătirea fi scoa
terea răsadurilor. In acest furni
car de oameni am sezisat cu bucu
rie prezența masivă a tinerilor co
lectiviști. Brigadierul Constantin 
Hagianu de ta brigada a Ill-a, 
brigadă fruntașă în această perioa
dă, mi-a recomandat ca pe cei mai 
harnici pe tinerii din neamul Lin- 
tiftilor : Coștea, Nicu, și Nicu R- 
Lintiș.

Seara, cînd. mi-am luat rămas 
bun de la ei, președintele gospo
dăriei își nota in carnețelul său : 
toate lucrările din epoca a II-a, 
adică însămînțarea celor 563 hec
tare cu porumb, au fost complect 
terminate în seara zilei de 3 mai.

In raionul Ploești 
participarea tinerilor 
este ne satis făcătoare

In raionul Ploești suprafața 
destinată culturilor de primăvară 
se ridică la 53.218 hectare. Vre. 
mea e destul de prielnică. De 
mai bine de 8 zile ploaia, n-a mai 
căzut iar soarele a zvîntat în 
bună parte' pămlntul. Totuși, în 
acest raion lucrările agricole de

primăvară sînt mult rămase în 
urmă.

Inginerul D. Bălănescu, șeful 
secției agricole a sfatului popular 
raional Ploești ne relatează că la 
această situație contribuie și sla
ba participare a unor organizații 
de bază U.T.M. din comunele ra
ionului. Sînt comune ca Tătari, 
Finfa, Puchenii Mari, Rîfov, Ti- 
nosul, Poenarii, Burchi și altele 
care n-au efectuat pină în pre
zent decît 20—23% din lucrările 
agricole de primăvară. Nici orga
nizațiile de bază U.T.M. și nici 
instructorii comitetului raional 
U.T.M. pentru aceste comune nu 
s-au străduit să mobilizeze tine
retul să participe cu toate for
țele la lucrările campaniei de 
primăvară. Această stare de lu
cruri trebuie să dea de gindit 
nu numai organizațiilor U.T.M. 
din comunele mai sus amintite, 
ci și membrilor comitetului raio
nal U.T.M. Ploești — prim secre
tar Vasile C. Ioan.

In cadrul activului raional 
U.T.M. sînt încă tovarăși cu 
munci de răspundere ca: Anghel, 
Bucur, Nicolae Z. Petre și alții 
care și acum muncesc mai mult 
cu hîrtiile, planurile, informă 
rile și situațiile.

Este timpul ca și acești- 
răși să fie mai aproape d- 
și să-i mobilizeze la eh 
cît mai urgentă a 
campaniei de însămînț'“

al Sfatului 
a prezentat

(Agerpres)

...FUNCȚIONAREA PERMA
NENTA A RĂZBOAIELOR

Mașinile din fabrica ,J)onca Si- 
mo“ nu sînt noi. Au produs atiția 
metri pătrați de țesături incit cu 
acestea sar putea înconjura de 
cîteva ori globul pămîntesc. Buna

NOSTRUCONCURSUL

tru satisfacerea vanității părinților, 
la o vîrstă de supunere și mai 
puțină maturitate, acceptă deci, și 
pentru el și pentru părinți, mese
ria. Dar ce devin aceștia ? Exce- 
lenți executanți, poate, oare nu 
dăruiesc fiecărui lucru pe care-1 
fac măcar un dram din sufletul 
lor, sau niște pierde vreme. Și 
într-un caz și în celălalt nu vom 
avea de la acești tineri, cînd voi 
intra în producție, ceea ce aș
teptăm,

— Și atunci ?...
N-am primit direct răspunsul. 

Profesorii țineau să dezvăluie toa
te cauzele care-i duc pe unii ti
neri la alegerea drumului greșit în 
viață.

Conferențiarul Vasile Cocheci 
tocmai dorea să continuie:

— Am avut studenți hotărîți 
să termine facultatea de chimie pe 
care o urmau și să se înscrie apoi 
la filologie, de pildă — adică să-și 
însușească profesia spre care se 
simțeau atrași. Nu-i un act de cu
raj, cum poate aceștia sînt încli
nați să creadă. Dimpotrivă, este 
un act condamnabil. Producția aș
teaptă un inginer, după cinci ani 
de facultate, nu un tînăr care să 
ia de la capăt altă facultate. 
Aceștia sînt puțini. Mai nu
meroși sînt acei care înainte de 
a se prezenta la examenul de ad
mitere socotesc: „unde sînt șanse . 
mai multe, unde sînf locuri mai neret. 
multe, candidați mai puțini“. Sau, 
adaugă familia: „copilul să în
vețe la institutul din oraș, sau în 
orașul din apropiere“ (mai ales în 
cazul fetelor), indiferent dacă in
stitutul corespunde sau nu apti
tudinilor tinerilor. Și cîte aseme
nea amănunte, criterii nu se pot 
adăuga. Am să adaug, însă, numai 
atît: că toate acestea generează 
mediocritatea, acel rezultat „sa
tisfăcător“ obținut cu greu, dar 
obținut.

Așa apar 
facultate la 
nunțarea la . . ......__
ani. Apar anii pierduți și capital 
investit inutil. Joaca aceasta cu 
anii, cu timpul, este gravă, și cel 
puțin moral pedepsibilă. E o joacă 
cu datoria, cu conștiința. Așa apar 
refuzurile de a profesa acolo unde

sînt repartizați, ambiția de a ră
mîne la oraș cu orice preț.

Și „specialiștii“ aceștia au drep
tul la profesat, dar ocupă locul 
altora care ar fi dat mult mai 
mult din ei profesiei.

între timp, intervenția profeso
rului Al. Rogojan a schimbat fi
rul discuției :

— Nu mă tem că studenții ne 
vor socoti bătrîni cusurgii și tipi
cari — spunea dînsul. Ce s-a dis
cutat aci sînt adevăruri palpabile. 
Dar nu pot fi generalizate. Noi, 
în institut nu putem face mare 
lucru din acești tineri care vin la

aceste complectări ou care sînt de 
acord — a revenit prof. Rogojan. 
Noi trebuie să ne ocupăm serios 
de studenții care au venit în fa
cultate cu gîndul să învețe, să de
vină buni ingineri. Simpla lor do
rință de a învăța nu ajunge. Tre
buie să știe cum să învețe și de 
ce învață. Revin deci la formarea 
concepției despre profesie în fa
cultate, la ideia de început. Lu
crul esențial pe oare studentul 
trebuie să-l știe de la început des
pre profesia de inginer este aceia 
că nu numai talentul îl va ajuta 
să se realizeze, ci mai ales pasiu

PENTRU

PROFESIA ALEASA
facultate deși n-au nimic comun cu 
ea. Sînt atitudini care pot și tre
buie prevenite înainte ca tînărul 
să ajungă în facultate, de către 
școală, familie și organizația de ti-

transferările de la o 
alta, repotențiile, re- 
facultate după cîțiva

—■ Vă întrerup — intervine pro
fesorul Mateescu Dan, dar vreau 
să adaug că la facultățile de con
strucții se aplică, din acest an, o 
metodă bună pe care o salutăm : 
anul I aste an exclusiv de prac
tică. La sfîrșitul acestui an ne 
vom da și noi seama, își vor da 
seama și studenții dacă pot mer
ge sau nu mai departe.

— Ar fi bine — compleotează 
conferențiarul Gropșianu Zeno — 
să se introducă anul de practică la 
toate facultățile tehnice. Vom a- 
vea un dublu avantaj : — selecția 
viitorilor studenți va fi mai judi
cios făcută și, cred, mulți din cei 
care au lucrat un an în produc
ție și nu vor reuși să intre în fa
cultate, vor rămîne să se califice 
ÎD meseria respectivă.

— Să oontinui, deoi, după a-

nea ou oare va învăța. Pasiunea, 
întrunind în ea voința, perseve
rența, tenacitatea, corectitudinea, 
ordinea și exactitatea. Nu orice 
om corect, exact și cu voință poa
te fi inginer bun, dar fără a- 
semenea însușiri nu poți fi ingi
ner. Aceasta este de acum o pro
blemă de educație. Profesorul tre
buie să-i transmită studentului 
odată cu cunoștințele, prin pute
rea exemplului său, aceste calități. 
Iată cum se formează conoepția 
asupra profesiei 1

— De fapt să ne gîndim puțin 
la noi, oum ne-am format noi. a- 
ceastă concepție despre profesie 
— a intervenit din nou în discu
ție prof. Aurel Bărglăzan. Fieoare 
din noi ne-am iubit profesia, am 
îndrăgit-o din școală, poate. Dar 
fiecare își amintește că a avut un 
moment, sau momente în viață pe 
care le socotesc hotărîtoare în 
consolidarea dragostei pentru pro
fesia pe care și-a ales-o. Cunoaș
terea unei mari întreprinderi, stu
dierea unei lucrări deosebite, a n 
nui ours bun, prelegerea unui pro-

fesor renumit reușeau, uneori, să-l 
determine pe student să se ata
șeze de profesiunea sa mai mult 
decît toți anii de facultate la un 
loc. Despre prestigiul institutului 
în oare învățam nici nu mai vor
besc. Unii din noi aproape uitam 
că am venit să ne specializăm și 
ne specializam pentru a ne aduce 
modesta contribuție la ridicarea 
prestigiului institutului. Acum, 
toate acestea ni se par lucruri de 
amănunt și greșim. In realitate, 
dacă le-am prețui mai mult, i-am 
ajuta și pe studenți să-și prețu- 
iască și ei mai mult munca lor.

...In sfîrșit, discuția a revenit la 
ei, la profesori. Părerea lor este 
că elementul esențial în formarea 
concepției despre profesie — a- 
ceasta însemnînd identificarea cu 
profesia — este exemplul dascălu- 
lului.

— Studenții își urmăresc profe
sorul, îl imită. O știm fiecare din 
noi. (De data aceasta vorbea prof. 
Bakoni Ko’aman). Cu cît profeso
rul lucrează mai mult în labora
tor, ține în fața studentului pre
legeri interesante, studentul va lu
cra și el, va cerceta și el, se va 
mîndri, prin dovezi concrete, că 
este studentul uniri asemenea pro
fesor. Stilul de muncă al profeso
rului se impune studentului.

...Pilde de asemenea profesori și 
asemenea studenți Institutul poli
tehnic din Timișoara are sufi
ciente. Am văzut profesori stră- 
duindu-se să imprime muncii stu
dentului un stil aparte prin care 
să-și valorifice personalitatea, să-1 
desobișnuiaJcă de a-și pierde tim
pul. Am auzit acest îndemn adre
sat studentului : „să-și facă și 
timp liber" - și nu m-a surprins. 
L-am înțeles. Am înțeles că acest 
îndemn înseamnă grija pentru for
marea multilaterală a viitorului in
giner în acești ani de mare cu
riozitate. Mai înseamnă și grija 
pentru a evita eforturile nejustifi
cate. Am mai văzut profesori care, 
fără a știrbi din demnitatea tînă- 
rului, respectîndu-i personalitatea 
și independența în studiu, l-a co
rectat pe cel care a greșit, uneori 
la învățătură alteori în compor
tare. Am simțit efortul comun al 
profesorilor pentru a-i ajuta stu
dentului să-și înțeleagă profesia și 
îndatoririle lui de viitor construc
tor al societății socialiste.
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să devină

REGIUNEA BALCANICĂ

Sosirea la Sofia 
a unei delegații de partid 

și guvernamentale a R. P. Polone

o „zonă a păcii “!
MOSCOVA 4 (Agerpres). — 

TASS transmite: Cea mai im
portantă problemă a politicii in
ternaționale este de a trăi fără 
război, de a colabora în mod paș
nic, independent de ideologia și 
rînduielile sociale deosebite ale 
statelor, a declarat N. S. Hruș
ciov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., într-ua 
interviu acordat lui Hristos Lam
brakis, proprietarul ziarelor gre
cești „To Vima“, „Ta Noa“, 
„Tahidromos“ și altele.

Referindu-se la conferința re
prezentanților statelor la cel mai 
înalt nivel, N. S. Hrușciov a spus 
că la această conferință s-ar pu
tea obține rezultate pozitive în 
probleme ca încetarea de urgență 
a experiențelor cu armele atomi
că și cu hidrogen, crearea în 
Europa centrală a unei zone fără 
arme atomice, încheierea unui a- 
cord de neagresiune între statele 
membre ale blocului Atlanticului 
de nord și organizației Tratatu
lui de la Varșovia, reducerea e- 
fectivului trupelor străine pe te
ritoriul Germaniei și pe teritoriul 
altor state europene, elaborarea 
iliiui acord în problemele privind 
preîntâmpinarea unui atac prin 
surprindere, găsirea căilor de 
slăbire a încordării în regiunea 
Orientului Apropiat și Mijlociu, 
elaborarea măsurilor pentru lăr
girea legăturilor internaționale 
și încetarea propagandei de răz
boi și alte probleme actuale.

N. S. Hrușciov și-a exprimat 
speranța că în cele din urmă 
S.U.A. și Marea Britanie vor ur
ma exemplul Uniunii Sovietice 
care a încetat experiențele cu ar
ma nucleară.

Referindu-se.la poziția Uniunii 
Sovietice în problema Ciprului, 
N. S. Hrușciov a spus că Uni
unea Sovietică a fost și este pen
tru o rezolvare a problemei ci
priote care să corespundă intere
selor populației insulei Cipru și 
consolidării păcii în această re
giune.

Vorbind despre calitatea de 
membru a Greciei în blocul A- 
tianticului de nord, N. S. Hruș
ciov a spus că participarea la 
această organizație leagă Grecia 
de o politică unilaterală care nu 
i-a adus nimic bun în trecut și 
nu-i promite nici perspective fa
vorabile în viitor.

N. S. Hrușciov a avertizat îm
potriva marelui pericol în care

Pentru convocarea cît mal 
grabnică a unei conferințe

la nivel înalt
Memorandumul guvernului sovietic către guvernul S.U.A

MOSCOVA 5 (Agerpres). — 
TASS transmite memorandumul 
guvernului sovietic către guver
nul S.U.A. din 5 mai:

Luînd cunoștință de răspunsul 
guvernului Statelor Unite ale 
Americii și de răspunsurile gu
vernelor Marii Britanii și Franței 
la memorandumul guvernului 
U.R.S.S. din 26 kprilie, guvernul 
sovietic constată că guvernele 
celor trei puteri au acceptat 
propunerea Uniunii Sovietice ca 
potrivit practicii îndeobște adop
tate în asemenea cazuri schimbul 
preliminar de păreri pe căi di
plomatice cu privire la pregătirea 
necesară în vederea întâlnirii mi
niștrilor Afacerilor Externe să se 
efectueze prin convorbiri ale mi
nistrului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. cu fiecare ambasador în 
parte. GUVERNUL SOVIETIC 
CA ȘI GUVERNELE S.U.A., 
MARII BRITANII Șl FRANȚEI 
CONSIDERA CA ADOPTAREA 
UNEI ASTFEL DE PROCEDURI 
NU DETERMINA DINAINTE IN 
NICI UN CAZ COMPONENȚA 
VIITOAREI INTILNIRI A MI
NIȘTRILOR AFACERILOR 
TERNE Șl A CONFERINȚEI 
GEL MAI ÎNALT NIVEL.

In același timp guvernul 
vietic își exprimă regretul 
guvernele celor trei puteri n-au 
acceptat ca reprezentanții Polo
niei și Cehoslovaciei a căror 
participare ar contribui fără în
doială la obținerea unor rezulta
te pozitive să fie invitați încă în 
această etapă a pregătirii confe
rinței la cel mai înalt nivel.

Guvernul sovietic nu împărtă
șește părerea guvernului S.U.A. 
că procedura schimbului de pă
reri pe căi diplomatice, propusă 
de Uniunea Sovietică, ar putea 
crea obstacole în calea desfășu
rării lucrărilor pregătitoare în 
vederea conferinței la nivel înalt. 
In memorandumul său din 26 
aprilie guvernul sovietic 0 abor
dat problema cauzelor care duc 
la tărăgănarea pregătirii confe
rinței la nivelul cel mai înalt și 
acum ar vrea numai să arate că 
pină în prezent această tărăgă
nare a avut loc nu din vina păr
ții sovietice și împotriva dorin
ței ei.

EX. 
LA

so- 
că

Intorviul acordat 
de N. S. Hrușciov 
luì H. Lambrakis

Grecia de conducătorii

creare a unor baze a-

și-a exprimat

între Grecia

este pusă
N.A.T.O. care au elaborat pla
nurile de 
mericane pentru arme atomice și 
rachete pe teritoriul grec. Prezen
ța bazelor atomice pe teritoriul 
Greciei, a declarat N. S. Hrușciov, 
ar putea atrage asupra ță
rii în cazul unui conflict mili
tar o conlralovitură atomica cu 
toate urmările tragice care de
curg din aceasta.

N. S. Hrușciov 
satisfacția față de releațiile eco
nomice care există 
și Uniunea Sovietică.

Răspunzînd la întrebarea în le
gătură cu rolul Greciei în Marea 
Mediterană și în Balcani N. S. 
Hrușciov a declarat că Grecia 
ocupă o poziție importantă in 
Balcani și în bazinul meditera- 
nian. Aceasta îi impune o mare 
răspundere. FELUL IN CARE SE 
VOR STABILI IN VIITOR RE
LAȚIILE IN ACEASTA REGIU
NE A GLOBULUI VA DEPIN
DE INTR-0 MĂSURĂ ÎNSEM
NATA Șl DE POZIȚIA PE CARE 
O VA ADOPTA GRECIA IN 
PROBLEMELE PRINCIPALE 
LEGATE DE SITUAȚIA DIN 
BALCANI Șl DIN REGIUNEA 
MARII MEDITEF;AiiL.

Trebuie arătat că in ultimii ani 
s-a realizat un anumit progres 
în dezvoltarea colaborării tradi
ționale dintre statele Peninsulei 
Balcanice. Au fost restabilite re. 
lațiile diplomatice între Grecia, 
pe de o parte, Bulgaria și Ronii- 
nia, pe de altă parte. Se observă 
unele progrese în acțiunea de 
normalizare a relațiilor dintre 
Grecia și Albania. INIȚIATIVA 
GUVERNULUI ROM1NIEI CU 
PRIVIRE LA CONVOCAREA 
UNEI CONFERINȚE A ȘEFI
LOR Dfc GUVERNE ALE ȚĂRI
LOR BALCANICE IN VEDEREA 
DISCUTĂRII PROBLEMELOR 
PRIVIND COLABORAREA E- 
CONOMICA ȘI CULTURALA ȘI 
STABILIREA DE RELAȚII PO
LITICE PRIETENEȘTI A GĂ
SIT UN RĂSUNET FAVORABIL 
IN RINDUR1LE POPOARELOR 
BALCANICE, DEOARECE A- 
CEASTA INIȚIATIVA ESTE SU
GERATA DE VIAȚA ÎNSĂȘI,

In prezent cînd s-a reușit, în 
sfîrșit, să se cadă de acord asu
pra problemei procedurii schim
bului de păreri pe căi diplomati
ce, guvernul sovietic așteaptă ca 
toate părțile să depună eforturile 
necesare în vederea încheierii cît 
mai grabnice a acestor lucrări.

IN CEEA CE PRIVEȘTE CA
RACTERUL SCHIMBULUI DE 
PĂRERI PE CAI DIPLOMATI
CE IN PROBLEMA PREGĂTI
RII UNEI INTILNIRI A MINIȘ
TRILOR AFACERILOR EXTER
NE, GUVERNUL SOVIETIC 
PORNEȘTE DE LA NECESITA. 
TEA ÎNCHEIERII CIT MAI 
GRABNICE A LUCRĂRILOR 
PREGĂTITOARE PENTRU A- 
CEASTA INTILNIRE ȘL EL NU 
VEDE MOTIVE DE A TRECE 
PE PLAN SECUNDAR EXAMI
NAREA PROBLEMELOR LE
GATE DE ORGANIZAREA 
UNEI INTILNIRI A MINIȘTRI
LOR.

Se are în vedere că în cursul 
schimbului de păreri pe căi di
plomatice, participanții .vor cădea 
de acord și asupra unei proceduri 
mai raționale de discutare a pro
blemelor, inclusiv a problemelor 
legate de organizarea unei întâl
niri a miniștrilor Afacerilor Ex
terne.

După cum s-a m,ai arătat, gu
vernul sovietic nu exclude posi
bilitatea ca în timpul întâlnirilor 
cu ambasadorii și în cursul con
ferinței miniștrilor Afacerilor Ex
terne, în caz de nevoie și cu con. 
simțămintul general, să aibă loc 
un schimb de păreri asupra uno
ra dintre problemele pe care păr
țile le propun pentru a fi incluse 
pe ordinea de zi a conferinței la 
nivel înalt, în scopul de a se lă
muri oportunitatea includerii unei 
probleme sau a alteia pe ordinea 
de zi a acestei conferințe și po
sibilitatea adoptării unor hotărîri 
reciproc acceptabile pe marginea 
lor.

GUVERNUL SOVIETIC IȘI 
EXPRIMA SPERANȚA CA GU
VERNUL S.U.A. VA DEPUNE, 
LA RINDUL SAU, EFORTURI 
IN VEDEREA REALIZĂRII U- 
NEI ÎNȚELEGERI CU PRIVIRE
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DEȘI DUPĂ CUM SE ȘTIE, 
GUVERNUL GRECIEI NU A 
SPRIJINIT ACEASTA PRO
PUNERE A GUVERNULUI 
ROMIN, ESTE TOTUȘI NE
ÎNDOIELNIC CA ÎNTĂRIREA 
ȘI DEZVOLTAREA LEGATU
RILOR DE PRIETENIE MUL
TILATERALE DINTRE 
POARELE BALCANICE 
TRANSFORMAREA ACESTEI 
REGIUNI A EUROPEI INTR-O 
ADEVĂRATA „ZONA A PĂCII“ 
AR ADUCE UN FOLOS INCON
TESTABIL ATIT POPORULUI 
GRECIEI, CIT ȘI POPOARE
LOR CELORLALTE STATE 
BALCANICE.

In această acțiune nobilă Gre
cia poate și trebuie să aibă un 
rol important. Firește că cola
borarea pașnică a popoarelor bal
canice este incompatibilă cu orice 
planuri de transformare a teri
toriului Balcanilor intr-o even
tuală zonă a unui război cu arme 
atomice și rachetă.

Greciei îi revine un rol impor
tant și în bazinul răsăritean al 
Mării Mediterane — regiune pe 
care unele puteri occidentale în
cearcă s-o transforme intr-un fo
car de neliniște și conflicte. Este 
suficient să amintim consecințele 
periculoase pentru cauza păcii 
pe care le-ar fi putut avea agre
siunea anglo-franco-israeliană îm
potriva Egiptului, care își apără 
independența națională și liber
tatea, dacă această agresiune nu 
ar fi primit la timp o ripostă din 
partea tuturor popoarelor iubi
toare de pace.

PROSPERAREA Șl ÎNFLORI
REA ȚARILOR DIN BAZINUL 
MARII MEDITERANE NU TRE
BUIE CĂUTATA PE CĂILE ÎNJ
GHEBĂRII A DIFERITE BLOC
URI MILITARE Șl DEZLĂN
ȚUIRII DE AVENTURI MILI
TARE. CI PE CAILE COLABO
RĂRII CARE SĂ EXCLUDĂ 
ORICE PRESIUNE DIN AFARA. 
Se știe că intre Grecia și țările 
Orientului arab, situale în apro
pierea Mării Mediterane există 
relații bune. Dezvoltarea și în
tărirea continuă a acestor relații, 
poziția Iermă și consecventă a 
Greciei în problemele colaborării 
pașnice a statelor mediteraniene 
cu toate statele va contribui la 
întărirea prestigiului internațio
nal al Greciei și va constitui o 
contribuție utilă la crearea unei 
atmosfere de liniște și prietenie 
în această regiune.

LA ȚINEREA IM VIITORUL 
CEL MAI APROPIAT A UNEI 
INTILNIRI A MINIȘTRILOR A- 
FACERILOR EXTERNE CARE 
LA RINDUL EI TREBUIE SA 
ASIGURE CONVOCAREA CIT 
MAI GRABNICA A UNEI CON
FERINȚE LA NIVEL ÎNALT CU 
PARTICIPAREA ȘEFILOR DF. 
GUVERN.

( Memorandumuri cu conținut a- 
nalog au fost inmînate de aseme
nea ambasadorilor Marii Britanii 
fi Franței ța Moscova pentru a fi 
remise guvernelor lor).

o conferință internațională a 
tineretului împotriva războiu
lui atomic și pentru pace.

V. FLOREA

Sesiunea Congresului 
al VlII-Iea al P.O. Chinez

PEKIN 5 (Agerpres). — China 
Nouă transmite : La 5 mai s-a 
deschis ta Pekin cea de a doua 
sesiune a Congresului al VlII-lea 
al Partidului Comunist Chinez.

Principalele probleme care fi
gurează pe ordinea de zi sînt:

1) Raportul de activitate al 
C.C. al P. C. Chinez (raportor 
Liu Șao-ți);

2) Raportul cu privire la con
sfătuirile de la Moscova ale par
tidelor comuniste și muncitorești 
din diferite țări (raportor Den 
Siao-pin).
3) Discutarea și adoptarea prin

cipalelor prevederi privind dez
voltarea agriculturii R.P. Chineze 
în anii 1956—1967 (proiect revi
zuit).

La lucrările sesiunii participă 
peste 1.000 de delegați cu vot de
liberativ și consultativ.

După ce tovarășul Mao Țze- 
dun a anunțat sesiunea deschisă, 
tovarășul Liu Șao-ți a prezentat 
în numele Comitetului Central 
raportul de activitate a Comite
tului Central al Partidului Co
munist Chinez.

Raportul s-a ocupat de situația 
actuală', de linia generală a par
tidului în construcția socialistă 
și de sarcinile viitoare ale parti
dului. Apoi tovarășul Den Siao- 
pin a prezentat un raport asupra 
Consfătuirilor de la Moscova ale 
reprezentanților partidelor comu
niste și muncitorești, din diferite 
țări. în raportul său, tovarășul 
Den Siao-pin a explicat marea 
semnificație a acestor Consfătuiri 
și a documentelor adoptate. De 
asemenea el a criticat revizionis
mul contemporan care iși găsește 
expresia in programul Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia.

La ora 7,50 p.m. ședința a fost 
ridicată. Congresul va începe 
marți discuțiile pe grupuri de 
lucru.

LONDRA. — Situata în pro
tectoratul britanic Aderi continuă 
să rămînă serioasă. Autoritățile 
engleze au instituit „starea excep. 
tională“ pe acest ieritoriu, unde 
în ultimile zile au avut locăten. 
tate împotriva soldaților britanici, 
încordarea situației în protectora
tul Aden este urmarea acțiunilor 
provocatoare aie autorităților en
gleze care au trimis trupe în sul
tanatul LaheJ, situat în -Imediata 
apropiere de regatul Yemenului.

BOGOTA. — La 4 mai au avui 
loc alegeri prezidențiale in Co
lumbia. Alberto Lleras Camargo, 
candidatul frontului național, a 
fost reales ca președinte al Repu
blicii, întrunind majoritatea votu
rilor.

CAIRO. — Ziarele din Cairo a- 
nunță că guvernul S.U.A. a hotă- 
rît, în sfîrșit, după lungi emînări, 
să deblocheze fondurile egiptene 
aflate la băncile americane și blo
cate după naționalizarea de către 
guvernul Egiptului a fostei socie. 
tăți a Canalului de Suez.

$â ite înlăturai pericolul atomic!
„FEDERAȚIEI 
AMERICANI“ Glasul solilor tineretului japonez
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DECLARAȚIA 
SAVANȚILOR

WASHINGTON 5 (Agerpres).
— După cum transmite agenția 
France Presse, „Federația savan. 
ților americani“ s-a pronunțat la 
4 mai în favoarea unui acord a- 
supra încetării experiențelor ato
mice fără a se aștepta realizarea 
unui acord general în problema 
dezarmării.

Intr-o declarație remisă presei 
Federația la care sînt afiliațl t« 
proape 2000 de savanți și ingl-: • 
neri subliniază necesitatea înche. ■ 
ierii urgente a unui acord pri
vind încetarea experiențelor cu

Aspecte coti
diene in orașele 
Franței. La Bou- 
lougne - Billan
court (fotogra
fia din stìnga) 
și Puteaux (fo. 
tografia de jos) 
se string sem- 
naturi împotriva 
primejdiei 
mice.
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SOFIA 5 (Agerpres). — Răs- 
punzînd invitației Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar, și guvernului Republicii 
Populare Bulgaria, la 5 mai a 
sosit la Sofia o delegație de par
tid și guvernamentală a R. P. Po
lone, în frunte cu tovarășii Wla- 
dislaw Gomulka, prim secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez și J. 
Cyrankiewicz, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Po
lone.

La sosirea pe aerodromul din 
Sofia, membrii delegației au fost 
prim,ți de tovarășii Todor Jivkov, 
prim secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bul
gar, Anton Iugov, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria. Dimităr Ganev, Raiko 
Damianov, Encio Staikov, Vîlko 
Cervenkov, Boris Tașkov, Ivan 
Mihailov, membri ai Biroului Po
litic al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, de 
membri ai Prezidiului Adunării 
Populare a R. P. Bulgaria, mem
bri ai C.C. al P.C.B., membri ai 
guvernului. Au fost de față de 
asemenea, conducătorii misiuni
lor diplomatice ale țărilor socia
liste și țărilor occidentale.

Oaspeții au fost întâmpinați cu 
cordialitate de peste 5.000 de lo
cuitori ai capitalei Bulgariei.

La coborîrea 
rășii Gomulka, 
ceilalți membri 
fost primiți cu 
Todor Jivkov a 
curs de salut, 
printre altele :

„In persoana 
noi aducem un
Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez, conducătorul și organiza
torul victoriilor maselor munci
toare poloneze pe calea spre so
cialism, Comitetului său Central, 
guvernului Republicii Populare 
Polone și Întregului popor polo
nez de care sîntem legați printr-o 
prietenie sinceră și un mare țel 
comun — construirea socialismu-

din avion, tova- 
Cyrankiewicz ți 

ai delegației, au 
ovații. Tovarășul 
pronunțat un dis- 
în care a spus

dumneavoastră, 
salut călduros

BUENOS A1RES. — La 2 mai 
ziarul „La Hora", organul Parti
dului Comunist din Argentina, 
și-a reluat apariția. Ziarul fusese 
suspendat in mod abuziv timp de 
opt ani de către fostul guvern al 
Argentinei.

COPENHAGA, — In dimineața 
zilei de 5 mai s-a deschis la Co
penhaga, tn castelul Christians- 
borg, sesiunea Consiliului blocu
lui agresiv al Atlanticului de 
nord, la care participă miniștrii A- 
facerilor Externe din 15 țări mem
bre ale acestei grupări militare.

LONDRA. — La 5 mai străzile 
Londrei au avut un aspect neobiș. 
nuit: nu a circulat nici un auto
bus sau troleybus. Peste 50.000 de 
șoferi, vatmani și tehnicieni de la 
liniile de autobuse și troleybuse 
din Londra și suburbii participă 
la greva lucrătorilor din transpor
tul orășenesc, cea mal mare din 
ultimul timp.

armele nucleare care „prezintă 
un mare pericol“.

„Este mai bine să se înceapă 
cu un acord asupra încetării ex- 
perienfelor — se spune în decla
rație. Orice progres nu este po
sibil decît procedînd în etape“.

UN mar? de protest
LA CARE VOR PARTICIPA

100.000 DE CETĂȚENI
BRITANICI

MANCHESTER 5 (Agerpres). 
Intr-un miting care a avut loc 
în orașul Manchester deputatul 
laburist Franck Allaun a anun
țat că în prezent se pregătește 
un mare marș de protest împo
triva experiențelor cu armele 
nucleare Ia care vor participa 
peste 100.000 de cetățeni britanici. 
Cu prilejul acestui marș care se 
va desfășura în cursul lunii iu
nie vor sosi la Londra cu trenul, 
automobile, motociclete și Mite 
mijloace de transport cetățeni 
din toate colțurile Marii Britanii. 
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Iul In țările noastre. Noi sîntem 
profund cotîvinși că șederea dum
neavoastră în Republica Populară 
Bulgaria și tratativele care vor a- 
vea loc între delegațiile de partid 
și guvernamentale poloneză și 
bulgară, vor avea o mare im
portanță pentru dezvoltarea con
tinuă a relațiilor de prietenie 
dintre cele două popoare frățești 
ale noastre, cît și in dezvoltarea 
colaborării dintre Polonia și Bul
garia. Nu există nici o îndoială 
că întrevederile și tratativele din
tre noi, vor sluji de asemenea 
cauza întăririi continue a între
gului lagăr socialist și vor con
stitui o contribuție la cauza pă
cii".

Luînd cuvîntul, tovarășul Vla- 
dislaw Gomulka a declarat prin
tre altele :

„Venim la dumneavoastră ca 
prieteni la niște prieteni. Priete
nia tradițională dintre cele două 
popoare slave ale noastre se ba
zează pe dragostea noastră co
mună pentru libertate ca șl pe 
asemănarea istoriei țărilor noa
stre.

Dar de-abia cînd Polonia și 
Bulgaria au pășit pe calea con
struirii sistemului socialist, prie
tenia dintre cele două țări ale 
noastre a devenit mai sțrînsă și 
a căpătat o nouă semnificație. 
Prietenia care ne leagă acum iși 
găsește forța nu numai în tradi
țiile noastre, ci și în legăturile 
ideologice profunde dintre noi, în 
învățătura marxism-leninismului. 
Ea se bazează pe principiile in
ternaționalismului proletar. In 
baza acestor principii, colabora
rea dintre țările noastre nu nu
mai că ne aduce avantaje reci
proce, dar întărește de asemenea 
forțele marelui lagăr al statelor 
socialiste, permite fiecărei țări 
socialiste să-și folosească in cei 
mai înalt grad posibilitățile sale 
de dezvoltare în folosul poporu
lui muncitor și pentru cauza 
păcii.

Sosind 
noi vrem 
gerea că 
dintre noi vor contribui Ia întă
rirea continuă a prieteniei dintre 
Republica Populară Polonă și 
Republica Populară Bulgaria și 
că ele vor sluji de asemenea cau
za unității statelor socialiste și 
cauza păcii in lume".
De la aerodrom, membrii dele

gației polone și conducătorii par
tidului și guvernului bulgar care 
i-au însoțit, au plecat spre pa
latul Vrania, în apropiere de So
fia, unde își vor avea reședința 
oaspeții polonezi în timpul șede
rii lor în Bulgaria. Locuitorii So
fiei, strînși pe parcursul străbă
tut de mașinile cu membrii dele
gației, i-au salutat cu căldură pe 
oaspeții polonezi.

După o scurtă odihnă, membrii 
delegației poloneze au plecat spre 
Sofia unde au depus o coroană 
de flori la Mausoleul lui Gheor- 
ghi Dimitrov.

★
SOFIA 5 (Agerpres). — In 

ziua de 5 mai au început la So
fia, la Consiliul de Miniștri tra
tativele dintre delegațiile de par
tid și guvernamentale ale Repu
blicii Populare Bulgaria și Repu
blicii Populare Polone.

în țara dumneavoastră, 
să ne exprimăm convin- 
intilnirea și tratativele

BUDAPESTA (prin telefon). 
Nn există om pe pămintul Ja
poniei care să nu tresară în
grozit cînd aude de bomba ato
mică. E și firesc. Două orașe 
— Hiroșima și Nagasaki — au 
fost rase de pe suprafața pă- 
mîntului, numeroși oameni au 
căzut pradă morții lent, în chi
nuri groaznice.

Datorită politicii actuale a 
puterilor occidentale există po
sibilitatea să se repete — și de 
data aceasta în proporții de 
masă — catastrofa pe care au 
cunoscut-o locuitorii celor două 
orașe japoneze.

Ca să se preîntâmpine peri
colul, întreaga omenire se sim
te mobilizată. Iar locuitorii Ja
poniei nu cunosc răgaz în lup
ta împotriva armelor termonu
cleare ; în primele rînduri ale 
acestora se află tineretul.

Do curînd, o delegație a ti
neretului japonez formată din 
reprezentanți ai mai multor or
ganizații — Congresul tinerilor 
și tinerelor fete din Japonia,

Khosrow Ruzbeh 
trebuie să trăiască!

In zilele marelui nostru veac, condamnarea la moarte a unu! 
luptător pentru pace și progres ml se pare cea mai groaznică 
insultă la adresa umanității, la adresa marilor birulnți ale omenirii 
ce a pornit pe drumul eliberării ei.

Khosrow Ruzbeh, înaripatul luptător pentru propășirea poporu
lui iranian a fost condamnat la moarte. Tribunalul Militar din 
Teheran a condamnat prin această sentință, dreptatea, omenia, dra
gostea de patrie, lupta pentru progres.

Opinia publică mondială a fost profund zguduită la aflarea 
inumanei sentințe pronunțată împotriva înflăcăratulul patriot ira
nian.

Alături de oamenii cinstiți de pe întreg globul pămînțesc, ală
turi de toți partizanii păcii și progresului, ca om de știință, cer 
anularea sentinței de condamnare la moarte a luptătorului iranian.

Khosrow Ruzbeh trebuie să fie salvat!
Khosrow Ruzbeh trebuie să trăiască — aceasta este cerința tu

turor oamenilor cinstiți.

Acad prof. Em. Condurachi

In numele omeniei 
Khosrow Ruzbeh trebuie salvat!

Ziarele din marile capitale ale lumii, posturile de radio ne-au 
adus, o nouă tragică veste: Tribunalul Militar din Teheran l-a 
condamnat la moarte pe Khosrow Ruzbeh, neînfricatul luptător 
pentru democrație și pace.

„Apărătorii dreptății“ din Teheran l-au condamnat ia moarte pe 
Khosrow Ruzbeh pentru că a militat pentru adevăr ți dreptate, 
pentru că și-a dăruit toate forțele luptei pentru fericirea poporului 
său, pentru pacea și progresul întregii omeniri.

Khosrow Ruzbeh nu trebuie condamnat. Lupta lui Khosrow Ruz
beh trebuie cinstită.

Alături de oamenii cinstiți de pe întreg globul, alături de tntre. 
gul nostru popor, cer să fie anulată nedreapta sentință îndreptată 
împotriva patriotului iranian. In numele omeniei, trebuie să luptăm 
cu toții pentru ca Khosrow Ruzbeh să trăiască!

Acad. prof. P. Constantinetcu-lați

Situația din Indonezia
DJAKARTA 4 (Agerpres). — 

Agenția Antara transmite comu
nicatul comandamentului armatei 
indoneziene, în care se spune că 
avioane ale rebelilor au lansat 
un nou atac asupra orașului Am- 
boina (insulele Moluce). Des. 
chizînd un foc de baraj, artileria 
antiaeriană a doborît un bombar
dier american care a căzut în- 
tr-un punct situat în insulele Ma- 
nipa și Buru. Un alt avion a 
fost incendiat.

Din Makassar (Sulavesi de 
sud), se anunță că un bombar
dier al rebelilor, al cărui echipaj 
era format din americani și cian- 
kaișiști, și care avea sarcina să 
bombardeze aerodromul din apro
piere de Makassar, a explo’idat 
în aer. Se crede că explozia a 
fost provocată de organizația 
care se află tn regiunea ocupată

SINGAPORE 5 (Agerpres). — 
In largul coastelor teritoriului 
Singapore, nu departe de terito
riul Indoneziei, au început la 5 
mai manevre navale organizate 
de țările blocului SE.A.T.O. La 
manevre participă printre alte 
mari unități navale, trei port-a- 
vioane — Melbourne uși Bulwark 
— (sub pavilion britanic) fi Plii- 
lippine Sea (sub pavilion ameri
can). Oficial aceste manevre denu-

Tîlcul manevrelor navale 
ale țărilor S. E. A. T. O.

Consiliul Asociațiilor tineretu
lui din Japonia, Consiliul na
țional japonez împotriva bom
belor Â și H, Consiliul orga
nizațiilor victimelor bombelor 
A și H — a vizitat tâmp de 36 
de zile Suedia, Italia, Germa
nia occidentală, Franța și Ce
hoslovacia.

In tâmpul vizitei, solii tineri
lor din Japonia s-au întâlnit și 
au avut convorbiri despre ne
cesitatea luptei împotriva bom
belor A și H cu reprezentanții 
organizațiilor de tineret de di
ferite orientări politice — radi
cali, comuniști, social-deoio- 
crați — cu tineri din diverse 
organizații religioase, studen
țești, sindicale. Totodată ei au 
organizat conferințe de presă, 
au luat cuvîntul la mitinguri 
a!« tineretului, au prezentat 
filme și alto documente științi
fice, toate acestea cu scopul de 
n arăta tineretului consecințele 
dezastruoase ale radiațiilor ato
mice și pericolul extraordinar 
de maro pe care îl reprezintă 
pentru viitorul omenirii bom- 
be]o A și H. Peste tot, în țările 
vizitate, tinerii cu care delega
ția s-a întâlnit, organizațiile lor 
au luat cunoștință cu mult in
teres despre lupta pe care tine
retul japonez o duce, alături 
de poporul japonez, împotriva 
bombelor A și H, exprimîn- 
du-și liotărîrea de a contribui 
prin forțele și acțiunile lor la 
întărirea acestei lupte.

La invitația secretariatului 
F.M.T.D., la 30 aprilie delega
ție tineretului japonez a sosit 
la Budapesta. In tâmpul vizitei 
caro a durat pînă la 2 mai ea 
a purtat convorbiri cu membrii 
secretariatului F.M.T.D. Dele
gația a informat secretariatul 
asupra activității tineretului ja
ponez în ceea ce privește in- 

’’rzicerea armelor atomice și 
hidrogen și asupra călăto-

>e care a întreprins-o în 
a. La rindul său, secreta- 
’LM.T.D. a informat de- 

supra poziției și activi- 
T.D. privind proble-

de rebeli 
de partea 
tale.

ți luptă în ilegalitate 
trupelor guvernamen- 

*

DJAKARTA 5 
Cartierul general 
doneziene anunță 
șului Bukittlngi,

(Agerpres). — 
a! armatei in- 
eliberarea ora- 

_. ultimul mare 
centru deținut de rebeli în Sum<j- 
tra. Agenția United Press rela
tează că o coloană do infanterie 
a ocupat orașul în dimineața de 
luni, după care au inceput opera
ții de curățire in regiunea Bu- 
klttingi.

Soarta orașului Bukittingi a 
fost pecetluită în urma pătrunde
rii trupelor guvernamentale în 

Padang Pangjang. 
agenției Reuter, conti- 
între trupele guverna- 
rebeli în apropiere de 

Pematang Siantar, 
Tapanuli din nordul 

localitatea 
Potrivit 

nuă lupte 
mentale și 
localitatea 
provincia 
Sumatrei.

mite „Ocean Link“ au drept scop 
să „coordoneze“ acțiunea forțelor 
maritime militare din blocul a- 
gresiv al Asiei de sud-est. In rea
litate, după cum subliniază obser
vatorii din Singapore, efectuind 
manevre în apele din imediata a- 
propiere a Indoneziei S.U.A. fi 
celelalte țări din S.E.A.T.O. în
cearcă să exercite presiuni asupra 
guvernului de la Djakarta care 
luptă cu succes împotriva clicii 
separatiste din Sumatra ji Celebes.

ma armelor termonucleare. La 
afîrșitul acestor convorbiri, de
legația tineretului japonez și 
secretariatul F.M.T.D. au a- 
doptat un comunicat comun.

Subliniind importanța hotă- 
rîrii Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. ca Uniunea Sovietică 
să înceteze unilateral experien
țele cu arme nucleare, comuni
catul cheamă Statele Unite și 
Marea Britanie să ia aceleași 
măsuri. „Cele două părți — se 
spune în continuare în comu
nicat — consideră că stooarea 
de arme nuoleare pe teritoriul 
altor state, înarmarea atomică, 
instalarea și lărgirea de baze 
atomice în Europa și în Extre
mul Orient agravează încorda
rea internațională și primej- 
duiesc în mod serios pacea 
mondială". Celo două părți a- 
firmă de comun acord că sar
cina cea mai importantă a ti
neretului dornic de pace este 
do a dezvolta acțiunile împo
triva înarmărilor atomice. Con
statând apoi că politica cursei 
înarmărilor îndreaptă ome
nirea spre un ai treilea război 
mondial, în comunicat se spu
ne în continuare : „Este nece
sar ca și în viitor tineretul să 
desfășoare acțiuni unite pentru 
pace tot mai largi, atât pe scară 
națională cît și internațională. 
Considerăm că cea de-a 4-a 
conferință internațională pen
tru interzicerea armei atomice 
și cu hidrogen care va avea loc 
în luna august la Tokio și Con
gresul mondial al popoarelor 
pentru dezarmare și coexis
tentă pașnică care va avea loc 
în luna iulie la Stockholm pre
zintă o deosebită importantă 
pentru tineret și pentru menți
nerea păcii“. Comunicatul 
cheamă un număr cît mai mare 
do tineri să participe la aceste 
două intîlniri. în încheiere co
municatul subliniază importan
ța deosebită pe care ar avea-o
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