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ȘTII,
TINERII DIN AGRICULTURA 
se angajează în masă să contribuie la 

Înfăptuirea hotârtrilor
CONSFĂTUIRII DE 11 CONSTANTA

Tot mal multe organizații 
de bază U.T.M. din unitățile 
agricole socialiste din țară 
se alătură inițiativei do a 
mobiliza tineretul la înfăp
tuirea hotărîrilor Consfătui
rii de la Constanta, la 
realizarea unor obiective 
Importante din planurile de 
producție ale unităților res
pective.

In regiunile Constanța, Pi
tești, Ploețti, utemiștii, tine
rii stabilesc obiective con
crete care au la bază cu
noașterea profundă a pla
nurilor de dezvoltare ale 
unităților lor, necesitățile 
producției șl posibilitățile 
reale ale tineretului.

Sînt totuși regiuni ca lași, 
Autonomă Maghiară, Stalin, 
Cluj, In care stnt organizații 
de bază U.T.M. care iși pro
pun să realizeze obiective 
reduse față de posibilitățile 
de care dispun. Unele orga
nizații de bază U.T.M. din 
regiunile amintite îți Iau 
angajamente generale, fără 
să stabilească sarcini con
crete și termene precise, a 
căror realizare să fie susți
nută printr-un program se
rios de măsuri politlco-or- 
ganizatorice.

Pentru a se asigura reuși
ta acestei importante ac
țiuni pentru dezvoltarea 
economiei naționale, este 
necesar ca activiștii tuturor 
comitetelor regionale ți 
raionale ale U.T.M. să în
drume permanent, cu spirit 
de răspundere, activitatea 
organizațiilor de bază U.T.M. 
din sectorul socialist al a- 
grlculturii, să le ajute pe 
acestea să stabilească un 
raport just între ceea ce 
trebuie să realizeze unități
le agricole socialiste și 
ceea ce pot realiza tinerii 
cu forțele lor.

Festivalurile regionale ale pionierilor și școlarilor

Entuziasm pionieresc
Două femei în vîrstă, care nu 

se cunoșteau pînă acum cinci mi
nute, discută prietenește :

— Nu era chip, trebuia să vin 
și eu... De la patru dimineața m-a 
sculat cu neliniștea și pregătirile 
lui... Pînă la urmă, bineînțeles, tot 
eu sînt mai emoționată...

Convorbirea se pierde în zumze- 
tul sălii. Peste cîteva minute în
cepe concursul între formațiile ar
tistice pionierești din patru raioa
ne ale Capitalei. E emoționant prin 
simpla lui prezență aici, publicul 
acesta de duminică dimineața, 
îmbrăcat fără nici o ostentație : 
pionieri, profesori, tați, și bunicu
țe și activiști...

Nu poți să nu admiri prichindeii 
din ciclul I al Școlii medii mixte 
nr. 16 care au pregătit dansuri cu șie, ț . „ .
temă : greierele și furnica, un dans nierl vorbește parcă despre taien- 
sl florilor.., “ '*

Formația de dansuri a Școlii 
mixte nr. 6 din Băneasa, invită la 
reflecții. Au ceva tulburător în s:- 
guranța lor acești copilandri de 
oraș, costumați în flăcăi și fete de 
la țară. Fetele mătură aproape po
deaua sălii cu fustele lor lungi și 
poate că tocmai azi. aici pe scenă, 
bruscele lor mișcări copilărești 
s_au topit prima oară în grație, 
Uimind pe flăcăiașil de-o șchioapă

Tovarășul I. Gh. Maurer 
a făcut o vizită de curtoazie 
președintelui Republicii Franceze

Dumin’că seară a sesit la Paris venind de Ia Buenos Aires dele- 
gatia guvernamentali romină care <a participat la solemnitatea 
instalării notlui președinte al Republicii Argentiniene, Arturo 
Frondizi.

SOSIREA DELEGAȚIEI
dc partid și guvernamentale 
a PcpuNicll Popolare Polone

Hotarîrea adunării generale 
a organizației de bază U.L .M. 
ți a tinerilor din G.A.S. Lăicăi, 
raionul Muscel, regiunea Pitești

Hotarîrea adunării generale 
a organizației de bază U. T. M. 

și a tinerilor din G.Ă.C. „Drum Nou 
comuna Luncani, raionul Turda, 

regiunea Cluj La sosirea delegației poloneze, pe aeroportul Băneasa

Noi, utemiștii și tinerii din G.A.S. Lăicăi, raionul 
Muscel, regiunea Pitești, studiind în adunarea ge
nerală deschisă a organizației de bază U.T.M. do
cumentele Consfătuirii de 
la Constanța, am hotărît 
ca, sub îndrumarea orga
nizației de partid, să în
făptuim următoarele :

— Să deservim în în
tregime sectorul bovine 
al gospodăriei de stat (57 
vaci de lapte, 20 taurine 
tinere) și să preluăm din 
sectorul ovine o turmă de 
300 oi.

— De la animalele în
grijite de noi ne propu
nem să obținem următoa
rele producții:

— 3200 litri de lapte 
pe cap de vacă furajată, 
față de 2345 litri lapte, 
cît prevede planul gospo
dăriei ;

— 2,550 kg. lină de la 
fiecare oaie, față de 2,290 
kg. planificat și 44 litri 
lapte față de 40 litri pla
nificat.

— Să înțărcăm mieii la 
o greutate de 22 kg. față 
de 18 kg. planificat.

Pînă la sfîrșitul acestui 
an vom preda statului 
peste plan o cantitate de 
20 tone litri lapte.

Pentru realizarea ace
stor obiective vom lua 
următoarele măsuri:

— îngrijirea și furaja
rea animalelor se va face

(Continuare în pag. 3-a) 

care reușesc să Joace voinicește șl 
să rostească strigături. Au și un 
tablou coregrafic în care un roto
fei mărunțel cu cușmă se .mișcă cu 
nemaipomenită agilitate.

Pionierii clasei a IV-a a Școlii 
medii nr. 1 „Nicolae Bălcescu“ au 
venit cu un dans comic, să des
crețească fruntea imparțialului ju- 
riu. Cu profesorul în mijloc, în rol 
de discret regizor, sînt adorabili în 
serioasa lor străduință de a fi 
nostimi.

Participă la concurs și multe co
ruri. E explicabil: e o tradiție a 
mișcării pionierești, o formă de 
manifestare viguroasă a colectivu. 
lui.

Sînt șl cîteva mărgăritare, cî*e- 
va note aparte de grație și gingă- 

prin care organizația de p:o- 
tele pe care le crește, despre par
tea de răspundere pe care și-o ia 
în viitorul artei noastre : mica și 
vaporoasa balerină de la Școala 
medie nr. 16. pianistul Alexandru 
Sandrin de la Școala elementară 71 
mixtă și Nicoleta Popa de la Școa
la elementară 168 care a interpre
tat Sonata nr. 2 de Beethoven -- 
partea I, acordeonistul Daniel 
Weinberger...

Nu pot decît să las aprecierile

I
Din hotarîrea adunării 
generale a organizației 
de bază U.TM. și a tinerilor 
colectiviști din G.A.C. Tirzii, 
raionul Huși, regiunea Iași

> • Vom 'îngriji cei 240
<► pomi fructiferi plantați în 
I* primăvara aceasta ți vom 
<; ajuta la întreținerea livezii 
< ; pe rod de pe întreaga supra- 

față de patru hectare, ast-
< fel ca să putem obține o 
< cantitate de aproape 8.900 

kg. fructe la hectar.
< o Vom însiloza întreaga 
< cantitate de 400 tone po- 
«I rumb furajer prevăzuți în 

planul gospodăriei.
< • Vom face polenizarea

suplimentară artificială la
;► toate cele 15 hectare cu 

floarea soarelui.

definitive pe seama juriului, ai că
rui membri, atențl și concentrați, 
au urmărit fiecare echipă, fiecare 
interpret. După ce, duminica vii
toare, va viziona și pe reprezen
tanții celorlalte patru raioane, el 
va decerna, bineînțeles, premiile. 
Ceea ce pot să spun de pe acum 
e că asemenea festivaluri, de mai 
mare sau de mai mică amploare, 
sînt un eveniment 
i se dăruie cu fot 
în ei, bucurîndu-și 
sorii și instructorii, aducînd mereu 
tresăriri de emoție prietenilor lor 
mai mari -, organizatorii mișcării 
pionierești.

căruia pionierii 
ce au mai bun 
părinții, profe-

I. P.
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Cete două delega {ÎI în tîmpul convorbirilor

din gospodă- 
din comuna 
dezbjtînd în

Noi, utemiștii și tinerii colectiviști 
ria agricolă colectivă „Drum Nou“ 
Luncani, raionul Turda, regiunea Cluj, 

adunarea generală deschi
să a organizației de bază 
U.T.M. documentele Con
sfătuirii de la Constanța 
ne propunem ca în anul 
acesta să* realizăm urmă-

l care 
două 

î cîmp, 
hectare

acesta să realizăm 
toarele obiective :

1. Cei 70 tineri 
lucrează în cele 
brigăzi statutare de 
vor lucra 394,5 1
teren din cele 649 pe care 
le are gospodăria în așa 
fel îneît să crească pro
ducția la hectar cu ur- 
mătparelp cantități: la 
grîu cu 300 kg. fată de 
anul trecut, la orz cu 
300 kg., la ovăz cu 200 
kg., iar la porumb cu 
250 kg.

In campania de recol
tare a păioaselor vom or
ganiza șase echipe de 
muncă voluntară pentru 
recoltarea la vreme a su
prafețelor de : 97 hectare 
cu grîu din cele 195 pe 
care le are gospodăria, 
26 cu orz din totalul de 
52 și 4 cu ovăz din tota
lul de 8.

— în sectorul zootehnic, 
sector al tineretului, vom 
aplica cele mai înaintate 
metode zootehnice în sco
pul obținerii unei canti-

(Continuare în pag. 3-a)

Succese 
în împăduririle 
de primăvară

Muncitorii silvici din regiuni
le Iași, Constanța șl București 
au îndeplinit și depășit planul 
împăduririlor de primăvară. In 
regiunea Iași, planul a fost de. 
pășit cu 62 la sută, iar in re- 
giunea Constanța cu 30 la sută, 
împăduririle de primăvară sînt 
în toi In regiunile de munte.

Pentru împăduririle de pri
măvară muncitorii din silvicul, 
tură au folosit peste 280.000.000 
puteți de rășinoase șl foioase șl 
1,4 milioane puieți de plop ne
gru hibrid. Cu acești puieți se 
vor planta circa 45.000 ha. In 
pepinierele silvice s-au Insă, 
mtnțat nuci care vor produce 
peste 6.000.000 puieți.

Un aport prețios la tmpădu. 
rirl îl aduce șl în această pri
măvară tineretul.

Luni la amiază a sosit în Capi
tală delegația Partidului Muncito
resc Unit Polonez și a Guvernu
lui Republicii Populare Polone, 
care la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Romîn și a Guvernului Republicii 
Populare Romîne vizitează {ara 
noastră.

Delegația se compune din: W'a- 
dyslaw Gomulka, prim secretar 
al Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez, 
Josef Cyrankiewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri și membru 
al Biroului Politic al C.C. al Par
tidului Muncitoresc Unit Polonez, 
Edward Ochab, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Partidu
lui Muncitoresc Unit Polonez și 
ministru ci Agriculturii, Feliks 
Pisula, ministrul Industriei Ali
mentare și al Achizițiilor, meim-

Cuvîntarea
GH. GHEORGHIU-DEJ WLADYSLAW GOMULKA

Stimați membri ai delegației 
de partid și guvernamentale a 
Republicii Populare Polone,

Dragă tovarășe Gomulka,
Dragă tovarășe Cyrankiewicz,

Permiteți-mi ca în numele Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, al Guvernului 
Republicii Populare Romîne, al 
poporului nostru muncitor să vă 
salut pe dv., soli ai poporului 
frate polonez pe pămintul ospita
lier al țării noastre și să vă spun 
din toată inima „Bine ați venit“!

Popoarele romîn și polonez sînt 
unite prin legături de prietenie și 
colaborare frățească, prin țelul 
comun de construire a socialismu
lui și de apărare a păcii. Vizita 
dv. în Republica Populară Rcmi- 
nă va prilejui un schimb rodnic 
de vederi privind dezvoltarea 
continuă a relațiilor de prietenie 
intre țările și partidele noastre, 
problemele actuale ale mișcării 
comuniste internaționale și ale 
luptei pentru pace.

Poporul romîn se bucură de re
zultatele mari obținute de oame
nii muncii din Republica Popu
lară Polonă sub conducerea Par
tidului Muncitoresc Unit Polonez 
în dezvoltarea economiei, culturii, 
în ridicarea nivelului de trai și 
întărirea orînduirii democrat- 
populare.

In scurta dv. vizită veți avea 
prilejul, iubiți oaspeți, să luați 
cunoștință direct de realizările 
poporului nostru care vă întîm- 
pină cu sentimente de sinceră și 
caldă prietenie.

Atît Republica Populară Polo

bru al C.C. al Partidului Țără
nesc Unit Polonez, Tadeusz Krop- 
czynski, ministru adjunct al Co
merțului Exterior, Janusz Zam- 
browicz, ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii 
Populare Polone în R. P. Ro- 
mînă.

Delegația este însoțită de Ma- 
ria Wierna, ambasador, director 
general în Ministerul Afacerilor 
Externe, Josef Czesak, secretar al 
Comisiei Externe al C.C. al Par
tidului Muncitoresc Unit Polonez, 
precum și de Jerzy Grudzinski, 
ambasador, directorul Protocolu
lui Diplomatic din Ministerul A- 
facerilor Externe.

Șiruri nesfîrșite de cetățeni ai 
Bucureștiului au făcut membrilor 
delegației de partid și guverna
mentale a R. P. Polone o entu
ziastă primire. Pe aeroportul Bă-

tovarășului

nă cît și Republica Populară Ro- 
mînă alături de celelalte țări ale 
lagărului socialist nu-și cruță e- 
forturile pentru a da contribuția 
lor activă la cauza apărării păcii 
și a coexistenței pașnice între toa-

(Continuare în pag. 3-a)

CONVORBIRILE 
dintre delegația P. M. R. 

și a guvernului R. P. Romîne 
și delegația P. M. U. P. 

și a guvernului R. P. Polone
La 12 m.ai au început la Consiliul de Miniștri al Republicii Popu

lare Romîne convorbirile dintre delegația Partidului Muncitoresc 
Romîn și a Guvernului Republicii Populare Romîne și delegația 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez și a Guvernului Republicii 
Populare Polone.

Din partea C.C. al P.M.R. și a Guvernului R. P. Romîne la con
vorbiri au luat parte tovarășii : Gh. Gheorghiu-Dej, prim-secretar al 
Comitetului Central al P.M.R., Chivu Stoica, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., președintele Consiliului de Miniștri, Emil 
Bodnăraș, membru al Biroului Politic al C.C. al vicepreșe
dinte. al Consiliului de Miniștri, Petre Borilă, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, 
Nicolae Ceaușescu, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
secretar al C.C. al P.M.R., Ștefan Voitec, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R., vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Leonte Răutu, membru supleant al Biroului Politic al C.C*

neasa, unde a avut loc primirea 
oficială, erau arborate drapelele 
de stat ale Republicii Populare 
Polone și Republicii Populare Ro- 
mîne. Sub portretele mari ale to
varășilor Wladyslaw Gomulka, 
Josef Cyrankiewicz, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și Chivu Stoica, 
pe frontispiciul aerogării era așe
zată o pancartă mare pe care'în 
l mbile romină și polonă era în
scrisă urarea : „Bine ați venit 
soli ai poporului frate polonez“, 
iar de o parte și de alta chemă
rile : „Trăiască și să se întă
rească prietenia și colaborarea 
frățească dintre poporul romîn și 
poporul polonez!“, „Trăiască bas
tionul de neclintit al păcii și so
cialismului, puternicul lagăr so
cialist în frunte cu Uniunea So
vietică 1", <

Cuvîntarea

Dragă tovarășe Gheorghe 
Gheorghiu-Dej

Dragă tovarășe Chivu Stoica, 
Dragi tovarăși și prieteni,
In numele delegației Comite

tului Central al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez și a Gu
vernului Republicii Populare Po

' în întîmpinarea înalțîlor oas
peți pe aeroport se găseau tova
rășii : Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Chivu Stoica, Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnăraș, Petre Borilă, Ni- 
colae Ceaușescu, Alexandru Dră- 
ghici, Alexandru Moghioroș, Con
stantin Pîrvulescu, Dumitru Co- 
liu, Leonte Răutu, general colo
nel Leontin Sălăjan, Ștefan Voi- 
tec, Janos Fazekaș, Vladimir 
Gheorghiu, Anton Moisescu, Ale
xandru Bîriădeanu, Avram Buna- 
ciu, Marin Florea lonescu, amba
sadorul R. P. Romîne în R. P. 
Polonă, membri ai C.C. al P.M.R. 
și ai guvernului, membri ai Prezi
diului Marii Adunări Naționale, 
conducători ai instituțiilor cen
trale și ai organizațiilor obștești, 
oameni de știință și cultură, ge-
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tovarășului

lone, cît șl în numele meu perso
nal, salut din toată inima pe re
prezentanții Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn 
și ai Guvernului Republicji Popu
lare Romîne, prezenți aici.

In numele poporului polonez 
salut călduros din tot sufletul 
poporul romîn. Salut cordial 
populația din frumoasa dv. ca
pitală, București.

Am sosit la dv. ca la frații și 
prietenii noștri.

Poporul polonez și poporul ro
mîn care de 13 ani pășesc îm
preună pe făgașul construirii so
cialismului sînt legate prîn rela
ții cordiale și prietenești, bazate 
pe principiile leniniste ale fră
ției dintre popoare.

Am venit în frumoasa dv. țară 
ca să stringem și mai mult rela
țiile de prietenie și frăție polono- 
romîne.

Popoarele noastre construiesc 
socialismul în prietenie frățească 
cu toate țările socialiste, în a- 
lianță frățească cu Uniunea So
vietică — prima și cea mal pu
ternică țară socialistă.

Dorim să întărim unitatea la
gărului socialist, să întărim le
găturile care unesc comunitatea 
statelor socialiste deoarece a- 
ceasta este în interesul nostru 
comun, în interesul păcii și so
cialismului.

Mai cu seamă situația actuală 

(Continuare în pag. 3-a) g

★
PARIS 12 (Agerpres). — La 12 mai a.c. Ion Gh. Maurer, pre

ședintele Prezidiului Marii Adunări Naționale a Republicii Popu- 
Romîne a făcut o vizită de curtoazie președintelui Republicii 

Franceze, Rene Coty.
Ion Gh. Maurer a fost însoțit de Ministrul Republicii Populare 

Romîne la Paris, Mircea Bălănescu.
i In cadrul întrevederii cordiale care a avut loc, Ion Gh. Maurer 
« mulțumit președintelui Rene Coty pentru amabila primire făcută 
delegației romîne cu ocazia trecerii sale prin Paris.



I!
Profilul moral al sportivului

DIHONIE
DE SPORTIV

TINERE!
Poți deveni 
internațional 
de atletism 

chiar săptămîna 
aceasta!

Spartachiada în Capitală

Posibimanic existente
STUDENȚII 
în întreceri atletice

insuficient folosite
* înscrieri numeroase, activități reduse. * Pentru o mai strînsă 

colaborare cu colectivele sportive. * Mai multă atenție Spartachiadei
In sfîrșit natura a hotărît în 

cele din urmă să respecte calenda
rul. Sportivii se numără poate 
printre cei care o așteptau cu cca 
mai mare nerăbdare. Și cum 
tijnpul este prielnic desfășurării _____ ____,__ _
probelor Spartachiadei, am între- vedește dorința tinerilor de a face 
prins zilele acestea un scurt raid 
prin trei întreprinderi bucureștene. 
Iată cîteva din constatările făcute.

sportivă. Cît privește Spartachia
da de vară, deși materiale spor
tive nu lipsesc nici aici, nu s-a 
făcut însă prea mult. înscrierile 
pentru Spartachiada de vară s-au 
făcut în număr mare, ceea ce do-

sei tradiții pe care o deține 
ceasta uzină în ceea ce privește 
Spartachiada.

Scurtă concluzie

La uzinele 
„Vasiie Roaită1'

Flo-Pe hună dreptate, tovarășul 
rian loniță — secretarul comitetu
lui organizației de bază U.T.M. de 
la uzinele „Vasiie Roaită“ — se 
declară mulțumit de posibilitățile 
materiale pe care le au la dispozi
ție tinerii sportivi din uzină. In 
afară de complexul sportiv în curs 
de construcție pe malul lacului 
Tei, tinerii de la „Vasiie Roaită“ 
beneficiază de echipament sportiv 
suficient de variat, mulțumindu-ne 
doar să amintim de bicicletele de 
curse, puștile pentru tir, echipa
ment de volei, fotbal, atletism etc.

Cu toate acestea, însă antrena
mentele n au început decît la fot
bal și volei. Se impune folosirea 
cit mai judicioasă a posibilităților 
materiale existente și antrenarea 
unui cît mai mare număr de 
neri la această competiție.

Mai multă atenție 
întreprinderii 

„21 Decembrie"
Conform unui, contract încheiat 

cu Întreprinderea F.R.B., colecti
vul sportiv al întreprinderii „21 
Decembrie“ ar avea, acces pe te
renul acesteia în anumite zile din 
săptămîna. Avînd în vedere Spar
tachiada de vară, colectivul spor
tiv de la „21 Decembrie“ a solici
tat conducerii întreprinderii F.R.B. 
și colectivului sportiv ca în zilele 
cînd terenul este liber să se acor
de posibilitatea oa el să fie folosit 
de tinerii de la „21 Decembrie". 
Tovarășii de la F.R.B. și-au dat 
asentimentul cu cea mai mare bu
năvoință. Nu aceeași bunăvoință 
a dovedit însă secretarul colecti
vului, tovarășul Cocor, care pri
vește totul prin optica baremului 
pe care-1 pretinde refuzînd să ia 
în considerație .cererile justificate 
ale tinerilor de la „21 Decem
brie“. -

La întreprinderea 
„Victoria"

In cadrul Spartachiadei de iar
nă, tinerii de la această între
prindere (în proporție de 50 la 
șută din totalul salariaților) au 
obținut rezultate apreciabile. Me
ritul revine atît comitetului orga
nizației U.T.M. cît și conducerii 
întreprinderii care dovedește mul
tă înțelegere față de activitatea

H-

sport. Totuși, pînă în prezent, 
n-au fost fixate zilele cînd ar ur
ma să se dea probele. Străduința 
comitetului U.T.M. prin responsa
bilul său sportiv Nicolae Crăciun 
nu este complectată de cea a pre
ședintelui colectivului sportiv ca
re privește Spartachiada cu dezin
teres. Se simte nevoia unei co
laborări mai strînse între comite
tul U.T.M. și colectivul sportiv, 
colaborare care fără îndoială că 
va contribui la păstrarea frumoa-

In cele trei întreprinderi pe 
care le-am vizitat, Spartachiada 
nu se află încă la un grad de 
pregătire satisfăcător, deși există 
într-o anumită măsură interes. 
Este de dorit ca secretarii comi
tetelor U.T.M. să fie mai aproape 
de problemele Spartachiadei și să 
colaboreze strins cu colectivele 
sportive. De asemenea se impune 
o cît mai judicioasă folosire a 
posibilităților materiale existente 
in vederea atragerii unui cît mai 
mare număr de tineri în această 
populară competiție sportivă de 
masă.0 CONFRUNTARE

internațională
valoroasă

7 zile au trecut de la prima în
trecere atletică de pistă îu aer li
ber, și al doilea concurs a fost... 
internațional. Deci, un nou prilej 
de verificare a pregătirii fruntași
lor atletismului nostru, acum, în 
ajunul unor mari și însemnate în
treceri internaționale. Apoi, o plă
cută ocazie pentru spectatori ; 
confruntările internaționale oferă 
întotdeauna spectacole sportive de 
mare calitate. Desigur, întrecerile 
organizate de clubul sportiv Dina- 
mo-Bueurești cu prilejul celei de 
a X-a aniversări a înființării sale, 
ne-au oferit din plin ocaziile de 
care aminteam. Vorbind de spec
tacolul sportiv oferit de atleții 
din U.R.S.S., R.D. Germană, R.P. 
Polonă și R.P.R., într un cuvînt 
am putea spune că a fost reușit. 
Doar căldura — o adevărată ca
niculă — a... stînjenit spectacolul 
ca și unele rezultate. Așteptăm de 
aceea programarea viitoarelor în
treceri atletice — în zilele toride 
— în nocturnă, pe stadionul Re
publicii.

Cît despre performanțele reali
zate în această primă confruntare 
internațională, ele sînt excelente. 
Iolanda Balaș a fost din nou la... 
înălțime, realizînd cea mai valo
roasă performanță a concursului î 
1,74. După cum se vede, Iolanda 
Balaș dorește cu insistență să-și 
recucerească întîietatea mondială 
„împrumutată" pentru un timp 
unei sportive chineze. De altfel îi 
reamintim dorința și hotărîrea :

In campionatul de fotbal

C o m p o r ! ă r ■

PROMIȚĂTOARE
Duminică după a- 

miază, pe stadionul 
„23 August“ neliniș
tea zecilor de mii de 
adoratori ai zeului 
fotbal s-a transfor
mat intr-un suris de 
speranță. Deocamdată 
surlsul — speranfă a 
fost, ce-i drept — 
doar schițat. Dar ma
niera în care Oaidă a 
trimis „o rachetă“ 
din plină cursă de-a 
lungul 
de un 
ucis 

■Oaidă, 
stincte 
șut“ - 
un confrate — 
fără personalitate. Cu 
un sfert de oră îna
intea lui Oaidă și 
mai tirziu. din nou 
Mateianu, ne-a 
monstrat de ce 
zis spaniolii, Di Ște- 
fano. Smărăndescu, 
băiatul acesta mo
dest, cuminte, ordo
nat, așa de odată, a 
luat o acțiune pe cont 
propriu și deși avea 
un apărător advers 
după el, a marcat ad
mirabil. De clteva 
ori și Ozon și-a scos 
din buzunar cartea sa 
de vizită, pe 
ține cam de 
vreme acolo.
fost Ozon șl 
centru înaintaș oare-

tușei, flancat 
adversar, l-a 
pe... celălalt 
omul cu „in- 
bune, viteză și 
- cum spunea 

dar

de-
i.uu

care o 
multă 

Ozon a 
nu un

care din „A", „B"
sau „C".

Ieri la Rapid, l-am 
remarcat din nou în 
formație pe... Copil, 
Georgescu, Raab, Bo- 
do, Seredai. Greavu. 
De cînd n-au mai 
jucat astfel în echipa 
feroviară acești jucă
tori ? De foarte mul
tă vreme ’... Și așa, 
Rapid i-a obligat pe 
timișoreni s-o... ..lase 
mai încet“ in urmă
rirea liderului.
.Știința — Timișoara 

ne-a supărat prin me
diocritatea ei. Nu pu
tem remarca cine a 
fost cel mai slab din 
formație. 
Ciosescu 
ajuta in 
Șl totuși 
Dunării, 
că dușul 
duminică 
un șoc lui 
lui Ciosescu. 
comp“.

Alaltăieri, la Ora
șul Stalin, fotbalistul 
care duminica trecută 
în Capitală, pe „23 
August“, ratase două 
lovituri libere de la 
„11 m,“, a redevenit 
un dirijor excelent 
al atacului dinamo- 
viștllor bucureșteni- 
Mi-am amintit ■ că și 
înainte, Nicușor era 
creierul înaintării di- 
namoviste. lată deci

Poate doar 
ne-ar putea 
acest scop 
vine.. Cupa 
Să sperăm 
rapidist de 
a provocat 

Mazăre, 
„ei

încă odată, că fără 
creier, nu se poate 
juca fotbal.

Și totuși, s-ar pu
tea să devină din nou 
actuală întrebarea pe
nibilă : „Pînă cînd a- 
tlta mediocritate tn 
jocul echipelor noas
tre de fotbal“? Dar, 
se pare că ciclul me
diocrității s-a 'împli
nit ; „eroii“ gazonu
lui, sătui de anoni
mat, de lupta dispe
rată pentru două 
puncte, vor să joace 
și fotbal. Poate că /<: 
aceasta a contribuit 
și evoluția celor trei 
echipe de peste hotare 
care ne-au vizitat in 
ultimul timp și care 
au reamintit jucători
lor și antrenorilor 
noștri că nu poate e- 
xista fotbal și nici 
alt. sport, dar mai 
ales fotbal, fără per
sonalitate, fără efort 
de gîndire. Alaltăieri, 
Ozon, Oaidă și Mate
ianu, Georgescu și 
Bodo, Smărăndescu, 
Greavu și Stancu. Ni
cușor și Babone au 
pledat pentru imagi
nație, fantezie și per
sonalitate.

lată o concepție 
„tactică“ care ar 
trebui mai mult încu
rajată la unele clu
buri,

M. ZONIS

. -A-

è*

Studente de la I.C.F. execulind un frumos și corect schimb de 
ștafetă în proba de 4X100 m.

E. PITULESCU

Mari rezerve 
nostru avem în 
ne-a spus în urmă cu cîtva timp 
cu prilejul unei discuții, antreno
rul federal Petre Zîmbreșteanu.

De asta ne-am convins din nou 
sîmbătă și duminică, cu prilejul 
fazei de zonă a campionatelor uni
versitare de atletism desfășurată 
pe „Stadionul Tineretului” din Ca. 
pitală. In primul rînd, constatarea 
noastră se referă la numărul con- 
curenților. La întreceri au partici
pat circa 150 de atlețl și atlete de 
la Universitatea „C. I. Parhon”,

ale atletismului 
rîndul studenților,

Agronomic ,.N. 
Institutul MedicO- 
Fer-ate, Construe.

„în 1958 — 
1,80 m 1" Și Răș- 
cănescu ne-a plă
cut. Pentru în
ceput de sezon 
rezultatul său, 
62,34 m. la cio
can, e deosebit 
de valoros.

Maria Itkina 
(Dinamo Minsk) 
și-a depășit în 
mod categoric 
adversarele 
același stil 
mare campioa
nă. Duminică a 
cîștigat și proba 
de 200 m. Tim
pul : 24,4, foar
te bun.

— Sînt în plină 
spus alergătoarea sovietică, pentru 
europene. Vreau să-mi păstrez nea
părat titlul (Maria Itkina e cam
pioană europeană).

Dintre cîștigătorii probelor de 
duminică mai amintim pe Reinna- 
gel (Dinamo Berlin) 3’46”9/10 Ia 
1500 m-, Ciochină (Dinamo-Bucu- 
rești) 14,48 m. la triplu salt, M. 
Raica (Metalul) 49,33 m. la disc, 
Levițka (Dinamo Riga) 2’14”8/10 
la 800 m. femei, Lia Manoliu (Me
talul) 42,74 m. la disc. în gene
ral, la aceste prime întreceri in
ternaționale, atleții noștri au fă
cut’ dovada unei serioase pregă
tiri, obținînd rezultate bune. Nu 
ne rămîne decît să le urăm în 
continuare, noi succese și perfor
manțe strălucite.

Maria

pregătire,

Itkina (Dinamo Minsk) cîștigătoarea 
probei de 200 m.

de la Institutul 
Bălcescu”, de la 
Farmaceutic, Căi 
ții, I.S.E.P., I.C.F. și altele, Aceas- 
ta e 
sebit 
Anul 
fază 
circa 
covîrșitoare a acestora fiind de la 
I.C.F.

— Și totuși, ne spune tov. Tibe- 
riu Ardeleana, din conducerea 
Clubului Sportiv Universitar Bucu
rești, și membru în comisia de 
organizare a campionatelor, nu 
sîntem încă mulțumiți. Atletismul 
poate — și trebuie — să se dez
volte și mai mult în rîndul stu
denților. Există pentru asta toate 
condițiile. Dar catedrele de educa
ție fizică și consiliile Asociațiilor 
Studențești vor trebui să sprijine 
și mai mult atragerea studenților 
spre practicarea atletismului. Deo
camdată sînt institute ca ce| Pe
dagogic, Conservatorul ..Ciprian 
Porumbescu" și altele în care 
sportul este rămas mult în urmă 
De la aceste institute, la campio
natele de astăzi, de pildă n-a ve
nit nici un reprezentant. Apoi mai 
stăm slab cu dezvoltarea atletis
mului în -îndul studentelor.

Am putea vorbi despre aceeași 
uriașă rezervă de cadre pe care o 
reprezintă studenții, vorbind și 
despre rezultatele obținute la în
trecerile fazei de zonă a campio
natelor universitare.

Iată cîțiva dintre cîștigătorii fa- 
zei de zonă a campionatelor. 
Băieți: înălțime: C. Dumitrescu 
(I.C.F.) 1,90 m. ; 100 m. : I. Rin- 
deriu (I.C.F.) 11,4 secunde; lun
gime : Jurcă Valeriu (Universita
tea „C. I. Parhon") 6.76 m. ; pră
jină : C. Cotor (I.C.F.) 3,90 m. ; 
800 m : M. Pridvornic (Inst. Poli
tehnic) l’58”4/10 ; disc : Gh. Po- 
pescu (I.C.F.) 42,46 m.; suliță : 
Al. Bizlm (I.C.F.) 64,86 m. Fete: 
greutate : M. Vintilă (Unlv. ,,C. I. 
Parhon“) 11,15 m. ; 80 m. garduri: 
Xenia Miliutin (Arhitectură) 12,2 
sec; 100 m. plat: Ștefania Ghio- 
sean (I.C.F.) 13 sec ; lungime : M. 
Karst (I.C.F.) 5,02 m.

fără îndoială un punct deo- 
de prețios al campionatelor, 
trecut, de pildă, la aceeași 
de zonă au participat doar 
80 de concurenți, majoritatea

|lO®xțvres

Motociclete, A răgazuri 
Madioun , Ceasuri efe

2H.731 (er re/t/r/ati 1 prin tregere din urna.

cat ide ta conc trecut, i
I s* w * J •JTzKc

J. ALPIN

MOTTO : '
„Ceea ce este interesant 
de știut pentru voi, tinerii, 
este faptul că pe baza 
unor observații făcute din 
generafie in generație, pe 
baza statisticilor, s-a vă
zui că viața cumpătată, 
sportul... pot prelungi 
mult viața omului“.

Acad. prof. dr.
C. I. PARHON

Cunoașteți, cred, celebra pove
ste a satului fără bătrîni. Ei bine, 
mi-am amintit de ea în urmă cu 
două-trei săptămîni, vizitind Vas
luiul. Orașul acesta, care are ră
dăcini atît de adinei în istorie, 
mi s-a părut a fi orașul unor ti
neri... bătrîni.

Poate să greșesc. Poate să fie 
numai o simplă impresie... Toc
mai de aceea, să vă povestesc cî- 
teva fapte spicuite din cronica de 
toate zilele a orașului...

★
O firmă: „Clubul U.R.C.C.“. O 

sală uriașă, minunată pentru te
nis de masă. Se pare că șl oa
menii de aici s-au gîndit la asta. 
In mijlocul ei tronează o masă 
nou-nouță de toată frumusețea. 
Tronează... Pe ea sînt etalate însă 
vrafuri întregi de cărți. Masa de 
tenis a fost transformată în tej
ghea, vitrină, bazar de cărți. De 
jur împrejurul sălii, dulapuri ; și 
ele au cărți. Intr-unui se află 
și cîteva șahuri; închise.

In șase din șapte zile, clubul e 
sub lacăt; inclusiv duminica.

— e CLUB, tovarăși, nu sală 
de distracții, obișnuiește să spynă 
tov, Mircea Pălinac, președintele

Nu de mult s-a încheiat la Sibiu cea mai importantă, dar în 
același timp și cea mai grea, compefițle motoclclistă a anului : 
campionatul republican de regularitate și rezistență. De-a lungul ia 
6 zile, partlcipanții la această întrecere au avut de înfruntat nu 
numai duritatea excesivă a unui traseu care a străbătut împrejuri
mile Sibiului, purtîndu-i pe conc urenți pe poteci de munte, prin 
vaduri de rîuri sau pe cărări acoperite de un strat gros de noroi, 
dar și capriciile vremii, care în această primăvară au dat de furcă 
pînă și... meteorologilor 1 Vîntul, ploaia rece, zăpada și chiar vis
colul au făcut ca în primele două etape să abandoneze 80 ța sută 
din alergători. Au continuat cursa pînă la capăt numai 10 I Dintre 
aceștia nu-l voi alege pentru a vă vorbi despre el nici pe curajo
sul Gh. Ion, nici pe excelentul tehnician Al. Lăzărescu și nici 
chiar pe „spiridușul" motociciismului, Mihai Pop. Nu! Vreau să 
vă vorbesc despre ultimul clasat, despre alergătorul Șerban Murgu 
(Metalosport). N-o fac din goană după originalitate, ci fiindcă pe 
cei care au urmărit evoluția motocicliștilor, i-a impresionat în mod 
deosebit comportarea acestui tînăr alergător.
Șerban Murgu n-a plecat în 

cursă ca favorit, Nu-i dădea drep
tul la aceasta nici mașina (IJ.-ul 
lui parcursese tn 4 ani mii și mii 
de kilometri în concursuri de 
motocros șl regularitate) și nici 
pregătirea, deoarece intrase tn an
trenament doar cu clteva săptă- 
mîni înainte de campionat. Cunoș
teau aceste lucruri deopotrivă an
trenorul și alergătorul.

Șerban Murgu făcea parte din 
categoria celor care vin la start 
cu pretenții modeste. întrecerea 
ne-a relevat însă alte aspecte. Șer
ban Murgu s-a dovedit a fi un 
alergător cu o volnfă de fier, un 
sportiv de o înaltă ținută, un om 
care știe să lupte pentru îndepli
nirea țelului pe care și l-a propus. 
Și pentru a vă dovedit că cele re
latate sînt conforme cu realitatea, 
voi apela la block-notesul in care 
se află înscrise clteva întîmplări 
referitoare tocmai la comportarea 
lui Șerban Murgu

Un adevărat sportiv
In etapa a II-a, desfășurată la 

început pe ploaie, apoi pe ceață, 
traseul se prezenta desfundat, a- 
proape impracticabil. MotOCicliștii ___ ___ ___
făceau eforturi deosebite pentru a mult timp să ne lamentăm, fiindcă 
putea trece prin porțiunile grele, 
împingeau virtos mașinile pe dea
lurile unde lutul lipicios nu per
mitea înaintarea roților numai sub 
acțiunea motorului și pilotau cu 
prudentă pe potecile mărginite de 
prăpăstii imense. Fiecare secundă 
era prețioasă, fiecare minut pier
dut aducea după sine penalizări și 
poate chiar scoaterea din cursă. 
Șerban Murgu „acumulase“ de 
acum un bagaj supărător de mi. 
nule întirziere și grăbea spre unul 
din posturile de control. La un 
moment dat a zării insă în noroi, 
prins sub mașină, pe maestrul 
sportului N Sădeanu de la C C.A. 
N-a ezitat nici o clipă. Cu brațele 
obosite de efortul cerut pentru 
stăpinirea mașinii pe acest traseu 
infernal, a tîrit motocicleta cole
gului său de întrecere, l-a scos 
apoi pe acesta din noroi și l.a 
așezat într.un loc ferit. Numai 
după ce a constatat că N, Sădeanu 
este tn afara oricărui pericol, s-a 
pregătit să continue cursa. Efor-

turile cerute pentru scoaterea ma
șinii și a alergătorului din noroi 
li istoviseră... Pierduse și 20 de 
minute... In fapt, totul era'pier
dut, fiindcă timpul prescris 
tru închiderea controlului 
scuYsese...

Seara tîrziu, la sezisarea aler
gătorului N. Sădeanu, juriul a de
cis să acorde lui Șe'ban Murgu o 
bonificație egală cu timpul pierdut. 
Putea să continue cursa1

pen
se

. Voinfă ..
Etapa a IV-a. Timpul, care 

primele trei etape se dovedise cel 
mat temut adversar al motocicliș
tilor, se schimbase ca prin farmec. 
De cu seară, norii se retrăseseră 
și bolta albastră, străpunsă de 
milioane de luminițe, ni se Înfă
țișa in toată splendoarea ei Di
mineața, pentru prima oară, soa
rele privea surîzător fețele, acum 
vesele, ale celor io concurenți. S-a 
dat plecarea !

După o vreme, Intr-unui din 
punctele de pe traseu ni s-a adus 
vestea că Șerban Murgu a aban
donat. 1 se rupsese bascula. Ne-am 
întristat. Păcat pentru acest băiat 
curajos I N-am avut Insă prea 

' - ■ - - - ; i
la postul de control s.a prezentat
— cine cr^defi? — chiar Șerban 
Murgu I

— Auzisem că ai abandonat 1
— Atît timp cît mă mai ține 

mașina, chiar șl „fracturată“ cum 
este acum, nu voi abandona f

Și Murgu a ajuns cu bine la 
start.

In seara ultimei zile de concurs 
l-om întllnit pe Șerban Murgu în 
fața hotelului „Bulevard“ din Si
biu. Era fericit. Deși a trebuit să 
alerge ultimele etape cu prudență
— pentru a nu-i face mașina vreo 
surpriză — deși de multe ori a 
trebuit s-o „ajute“, a reușit să 
termine cu succes competiția care 
eliminase chiar de la început mul
te nume mari ale motociclismului 
rominesc. Era o performanță deo
sebită /

Modest, corect, sportiv dlrz, a- 
cesta este Șerban Murgu, al zece
lea clasat în campionatul de lalea clasat 
Sibiu...

H. NAUM

„CURSA PĂCII
Etapa a 9-a a „Cursei Păcii", 

desfășurată pe ruta Karl Marx- 
Stadt-Karlovy Vary (141 km.) a 
fost cîștigată de ciclistul belgian 
Vanderveken cu timpul de 
3h.42’47”. După un minut și 48 
secunde a sosit francezul Viot și 
împreună cu el un pluton numeros 
în care se aflau și reprezentanții 
noștri C. Dumitrescu, L. Zanoni și 
G. Șerban. Clasamentele nu au su
ferit nici o modificare ; individual

tn

(O-
, (Bel

gia) la 2’20”, Schur (R.D.G.) la 
5’ 47”. Bebenin (U.R.S.S. la 6’15“). 
Pe echipe primul loc este ocupat 
de U.R.S.S. Urmează R.D.G., R.P. 
Polonă, Belgia, Olanda, Romînia, 
Franța, Anglia, Bulgaria, Iugo
slavia, Cehoslovacia, Italia etc.

Astăzi se aleargă etapa 10-a Kar- 
Iovy Vary—Tabor (196 km.).

continuă să conducă Damen 
landa) urmat de Heruians(

Să ne închipuim că la unul din 
popularele concursuri „CINE 
ȘTIE, CÎȘTIGĂ“ s-ar pune urmă
toarea întrebare : „Cîte cupe bal
canice la atletism feminin a ciști- 
gat țara noastră ?“

Considerînd că respectivul can-, 
didat nu ignorează problemei« 
atletismului, putem presupune că 
el va ști că abia în anul trecut t-a 
organizat pentru prima dată Cupa 
Balcanică pentru atletism feminin, 
competiție oare a fost cîștigată 
la vremea sa de atletele țării noa
stre. Răspunzînd astfel, prezumti
vul candidat ar greși pentru că a- 
nul trecut țara noastră a cucerit 
două cupe balcanice de atletism 
feminin. In afara trofeului dobîn- 
dit pe glorioasa pistă a stadionu
lui Olimpic din Atena, încă o altă 
Cupă Balcanică a fost cucerită da 
atletele noastre. E vorba de 
Balcanică pentru juniori.

Anul trecut, atleții juniori 
Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, 
mînia și Turcia s-au întrecut 
într-o originală competiție, fiecare 
concurînd „la ei acasă“. în cursul 
lunii iunie a anului trecut a-au 
organizat în aceste țări concursuri 
de atletism speciale, în cadrul Cu
pei Balcanice pentru juniori. Ori
ce tînăr din întreaga peninsulă 
balcanică, indiferent dacă mai fă
cuse sau nu atletism, a găsit în «- 
ceastă originală competiție posibi
litatea de a-și măsura îndemîna- 
rea, rezistența, forța și viteza cu 
prieteni necunoscuți de care era 
despărțit de munți și ape, de ki 
lometri și granițe.

Fiecare federație națională a 
centralizat apoi rezultatele obți
nute în concursurile desfășurat» 
de-a lungul unei luni pe zeci, 
sute și poate mii de terenuri. 
După această centralizare s a cal
culat media primelor douăzeci de 
rezultate și s-au proclamat rezul
tatele. La băieți a cîștigat Iugo
slavia, noi clasîndu-ne pe locul al 
11-lea, iar la fete junioarele noa
stre au ocupat primul loc.

Succesul acestei competiții inte
resante care a îngăduit angrenarea 
pe scară largă în practicarea spor
tului simplelor deprinderi (arun
cări, alergări, sărituri) a unui 
mare număr de tineri cari au ast
fel posibilitatea să devină interna
ționali concurînd pe obișnuitul lot 
teren de sport, a îndemnat pe or. 
ganizatori să continue oportun« 
competiție și anul acesta.

Cu începere de la 1 Mai și în 
tot cursul acestei luni, comisiile 
orășenești și raionale de atletism, 
organizează concursuri pentru 
Cupa Balcanică de atletism pentru 
juniori.

Probele nu sînt grele și oricine 
poate participa.

LUAȚ1 STARTUL ÎN ACESTE 
ÎNTRECERI CARE VA ÎNGĂ
DUIE SĂ FIȚI... INTERNAȚIO
NALI ÎNCĂ LA ÎNCEPUTUL 
ACTIVITĂȚII VOASTRE ATLE- 
ITCE 1

Cup«
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și ei

ooooo

SC RT
Echipa de fotbal Dinamo Mos

cova va susține joi pe stadionul 
Republicii primul joc din cadrul 
turneului pe care-1 întreprinde în 
țara noastră. Fotbaliștii sovietici 
vor întilni în nocturnă cu începere 
de la ora 20 echipa selecționată B. 
în deschidere, la ora 18 se va dis
puta jocul internațional de rugbi 
care va opune echipei C.C.A. re. 
numita formație engleză „Swansea“.

★
în vederea Intîlnirll de box 

Franța—R.P.R. care va avea loc 
la 31 mai la Le Mans, a fost al
cătuit următorul lot de puglliști 
romini: Puiu Nicolae, M. Dobres- 
cu (muscă), N. Mîndreanu, C. 
Gheorghiu (cocoș); I. Mlhalik,

N. Farkaș (pană); V. Czekeli, M. 
Trancă( semiușoară); C. Dumi
trescu (ușoară) I. Dragnea, M. 
Stoian (semimijlocie); Șerbu 
Neacșu, M Balaș (mijlocie mi
că); D. Gheorghiu (mijlocie); Gh. 
Negrea (semigrea); V. Mariuțan 
(grea).

* Concursurile se desfă- 
șoara toată luna mai.

★ 
cuți 
neri
sau

★
Băieți și fete : 

tura în iungime, 
runcarea greutății 
6 kg. băieți).

Fele. : 60 tu.
Băie(i : 400 m. plat, 1.500 

m. plat, 3.000 m. plat, săritu
ra cu prăjina, aruncarea discu
lui. suliță.

Comisia de atletism din fara 
noastră care realizează cea 
mai largă mobilizare de con
curenți va fi răsplătită cu Cu
pa cliallenge a Comitetului 
Olimpic Romîn, care anul tre
cut a revenit Comisiei de atle
tism a orașului București,

Pot lua parte băieți năs- 
in anul 1939 sau mai ti- 
și fetele născute în 1941 
mai tinere.
Probele sinf următoarele: 

100 m., sări- 
înălțime, a- 

(3 kg. fete—

I —- Sport, sport și iar sport I Ții morfiș să faci pe originalul ! Ai 
mai auzit tu pe cineva în între prindere să facă așa ceva ?

— Nu e genul nostru să facem 
sport...

TINERILOR BĂTRÎNI
U.R.C.C. (Prin „club" a se înțe
lege sală exclusiv pentru depozi
tarea cărților).

Și clubul U.R.C.C. e singurul 
din oraș...

★
Pe biroul tov. Teodoru, 

dintele U.C.F.S. orășenesc, 
hîrtie veche, îngălbenită, 
citeva rinduri, spălăcite și 
vreme. Să reproducem :

„Inventar al bazelor sportive".
• 1 (unu) teren de 

islaz, lîngă Vasluieț) 
plorabilă; mlăștinos, 
nereglementar.

• I (unu) teren de 
chet, tenis... în construcție de un 
an în parcul „Filitnon Sîrbu". 
Lucrările stau; au dispărut că
rămida și zgura...

• O sală de sport la Școala 
medie nr. 1. A existat... Neîngri
jită, s-a dărîmat. Alta — adică 
o sală de sport — nu există în 
oraș...

Atît.
La aceasta — în ceea ce ne pri

vește — am adăuga: 7—8 tere
nuri virane, chiar in „inima" ora
șului, care prin muncă voluntară 
ar putea fi transformate cu ușu-

rință în terenuri de volei, baschet, 
etc.

preșc- 
zace o 
Pe ea 
ele de

fotbal (pe 
stare : de- 
denivelat,

volei, bas-

★
Anul trecut, a început construi

rea unui teren sportiv complex. 
Au lucrat tinerii în mod volun
tar mai multe mii de ore. S-a ni
velat un teren și s-au pus și bare. 
Atît... De atunci, nu s-a țnai fă
cut nimic. Ploaia a început să 
spele și să poarte în rîu margi
nile de pămînt ale terenului. A- 
cum trebuie nivelat din nou. 
Dar... Nu mai sint fonduri. Se 
zvonește că pînă acum s-ar fi 
cheltuit vreo 50.000 de lei. Pe ce? 
Nu se știe. In orice caz, preșe
dintele sfatului popular orășe
nesc, tov. Vasiie Ungureanu, se 
pare că e destul de liniștit, că 
Vasluiul e unul dintre foarte pu
ținele orașe din țară (să nu zi
cem singurul) care nu are încă 
o bază sportivă ca lumea.

★
In oraș există două colective 

sportive: „Progresul" și „Voin
ța". Cit privește membrii acesto
ra, în total, numărul lor nu trece 
de 200... Și cînd te gîndești că 
numai tineri, în oraș sint circa 
2.000... „Garnitura" sportivă a

orașului o formează echipa de 
fotbal a colectivului „Progresul" 
și cei vreo 2—3 jucători 
de masă și atlețl.,. Cam

★
De mai mulți ani, în

s-a desfășurat nici un concurs de 
lupte, scrimă, tenis de cimp, box, 
aeromodelism, patinaj, baschet, 
handbal, popice, haltere sau la 
alte discipline sportive... Cît de
spre competițiile sportive de ma
să, deocamdată s-a organizat 
...Comisia Spartachiadei de vară 
a tineretului. Concursurile pro
priu zise... urmează.

★
Iată răspunsurile unor secretari 

ai organizațiilor de bază U.T.M. 
întrebarea a fost aceeași :

— Ce sportivi aveți ?
La I.P.R.O.D.C.O.P. (întreprin

dere locală de producție).
— De nici un fel...
La întreprinderea ceramică 

„Vasiie Roaită":
— Nu avem așa ceva...
La cooperativa „Unirea mește

șugarilor" t

de tenis 
atît.

oraș nu

★
O altă întrebare:
— Activiștii comitetului raio

nal U.T.M. (prim secretar tov. 
Ștefan Drăgan) și orășenesc 
U.T.M. (prim secretar tov. Con
stantin Moise), fac sport ?

— Noi ? Avem noi timp de așa 
ceva ? Nu, tovarășe, avem sar
cini mai importante. Haideți to
varăși la ședință,... să discutăm...

★
E după-amiază. Pe gărdulețul 

de beton ce înconjoară restauran
tul de vară din centrul orașului, 
își fac veacul rezemați vreo 
15—20 de tineri. Să aibă între 
17—22 de ani. Mănîncă semințe.

o

tică. Tinerii din Vaslui vor să 
participe la întreceri sportive, să 
se destindă, să-și călească corpul 
pe terenurile de sport. In legă
tură cu aceasta, mi s-a povestit 
o întimplare. La Școala medie de 
fete nr. 2, nu exista o sală de 
sport. Elevele s-au plins nu oda
tă directoarei. In timpul iernii, 
sau cînd ploua, orele de educație 

pe coridoarele 
transformau în

Din cînd in cînd scot cite 
vorbă.

— Ce timp frumos!
— Să mergem pe undeva.
— Unde?
— Pe băncile din parc.
— Mă dor picioarele...

★
Savaflțll au ajuns la conclu

zia că sportul prelungește viața, 
că Întinerește pe cel care-I prac-

fizică se țineau 
școlii, sau se 
ore... teoretice. Pînă la urmă S-a 
găsit o soluție. O sală de curs 
a fost transformată în sală de 
gimnastică. Elevele au ajutat în
deaproape la amenajarea ei. E 
drept, e mică, incomodă, dar to
tuși...

Aceeași dorință de a-și întări 
sănătatea șl conpul prin sport, 
am constatat-o la foarte mulți ti
neri din oraș. Din păcate însă, 
deocamdată e numai dorință... In 
Vaslui, marea majoritate a tine
rilor nu fac sport. Asta nu în
seamnă oare că Vasluiul seamă
nă cu orașul unor tineri bă- 
trini ? I

AL. PINTEA j
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Sosirea delegației 
de partid și guvernamentale 
a Republicii Populare Polone

(Urmare din pag. l-a)

norali șl ofițeri superiori, ziariști 
romîni și străini.

Erau de față șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești, membrii Ambasadei R. P. 
Polone în R. P. Romînă și alți 
membri ai corpului doplomatic.

La ora 14,30 avionul aterizează 
pe aeroport. Din avion coboară 
tovarășii Wladyslaw Gomulka.Jo. 
sef Cyrankiewicz și ceilalți mem
bri ai delegației de partid și gu
vernamentale a R. P. Polone. 
Conducătorii de partid și de stat 
romîni și polonezi își strîng căl
duros mîinile.

Compania de onoare aliniată pe 
aeroport prezintă onorul. Sînt in
tonate imnurile de stat ale R. P. 
Polone și R. P. Romîne. Tovară
șii Wladyslaw Gomulka și Josef 
Cyrankiewicz, însoțiți de tovară
șii Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
Chivu Stoica trec în revistă com
pania de onoare.

înalților oaspeți le sînt prezen
tați apoi șefii misiunilor diplo
matice, membrii guvernului și ce
lelalte personalități oficiale a- 
flate pe aeroport.
Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 

Dej, prim secretar al C C. al Par
tidului Muncitoresc Romîn, se a- 
propie de microfon și rostește o

cuvîntare de bun sosit. Ia apoi 
cuvîntul tovarășului Wladyslaw 
Gomulka, prim secretar al C.C. 
al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez.

Cele două cuvîntări sînt subli
niate prin îhdelungi aplauze. Ră
sună puternice aplauze și ovații. 
Oamenii muncii scandează lo
zinci pentru victoria socialismu
lui în cele două țări prietene, 
pentru prietenia dintre popoarele 
român și polonez, pentru unitatea 
de granit a țărilor marelui și pu
ternicului lagăr socialist în frun
te cu Uniunea Sovietică.

Un grup de pionieri oferă oas
peților buchete de flori. Cei pre-

zenți primesc apoi defilarea găr
zii de onoare.

Oaspeții părăsesc, apoi aeropor
tul îndraptîndu-se sipre reședința 
lor. In prima mașină deschisă iau 
loc tovarășii Wladyslaw Gomulka 
și Gheorghe Gheorghiu-Dej, iar în 
a doua mașină deschisă, tovarășii 
Josef Cyrankiewicz și Chivu 
Stoica. De-a iungu-l drumului spre 
reședință înalții oaspeți sînt sa
lutați cu căldură și aclamații de 
imensa mulțime de oameni ai 
muncii care au venit în întîmpi- 
n.area lor cu flori, drapele polone 
și romîne și cu drapele roșii.

(Agenpres)

Primirea ambasadorului 
Republicii Populare 
Albania de către 

vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri al R.P.R., 
Alexandru Moghioroș
Luni, 12 mai, vicepreședintele 

Consiliului de Miniștri al Repu- 
blicii Populare Romîne, Alexandru 
Moghioroș, a primit în audiență 
pe ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Popu
lare Albania, Hasan Alimerko.

Reuniunea internațională 
a Reporterilor

Cuvîntarea tovarășului
Gh. Gheorghiu-Dej

o contribuție la întărirea unității 
de nezdruncinat a lagărului so
cialist în frunte cu Uniunea So
vietică.

Pe drumul luminos al socialis
mului, sub steagul marxlsm-le- 
ninismului popoarele noastre vor 
obține noi victorii in dezvoltarea 
și înflorirea țărilor lor.

Trăiască Republica Populară 
Polonă prietenă !

Trăiască în veci prietenia din. 
tre poporul romîn și poporul po
lonez 1

Trăiască, lagărul socialist în 
frunte cu Uniunea Sovietică I

Trăiască pacea in lume I

(Urmare din pag. l-a)

te statele, fără deosebire de orjn- 
dulre socială.

Umăr la umăr cu marea Uni
une Sovietică, cu China Populară 
cu celelalte țări socialiste, Repu
blica Populară Polonă și Repu
blica Populară Romînă fac pai te 
din marele și invincibilul lagăr 
socialist a cărui tărie și unitate 
este factorul hotărîtor al luptei 
pentru pace, chezășia propășirii 
și înfloririi țărilor noastre.

Vizita dv. în Republica Popu
lară Romînă va constitui o mani
festare a prieteniei romîno-polone,

Spectacol de gala 
în cinstea oaspeților

Și

a» 
pe 
Ș'

Cuvîntarea tovarășului 
Wladyslaw Gomulka

(Urmare din pag. 

internațională dictează 
tea unității de acțiune 
forțelor socialismului 
deoarece numai în 
putem opune forțelor agresive ale 
imperialismului a căror politică 
periclitează pacea In Europa și 
tn lume. Acestui scop îi servește 
vizita noastră de prietenie.

Dragi tovarăși și prieteni !
Am venit în țara dv., ca să 

examinăm împreună problemele 
importante pentru popoarele noa-

1-a)
necesita- 

a tuturor 
și păcii, 

acest fel ne

stre și pentru partidele noastre.
Doresc să-mi exprim convinge

rea că vizita și convorbirile 
noastre vor fi rodnice, vor sluji 
în mare măsură prietenia noastră 
și vor aduce foloase întăririi so
lidarității forțelor socialismului 
și cauzei păcii.

Trăiască
Trăiască 

Romin !
Trăiască

dintre poporul polon și poporul 
romîn 1

poporul romîn ! 
Partidul Muncitoresc

prietenia frățească

Premiile 
decernate 

la trecerea 
în revistă 

a formațiilor 
artistice 

studențești

CONVORBIRILE
dintre delegația P. M. R.

și a guvernului R. P. Romîne 
și delegația P. M. U. P.

și a guvernului R. P. Polone
(Urmare din pag. l-a)

Dă asemenea au participat la convorbiri tovarășii : Gheor-

Depunerea 
unei coroane 

la Monumentul 
Eroilor Patriei

17

Luni seara la Teatrul de Operă 
și Balet al R. P. Romîne a avut 
loc un spectacol de gală dat în . 
cinstea delegației Partidului Mun
citoresc Unit Polonez și a Guver
nului R.P. Polone în frunte cu 
Wladyslaw Gomulka și Josef Cy
rankiewicz.

înalții oaspeți au fost întîmpi- 
nat' în foaierul operei de condu
cătorii Partidului Muncitoresc 
Romîn și ai Guvernulut R.P. Ro
mîne, de membri ai C.C. al 
P.M.R., miniștri, oameni de artă 
și cultură, activiști de partid 
de stat.

La intrarea în sală întreaga 
șistență a aclamat îndelung 
membri] delegației de partid
guvernamentale a R.P. Polone în 
frunte cu Wladyslaw Gomulka și 
Josef Cyrankiewicz și pe condu
cătorii partidului și guvernului 
nostru în frunte cu tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și Chivu 
Stoica.

La spectacol au asistat șefii 
unor misiuni diplomatice acredi
tați la București, membrii amba
sadei R.P. Polone în R.P. Romînă 
și »Iți membri ai corpului diplo
matic.

Au fost intonate imnurile de 
staț ale R.P. Polone șl R. 1*. 
Romîne.

în prima parte programul a 
cuprins piese vocale, instrumen 
tale, coregrafice și corale de E- 
nescu, Chopin. Muradeli, Porum- 
bescu, Rossini și alții. Și-au dat 
concursul violonistul Ștefan R>i- . 
ha, laureat al concursului interna
țional „Ceaikowski“, artiștii eme- 
riți Iolanda Mărculescu, I rinei 
Liciu și Gabriel Popescu, solistul 
Octav Enigărescu și Ansamblul 
de cîntece și dansuri „Ciocîrlia“.

| In a doua parte orchestra 
I larmonicii de Stat „George
z nescu“, dirijată de artistul
* porului George Georgescu a

terpretat „Munții Apuseni“
M. Negrea și „Simfonia a V-a“ 
de Beethowen.

Spectacolul de gală s-a bucu
rat de un deosebit succes.

La sfîrșitul spectacolului, 
tiștilor II s-au oferit flori 
partea delegației de partid și 
vernamentale a R.P. Polone.
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Festivalul
(de la corespondentulCLUJ 

nostru).
Uneori,

seci pentru a reda In toată mă. 
rețin tor anumite evenimente, fap
te. ori acțiuni. Așa se Intlmplă și 
în cazul celui de al ll.lea festi. 
val al pionierilor și școlarilor din 
regiunea Cluj

Inchlpuiți-vă 30.000 de copil, ro
mîni. maghiari, germani, cîți au 
participat la prima fază a acestui 

concurs, aducind pe scene voioșia 
și bucuria de a trăi intr-o țară li
beră, reflectată prin cîntece și 
jocuri populare. Cei 120 de copii 
din corul școlii elementare din 
comuna Viișoara, raionul Turda, 
corul școlii medii maghiare nr. 12 
din Cluj și.au exprimat prin cin- 
tec bucuria unei copilării fericite

Parcă în iureșul minunatului joc 
popular Bărbuncul, în chiuiturile 
de prin partea locului, purtătorii 
cravatei roșii din comuna Tagu, 
raionul Sărmaș. au adunat un 
crlmpel din dragostea lor pentru 
meleagurile patriei. Călușelul ju- 
cat cu ardoare de pionierii din 
Nepas, raionul Năsăud, s-a înfră
țit cu ceardașul interpretat 
măestrle de elevii din Aiud, 
dansul german al pionierilor 
trițenl.

cuvintele țl se par prea

cu
cu 

bis-

al P.M.R.. Dă asemenea au participat la convorbiri tovarășii : Gheor. 
ghe Apostol, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., Alexan
dru Drăghici, membru al Biroului Poliție al C.C. al P.M.R., 
Alexandru Moghioroș, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Constantin Pîrvulescu, 
membru al Biroului Politic al C,C. al P M.R., Dumitru Coliu, mem
bru supleant ăl Biroului Politic al C.C. al P.M.R., Alexandru Birlă- 
deanu, membru al C.C, al P.M.R., vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Avram Bunaciu, membru al C.C. al P.M.R., ministrul Afa
cerilor Externe, Gh. Gaston Marin, președintele Comitetului de Stat 
al Planificării, Mihai Florescu, membru al C.C. al P.M.R., ministrul 
Industriei Petrolului și Chimiei, Marcel Popescu, ministrul Comer
țului, G hi tel a Vass, membru al C.C. al P.M.R., șeful secției relațiilor 
externe a C.C. al P.M.R. și Marin Fiorea lonescu ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Republicii Populare Romîne în Republica 
Populară Polonă.

Din partea C-C. al Partidului Muncitoresc Unit Polonez și a Gu
vernului Republicii Populare Polone, la convorbiri au luat parte to
varășii : Wladyslaw Gomulka, prim secretar al C.C. al P.M.U.P., 
Josef Cyrankiewicz, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone, 
Edward Ochab, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., mi
nistrul Agriculturii, Feliks Pisula, ministrul Industriei Alimentare și 
al Achizițiilor, membru al C.C. al Partidului Țărănesc Unit Polonez, 
Tadeusz Kropczynski, ministrul adjunct al Comerțului Exterior, 
Janusz Zambrowicz, ambasador extraordinar al Republicii Populare 
Polone în Republica Populară Romtna. Au asistat de asemenea to
varășii : Maria Wierna, ambasador, director general în Ministerul 
Afacerilor Externe, Jozef Czesak, secretar al Comisiei Externe al C.C. 
al P.M.U.P.

Intr-o atmosferă prietenească cele
schimb

două delegații au făcut 
de păreri asupra problemelor de interes comun.

un

de
Masa intimă oferită
tovarășul Gh, Gheorghiu-Dej
seara tovarășul Gheorghe 

prim-secretar
Luni

Gheorghiu-Dej, prim-secretar al 
C.C. al P.M.R. i oferit o masă in
timă la Casa de oaspeți a Consi
liului de Miniștri în cinstea dele
gației de partid și guvernamentale 
a R. P. Polone în frunte cu to
varășii Wladyslaw Gomulka, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Polo
nez și Josef Cyrankiewicz, preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
membru al Biroului Politic 
C.C. al Partidului Muncitoresc 
nit Polonez.

Au luat parte membrii delega
ției de partid și guvernamentale

a R. P. Polone precum și condu
cătorii de partid și de stat ai R.P. 
Romîne.

(Agerpres)

Și 
al 
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înfrățirii
Pe miile de spectatori clujeni 

prezenți in cele 3 săli in care s-a 
desfășurat concursul z-a impresio. 
nat talentul șl interpretarea veri
dică a dansurilor de către minus
culul Vasile Stan, fiul colectivis. 
tulul ton Stan din comuna Gilău, 
raionul Cluj, evoluția orchestrei e- 
levilor casei de copil nr. 4 din 
Cluj, a fluerașilor năsăudeni ori a 
soliștilor vocali Viorica Pop și 
Marga lohana.

Festivalul pionierilor din regiu
nea Cluj n.a fost o simplă trecere 
In revistă a unor forțe culturale, ci 
un puternic mijloc de înfrățire. 
Copii vorbind limbi diferite, romîni 
din (ara Moțilbr ori de pe melea
gurile harnicilor năsăudeni, ma
ghiari din Zalău ori Aiud. germani 
de prin părțile Bistriței, s-au cu
noscut și s-au împrietenit mal 
mult.

Kiss lanoș a învățat dansul ro- 
mtnesc interpretat de Vasile Stan, 
iar Vasile ceardașul interpretai de 
lanoș. Pe llie Aurel din Nepas l-a 
interesat dansul german. Si l-° 
învățat imediat. Dincolo de evolu
ția artistică, ceea ce a caracteri
zat pregnant această manifestare, 
a fost prietenia.

Luni după-amiază la orele 
delegația de partid și guverna
mentală a R.P. Polone în frunte 
cu tovarășii Wladyslaw Gomulka 
și Josef Cyrankiewicz a depus o 
coroană de flori la Monumentul 
Eroilor Patriei.

La solemnitate au participat to
varășii Emil Bodnăraș, general-co- 
lonel Leontin Sălăjan, Viadimir 
Gheorghiu, Avram Bunaciu, Ma
rin Fiorea lonescu, ambasadorul 
R. P. Romîne în R. P. Polonă, 
Dumitru Diaconescu, președintele 
Comitetului Executiv al Sfatului 
Popular al Capitalei, generali și 
ofițeri superiori ai Forțelor Arma
te ale R. P. Romîne, reprezen
tanți ai presei.

Pe platoul din fața Monumen
tului Eroilor Patriei se aflau un 
mare număr de cetățeni ai Capi
talei veniți să salute pe reprezen
tanții de frunte ai poporului polo
nez.

O companie de onoare a pre
zentat onorul. Au fost intonate 
imnurile de stat ale R. P. Polone 
și R. P. Romîne. Apoi, tovarășii 
Wladyslaw Gomulka și Josef Cy
rankiewicz și ceilalți membri ai 
delegației au depus o coroană de 
flori lâ Monument. Delegația de 
partid și guvernamentală a R- P. 
Polone a păstrat un moment de 
reculegere în memoria eroilor ro
mîni.

Cei prezenți au primit apoi de
filarea companiei de onoare.

Duminică a luat sfîrșit faza 
finală a trecerii în revistă a 
formațiilor artistice studen
țești — ediția 1957—1958.

Juriul concursului a acordat 
titlul de laureat formațiilor 
corale ale Casei de cultură a 
studenților „Grigore Preotea
sa", Universității „C. I. Par
fum“— București, și Universi
tății „V. Babeș“-Ciuj, or
chestrei de muzică populară 
a Universității „Al. I. Ctlfca“- 
lași, formațiilor de dansuri 
populare ale Casei de cul
tură a studenților „Grigore 
Preoteasa“, Institutului de cul
tură fizică. Institutului peda
gogic „Maxim Gorki"-Bucu- 
rești și Institutului medico-far- 
maceutic-Tg. Mureș, formației 
de muzică ușoară a Institutu
lui politehnic—Orașul Staiin șl 
brigăzilor artistice de agitație 
ale institutelor Politehnic- 
București, Medico-farmaceutic- 
Iași și Medico-farmaceutic- 
Cluj. Cu același titlu au fost 
distinși și instructorii forma
țiilor respective.

Au fost distinse cu titlul de 
fruntașe formațiile corale ale 
Institutelor agronomice din 
București și Timișoara, Insti
tutului medico-farmaceutic Tg. 
Mureș, Universităților „Al. I. 
Cuza“-Iași și „I. Bolyai"-Cluj, 
orchestrele de muzică populară 
ale Casei de cultură a studen
ților din Cluj și Institutului 
agronomic-Iași, formațiile de 
dansuri ale caselor de cultură 
ale studenților din Craiova' 
și Timișoara, Institutelor me- < 
dico-farmaceutic și politehnic' 
Timișoara, precum și ale 
universităților „C. I. Parhon“- 
București și „V. Babeș“-Cluj. 
Același titlu l-au primit for
mațiile de muzică ușoară ale 
Facultății de medicină Veteri
nară și Institutului de con
strucții-București, precum și a 
Institutului politehnic-Iași.

11 soliști vocali și instrumen
tiști, prezentatori de programe, 
sau membri ai brigăzilor ar
tistice de agitație au fost 
distinși cu titlul de laureați. 
21 cu cel de fruntași, iar trei 
au fost evidențiați în mod spe
cial.

Pentru prelucrarea măiestri-, 
tă a folclorului romînesc, Casa 
de creație populară a Capita-' 
lei a acordat premiul special. 
„Miorița“, orchestrei de muzi-1 
că populară a Universității ; 
„Al. I. Cuza“-Iași.

La Casa de Cultură a Sindicate
lor din Capitală au început dumi
nică dimineața lucrările Reuniunii 
Internaționale a Reporterilor or
ganizată de Uniunea Ziariștilor din 
R.P.R.

La Reuniune participă reporteri 
din numeroase țări printre care 
Franța, R. P. Chineză, Suedia, 
R. D. Germană, Canada, U.R.S.S., 
R. P. Polonă, Republica Arabă U- 
nită, R. F. Germană, R. D. Viet
nam, Mexic, R. P. Bulgaria, Bra
zilia, R. P. Ungară, Grecia, R. P. 
Mongolă, R. Cehoslovacă, Finlan
da, R.P.D. Coreeană, R. P. Alba
nia, R. P. Romînă.

La reuniune asistă de asemenea 
ca invitați numeroși reporteri ro
mîni de la gazetele bucureștene și 
de la cele din alte orașe ale țării 
precum și scriitori, artiști, repre
zentanți ai organizațiilor culturale 
și obștești.

Lucrările Reuniunii au fost des
chise de Nestor Ignat, președinte
le Uniunii Ziariștilor din R.P.R., 
care a salutat pe oaspeți.

Participanții la Reuniune au a- 
les apoi un prezidiu format din 
ziariști din mai multe țări.

Ședința de duminică dimineața 
a fost prezidată de Jocelyn Luiz 
Dos Santos, secretar general al Sin
dicatului Ziariștilor din Brazilia 
și redactor la „Gazetta“, „Gazetta 
de Sao Paolo“ și „La Prensa Popu
lar“. înainte de a se intra în ot- 
dinea de zi a Reuniunii, președin
tele ședinței a citit un mesaj de 
salut adresat participanților la 
Reuniune de către Sindicatul zia
riștilor din țara sa.

A luat apoi cuvîntul George 
Ivașcu, vicepreședinte al Uniunii 
Ziariștilor din R. P. Romînă care 
a prezentat referatul „Reportajul, 
mijloc de cunoaștere și apropiere 
între popoare“.

După o incursiune în trecutul 
reportajului mondial în cadrul că
reia a relevat bogatele tradiții 
făurite prin creația unor gazetari 
care și-au închinat munca și talen
tul marilor idealuri de înțelegere

și cunoaștere între popoare, vorbi
torul a subliniat marea răspun
dere care revine slujitorilor presei 
în perioada actuală. El a arătat că 
dincolo de concepțiile politice, so
ciale și filozofice care pot despărți 
pe ziariști, există obligații și răs
punderi profesionale comune de la 
care un veritabil reporter nu poa
te să abdice. între aceste obligații 
— a spus vorbitorul — trebuie 
puse în primul rînd, respectarea 
adevărului și promovarea nobilei 
idei de pace și înțelegere între po
poare.

Lucrările Reuniunii au conti
nuat în cursul zilei de luni.

Prima parte a ședinței de dimi
neață a fost prezidată de Hélène 
Gagnon, colaboratoare la o serie 
de ziare canadiene, printre care 
ziarul liberal „Reforma“ și la ra- 
dioteleviziunea canadiană.

Ziarista cehoslovacă Maria Sed- 
lakova, care a expus coreferatul 
„Ideile umanitariste și oamenii în 
reportaj“ a subliniat între altele 
datoria reporterului de a fi întot
deauna în miezul vieții și actuali
tății, slujind interesele și năzuin
țele cititorilor, oameni simpli, do
ritori de pace și înțelegere între 
popoare.

Jocelyn Luiz Dos Santos a pre
zentat în continuare coreferatul 
„Senzaționalul și urmările lui“*

A doua parte a ședinței de luni 
dimineață a fost prezidată de Ab- 
dul Rahman Abukos din Republi
ca Arabă Unită.

Ilia Mihailovici Kotenko, redac
tor șef la revista „Maladaia Gvar- 
dia“ a prezentat coreferatul „Re
portajul literar și reportajul docu
mentar“ scoțînd în evidență pro
bleme ale acestor genuri de repor
taje și subliniind totodată că, în 
condițiile actuale, întîlniri de fe
lul Reuniunii Internaționale a Re
porterilor sînt manifestări folosi
toare pentru fiecare gazetar care 
nu vrea să stea pe loc, care-și pri
vește în mod creator munca și-și 
dă seama de răspunderea sa etic- 
profesională.

Lucrările de luni după-amiazi 
au fost prezidate de Cin Ciun-hua9 
vicepreședinte al Uniunii Ziariști
lor din întreaga Chină director al 
ziarului „Ven Hui-Bao“.

A luat cuvîntul Hilmar Pabet, 
fotoreporter la revista „Quick“ din 
R. F. Germană care a susținut co
referatul despre „Reportajul inter
național ca mijloc de înțelegere 
între popoare și despre tehnica re
portajului ilustrat modern“. El a 
subliniat exigența crescîndă a ci
titorilor față de reportajele scrise 
și față de cele fotografice arătînd 
complexitatea problemelor pe care 
le are de rezolvat și a îndatoriri
lor pe care le are de îndeplinit 
acel reporter care urmărește să 
satisfacă în mod cinstit, respectînd 
adevărul, aceste exigențe.

Cu aceasta seria coreferatelor a 
luat sfîrșit începînd discuții pe 
marginea lor.

La tribună a urcat Pierre Abra
ham, directorul revistei franceze 
„Europe“ care discutînd două ce
rințe ale reportajului modern și 
anume onestitatea și rapiditatea a 
ținut să precizeze prioritatea pe 
care totdeauna trebuie s-o aibă 
onestitatea în munca reporterului.

A urmat la cuvînt Hélène Gag
non (Canada).

Cu aceasta lucrările celei de-a 
doua zi a Reuniunii Internaționa
le a Reporterilor au luat sfîrșit. 
Ele vor continua marți dimineața.

★
Luni seara participanții la lu

crările Reuniunii Internaționale a 
Reporterilor organizată de Uni
unea Ziariștilor din R. P. Romînă, 
au asistat la spectacolul de gală dat 
în cinstea delegației de partid și 
guvernamentale a R. P. Polone, 
care ne vizitează țara.

★
După spectacolul de gală ziariș

tii străini au luat parte la o înîil- 
nire amicală la sediul Uniunii Zia
riștilor din R. P. Romînă.

întâlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, colegială, priete
nească.Vizitele delegației parlamentare

din Republica Cehoslovacă

Primirea delegațiilor sindicale 
de peste hotare la

înainte de .a 
stră, delegațiile 
te • hotare care . , ____
sărbătorirea zilei de 1 Mai la in
vitația Consiliului Central aî Sin
dicatelor au fost primite luni di
mineața de tovarășii Gheorghe 
Apostol, președintele Consiliului 
Central al Sindicatelor, Mihai F. 
Marin și N. Pascu, secretari al 
C.C.S.

Secretariatul C.C.S
părăsi țara nóa- 
sfndioale de pes- 
au participat la

Delegații sindicatelor de peste 
hotare s-au interesat de unele as
pecte ale activității sindicatelor 
noastre. Ei au împărtășit din im
presiile lor tn legătură cu cele 
văzute în țara noastră și au mul
țumit pentru posibilitatea ce li s-a 
creat de a cunoaște aspecte va
riate din munca și viața oameni
lor muncii din R. P. Romînă și 
din experiența sindicatelor.

Membrii delegației Adunării 
Naționale a R. Cehoslovace în 
frunte cu Joeef Valo, vicepreșe
dinte al Adunării Naționale a R. 
Cehoslovace, au fost primiți luni 
la amiază la Prezidiul Marii A- 
dunări Naționale a R.P. Romîne.

Membrii delegației au fost pri
miți de tov. Anton Moisescu, vi
cepreședinte al Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, Gheorghe 
Stoica, secretar al Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale, Petre Dră- 
goescu, vicepreședinte al Marii A- 
dunări Naționale, acad. Petre Con- 
stantinescu-Iași, Filip Geltz și C. 
Paraschivescu-Bălăceanu, membri 
ai Prezidiului Marii Adunări Na
ționale.

în convorbirile prietenești care 
au avut loc, membrii delegației 
parlamentare din R. Cehoslovacă 
și-au exprimat mulțumirea că au 
avut prilejul să cunoască țara noa
stră, poporul romîn și realizările 
sale. Oaspeții au urat poporului 
nostru mult succes în construirea 
socialismului.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă prietenie.

★
Duminică seara ambasadorul 

R. Cehoslovace la București dr. 
Ivan Rohall Illkiv a oferit o re
cepție cu ocazia vizitei în R.P. 
Romînă a delegației Adunării 
Naționale a R. Cehoslovace.

La recepție au luat parte mem
brii delegației în frunte cu Josef 
Valo, vicepreședinte al Adunării 
Naționale a R. Cehoslovace.

Au participat tovarășii Con
stantin Pîrvulescu, președintele 
Marii Adunări Naționale a R.P.

Romîne, Petre Drăgoescu, vice
președinte al Marii Adunări Na
ționale, Aurel Mălnășan, adjunct 
al ministrului Afacerilor Externe, 
Florian Dănălache, membru . al 
Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, Dionisie lonescu, minis
trul Ceremonialului de Stat, Al 
Buican, vicepreședinte al Institu
tului romîn pentru relațiile cub 
turale cu străinătatea și alții.

Au luat parte șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la 
București.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă d'e caldă prietenie.

★
Membrii delegației parlamentare 

a R. Cehoslovace în frunte cu 
Josef Valo, vicepreședinte al A- 
dunării Naționale s-au întîlnit luni 
după-amiază în cadrul unei confe. 
rințe de presă cu ziariști din Ca
pitală. A fost de față I. Rohall 
Illkiv,' ambasadorul R. Ceho
slovace la București.
Luînd cuvîntul Josef Valo a sub

liniat tradiția veche și trăinicia 
legăturilor de prietenie dintre po
poarele cehoslovac și romîn.

Poporul cehoslovac își amintește 
cu recunoștință că în lupta de eli
berare împotriva fascismului zeci 
de mii de ostași romîni și-au dat 
viața pe pămîntul țării sale. Ain 
venit aici să cunoaștem viața nouă 
a poporului romîn și munca sa 
pentru construirea socialismului — 
a continuat vorbitorul. Putem 
spune că vizita noastră și-a atins 
scopul. Am putut să ne convingem 
că poporul romîn urmează cu în
credere politica Partidului Mun
citoresc Romîn. Am făcut de ase
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CONCURSUL NOST R U

Utemiștii, tinerii din agricultură 
se angajează în masă să contribuie la 

înfăptuirea hotăririlor 
Consfătuirii de la Constanta
Hotărî? ea adunării generale a organizației de bază U.7,M. 
și a tinerilor din G.A.S. Lăicăi, raionul Muscel, regiunea Pitești

Adunarea generală a organizației de bază U.T.M. 
a hotărît ca în fiecare lună să se analizeze felul 
oum se îndeplinesc aceste angajamente, iar utemi- 
sta Paula Bălesou, tehnician zootehnist și utemistul 
Ion Agiu, inginer zootehnist, să țină o evidență zil
nică a realizărilor obținute de fiecare tînăr crescă
tor de animale.

(Urmare din pag. l-a)

în cele mai bune condițiuni, administrîndu-se rații 
individuale de furaje concentrate și suculente, în 
raport cu producția.

— Pentru a asigura producții record de la toate 
vacile de lapte, vom organiza pășunatul de noapte 
al vacilor și o tabără de vară pe pășune alpină și 
vom însiloza 2.000 tone de porumb furajer.

Hotărîrea adunării generale a organizației de bază U.T.M. și a tinerilor 
din GA.C. „Drum Nou“, comuna Luncani, raionul Turda, regiunea Cluj

(Urmare din pag. l-a)

tăți de 
litri de 
riei.

— întreaga cantitate de 360 tone de siloz prevă
zută în planul gospodăriei va fi însilozată de către 
tineri prin muncă voluntară. Vom începe încă de 
pe acum pregătirea celor 6 gropi de însilozare și 
în timpul nostru liber vom participa la construirea 
unui siloz cu o capacitate de 150 tone.

— Vom recolta și vom depozita nutrețurile de 
pe întreaga suprafață cultivată cu plante furajere 
a gospodăriei: fînul de pe 66 hectare, trifoiul de 
pe 72 hectare și borceagul de pe o suprafață de 
30 hectare.

60.000 litri lapte de vacă, adică cu 9.000 
lapte peste prevederile planului gospodă-

— La toamnă, prin muncă voluntară, vom însă- 
mînța peste planul gospodăriei o suprafață de 50 
hectare cu păioase și vom săpa un șanț de dese
care lung de 1 km. pe malul Arieșului prin care 
vom feri de inundații suprafața de 40 hectare.

Contravaloarea zilelor de muncă voluntară efec
tuate de tineri, va fi alocată fondului de bază al 
gospodăriei.

Pentru îndeplinirea acestor angajamente am re
partizat sarcini precise fiecărui membru al biroului 
organizației de bază U.T.M., fiecărui tînăr în parte, 
și am stabilit un program de măsuri de îndrumare 
și control al modului în care se înfăptuiesc anga
jamentele.

menea constatări foarte pozitive 
în ce privește trăinicia alianței 
dintre clasa muncitoare și țărăni
mea muncitoare ceea ce socotim 
un factor de bază al însăși puterii 
unui stat socialist.

Josef Valo a vorbit apoi desnre 
impresii culese cu prilejul vizite« 
lor făcute la hidrocentrala „V. I. 
Lenin“ de la Bieaz și în regiunea 
petroliferă.

Poporul romin trebuie să fie 
mîndru de înzestrarea tehnică cu 
utilaje a fabricilor lui, de mașin'le 
care se produc aici și care sînt 
de o înaltă tehnicitate.

Utilajele de foraj fabricate aici 
noi le importăm tocmai pentru că 
utilajele de foraj roinînești sînt 
foarte bune — a spus vorbitorul.

Deputății Ștefan Brencic, Anto- 
nin Krcek și Jaromir Kubanek au 
răspuns apoi unor întrebări puse 
de ziariști.

în numele delegației Josef Vait» 
a mulțumit pentru calda ospitali
tate de care delegația parlamenta
ră cehoslovacă s-a bucurat în mij
locul poporului romîn.

Cînd au loc examenele 
în școlile de cultură 

generală
Ministerul Invățămîntului și Cul

turii e stabilit noi termene pen
tru desfășurarea examenelor în 
școli, care intră în vigoare înce
pînd chiar cu acest an școlar.

Datele la oare urmează să se 
țină examenele sînt următoarele: 

Clasa a IV-a : Examen de ab
solvire : 5—15 iunie ; examene de 
corigență (amîmate) 25—30 august; 
examen de absolvire : 1—6 septem
brie.

Clasa a VII : Examen de absol
vire : 5—15 iunie ; concurs de ad
mitere în ci. VIII-a : 20—30 iunie; 
examene de corijentă amînate) : 
25—30 august ; examen de absol
vire : 1—6 septembrie ; concurs de 
admitere la clasa a VIII-a : 8—13 
septembrie.

Clasa a XUa cursuri de zi și se
rale : Examen de maturitate: 
15—30 iunie ; examene de corigen. 
ță (amînate) : 25—30 august ; exa
men de maturitate: 1 — 12 septem
brie.

Cursuri fără frecvență din învă- 
țămîntul de cultură generală: se
siunea ianuarie : 2—14 ianuarie ; 
sesiunea mai : 16 mai — 5 Iunie ; 
sesiunea august: 15—30 august; 
examene de corigență : 22—30 de
cembrie ; examen de maturitate : 
15—30 iunie, examen de maturita
te : 1 — 12 septembrie.

Școli pedagogice : cursuri de zi S 
Concurs de admitere : 20—30 iunie;' 
concurs de admitere : 8—13 sep
tembrie ; examen de stat : 10—25 
iunie ; examen de corigență : 25— 
30 august: examen de stat: 1 — 12 
septembrie,

Invățămîntul fără frecvență la 
școlile pedagogice: Sesiunea ia
nuarie (educatoare) : 2—14 ianua
rie ; examene de corigență (educa
toare) : 22—30 decembrie ; sesiunea 
august (învățători) : 15—30 au
gust ; examene de corigență (învă
țători) : 10—15 august ; examen de 
stat: 10—25 iunie; examen de 
stat: 1 — 12 septembrie.

La Institutele pedagogice de în
vățători se mențiri datele exame
nelor prevăzute în structura anu
lui școlar 1957—1958, aprobată prin 
ordinul Ministerului Invățămîntu- 
lui șl Culturii nr. 1249 a din 25 
iulie 1957.

Examenele se vor organiza șl 
desfășura potrivit instrucțiunilor în 
vigoare.
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Amînarea vizitei 
lui K. E. Voroșilov 

în Iugoslavia
Declarația comună

Mesajul 
către

ini N. s. Hrușciov 
D. Elsenhower

In U R S S

MOSCOVA 12 (Agerpres), u_ 
TASS transmite: După cum s-a 
anunțat, vizita în Iugoslavia a 
lui K. E. Voroșilov, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., care fusese fixată pen. 
tril-luna mai a.c., se amină.

ungaro-polonă

MOSCOVA 12 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 10 mai 
Mihail Menșikov, ambasadorul 
U.R.S.S. în S.U.A., a remis De
partamentului de Stat al S.U.A., 
pentru a fi transmis președinte
lui Eisenhower, un mesaj al lui 
Nikita Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., care constituie răspun
sul la mesajul din 28 aprilie al 
președintelui S.U.A.

N. S. Hrușciov își exprimă re
gretul în legătură cu faptul că 
în mesajul lui Eisenhower guver
nul american nu răspunde la 
apelul sovietic în problema înce
tării experiențelor cu arma ato
mică și cu hidrogen și că guver
nele S.U.A. și Marii Britanii au 
considerat recent de cuviință să 
efectueze experiențe cu bombe 
nucleare. Este absolut evident că 
asemenea acțiuni, care constituie 
o sfidare fățișă a voinței tuturor 
popoarelor, nu pot decît să arun
ce lumea înapoi la pozițiile ini
țiale în această problemă de cea 
mai mare importanță și să pro
voace din nou o reacție în lanț a 
exploziilor experimentale cu bom
be atomice și cu hidrogen. Consi
derăm că este necesar să se facă 
totul pentru a evita o astfel de 
evoluție a evenimentelor.

încetarea experiențelor cu ar
ma atomică și cu hidrogen de 
către toate puterile care posedă 
această armă, subliniază N. S, 
Hrușciov, ar pune Uniunea So
vietică și pe aliații ei din cadrul 
Tratatului de la Varșovia într-o 
situație de inegalitate în compa
rație cu S. U. A. și ceilalți 
membri ai N.A.T.O., deoarece 
U.R.S.S. a efectuat simțitor mai 
puține explozii experimentale cu 
arma nucleară decit S.U.A. și 
Marea Britanie. Cu toate acestea, 
menționează N. S. Hrușciov, am 
procedat la încetarea unilaterală 
a experiențelor străduindu-ne să 
punem o bază practică pentru 
încetarea cursei în domeniul în
armărilor atomice.

In mesajul lui N. S. Hrușciov, 
se subliniază în continuare, că, 
deoarece președintele S.U.A. a- 
cordă o mare importanță lucră
rilor experților pentru studierea 
detaliilor tehnice legate de un 
control al îndeplinirii acordului 
cu privire la încetarea experien
țelor cu arma atomică și cu hi
drogen, U.R.S.S., în pofida în
doielilor serioase pe care le nu
trește în această privință, este 
gata să încerce și această cale.

Guvernul sovietic, scrie N. S, 
Hrușciov, este de acord ca cele

— U.R.S S. consimte 
la studierea detaliilor

tehnice legate de 
controlul îndeplinirii 
unui acord cu privire 
la încetarea expe
riențelor cu arma 

nuc’eară
— Propunerea ameri
cană privind instituirea 
unei zone de inspecție
în Arctica urmărește 

deținerea unor avantaje 
unilaterale pentru 

S.U.A.

două părți să numească experți 
care să-și înceapă imediat activi
tatea pentru studierea mijloacelor 
de detectare a unor eventuale în
călcări ale acordului cu privire 
la încetarea experiențelor nuclea
re, pentru ca această activitate 
să fie dusă 
termen cît 
fixat.

Vă chem 
dinte, scrie 
Hrușciov, să sprijiniți inițiativa 
Uniunii Sovietice în ceea ce pri
vește încetarea experiențelor cu 
arma atomică și cu hidrogen șl 
să faceți astfel posibilă rezolva
rea definitivă a acestei probleme, 
ceea ce speră fierbinte popoarele 
tuturor țărilor.

Situația internațională — se a- 
rată apoi în mesaj — este în 
prezent de așa natură incit sînt 
deosebit de necesare acțiuni 
practice ale puterilor, îndreptate 
spre destinderea încordării actua
le. Aceasta o dovedesc suficient 
de grăitor fenomene periculoase 
și, firește, profund anormale pen
tru timp de pace, ca zborurile sis
tematice în direcția frontierelor 
Uniunii Sovietice ale bombardie
relor aviației strategice a S.U.A. 
avînd Ia bord bombe atomice și 
cu hidrogen.

N. S. Hrușciov subliniază că a- 
ceste zboruri periculoase tre
buie să înceteze. Pentru aceasta, 
remarcă N. S. Hrușciov, este ne
cesar un singur lucru : ordinul 
corespunzător al guvernului 
S.U.A,

la bun sfîrșit într-un 
mai scurt, dinainte

din nou, d-le preșe- 
în continuare N. S.

N. S. Hrușciov relevă că pro
punerea guvernului S.U.A. pri
vind instituirea unei zone de ins
pecție în Arctica este dictată nu 
de năzuința asigurării intereselor 
păcii generale și ale securității, 
ci urmărește obținerea uncr a- 
vantaje unilaterale pentru Sta
tele Unite ale Americii.

In legătură cu aceasta, N. S. 
Hrușciov amintește în mesajul 
său că Uniunea Sovietică, răs- 
punzind pozitiv punctului de ve
dere american, a propus de mult 
să se instituie o zonă de inspec
ție aeriană pentru prevenirea 
unui atac prin surprindere în 
Europa centrală, precum și în 
Extremul Orient și în partea co
respunzătoare a Statelor Unite. 
Totuși deși Statele Unite consi
deraseră utilă desemnarea 
asemenea regiuni, pînă în pre
zent propunerile concrete 
Uniunii Sovietice în această pro
blemă nu au găsit un răspuns 
pozitiv din partea guvernului 
S.U.A. Mesajul subliniază că a- 
ceste propuneri ale U.R.S.S. ră- 
mîn în vigoare.

In ultimul timp, scrie N.. S. 
Hrușciov, Uniunii Sovietice i se 
reproșează în S.U.A. că ea nu a 
acceptat propunerea americană 
privind instituirea unei zone de 
inspecție în regiunea arctică, 
deși pentru această propunere 
au votat majoritatea membrilor 
Consiliului de Securitate. Este 
binecunoscut, remarcă în aceasta 
ordine de idei N. S. Hrușciov, că 
majoritatea în Consiliul de Secu
ritate a fost constituită de către 
voturile țărilor care depind într-o 
măsură sau alta de S.U.A., în 
primul rînd din punct de vedere 
economic. Astfel, subliniază N. S. 
Hrușciov, Consiliul de Securitate, 
în actuala sa componență, nu 
poate fi considerat ca un arbi
tru imparțial și aceasta este cau
za că el nu joacă în prezent ro
lul important care îi revine prin 
Carta O.N.U în menținerea păcii 
internaționale și a securității.

Amintind apoi cuvintele preșe
dintelui S.U.A. cu privire la fap
tul că pentru consolidarea păcii 
sînt necesare acțiuni practice, 
N. S. Hrușciov scrie în încheierea 
mesajului său :

împărtășim întrutotul această 
părere și am vrea să sperăm că 
guvernul Statelor Unite ale Ame
ricii va aborda tocmai in acest 
spirit rezolvarea problemei înce
tării experiențelor cu arma ato
mică și cu hidrogen.

unor

ale

Deschiderea Expoziției 
Agricole Unionale — 1958

MOSCOVA — 12 (Agerpres). 
TASS transmite: La Moscova 
s-a deschis Expoziția Unională 
pe anul 1958.

Cu prilejul deschiderii Expozi
ției Agricole Unionale în Piața 
colhozurilor a avut loc un mare 
miting la care a luat cuvîntul 
Vladimir Mațkevici, ministrul A- 
griculturii al U.R.S.S.

N. S. Hrușciov, prim-secretar 
al C.C. c! P.C.U.S. și președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., întîmpinat cu căldură 
de asistență, a rostit o cuvîntare.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
reorganizarea conducerii indus
triei și construcțiilor care s-a e- 
fectuat în Uniunea Sovietică a și 
fost verificată de timp și dă în 
prezent rezultate bune.

EI a amintit recenta hotărîre a 
plenarei din mai a C.C. al 
P.C.U.S. cu privire Ia dezvoltarea 
accelerată a industriei chimice a 
U.R.S.S., care este menită să în
tărească puterea economică a 
Uniunii Sovietice și să contribuie 
la ridicarea necontenită a bună
stării poporului.

Ocupîndu-se de succesele agri
culturii din U.R.S.S., N. S. Hruș
ciov a arătat că majoritatea gos
podăriilor colective care au cum
părat mijloace tehnice în baza 
legii cu privire la reorganizarea 
SJVk.T.-iurilor și dezvoltarea con-

tinuă a orînduirii colhoznice le 
folosesc în mod productiv. După 
valorificarea vastelor masive de 
pămînturi înțelenite, a subliniat 
N. S. Hrușciov, rezerva principa
lă a sporirii producției agricole 
din țară este ridicarea producti
vității 1- hectar. In cuvîntarea 
sa, N. S. Hrușciov a vorbit pe 
larg despre succesele creșterii a- 
nimalelor.

N. S. Hrușciov a ridicat pro
blema necesității transformării 
Expoziției Agricole Unionale in
tr-o expoziție a economiei națio
nale a U.R.S.S., unde să fie înfă
țișate realizările Uniunii Sovieti
ce in diferite ramuri ale indus
triei, agriculturii, științei și cul
turii. Aceasta ar fi o expoziție, a 
subliniat el, care ar îndemna la 
noi realizări.

In încheierea cuvtntării sale, 
N. S. Hrușciov șl-a exprimat în
crederea că oamenii muncii din 
agricultura Uniunii Sovietice îm
preună cu clasa muncitoare și oa
menii muncii din întreaga țară, 
vor îndeplini sarcinile pe care 
le-a trasat partidul și guvernul.

După terminarea mitingului, 
cei care au asistat la deschiderea 
expoziției au vizitat numeroase 
pavilioane.

Prezente romînești peste hotare

Primele

s.
o

U. A. a efectuat 
nouă experiență 

nucleară
WASHINGTON 12 (Agerpres). 

Comisia pentru energia atomică 
a S.UA. a anunțat că pe atolul 
Bikini (insulele Marshall) State
le Unite au efectuat o nouă ex
plozie nucleară.

Se știe că actuala serie de ex
perimentări va cuprinde circa 30 
de explozii fiind după aprecierea 
specialiștilor cea mai primejdioa
să dintre seriile de experiențe cu 
arme nucleare efectuate de vreoarme nucleare efectuate de 
țară.

O dezmințire 
a Agenției Telegrafice 

Bulgare

Polonă. In 
s-a consta-

că realiza-

NOUTĂJI CEHOSLOVACE
„Atențiune, intrăm in studioul 

de televiziune...“
Zimbim - îngăduitor. Camera 

este micuță. Ca dimensiuni pare 
mai aurind o cămară pentru ali
mente. Pe o măsuță, un aparat 
ds televiziune.', Un caleg se re
trage într-o extremitate a came
rei. Șuvoiul de lumină al unui re
flector improvizat se revarsă asu
pra lui. Abia atunci observăm un 
aparat de luat imagini, mai mic 
decit cele pe care ne am obișnuit 
să le vedem în posesia operatori
lor televiziunii. Și acum... minu
nea. Pe ecranul televizorului pri
vim figura puțin încurcată a co
legului nostru. Citeva clipe mai 
tirziu mă privesc pe același ecran.

Ciudatul studio nu este altceva 
decit o instalație de televiziune 
pentru folosință industrială sau 
științifică prezentată în expoziția 
tehnică cehoslovacă ce și-a des
chis porțile în str. Oțetari nr. 2 
Miroslav Horak, consilier comer
cial al ambasadei cehoslovace, 
ne-a înfățișat citeva noutăți indu
striale cehoslovace. In primul rînd, 
ne-au stîrnit interesul televizoa
rele. Aparatul „Athos“ are posibi
litatea de adaptare a 12 canale. 
Lungimea diagonalei este de 43 
cm. Cu acest aparat au fost re
cepționate pe teritoriul cehoslovac 
emisiuni pînă la o distanță de 
250 km. Ne-a fost prezentat și un 
televizor cu un ecran mai mic și 
cu posibilitatea de adaptare doar 
a 6 canale. Acest televizor este 
produs în mari cantități.

In materie de radiofonie, am 
făcut cunoștință cu citeva aparate 
noi de radio, de la dimensiuni 
impresionante pînă la cele de for
ma unei poșete, cu o bună audiție 
și o înfățișare elegantă. De o 
atenție deosebită s-a bucurat apa
ratul oomplex pick-up - radio - 
magnetofon.

Amatorii de noutăți tehnice vor 
fi pe deplin satisfăcuți vizitînd 
expoziția cehoslovacă. Pe un spa
țiu restrins s-a realizat o armo
nioasă prezentare a numeroase 
aparate. In machetă — ecranul 
unei instalații radar pe care se 
proiectează zborul unui avion. 
Alături, citeva elemente principa
le dintr-o instalație radar. Intr-un 
colț, un microscop electronic care 
mărește pînă la 30.000 de ori. De 
fapt, se poate realiza o mărire de 
150.000 de ori. Cum? Simplu: 
imaginea mărită de 30-000 de ori 
este înregistrată pe peliculă după 
care e posibilă o nouă mărire de 
încă cinci ori. Printre alte aparate 
ni se arată și unul pentru măsu
rat... zgomotul.

N-am epuizat înșiruirea a ceea 
ce se poate vedea la expoziția ce
hoslovacă. Ați priceput de ce? Ca 
să nu divulgăm toate surprizele...

E, OBREA

reaefii oficiale 
de la Washington

NEW YORK 12 (Agerpres}. — 
După cum anunță agenția United 
Press, în declarația oficială a 
secretarului Casei Albe pentru 
problemele presei, Hagerty, se a- 
rată că noul mesaj al lui N. S. 
Hrușciov către președintele Ei
senhower „ar putea servi ca bază 
pentru progres în 
acord cu privire 
El a declarat că 
pectelor tehnice

realizarea unui 
la dezarmare“, 
„discutarea as- 

ale măsurilor

pentru dezarmare trebuie să în
ceapă cit se poate mai repede“.

In încheiere Hagerty a decla
rat că „mesajul premierului 
Hrușciov va fi desigur examinat 
cu atenție și într-un viitor apro
piat va constitui subiectul unor 
consultări cu ^liații noștri“.

United Press arată că reacția 
rapidă a Casei Albe la mesajul 
lui N. S. Hrușciov atestă că 
guvernul „îi acordă o mare im
portanță“.

NEW YORK 11 (Agerpres). — 
După inaugurarea oficială care a 
avut loc la 7 mai, Tîrgul inter
național de mostre de la New 
York a fost deschis pentru ma
rele public. Standurile cu expo
nate și biroul de informație al 
R. P. Romîne au fost vizitate cu 
mult interes de oameni de afaceri 
și de un numeros public. S-au 
primit de asemenea, vizitele mul
tor cetățeni americani de origină 
romînă care s-au interesat în 
mod deosebit de noile realizări 
ale poporului rornîn pe tărîm eco
nomic, social și cultural. Vizita
torii apreciază între altele și mo
dul reușit de prezentare a produ
selor, grafica și decorările stan
dului, buna organizare a Birou
lui rornîn de informații comercia- 
le de la acest tîrg.

★
PARIS 11 (Agerpres). — La 10 

mai s-a deschis la Paris cea de 
a 47-a ediție a tradiționalului 
Tîrg internațional de mostre. A- 
nul acesta, la Tîrgul de la Paris 
participă 13.000 de firme franceze 
și străine. Un număr de 17 țări 
între care Italia, Grecia, Suedia, 
R. F. Germană, Cehoslovacia, 
Austria, R. P. Romînă, R. D. 
Germană și altele au pavilioane 
proprii.

Imediat după deschiderea pavi
lionului romînesc, instalat în Pa
latul Națiunilor, un mare număr 
de persoane au vizitat pavilionul 
și au apreciat diversitatea produ
selor și calitatea lor. De aseme
nea, vizitatorii au apreciat as
pectul general al pavilionului.

SOFIA 11 (Agerpres). —A.T.B. 
transmite: In ultimele zile în 
presa italiană au apărut știri 
conform cărora în unele țări so
cialiste, printre care și Bulgaria, 
au fost construite baze sovietice 
pentru arma rachetă. Printre al
tele, în Bulgaria bazele pentru 
arma Tachetă sînt amplasate, 
chipurile, pe litoralul Mării Ne
gre.

Agenția Telegrafică Bulgară 
este împuternicită să dezmintă în 
întregime aceste născociri rău 
intenționate față de R. P, Bulga
ria.

Se naște o întrebare firească : 
nu sînt oare aceste știri o mane
vră electorală a acelor cercuri 
din Italia, care sub presiunea din 
afară consimt să se creeze rampe 
americane pentru lansarea rache
telor și baze atomice pe teritoriul 
italian ? După cum se știe, guver
nul Republicii Populare Bulgaria 
desfășoară o politică intransigen
tă de piace, și depune eforturi 
neîncetate pentru întărirea păcii 
în Balcani și în Europa.

Mari tulburări în Liban
® La Beirut — greva generala
® Ciocniri între demonstrant și polijie
S A fost declarată stare de asediu

BEIRUT 12 (Agerpres). — Si
tuația politică internă din Liban 
continuă să se ascută. In mai 
multe orașe mari din țară au loc 
greve. La Beirut capitala Liba
nului greva este generală. Între
prinderile nu lucrează, magazi
nele au fost închise, transportul 
orășenesc a fost paralizat. Pe 
străzile orașului continuă de
monstrațiile. La Beirut demon
stranții au dat foc la citeva au
tomobile ale poliției precum și la 
clădirea bibliotecii americane. Au

avut loc ciocniri între partici- 
panții la demonstrație și poliție. 
S-au înregistrat morți și răniți.

La 11 mai a avut loc o ședință 
extraordinară a guvernului liba
nez consacrată situației interne 
din țară. La Beirut a fost decla
rată starea de asediu. Pe stră
zile centrale și în piețe 
lează mașini blindate și 
Autoritățile din Liban au 
frontiera dintre Liban și 
nea siriană a Republicii 
Unite.

BUDAPESTA 12 (Agerpres). 
La invitația Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar și a guvernului revolu
ționar muncitoresc-țărănesc un
gar, între 9 și 12 mai o delegație 
de partid și guvernamentala a 
Republicii Populare Polone a fă
cut o vizită de prietenie în Un
garia.

In Declarația comună cu privi- 
,re la rezultatele tratativelor din
tre delegațiile de partid și guver
namentale ale celor două țări 
se spune că tratativele s-au des
fășurat într-o atmosferă cordială 
și prietenească. In cursul tratati
velor a avut loc un schimb de 
vederi cu privire la cele mai im
portante probleme ale situației 
internaționale și ale mișcării 
muncitorești internaționale și a 
fost examinată multilateral pro
blema dezvoltării relațiilor dintre 
R. P. Ungară și R.P. 
toate aceste probleme 
tat o unitate deplină.

Delegațiile constată
rea inițiativei guvernului sovie
tic cu privire la convocarea unei 
conferințe la nivel înalt pentru 
discutarea problemelor internațio. 
nale importante ar fi un pas se
rios în direcția slăbirii încordării 
internaționale, a întăririi securită
ții și colaborării între popoarele 
din lumea întreagă. Cele două 
părți sprijină pe deplin această 
inițiativă. In același timp ele con
sideră neserioase și lipsite de 
răspundere încercările unor forțe 
reacționare și imperialiste occi
dentale de a include pe ordinea 
de zi a conferinței probleme care 
se referă la orînduirea politică a 
țărilor europene de democrație 
populară, care a fost instaurată 
din 
țări.

In 
două 
tărîrea excepțional de importantă 
a Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
cu privire la încetarea unilaterală 
a experiențelor cu arma nucleară 
și consideră că dacă și celelalte 
puteri care dispun de arma nu
cleară vor proceda la fel, se va 
face un pas important pe calea 
spre un acord cu privire la inter
zicerea totală și distrugerea ar
melor nucleare.

Cele două delegații constată că 
înzestrarea armatei vest-germane 
cu arme atomice și Tachetă repre
zintă un pericol deosebit pentru 
Europa.

voința popoarelor, acestor

declarație se arată că cele 
părți sprijină pe deplin ho-

Reafirmînd voința exprimat? 
în repetate rînduri de Republica 
Populară Ungară și de Republi-: 
ca Populară Polonă, de a se des
ființa blocurile militare opuse și 
de a le înlocui .printr-un sistem 
de securitate coleciivă, delegațiile 
declară că pînă cînd nu se va 
crea un astfel de sistem de secu
ritate și atita timp cît N.A.T.O, 
urmărește în mod evident in
tensificarea cursei înarmărilor și 
crearea de rampe pentru lansarea 
Tachetei atomice, Tratatul de Ia 
Varșovia care are un caracter pur 
defensiv, va rămîne o garanție 
necesară a securității statelor la
gărului socialist.

Baza colaborării dintre Parti
dul Muncitoresc Socialist Ungar 
și Partidul Muncitoresc Unit Po
lonez. se arată în Declarație, o 
constituie ideile marxism-'.eninis- 
mului și construirea socialismului 
în cele două țări. Pe baza princi
piilor fundamentale expuse în 
Declarația semnată 1a consfătui
rea de la Moscova a reprezentan
ților celor 12 partide comuniste 
și muncitorești și în Manifestul 
Păcii, cele două partide vor nă, 
zui și de acum înainte spre întă
rirea colaborării.

Cele două țări sînt convinse că 
unitatea și solidaritatea țărilor la- 
gărului socialist, care se sprijină 
pe principiile internaționalismului 
proletar, au o însemnătate deose
bit de mare pentru consolidarea 
păcii în lumea întreagă. Unitatea 
și alianța de nezdruncinat a țări
lor care construiesc socialismul 
cu prima și cea mai puternică 
țară socialistă din lume — Uniun 
nea Sovietică — constituie factor 
rul fundamental al securității co
lective a țărilor socialiste și al 
independenței lor.

Cele două partide se ridică cu 
hotărîre împotriva revizionismu
lui, care atacă principiile funda
mentale ale marxism-leninismului 
și constituie pericolul principal 
pentru mișcarea muncitorească, 
și ele luptă consecvent împotriva 
dogmatismului și sectarismului, 
care duc la ruperea partidului de 
mase. Atît revizionismul cît și 
dogmatismul înlesnesc activitatea 
forțelor reacționare împotriva so
cialismului.

Delegațiile au căzut ide acord 
ca, într-un viitor apropiat, guver
nele celor două țări să creeze o 
comisie permanentă ungaro-polo
nă de colaborare economică, cu 
sarcina de a se ocupa de proble
mele colaborării economice și teh
nico- științifice într-o serie de 
ramuri ale economiei naționale.

In ciuda puternicului val de proteste

Patriotul iranian Khosrow Ruzbeh 
executat
volnice. Se știe că Khosrow Ruz
beh, a căruț grațiere a fost ce
rută de popoarele din cele mai 
diferite țări, a fost implicat în- 
tr-un proces nedrept, arestat și 
torturat luni de-a rîndul numai 
pentru faptul că a apărat cu fer
mitate interesele poporului său, 
pentru că a luptat pentru pace și 
prietenie.

a îost
TEHERAN 11 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția France 
Presse, patriotul iranian Khosrow 
Ruzbeh a fost executat în dimi
neața de 11 mai. Executînd sen
tința de condamnare la moarte a 
lui Khosrow Ruzbeh, autoritățile 
iraniene au ignorat puternicul val 
de proteste din întreaga lume 
împotriva acestei sentințe sama-

Rezultatul alegerilor din Grecia
ATENA 12 (Agerpres). — La 

11 mai a.c. au avut loc în Grecia 
alegerile parlamentare organizate 
înainte de expirarea împuternici
rilor parlamentului ales în 1956.

Potrivit rezultatelor date pu
blicității de Ministerul Afacerilor 
Interne, Uniunea radical-naționa- 
lă, partidul condus de C. Cara- 
manlis, a obținut 173 mandate.

Un important succes a înre
gistrat partidul democrat unit de 
stînga (EDA) care se pronunță 
pentru o politică de pace, inde
pendență națională și .de dezvol
tare a relațiilor de prietenie cu 
toate țările. Partidul democrat 
unit de stînga a realizat 926.299 
voturi (24,4 la sută din numărul

total al voturilor) situîndu-se ast
fel pe locul al doilea. Numărul 
mandatelor obținute de EDA este 
de 78 față de 18 cit a avut în 
parlamentul trecut.

Partidul liberal al lui Venize; 
los a obținut 747.061 de voturi 
(21,7 la sută din numărul voturi
lor exprimate). Partidul populist 
a obținut 114.038 voturi adică 3 
la sută din numărul total al vo
turilor.

Comentînd rezultatele alegeri
lor parlamentare din Grecia co
respondenții agențiilor de presă 
subliniază în unanimitate succe
sul obținut de forțele democra
tice.

Iva 1 w e o hm&m cafigflp «
MOSCOVA. — La 12 mai între 

delegațiile guvernamentale ale Re
publicii Populare Bulgaria și U- 
niunil Sovietice, au început la 
Moscova tratative în problemele 
colaborării economice dintre cele 
două țări.

BUDAPESTA.— în cadrul Lunii 
prieteniei popoarelor Inaugurată 
în R. P. Ungară ta 8 mai, au a- 
vut loc în cursul zilei de dumi
nică mai multe 
sacrate prieteniei 
rornîn șl ungar.

MOSCOVA. -
sit la Moscova

manifestări con- 
dintre popoarele

La 10 mal a so- 
profesorul Jollot

N:
Curie, savant de frunte, francez, 
președintele Consiliului Mondial al 
Păcii.

STALINGRAD. — Gamal Abdel 
Nasser. președintele Republicii A- 
rabe Unite, și persoanele care îl 
însoțesc au sosit la Stalingrad, 
venind de la Leningrad.

MOSCOVA. — Primul ministru 
al Republicii Indonezia, Raden 
Hadji Djuanda Kartawidjaja. a a- 
dresat un mesaj președintelui 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
Nikita Hrușciov, în care salută 
hotărîrea Sovietului Suprem ai 
U.R.S.S. cu privire Ia încetarea 
unilaterală a experiențelor tuluror 
tipurilor de arme atomice și cu 
hidrogen. ......,.... ..... . .........  ,

Trenul alerga ca la o che- nument, orașul pe al cărui obraz, 
mare, spre Baltica, parcă

I
mare, spre Baltica, parcă mai viața, cu inepuizabilele sale * iz- 
repede și mai nervos decît de o- voare de regenerare, repară a- 
bicei. In minte-mi reînviau vechi, cum totul, ca un ortoped magi- 
difuze amintiri din copilărie. 
„Coridorul Danzigului“. „Hitler 
vrea Coridorul Danzigului“, 
„Chamberlain spune că nemții 
au dat garanții de pace“.

Q Pe buzele tuturor oamenilor 
A îngrijorați, circulau frenetic a- 
A tunci, în anul acela, aceste două 
2 cuvinte: „Coridorul Danzigului“. 
y Oamenii le rosteau precipitat, 
\ cuprinși de fiorul unei grele pre- 
\ simțiri. Oamenii le ascultau eu 
y încordare plină de spaimă. Erau 
\ primele cuvinte care anunțau 
\ războiul. Apoi cînd bombele au 
\ început să explodeze asurzitor, 
\ din ce în ce mai asurzitor, ace- 
\ ste cuvinte au fost uitate și în 
y locul lor s-au auzit altele, mereu 
\ altele : Austria, Cehoslovacia, li- 
y nia Maginot, Dunquerque, Sevas- 
\ topol, Bug, Belgrad, Atena. 
a Trenul alerga parcă mai agi- 
\ tat ca de obicei, in ritmul pro- 
X priilor mele gînduri. Sufletul o- 
A mului e întotdeauna mișcat în 
A apropierea unui celebru loc is- 
d torte. Omul poate fi stăpînit de 
O curiozitate, de admirație, de pio- 
() șenie. Dar cit de grea e strînge- 
0 rea de inimă în apropierea locu- 
d lui de unde a început războiul, 
b de unde s-a declanșat cel mai 
u mare cataclism al istoriei, care 
d a lăsat în urmă treizeci de mi- 
0 lioane de cadavre omenești. 
0 M am apropiat de apa nemăr. 
y ginită și pură a Balticei. Ea res- 
y pira încet, tihnit, o imensă și o- 
y dihnitoare pace. Mi-am întors 
y privirea spre oraș și cît de lu- 
\ gubre și de neînțeles păreau a- 
y lături mărturiile dementei sete 
y de moarte și de nimicire a omu- 

lui creat de fascism.
Un bulevard pe care oamenii 

îl vor fi construit pentru prome
nada duminicală, pe care în 

a zilele de sărbătoare marinarii își 
f vor fi fluturat veseli panglicile 
\ albe și albastre ale caschete- 
A lor, a fost zdrobit, pulve- 
!rizat, metodic, parcă după un 

plan, de la un capăt la altul, pe 
o parte și pe alta. A rămas un sin
gur semn, ca o diru de fum pier
dută in spațiul gol, ca un hotar 
inutil între două pămînturi la fel 
de arse — o fișie lată de asfalt. 

A Peste unele mormane de moloz 
A au crescut bălării, natura însăși 
A dorind parcă să acopere pudic 
A ororile. Altele par insă proaspe- 
A le. Parcă auzi troznind oasele 
A rupte ale caselor sub tălpile 
A monștrilor orbi, de fier. 
A Am lăsat în urmă tragicul mo-

cian, și am plecat mai departe.
In plin sezon de băi, grațioa

sa stațiune, balneo-climatică So
pot, mi-a alungat glodurile tris
te. Oamenii se bucurau 
ființa lor, între soare 
de pacea binefăcătoare 
rii. Apele albastre ale 
se legănau liniștite, aducind la 
țărm mici cadouri pentru copii.

Oamenii muncii Poloniei so
cialiste își odihneau trupurile, 
își umpleau sufletele de pacea 
pe care și-au cucerit.o cu singe 
și suferințe, pe care o apără 
muncind încordat și spornic, 
scrutind vigilenți la orizont. Am 
înaintat pe podul de lemn sus
pendat deasupra mării — splen
dida bijuterie a litoralului polo
nez.

Două șosele de lemn care se 
întretaie deasupra mării, formimi 
un imens „plus“, te poartă în 
larg. Marile furtuni ale Balticei 
rup în fiecare an, în perioada 
echinocțiului, suporturile de

cu toată 
și mare, 
a natu- 
Balticei

patru- 
trupe. 
închis 
regiu- 
Arabe |

dezlănțuirii hoardelor tale asu
pra Europei.

Portul comercial al orașului 
își trăia freamătul zilnic. Maca
ralele încărcau și descărcau rit
mic marile cargoboturi cu pavi
lion polonez și străin purtînd 
prin aer, ca pe niște jucării, ba
loturile de sute și mii de kilo
grame. Fiecare dană a portului 
purta numele unei alte țări, 
complectind parcă standurile 
unui tîrg comercial internațional.

Gdynia este una din principa
lele guri de scurgere ale schim
burilor comerciale ale țării. Ți- 
nîndu-se cont de aceasta, în oraș 
a fost creat un splendid „Club 
Internațional“ al marinarilor ■—•' 
unul dintre cele mai apreciate 
cluburi marinărești din întreaga 
lume, după cum mi s-a spus. In
tr-un cadru care contrastează ra
dical cu cel al speluncilor din 
porturile lumii burgheze, clubul 
oferă marinarilor străini posibi
litatea de a-și petrece clipele de 
răgaz într-un mod demn, civili
zat și instructiv, informîndu se 
totodată asupra transformării so
cialiste a Poloniei. Poate nu 
puțini dintre marinarii caselor

if

Micul orășel pescăresc Hell

Reamintindu-mi aceste clipe 
mă gîndesc la ceea ce comuni
cau zilele trecute gazetele din 
Germania democratică.

Corbii de pradă își fac din 
nou apariția. Planează din nou 
perfid și amenințător pe cerul 
Balticei, întunecînd din nou 
unda transparentă.

Ziarele țărilor Balticei comu
nicau zilele trecute cu îngrijo
rare că Norstad, comandantul 
suprem al forțelor N-A.T.O., a 
hotărît să instaleze în porturile 
de la Marea Baltică ale Germa
niei Occidentale submarine și 
distrugătoare germane înzestrate 
cu rachete. Ziarele baltice anun
țau cu îngrijorare zilele trecute

MÂR5A3ALTIOÀ
Pe litoralul polonez

lemn. Dar polonezii le refac din 
nou, cu migală, în fiecare an, 
depunînd o extraordinar de com
plicată muncă. Cită sete de pace 
exprimă chiar numai această ne
clintită perseverență a locuitori
lor micului Sopot in a păstra 
neatinsă frumoasa construcție 
marină.

In șiragul de așezări omenești 
de pe litoralul Balticei poloneze 
urmează la rind orașul Gdynia. 
Mare port modern cu trei rade, 
distribuit cu o elegantă sime
trie, Cdynia este poate cel mai 
tinăr oraș de pe această coastă 
a Europei. Construcția sa a 
început in anul 1920, cind Co
lonia strangulată de Prusia O- 
rientală, nu mai avea nici un 
port la mare. Acest nou oraș al 
Balticei avea să stirnească pof
tele lui Hitler, care a și făcut 
din „coridor1* primul pretext al

de comerț occidentale, duc cu 
sine părăsind acest club și pri
mele întrebări intime, ale căror 
răspunsuri se vor plămădi înde
lung.

Din portul de pasageri al ora
șului mam îmbarcat pe vasul 
„Zofia“ care tocmai pleca, tra- 
versînd golful Gdansk, spre capul 
peninsulei Hell. Această ciudată 
limbă de pămînt înfipt în mare, 
lungă de 30 de kilometri și lată 
de doi, se termină printr-un pi
toresc port de pescari baltici, tn 
jurul unei singure străzi se în
grămădesc cochete căsuțe fla
mande și citeva chioșcuri cu su
venire din chihlimbar și sidef de 
scoici. In rada micului port, 
cincisprezece, douăzeci de vase 
pescărești ancorate, se coceau ne
mișcate la soare. Ici, colo, pe 
bord, pescarii își reparau pla
sele.
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că guvernul vest german a hotă
rât să transforme vasta regiune a 
golfului Ilochivachter-Bucht în
tr-un poligon de tragere al fio. 
tei vest germane.

Din nou gurile de tun ale 
Wehrmachtului renăscut vor să 
tulbure pacea 
Din nou trupurile metalice 
submarinelor vest.germane 
să ațină calea pe drumurile na
vale ale Balticei. De data aceas
ta înzestrate cu rachetele ameri
cane.

Dar popoarele baltice au me
morat o cumplită lecție de isto
rie. Acum nu vor mai aștepta 
privind cu ochii lor albaștri ce
rul senin pînă în clipa furtunii.

Un comitet alcătuit recent a și 
lansat un apel către popoarele 
țărilor de pe litoral, pentru or
ganizarea „Săptămînii păcii în 
regiunea Mării Baltice“, Apelul

renăscut
apelor Baltica;, 

ale 
vor
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cheamă la consolidarea prieteniei 
și colaborării pașnice a acestor 
popoare, la lărgirea legăturilor 
de bună vecinătate. El cheamă 
la vigilență. El cheamă pe toți 
oamenii lucizi să se ridice pen
tru a împiedica forțele a- 
gresive ale Germaniei occiden. 
tale să facă din Marea Baltică o 
zonă a înarmării atomice.

Citeam că pescarii din portul 
Heiligenhafen au organizat o de
monstrație de protest și au vo
tat o rezoluție împotriva înar
mărilor militare vest-germane. 
Mă gîndeam că toți pescarii mi
cilor orășele de pe țărmul Bal
ticei, care știu așa de bine să 
prevestească furtuna privind cu
lorile cerului, citind în semnele 
naturii, se vor ridica cu vehe
mență. Mă gîndeam la pescarii 
micului port de la capul penin
sulei Hell pe care i-am văzut 
cîrpinduși plasele, pregătindu- 
se pentru îndrăzneață lor mun
că, respirind pacea binefăcătoare 
a mării.

Și pescarii din Hell și întregul 
popor al Poloniei socialiste, cer 
cu hotărîre ca nimeni să nu 
mai tulbure pacea întinderilor 
nemărginite ale apelor mării.

MAREA BALTICĂ TREBUIE 
SĂ FIE O MARE A PĂCII. 
TOATE MĂRILE 
BUlE SĂ FIE 
PĂCII.

...Trenul alerga
înapoi, spre inima țării. Amin
tirile mai vechi se împleteau cu 
amintirile mai proaspete. Imagi
nile istoriei se învălmășau. Nu 
numai pescarii Balticei simt în
grijorare văzînd noi corbi pla- 
nînd pe cerul senin. Nu numai 
pescarii Balticei își înalță gla
sul. Pe Chamberlainii care dau 
astăzi „asigurări“ nu-i mai ascul
tă nimeni, nici un om lucid.

PACEA BALTICEI ESTE O 
CAUZĂ A NOASTRĂ, A TUTU
ROR.

LUMII TRE- 
MĂRI ALE

purtindu-ma

o o
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