
Pentru înfăptuirea hotărîrilor Consfătuirii de la Constanța Proletari Birt toate țările, iunitl-vă !

TOȚI TINERII DE LA D. A. S. RÎMNIC, 
REGIUNEA CONSTANȚA

ȘI-AU DEPĂȘIT
angaj

Pe tinerii de la G.A.S. Rîmnic 
(regiunea Constanța) i-am cunos
cut pentru prima dată numai cu 
o săptămînă și ceva în urmă. I-am 
întîlnit nu în cîmp, ca acum, nu 
în întrecere cu timpul, cu hantrii, 
cu normele, ci într-o modestă 
sală de ședințe, tocmai cînd se 
sfătuiau și puneau la cale o nouă 
inițiativă tinerească : înfăptuirea 
du forțele tineretului a unor im
portante obiective din planul de 
producție al gospodăriei, pentru 
traducerea în fapte a sarcinilor ce 
se desprind din documentele Con
sfătuirii de la Constanța. De atunci 
nu s-au scurs prea multe zile, însă 
realizările obținute au ridicat pe 
o treaptă și mai înaltă succesele 
muncii tineretului.

Ei au înscris următoarele reali
zări :

© Grăpatul unei suprafețe 
de 400 hectare cu porumb 
„lot al tineretului" și a altei 
suprafețe de 900 hectare cul
tivate tot cu porumb.

• Combaterea dăunătorilor 
de pe cele 400 hectare „lot al

tineretului“ (lucrare efectuată 
în afara angajamentelor).

® Punerea în stare de func
ționare a tuturor mașinilor a- 
gricole necesare în campania 
agricolă de vară (cu 10 zile 
înainte de termenul stabilit în 
angajament).
• Depășirea 

văzute în angajamente cu 
hectolitri lapte de vacă, 
hectolitri lapte de oaie și 
grame spor mediu zilnic 
greutate la fiecare bovină 
nără.

o Au fost curățate de sca
ieți și pietre și au fost nive
late 200 hectare pășune natu
rală.

• S-au grăpat 250 hectare 
însămînțate cu porumb (lucra
re executată în afara angaja
mentelor).

e Sectorul mecanic a fost 
declarat sector de muncă al 
tineretului (obiectiv nou în 
cadrul angajamentelor).

• S-au economisit 2 tone 
de motorină, s-a colectat 
uleiul ars în proporție de 50

sarcinii pre-
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în 
ti-

la sută (cu cinci Ia sută peste 
prevederile angajamentului) și 
s-au economisit 15.000 lei la 
piesele de schimb.

• S-a organizat un colec
tiv de îndrumare și examinare 
a tractoriștilor care și-au în
sușit cunoștințe echivalente 
cu ale unui mecanic agricol. 
Perioadele de examinare s-au 
stabilit înaintea fiecărei cam
panii agricole.

• S-au organizat două 
cursuri; 
mai bun 
tru titlul 
crescător

Criteriile de apreciere: ca
litatea și cantitatea lucrărilor 
efectuate, sporuri mari de 
produse în sectorul zootehnic 
prin îngrijiri deosebite date 
animalelor.

Concursurile vor fi dotate 
cu importante premii.

Concursurile au fost inițiate 
de către organizația de bază 
U.T.M. in afara angajamente
lor.
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Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Adunarea activului C.C.
al U.T.M., al Comitetului

regional U.T.M. și al
Comitetului orășenesc

U. T. Ml. București

dedicată celui de al
XIII - lea Congres

Gloriosnl Comsomol,

a
Din hotărîrea adunării generale 

organizației de bază U.T.M. și a tinerilor 
de la G.A.S. Secuieni, raionul Roman, 

regiunea Bacău
• Sectorul zootehnic va fi deservit în întregime de către 

tineret. Ne angajăm să dăm în acest an, peste prevederile 
plano ui. 450 hectolitri lapte și cinci tone carne.
• De pe întreaga suprafață de porumb furajer — 100 hec

tare — care a fost însămînțată cu forțele tineretului, ne 
propunem ca prin efectuarea unor lucrări de calitate să 
obținem peste plan o cantitate de 200 tone porumb fu
rajer.

I t î

• Vom însiloza prin muncă voluntară 1.500 tone porumb 
din totalul de 2.800 tone cit prevede planul gospodăriei. i

pentru titlul d» 
mecanizator" și 

de „cel mai 
de animale“.

con- 
„cel 
pen- 
bun

Realizările tinerilor de aici și- 
au găsit o înaltă prețuire din par
tea organizației de bază U.T.M. și 
a conducerii gospodăriei. Un nu
măr de 14 tineri mecanizatori au 
primit stegulețe de fruntași în 
muncă, 20 de tineri din diferite 
sectoare de producție au primit 
felicitări scrise din partea orga
nizației de bază U.T.M. și a con
ducerii gospodăriei, iar mecaniza
torii din brigada condusă de ute- 
mistul Tudor Dragomir au fost 
premiați cu un aparat de radio. 
Acestea sînt cîteva din realizările 
utemiștilor și tinerilor de la 
G.A.S. Rîmnic, obținute numai în 
12 zile.

P. LUNGU
• Tinerii mecanizatori vor face economii de combustibil, 

lubrifianți și piese de schimb în valoare de 35.000 lei. 
Paralel cu aceasta, tinerii mecanizatori și-au propus să 
reducă prețul de cost al lucrărilor cu 10 la sută.
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MENIREA
ZIARISTULUI

La închiderea Congresului O.I.Z
Recapitulind cele rostite la tri

buna Congresului O.I.Z. observi 
cu ușurință strădania de a defini 
în termenii cei mai exacți meni
rea presei și a ziaristului. A fost 
o dezbatere vie a unor probleme 
actuale ce a dus în ultimă instan
ță la reliefarea trăsăturilor ce sînt 
solicitate condeierului onest pen
tru care ziaristica este un act de 
conștiință. întreba Jean Maurice- 
Hermann: se poate oare presa li" 
mita în zilele noastre doar la răs- 
pindirea curentă a știrilor ? Și tot 
dinsul sublinia că prea mari sînt 
răspunderile cuvîntului tipărit pen
tru a i putea atribui un rol atit de 
îngust. Presa 
trebuie să educe 
masele de citi
tori, să formeze 
opinia publică 
fi în plus să se 
facă 
stei 
Aice. Adevărul 

lumina celor 
flectoare. Slujirea adevărului este 
rațiunea de a exista a meseriei 
de gazetar. Desigur aci se impune o 
paranteză. Nu pretutindeni mese
ria de gazetar este exercitată la 
fel. Acolo unde ziarul a devenit o 
negustorie oarecare iar cititorul un 
client, cuvî-ntul tipărit este subor
donat cerințelor magnaților finan- 
ței și a acreditaților lor in arena 
politică. Dar a fi indiferent față 
de adevăr înseamnă a trăda prole- 
tiunea de gazetar. Și aceasta este 
cu atit mat condamnabil în pre
zent cînd norii războiului amenin
ță seninătatea vieții popoarelor și 
cind a tăcea sau a tăinui realita
tea înseamnă a deveni complice la

un rol atit de

ecoul ace- 
opinii pu-

crima ce o plănuiesc maniacii ato
mici.

Frumusețea gazetăriei au evoca- 
t-o mulți vorbitori. Frumusețea a- 
ceasta provine însă din conștiința 
ziaristului, din răspunderea lui față 
de cei căre i citesc, din curaj și 
demnitate, din slujirea interesului 
general, din pătrunderea în miezul 
celor mai actuale frămîntări ale 
mulțimilor. S-a amintit de multe 
ori de Fucik. Numele lui este un 
stindard al onestității gazetărești.

Ședința de duminică dimineață 
a Congresului O.I.Z. a avut un ca
racter de bilanț. în documente ce 
au întrunit aprobări unanime au 

fost fixate lapi
dar ideile rosti
te la tribună. 
Documentele a- 
cestea exprimă 
conștiința răs
punderii pe care 
o are ziaristul.

„Ziariștii sînt profund hotărîți să 
ajute prin munca lor la victoria 
ideilor de pace și colaborare paș- 

in-
Pe 

ho- 
Po
di-

trebuie pus sub 
mai puternice re-

nică intre popoare... Congresul 
vită pe toți membrii O.I.Z., 
toți ziariștii cinstiți să declare 
tărît : Războiul va fi stăvilit, 
poarele nu vor permite să fie 
strusă civilizația creată in secole 
de muncă, de sudoarea, sîngele și 
mintea omului“ — se spune în 
rezoluția consacrată problemelor 
păcii.

Unitatea 
a fostlor

și colaborarea ziariști- 
una din temele princi-

EUGENIU OBREA

o înaltă
Sala de festivități a Palatului 

Pionierilor din Capitală — împo
dobită sărbătorește — a găzduit 
ieri după amiază sute și sute de 
oaspeți. Pe fundalul scenei se pro
filau insignele Comsomolului și a 
U.T.M.-ului și se puteau cili cu
vintele : „Trăiască prietenia de 
nezdruncinat dintre tineretul ro
mîn și tineretul sovietic“, într-o 
atmosferă entuziastă, aici a avut 
loc o adunare a activului C.C. al 
U.T.M., al Comitetului regional și 
al Comitetului orășenesc U.T.M. 
București, închinată celui de al 
Xlll-lea Congres al U.T.C.L.

Din prezidiul adunării au făcut 
parte membri ai Biroului C.C. al
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pildă pentru activitatea U.T.M.
U.T.M. precum și V. F. Nicolaev, 
consilier al Ambasadei Sovietice 
din Eucurești.

Despre lucrările celui de al 
XlII-lea Congres al U.T.C.L. a 
vorbit pe larg tovarășul Virgil 
Trofin, prim secretar al C.C. al 
U.T.M., conducătorul delegației ti
neretului romîn la acest congres.

Participanții la adunare au ur
mărit cu deosebită atenție și inte
res expunerea tovarășului Virgil 
Trofin. Deseori, cuvîntarea a fost 
întreruptă de vii aplauze, partici
panții la adunare făcînd o caldă 
manifestare de prietenie față de 
gloriosul Comsomol, față de în
tregul tineret sovietic.

la adunarea ce a avut loc la

I N LUPTA
PENTRU ECONOMII

D E
Fonta nu e metal nobil, dar oi» 

menii au învățat de mult s-o pre- 
țuiască. La Vlăhița i-au dat 
chiar un titlu de noblețe : „fontă 
de cea mai bună calitate“. Deci 
nu o fontă oarecare, de rînd, ci de 
la Vlăhița I

Uzina nu e mare. Cele două fur
nale, de construcție mai veche, 
nu se pot întrece în volum nici cu 
cele din Hunedoara, nici cu cele 
din Reșița. Dar fonta este de bună 
calitate. Cu asta se mîndrește co
lectivul uzinei.

Din această fontă se toarnă la 
Vlăhița carcase de motoare elec
trice de diferite tipuri, mari și 
mici, piese pentru instalațiile de 
gaz metan, pentru mașini de cu-

M E TAL

Expunerea tovarășului

Tovarăși,

îrgil Trofin.
Intre 13 și 18 aprilie a.c. a 

avut loc în sala Palatului Mare 
al Kremlinului, cel de-al XIH-lea 
Congres al gloriosului Comso
mol, eveniment măreț în viata 
U.T.C.L., a milioanelor de tineri 
sovietici. Congresul a făcut o 
amplă analiză a activității Com
somolului, a luptei tineretului 
sovietic pentru îndeplinirea sar
cinilor trasate de partid și a sta
bilit un program concret de ac
țiuni și măsuri menite să ducă pe 
o treaptă și mal 
Comsomolului, a tinerilor sovie
tici. In același timp cel de al 
XlII-lea Congres al U.T.C.L. are 
o mare însemnătate și pentru 
mișcările democratice de tineret 
din întreaga lume, pentru tine
retul iubitor de pace și progres 
de pretutindeni.

La lucrările Congresului au 
participat cei mai buni reprezen
tanți ai tineretului sovietic, cei 
mai activi membri ai Comsomo
lului. Printre cei 1.232 delegați 
se aflau lucrători din toate do
meniile economiei naționale, 
muncitori, colhoznici, ingineri, ti
neri scriitori, elevi, studenți, Eroi 
ai Uniunii Sovietice și ai muncii 
socialiste. Toți acești soli ai tine- 
retului sovietic reprezentau 43 
de naționalități ale U.R.S.S. — 
fapt ce exprimă în mod strălucit 
prietenia indestructibilă a po
poarelor Uniunii Sovietice care 
alcătuiesc o familie frățească 
unită.

Congresul s-a bucurat și de o 
largă participare a delegaților de 
pește hotare. Au fost prezenti la 
lucrările lui reprezentanți ai ti
neretului din 43 țări, ai F.M.T.D. 
și U.I.S.

Congresul a avut următoarea 
ordine de zi:

a) Raportul de activitate al 
Comitetului Central al Comsomo
lului pe perioada de la Congre
sul al XH-lea.

b) Alegerea organelor de con
ducere.

Cu mare bucurie și însuflețire 
au salutat participanții la Con
gres prezența La lucrări a mem
brilor Prezidiului C.C. al P.C.U.S.

înaltă munca

în frunte cu tov. N. S. Hrușciov. 
Salutul adresat Congresului din 
partea C.C. al P.C.U.S. de tov. 
Alexei Kiricenko a prilejuit o 
manifestare emoționantă « dra
gostei fierbinți pe care o poartă 
partidului tineretul sovietic, o de
monstrație puternică a hotărîrii 
tineretului sovietic de a urma cu 
nețărmurită încredere linia parti
dului și de a îndeplini cu sfin
țenie sarcinile încredințate.

Salutul C.C. al P.C. al Uniunii 
Sovietice a făcut o înaltă aprecie
re activității Comsomolului și ti
nerelului sovietic și a trasat un 
program însuflețitor de luptă și 
muncă pentru Comsomol în acti
vitatea economică și culturală, în 
întreaga viață social-politică a 
țării.

In ultima zi a Congresului a 
luat cuvintul tov. Hrușciov. Cu
vîntarea tov. Hrușciov primită 
cu multă atenție și entuziasm a 
fost străbătută de o caldă grijă 
părintească pentru tineret, de 
dragoste și încredere în forțele 
sale, a trezit în rîndul delegați* 
lor o mare însuflețire, un nou și 
puternic avînt în munca și lupta 
tineretului sovietic pentru con- 
struirea comunismului și apăra
rea păcii în lume.

Salutul C.C. al P.C.U.S. și cu
vîntarea tov. Hrușciov au stat în 
centrul dezbaterilor Congresului, 
care le-au apreciat pe bună drep
tate ca o manifestare a grijii pă
rintești a partidului pentru 
U.T.C.L., pen.ru tineretul so
vietic. Sarcinile reieșite din aceste 
cuvîntări au fost și sînt conside
rate ca un program de muncă și 
de luptă a Comsomolului, a în
tregului tineret sovietic.

Vorbitorul a expus apoi pe larg 
succesele strălucite repurtate ds 
poporul sovietic și s-a oprit apoi 
în special la succesele obținute 
de Comsomol, de tineretul sovie
tic Pe frontul muncii pașnice, 
constructive, a activității sale pe 
perioada de la Congresul al 
XH-lea.

Animați de sentimentul dra
gostei nemărginite față de patrie, 
dînd dovadă de eroism, curaj și 
perseverență, peste 3UO.OOO de 
comsomoliști au plecat la chema-

rea partidului pe șantierele din 
răsărit, peste 40.000 comsomoliști 
au mers la lucrări subterane în 
minele din Donbas, Kuzbas, Ka- 
raganda, iar circa 250.000 tineri 
au muncit pe șantierele locale. 
Comsomoliștii au adus un aport 
considerabil la construirea celei 
mai mari hidrocentrale din lume 
— Kuibîșev, la construirea liniei 
de înaltă tensiune Irkutsk — 
Braisk. Comsomoliștii din Ucraina 
au îndeplinit cu cinste sarcinile 
trasate de Partidul Comunist con- 
struind într-un timp record 37 noi 
mine de cărbuni.

Un mare rol în realizarea de t>- 
conomii l-au avut și-l au pușcu
lițele comsomoliste. Acestea sînt 
expresia simbolică a economiilor 
realizate de tineri în producție. 
La Congres s-a raportat că în 
pușculițele comsomoliste s-au 
depus 5,5 miliarde ruble, sumă 
ce reprezintă economii realizate 
de tineri în producție, la materie 
primă, combustibil, energie, pre
cum și din acțiuni obștești, ca : 
st-rîngerea fierului vechi, sprijini
rea diferitelor construcții, înfru
musețarea întreprinderilor etc.

Ca și în industrie. Comsomolul 
leninist' a constitu.t și constituie 
un ajutor prețios al partidului în 
construirea comunismului la sate. 
In decursul istoriei sale. Comso
molul a înscris multe pagini glo
rioase de luptă și muncă eroică. 
Printre acestea se numără și cea 
mai recentă dintre ele, măreața 
epopee a participării comsomoliș- 
tilor, a tinerilor, la valorificarea 
pămînturilor înțelenite. La che
marea partidului, peste 350.000 
tineri și tinere au părăsit locurile 
natale, au plecat în regiuni înde
părtate și au muncit eroic la va
lorificarea a peste 36.000.000 hec
tare păminturî virgine, trezind 
la viață ținuturi de necuprins, e- 
ga’e cu suprafața arabilă .a unor 
state ca : Anglia, Franța, Germa
nia occidentală și Japonia luate 
la un loc.

Peste 750.000 tineri și tinere au 
participat la strîngerea recoltei

(Continuare în pag. 3-a)

Din realizările 
șl experiența tinerilor 
de la uzina „Vlăhița“

în

?> 
în

reprezen- 
martie 1958

Tezolvat 
astfel că 
precizie,

sut etc. Turnătorii au 
multe probleme dificile, 
piesele turnate, de mare 
satisfac cerințele întreprinderilor 
beneficiare.

In două luni 39 tone 
fontă economisită

CEI MAI TINERI SOLI
AI ARTEI POPULARE MOLDOVENE

: AGERPRES

îmbunătățirea calității la tur
nare, reducerea rebuturilor, gospo
dărirea economicoasă a fontei 
preocupă de mult pe cei de aici 
și în aceste domenii ei au obținut 
succese și în anii trecuți. Totuși, 
se pierdeau cantități însemnate 
din acest „metal prețios“. De 
aceea, la începutul lui 1958, sub 
influența inițiativei tineretului 
reșițean, colectivul uzinei a des
coperit noi rezerve de economii. 
Organizația U.T.M. a fost în 
primele rînduri ale acestei acțiuni. 
Comitetul U.T.M. a organizat dis
cuții în toate secțiile uzinei, cu 
inginerii, maiștrii, cu brigăzile de 
tineret, eu muncitorii fruntași, 
inovatori și raționalizatori, iar 
după aceste consultări o comisie 
alcătuită în acest scop a stabilit 
obiectivele mișcării pentru econo
misirea metalului. Acțiunea s-a 
bucurat de la început de spriji
nul organizației de partid și al 
conducerii uzinei. Ea a devenit 
cauza tuturor.

Tanko Peter, directorul între
prinderii, vorbind la adunarea 
convocată în acest scop, a arătat 
că inițiativa tineretului prezintă o 
mare însemnătate și că toți mun
citorii, și în primul rînd comu
niștii, vor sprijini mișcarea pen
tru economisirea metalului.

Au trecut trei luni de cînd ti
nerii muncitori de la Vlăhița s-au 
angajat să economisească 155 tona 
metal pînă la 30 decembrie 1958.

Numai în două luni, — februa
rie și martie — ei au economisit,

față de consumul prevăzut 
plan, peste 39 tone fontă.

A scăzut față de anul trecut 
procentul de rebuturi. Pe cînd 
martie 1957 rebuturile 
tau 7,7 la sută, în
ele erau doar de 4,93 la sută.

Aceste cifre arată totodată că 
rezervele n-au fost încă epuizate, 
că prin organizarea rațională a lo
cului de muncă, prin spirit gospo
dăresc, prin aplicarea unor —: 
măsuri tehnico-economice, 
mentul poate fi nu numai 
nit, dar

Cînd 
Vlăhița, 
tehnice, 
liza și 
țin seama de experiența și propu
nerile muncitorilor fruntași, ino
vatorilor, cadrelor tehnice. Există 
premisele necesare reușitei acestei 
acțiuni.

noi 
angaja- 
îndepli-

și depășit, 
utemiștii de la

cu sprijinul 
declară că-și vor rea- 
depăși angajamentul, ei

uzinele 
cadrelor 

vor

Tinerii inovatori 
în sprijinul luptei 
pentru economii 

de metal
Pe cînd la sfîrșitul anului 1957 

erau doar 9 tineri inovatori (cu 
9 propuneri acceptate), în aprilie 
1958 numărul 
la 16.

Aș vrea să 
tea economică 
și raționalizări 
exemple.

Miklos Rota, tînără muncitoare 
la turnătorie, a conceput o nouă 
metodă de confecționare a miezu
rilor, prin care se elimină armă
turile de sîrmă care se pierdeau 
după fiecare turnare, aceste armă-

lor s-a ridicat deja

ilustrez însemnăta- 
a acestor inovații 

prin cîteva

ȘT. NECANIȚKI 
corespondentul „Scînteii ti
neretului“ pentru .Regiunea 

Autonomă Maghiară

In bătrînul lași împodobit tn 
haine de sărbătoare, cu stegulefe 
și becuri multicolore au venit pen
tru două zile la primul lor festi
val pionierii și școlarii din toate 
colțurile regiunii. Au uimit lașul, 
apoi s-au dus acasă, că-i așteptau 
tezele. Peste ani va fi desigur o 
cronică a festivalurilor pionierilor 
și școlarilor (lin regiune. Prima 
filă a cronicii va fi mereu lumi
noasă. Fiecare își va aduce aminte 
atunci de minunata paradă de pe 
stadionul „23 August“ la care au 
participat peste 5.000 de copii.

Pioniera Viorica Vîrlan, fiica ce
feriștilor pășcăneni, a adus pe 
scena Naționalului o creație pro
prie în proză „Țara mea dragă“. 
O nouă Romînie pitorească se 
dezvăluia prin cuvintele copilei, 
pasionant, transportindu-i pe spec
tatori în mobilizatorul șantier al 
construcției socialismului.

Micuți, de o vioiciune cuceritoa
re, dansatorii din Zorleni au adu
nat sîmbătă seara mii de ieșeni 
în preajma estradei din Piața Re
publicii. Duminică, la grădina 
„Pomul Verde“ după ce au dansat 
nepoții celor care în 1907, au 
aprins flacăra răzmeriței la Flă
mânzi, fiii colectiviștilor din Gu- 
geștii Hușilor au urmat echipa din 
Zorleni.

Juriul a fost pus literalmente în 
încurcătură. Este o bătălie grozavă 
pentru locul I. Și fiecare are ceva 
în plus față de celălalt. Prin co
ruri, brigăzi artistice de agitație, 
dansuri, recitatori, povestiri, so
liști vocali și instrumentali — uni
tățile de pionieri din regiune au 
trimis la festival tot ce are

folclorul moldovenesc mal bun. 
Surprinzător de plăcut, festivalul 
acesta a reprezentat în miniatură, 
prin prezența celor mai mici ar
tiști amatori, bogăția nesecată a 
artei populare moldovene.

Discutam pe treptele Naționalu
lui cu un profesor bătrân de prin 
părțile Bîrladului, mi se pare, j 
Dascălul discuta și încontinuu își 
ștergea lentilele ochelarilor ce se 
abureau mereu. Evident era emo
ționat. Nici cînd pe vremea co
pilăriei sale nu putea fi vorba 'de 
asemenea manifestări. Partidul le-a 
creat nepoților o copilărie feri
cită, plină de lumină și frumos.

La festival pionierii și școlarii 
regiunii Iași — prin cîntece și

poezie, prin foc și dansuri — au 
proslăvit partidul nostru iubit, 
și-au manifestat dragostea ne
țărmurită față de patria dragă,

★

£ Iată-i acum pe cel clasați 
■f, pe primul loc.
/ La dansuri echipa din Zor- 
/ leni, raionul Birlad și cea din 
5 Flămînzi; la cor, Școala din 
£ Tătăruși, raionul Pașcani; la 
Z orchestră, fluierași! școlii din 
> Lesipezl; iar Ia scenete școala 
5ț nr. 19 din Iași.

C. SLAVIC 
corespondentul „Scânteii tine
retului“ pentru regiunea Iași.

♦
♦ Inginerul șef Mircea Șerban 
I de la G.A.S. Murfatlar expl.ică 
| țăranului muncitor Dobre Ion,
♦ că înălțimea la care a crescut 

griul se datorește însămînțării 
la timp cu mijloace mecaniza
te și îngrășării terenului cu

| Îngrășăminte chimice.
******•«■

pen.ru


Înaintea ultimelor trei etape :

critică

la Petroșani, 
pronosticurile 

mai inspirate le 
putea citi la... 

campio-

Fază din meciul Petrolul — Rapid. Dungu rezolvă o situație 
Vărzan

£
Campionii 

universitari

disputate la

Emoție înaintea startului. Pe distanța 5.000 m„ eleva Finica Mara din clasa a Vl-a, Școala medie 
nr. 2 a obținut primul loc, clasîn du-se astfel pentru faza pe regi une.

Foto: N. PUJU

Spartachiada fetelor OO importantă întrecere sportivă de masă

din orașul și raionul Buzău
Spartachiada fetelor, faza raio

nală și orășenească Buzău a re
unit 296 concurente. In zilele de 
17—18 mai, în cadrul unor între
ceri viu disputate, cele mai bune 
fete clasate pe primele locuri în 
concursurile pe centre de comune 
colective și școli, s-au întrecut 
pentru cucerirea locurilor frunta
șe-

Comitetul raional și orășenesc 
U.T.M. în colaborare cu U.C.F.S., 
Buzău s-,a<u străduit să asigure 
din vreme cele necesare desfășu
rării în bune condițiuni a com
petițiilor prevăzute în regula
mentul Spartachiadei. Profesorii, 
responsabili cu munca sportivă 
în comitetele U.T.M. și instruc
torii U.C.F.S.-ului și-au 
o contribuție prețioasă.

întrecerile au ținut încordată 
atenția numeroșilor spectatori. 
Mai bine pregătită, cu o condiție 
fizică superioară, ec'iipa Școlii 
medii nr 2 din orașul Buzău a 
întrecut după o luptă dîrză pe 
tinerele voleibaliste ale Școlii de 
cooperație. La handbal, echipa 
Școlii medii nr. 3 a reușit, la ca-

adus

patul unor mari eforturi, să în
treacă cunoscuta echipă a Școlii 
pedagogice de fete.

Atletismul a întrunit la start, 
un mare număr de fete atît din 
oraș cîtși din comunele raionu
lui Buzău. Cu mici excepții, fe
tele din comunele raionului Bu
zău s-au prezentat la nivelul at
letelor din orașul Buzău. La 
proba 500 metri rezervată senioa
relor, eleva Finica Mihălcescu de 
la Școala medie nr. 3 a înregis
trat timpul de 1:10,7. Pe aceiași 
distanță în proba rezervată ju
nioarelor, eleva Dima Valeria de 
la Școala pedagogică a ocupat 
locul I, dintr-un număr de 15 
concurente, cu 1:9-

La proba de aruncarea greută
ții, rezervată junioarelor, eleva 
Gheorghe Beatrice de la Școala 
medie nr. 3 a realizat un rezul
tat de 7,90 m. și tot ea s-a cla
sat și pe locul I la săritura în 
lungime cu 4,52 m. Cu multă în
suflețire au luptat și concurentele 
în proba de ciclism pentru a ob
ține un loc cit mai bun în clasa
ment. Astfel, pe distanța de 5.000 
metri eleva Finica Mara din clasa 
a Vl-a, Școala medie nr. 2, a par-

pe 
la

curs distanța cu timpul de 9:12, 
urmată de eleva Crețu Rodica 
din clasa a VlII-a, Școala medie 
nr. 2, cu timpul de 9:32.

O performanță foarte frumoasă 
la aruncarea greutății, probă re
zervată senioarelor, a realizat la
boranta Smaranda Ciocan, 
9,52 m.

Spartachiada fetelor, faza 
raioane și orașe, a întrunit
start, la probele indicate în regu
lamentul Spartachiadei sute și 
sute de fete.

Pînă la faza pe regiune care 
va avea loc la 31 mai a.c. ne mai 
despart puține zile. Organelor 
raionale și orășenești ale U.T.M. 
țn colaborare cu U.C.F.S.-urile lo. 
cale le revine ca și pînă acum 
sarcina de a se ocupa și mai de
parte cu .același interes, pentru a 
asigura buna reușită a Sparta
chiadei fetelor din regiunea PIo
ești.

NICOLAE PUIU

ceferiști

se întrec»»»
Cîteva zile la rind, pe stadionul 

Giulești a fost sărbătoare. Și totuși 
nu s-a organizat nici un mare eon. 
curs atletic sau vreo pasionantă 
întîlnire internațională de fotbal. 
Sărbătoarea a fost de data aceasta 
a schimbului de mîine al ceferiș
tilor, mai exact, a elevilor școlilor 
profesionale C.F.R. și D.T.R.N.A. 
din regionala București. Pe Stadio
nul Giulești, s-a desfășurat în ca
drul Spartachiadei de vară a tine
retului, faza de zonă a campiona
telor școlilor profesionale aparți
nând de Ministerul Trasporturilor 
și Telecomunicațiilor. La întreceri, 
au participat peste 500 de elevi din 
10 școli profesionale : Grivița Ro
șie, Const. David și școala Auto 
București, școala T. C. Giulești, 
școala C.F.R. PIoești, Auto PIoești, 
C.F.R. Galați, C.F.R. Constanța, 
C.FJI. Buzău și Școala navală 
Giurgiu. S-au desfășurat întreceri 
la atletism, volei, fotbal și gim
nastică.

Ceea ce a caracterizat întrecerile 
tinerilor elevi ceferiști a fost pa
siunea deosebită cu care au luptat 
pentru victorie, pentru obținerea 
unor rezultate cit mai bune. La 
gimnastică de pildă, unde pe pri
mul loc s-a clasat echipa școlii 
Auto C.F.R. București, (303,25 
puncte) doar un punct și ceva au 
despărțit prima de cea de a doua 
echipă. Și la volei întrecerile s-au 
desfășurat la un nivel tehnic una
nim apreciat ca fiind de deosebită 
valoare. Au cîștigat întrecerea ele
vii școlii C.F.R. din Constanța. Ei 
au întrecut în finală echipa școlii 
navale din Giurgiu cu 2-0.

Fără îndoială, însă, cele mai pa
sionante au fost totuși întrecerile 
atletice la startul cărora au par
ticipat cei mai mulți elevi. Aici 
s-au remarcat elevii bucureșteni. 
Majoritatea probelor au revenit

reprezentanților școlii profesionale 
C-F.R. ' Grivița Roșie. Iată cîțiva 
dintre cîștigători: 100 m. plat Alex. 
Salomeia (școala Grivița Roșie) 12,5 
secunde ; înălțime : V. Vulpașin 
(Grivița Roșie), 1,58 m. ; 1.000 m. 
I. Călin (Grivița Roșie) 2’56”1130; 
ștafeta 4 x 100 
Grivița Roșie :

m. echipa școlii
49,6 secunde.

S. SPIREA

Un aspect de la ultima întîlnire 
de volei a turneului, cîștigată de 
echipa Școlii C.F.R. Constanta.

\1l50.000tetNftoriați 
'sdistefa ccnc fascist.

Motociclete, Aragazuri 
Qa dio uri, Ceasuri wt. 
prin trsgerè din urne.

Ce se mai poate
î N T î M P L A

Au mai rămas trei 
etape de jucat în 
campionatul catego
riei A de fotbal. Li
derul, încercînd să a- 
crediteze o tradiție 
curioasă, a pierdut 
din nou acasă, și a 
permis celor doi „se- 
condanți“ ai săi, care 
deși s-au „upercutal“ 
reciproc la Timișoa
ra, să se apropie la 
două puncte de el. 
Mai grav pentru Pe
trolul este faptul că, 
în plutonul care con
tinuă urmărirea sa, 
a pătruns cu „planuri 
mari“ C.C.A. Bucu- 
reștenii și-au făcut 
loc Între Știința- 
Timișoara și Jiul 
și de pe locul 3 pînă 
la șefia clasamentu
lui nu mai este decît 
un salt: două punc
te !

Jiul, cu același nu
măr de puncte acu
mulate pînă în pre
zent (23) are mare
le avantaj că în afa
ră de partida de la 
Oradea și aceasta re
lativ ușoară, ultimele 
două jocuri le va 
susține acasă, cu Di
namo București și cu 
Dinamo Cluj. Avan
tajul terenului spune 
mult la Petroșani.

Dintre cele trei e- 
chipe care continuă 
urmărirea liderului 
la două puncte dife
rență, Jiul deși se a- 
flă pe locul patru în 
clasament are șanse 
să acumuleze pînă la 
sfîrșit, cel mai mare 
număr de puncte po
sibile.

Știința ca și Pe- 
,rolul ,au de jucat ul
timele două partide 
în deplasare. Pînă la 
8 iunie cînd se va 
disputa această par
tidă, ambele echipe 
au tot timpul să-și 
revadă garniturile, să 
opereze deficiențele 
semnalate duminică 
și mai -ales $ă..... spe
re“. Studenții timișo
reni a-a avantajul în 
plus că-și vor verifi
ca temeinic echipa 
cu prilejul întîlnirii 
cu Dinamo-Praga.

Nu este un secret 
pentru nimeni că 
dintre formațiile care 
au mai rămas să a- 
salteze titlul, C.C.A. 
este echipa cea mai 
rutinată pentru fini
șuri de campionat 
sau cupă. Dacă la 
8 iunie tradiția me
ciurilor cu 
viștii 
nu-i va încurca

dinamo- 
bueureșteni

AFIRMAREA
UNOR TINERE
TALENTE

Cei mai tineri jucători de tenis de masă din țară — juniorii — 
s-au întrecut sîmbătă și duminică în sala Floreasca pentru desemna
rea campionilor țării pe anul in curs.

întrecerile — la care au participat circa 80 de concurenți — s-au 
bucurat de succes. Spectatorii — e drept de data aceasta foarte pu
țini la număr — au avut ocazia să asiste la întreceri interesante, di
namice, desfășurate Ia un nivel tehnic apreciabil. Cele mai reușite 
au fost întrecerile rezervate băieților. Ele au scos la iveală din nou 
faptul că în colectivele sportive, și în special în cele din provincie, 
crește și se dezvoltă o admirabilă promoție de tineri jucători de tenis 
de masă. Radu Negul eseu (Progresul Cluj), noul campion al țării 
la simplu băieți, Marius Bodea ( Timișoara), Adalbert Retty (Tg. 
Mureș), Rosemberg (Piatra Neamț), Angelescu (București) sînt doar 
cîțiva dintre acești tineri care — dacă își vor continua cu aceeași 
seriozitate pregătirea — vor putea să facă parte în scurtă vreme 
chiar din prima și cea mai selectă garnitură de jucători a țării.

La fete, „vioara întîia“ a fost Victoria Jandrescu de la centrul șco
lar profesional „Mao Țze-dun“ din Capitală, care a și devenit cam
pioană a țării. Totuși, în ansamblu, întrecerile fetelor au fost mult 
mai slabe ; la ele au participat de altfel și un număr destul de re
dus de concurente.

Pe echipe, titlurile de empioane ale țării au fost cucerite — la 
capătul unor întreceri destul de dîrze de către echipele : Dinamo 
Tg. Mureș (Ad. Retty și Valics) la băieți și Centrul „Mao Țze.dun“ 
(V. Jandrescu și Aurelia Radu) la fete. La probele de dublu, au 
devenit campioni ai țării : Negulescu-Bodea (dublu băieți), Demetro- 
vici—Rachbuch (dublu fete) și Nemeth—Sabău (dublu mixt).

Juniorii care s-au remarcat în cadrul campionatelor republicane, 
ea ?i o serie de invitați, participă la un concurs de verificare în ve
derea alcătuirii echipelor care ne vor reprezenta țara la campiona
tele europene (neoficiale) de juniori ce se vor desfășura la sfîrșitul 
lunii iunie în Suedia.

nou socotelile la 
spartul tîrgului, e- 
chipa noastră cam
pioană are șanse să 
repete figura din 
1956. Asta, mai ales 
pentru faptul că este 
de așteptat ca me
ciul cheie al etapei 
din 8 iunie, partida 
de la Timișoara să, 
se încheie cu un re
zultat nedecis.

Progresul . Bucu
rești care se află la 
trei puncte de lider 
va avea 
mare de 
planurile contradic
torii ale Științei Ti
mișoara (la Bucu
rești) și ale Petrolu- 

. lui (la PIoești). In
constanța echipei 

mai
se 

du- 
fă-cut 

de 
ro- 

acordă 
prea

Mureș, azi fero
viarii ar îi avut 23 
de puncte și un loc 
în plutonul care 
urmărește îndea
proape pe lider.

In cealaltă jumă
tate a clasamentului 
limpezirea a început 
să se contureze. E- 
chipa din Tg. Mureș 
a avut 
obțină 
măcar 
fața
Dar, un șut norocos 
a lui Vasile Anghel

posibilitate să 
la București 

un punct în 
lui Dinamo.

urmărit îndeaproape de
s-a strecurat în 
poarta lui Iliescu și 
împreună cu tempe
ratura extrem de ri
dicată pentru luna 
mai, au pecetluit o 
nouă. înfrângere a 
penultimei clasate 
din categoria A. Din
tre cele trei echipe 
care coniinuă să ai
bă emoții pe locurile 
8, 9 și 10 alături de 
Tg. Mureș, se pare 
că U-T.A., deși are 
18 puncte față de 
cele 19 ale Steagului 
Roșu-Orașul Stalin 
are o sarcină mai u-

șoară, dacă ținem 
seama de faptul că 
ultimele trei partide 
le va juca la Cluj 
cu Dinamo, la Tg. 
Mureș și acasă cu 
Rapid, în timp ce 
Dinamo Cluj are pu
ține șanse să treacă 
de Rapid la Bucu
rești și mai ales de 
Jiul 
Dar, 
cele 
veți 
terminarea 
natului.

M. ZONIS

un cuvînt 
spus în

Constanța ' < 
bucureștene și 
ales faptul i 
află obosită,

T efortul

că

pă 
pentru a scăpa 
zona „lanternei 
șii“, nu-i 
Progresului 
multe șanse în ’cele 
două partide.

In schimb, cei de 
la Rapid după ce au 
făcut să explodeze 
surpriza de la PIo
ești, au ce să regre
te... Dacă nu cedau 
în jocul de la Tg.

De ce concursurile școlare 
de pe Stadionul Tineretului 

au fost slab organizate
Concursurile de atletism desfă

șurate duminică dimineața pe sta
dioanele Republicii și Tinerelului, 
au avut o dublă semnificație, in 
primul rînd întrecerile au fost or
ganizate pentru stabilirea cîștigă- 
torilar campionatelor raionale ale 
școlilor medii. în al doilea rînd, 
întrecerile au contat pentru Cupa 
Balcanică (prin corespondență) la 
juniori. După cum se vede, con
cursurile au avut semnificații deo
sebit de importante. Era de aștep
tat deci, ca întrecerile să fie bine 
organizate iar la ele să participe, 
un număr foarte mare de tineri. 
Din păcate însă, lucrurile nu s-au 
întimplat așa precum se aștepta. 
Dar să le luăm pe rînd

Un aspect obișnuit; înaintea inc eperii partidei tinerele jucătoare 
Mariana Jandrescu și Max Erno din București, își urează reci

proc succes.

In ceea ce privește organizarea 
concursurilor, intr-un cuvînt ea a 
fost cit se poate de slabă. Să vă 
dăm cîteva exemple. Pe Stadionul 
Tineretului, întrecerile trebuiau să 
înceapă la ora 8. Au început însă 
la ora 9,15. O oră și mai bine cei 
cîțiva arbitri s au ocupat de procu
rarea cronometrelor, a ruletelor și 
altor materiale, necesare arbitraje
lor, care lipseau. Din lipsa mate
rialelor — a gardurilor — a tre
buit să se scoată din concurs pro
bele de garduri.

Cit despre participanți, aici lu
crurile sînt și mai triste. Pe Sta
dionul Tineretului — unde trebu
iau să participe elevii și tinerii din 
4 raioane : Stalin, 1 Mai, Grivița 
Roșie și 23 August — au venit 
doar circa 90-100 de elevi. De la 
majoritatea școlilor au participat 
la întreceri doar cîte 4-5 elevi și 
eleve. De la unele școli medii — 
nr. 13 și 29 din raionul 23 August, 
28 din raionul Stalin și altele — 
n-au participat chiar nici un elev-

Vinovății pentru această stare de 
lucruri credem că sînt in primul 
rînd membrii comisiei orășenești 
de atletism, secțiile de învățămînt 
ale sfaturilor populare raionale, 
profesorii de educație fizică din 
școlile medii și, desigur, comitetele 
raionale V.T.M. in jurul acestor 
întreceri nu s-a organizat nici un 
fel de popularizare iar antrenarea 
tinerilor a fost lăsată cu totul la 
voia intîmplării.

Țiilind seama de toate acestea, 
credem că ar fi indicat să se orga
nizeze încă un concurs. Secția de 
învățământ a Sfatului popular al 
Capitalei și comisia orășenească de 
atletism ar trebui să se ocupe di
rect de acest lucru.

AL. P.

★ Duminică a început Tu
rul ciclist al Italiei. Prima e- 
tapă disputată pe distanța 
Milan—Varese (181 km.) a 
revenit belgianului Vannitsen 
în 4hll’21”.

★ Echipa reprezentativă de 
fotbal a Iugoslaviei și-a con
tinuat duminică pregătirile în 
vederea turneului final de lu 
Stockholm întîlnind la Lju- 
bliana echipa maghiară Vasas 
Csepel. Echipa iugoslavă a 
cîștigat cu scorul de 1—0ATLETISMUL

cenușăreasă în unele 
colective sportive arădene

(1—0) prin punctul marcat de 
Milutinovici dintr-o lovitură 
de pedeapsă de la 20 ni. 
După cum relatează telegra
mele de presă echipa iugo
slavă a prestat un joc me
diocru.

★ Echipele selecționate 
de volei (băieți și fete) ale 
clubului Dinamo Moscova 
și-au încheiat duminică dimi
neața turneul întreprins în 
țara noastră jucînd în sala 
sporturilor Dinamo cu o com
binată Dinamo—C.F.R. (fete) 
și selecționata Capitalei (bă
ieți). In ambele întilniri spor
tivii sovietici au dovedit o 
înaltă măiestrie repurtînd 
două meritate victorii aplau
date de spectatori. In meciul 
feminin echipa sovietică a 
cîștigat cu scorul de 3—1 
(13; 13; —2; 3) avînd cea 
mai bună jucătoare în Mise- 
riakova, iar în întîlnirea mas-

culină echipa moscovită a 
terminat învingătoare cu 3—2 
(—5; 11 ; —5; 16; 13).

★ In turul doi al competi
ției internaționale de tenis de 
cîinp „Cupa Davls“ s-au înre
gistrat următoarele rezultate: 
Colonia: R. F. Germană—Bel
gia 3—2; Lausanne : R. P. 
Polonă—Elveția 5—1; Flo
rența : Italia—India 3—2;
Helsinki : Mexico— Finlanda 
5—0 ; Eastbourne: Anglia— 
Brazilia 5—0 ; Copenhaga: 
Danemarca—Cehoslovacia 3—2 
Paris : Franța—Chile 4—1.

Intîlnirile din sferturile do 
finală ale zonei europene se 
vor desfășura astfel: Italia— 
Danemarca; Anglia— R. F. 
Germană; Franța cu învingă
torul meciului Spania—Sue
dia ; Mexico—R. P. Polonă.

ir La Lodz a luat sfîrșit 
duminică campionatul feminin 
european de baschet. La acea
stă ediție titlul de campioană 
a fost cîștigat de echipa R.P. 
Bulgaria care s-a comportat 
admirabil cîștigînd toate jocu
rile susținute.

Timp de două zile stadionul 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej“ din 
Cluj a găzduit finalele Campiona
telor republicane universitare de 
atletism, întreceri ce au reunit la 
startul lor peste 170 de concurenți 
și concurente, reprezentînd șapte 
centre universitare. Concursul a 
prilejuit întreceri
majoritatea probelor care s-au ter
minat de multe ori cu 
valoroase și chiar recorduri repu
blicane, în fruntea tuturor se si
tuează desigur aruncarea lui 
Alexandru Bizim (I.C.F.) 75,62 m. 
cea mai bună performanță a anu
lui la aruncarea suliței — și recor
durile de juniori ale lui Ștefan Per
neki (I.M.F. Tg. Mureș) 14,99 m 
la greutate și a Iui Cornel Porumb . > 
(Știința Cluj) 1,88 m. la înălțime. 
Rezultate bune au mai obținut și 
V. Dincă (I.C.F.) la 110 m. gar
duri, 15 secunde, M. Cuțui (Uni
versitatea „V. Babeș» Cluj) și N. 
Pasciuc (I.M.F. Cluj)
plat fete, L. Neța (I.C.F.) 5,46 m. 
la lungime, P. Lucaci (I.C.F.) 
42,70 m. la disc femei și Traian 
Sudrigean (Universitate^ „Victor 
Babeș“ Cluj) cronometrat la ștafeta 
de 4 x 400 m. — în schimbul său
— cu un timp în jurul a 47 se
cunde !

In ceea ce privește organizarea, 
în general a fost bună. Trebuie 
semnalate totuși unele scăderi in 
ceea ce privește arbitrajul care nu. 
a fost întotdeauna regulamentar.

De asemenea, ca un aspect ne
gativ putem consemna atitudinea 
atlefilor din Craiova care deși ca
lificați la 
prezentat

rezultate

la 800 m.

etapa de zonă, nu sau 
La întrecerile finale.

Pe scurt despre:

M. T. K.
Budapesta

Ca să poți aprecia o echipă, 
trebuie s-o cunoști. Pegtru a 
lupta cu adversarul, este bine să 
ai în vedere calitățile și defectele 
acestuia, căci numai astfel vei a. 
vea șanse de cîștig.

Nu demult echipa maghiară 
M.T.K. a evoluat pe stadionul 
„23 August“ în compania ceferiș
tilor bucureșteni. Atît jucătorii de 
fotbal, cît șl spectatorii au avut 
prilejul să admire măiestria jucă
torilor maghiari. Totuși găsim 
că este bine sf prezentăm citito
rilor noștri, primul adversar al 
C.C.A.-ului din Cupa Dunării. 
M.T.K.-Budapesta.

Echipa cu cej mai mu'fl 
internajionaii

odată presa maghiară și 
și cea străină a publicat ar- 
despre componenții M.T.K.. 
Este una dintre cele mal

Nu 
chiar 
ticole 
ului. . ..... ..
simpatizate echipe din țara veci
nă. Nu odată cronicile ziarelor a- 
nunțau victoriile răsunătoare ale 
echipei. Toate acestea servesc o 
carte de vizită bună jucătorilor 
de la M.T.K. Ei și-au cîștigat pe 
drept faima de care se bucură, 
pentru că Geller, Sipos. Lantos, 
Bdrzsei, Kovăcs I„ Sândor, Hidjg. 
kuti, Palotăs, Szimcsăk I.. Mol. 
năr. Kovăcs III, Kârăsz si Bn. 
kovi au dus de nenumărate ori 
echipa maghiară primă, secun
dă și de juniori la victorie. 
Echipa este la fel de cunoscută și 
stimată și peste granițele R. P. 
Ungare. Această echipă .a obținut 
v,eforii răsunătoare, din palmare. 
5-11 1tor..2orn enum8ra numai cîteva

'. care și-au 
în fața M.T.K..

, , *—. io, uue,
Dinamo Zagreb, 

Wienner
Roșie (Belgrad), 

etc. Duminică, 
echipa maghiară a învins cu 3—1 
formația W.A.C. - campioana 
Austriei,

In campionatul maghiar
După eliberare, o perioadă de 

timp echipa a funcționat sub nu
mele de Vgrâs Lobogd. Din anul 
1946 și pînă în prezent, echipa a 
cîștigat de 3 ori titlul de campion. 
Anul acesta la data de 13 aprilie* 
cînd s-a întrerupt campionatul, 

următoarea înfăti-

din faimoasele echipe,
aplecat steagul î.. ...........
ului : Sch.alke 04, F.C. Karlsruhe, 
Internazioniale, F
Roma, Rapid (Vienaj, 
S.K., Steaua
Admira (Viena)

cînd s-a 
clasamentul are 
șare :

1. Ferencvăros
2. Tatabânya
3. M.T.K.

20 12 3 5 40:25 27
20 11 4 5 28:19 20
19 11 3 5 35:21 25

Aradul și-a dobîndit în de
cursul anilor un renume bineme
ritat în viața sportivă. Renu- 
mele și-l mai păstrează încă 
grație noii generații de sportivi.

Este de ajuns să amintim nu
mai cîteva nume : Maria Kato, 
campioană republicană 
clism, Elsa Ocsenfeid, 
Kardon, Maria Laub, maestru 
a| sportului, canotoare care ne-au 
reprezentat cu succes culorile pa
triei. Să mai amintim despre tî- 
nărul pugilist Traian Stuparu, doi 
ani la rind campion național de 
juniori, selecționat și în lotul re
prezentativ al țării, losif Pet- 
chowski, maestru emerit al spor
tului, căpitanul echipei de fot
bal U.T.A., A. Mercea, SerfSzO, 
Farmati, maeștri al sportului, Ti- 
beriu Covaci un talentat junior 
la tenis de masă etc. etc.

Mai puțin putem vorbi de at
letism. Aradul, oraș cu o popu
lație de peste 100.000 de oameni, 
are o singură secție de atletism 
și aceea la colectivul sportiv 
U.T.A. Aici, unde a existat și e- 
xistă preocupare pentru tinerii

la ci- 
Martha

atleți, rezultatele au fost fru
moase. Ștefan Perneki din acest 
colectiv Ia concursul republican 
de primăvară, desfășurat la sfîr- 
șitul lunii aprilie în Capitală a 
reușit să obțină frumoase per
formanțe. Tot în acest colectiv 
s-au ridicat în ultimii ani atleți 
ca Eva Mayer, Zita Ventzei, 
Zoltan Vamoș și alții.

Strădaniile antrenorului Alex. 
Arnăutu aii fost incununate de 
roade. Repet insă că acest colec
tiv sportiv. U,T.A. este singurul 
din Arad cu secție de atletism.

Care să fie cauzele? Nu sini 
tineri talentați care să practice 
atletismul ? Ba da. Ei exista din 
belșug și la uzinele de vagoane 
„Gheorghi Dimitrov“, și la uni
tățile C.F.R. — Atelierele princi
pale, Depoul de locomotive, cel 
de automotoare, revizie, mișcare 
etc., la întreprinderea Comunală 
Orășenească Arad, la „7 Noiem
brie“ și multe alte părți. Iată 
numai cîteva nume: Aurei Borza 
(înălțime), Nic. Hațegan (suli
ță), Mlrcea Ponta (pentatlon), 
Ștefan Șandru (prăjină), Maria

Lădău (200 m.), Iulia Popip (su
liță), Olga Nedici (disc), Mag- 
da lanicsek (200 m.), Lucreția 
Anca (lungime) , Adriana Talpa 
(înălțime) și mulți alții.

Există însă o desconsiderarea 
atletismului din partea condu
cerii unor colective sportive, pe 
motiv că este o ramură sportivă 
care nu aduce venituri ca fotbalul, 
de pildă. Din această cauză nici 
pistele de atletism nu sînt între
ținute. Cu excepția pistei de la 
stadionul U.T.A., cele de la 
stadioanele „Locomotiva“. „Pro
gresul", „7 Noiembrie", Fabrica 
de zahăr, sînt intr-o stare de
plorabilă, Ultimele două au fost 
chiar acoperite de bălării.

Colectivele nu se pot plînge 
nici de faptul că nu sînț antre
nori de atletism calificați. Ase
menea antrenori există: C. Ne
meș, Andrei Costna, A|ex- 
Arnăutu, Victor Supăran, T. Hein- 
rich și muiți alții.

Se pare că desconsiderarea at
letismului pornește chiar de la 
consiliul orășenesc U.C.F.S. (pre
ședinte Francisc Kelen, tehnl-

cian losif Siclovan). Altfel cum 
se explică intenția de a desființa 
școala sportivă de tineret unde 
sînt cuprinși mai mulțî tineri 
atleți.

Intrucît nu există în oraș de- 
cît o singură secție de atletism 
afiliată la Federația de atletism, 
U.C.F.S.-ul orășenesc nu are co- 
misie de atletism (ar trebui să 
aibă cel puțin trei secții ca să 
se poată creea comisia).

In calendarul sportiv pe 1958 
Aradul este prevăzut să participe 
la campionatul național de atle
tism. Iată un fapt care ar trebui 
să-i preocupe pe tovarășii de h 
U.C.F.S.-ul orășenesc.

Bine însă procedează comitetul 
orășenesc U.T.M., mai ales tov. 
Matei Marin, secretar cu proble
mele de propagandă care șezi- 
sînd o asemenea situație se pre
ocupă ca în școlile medii, șco
lile profesionale de ucenici, să 
fie practicat pe scară mai largă 
atletismul.

Ar trebui să înțeleagă aceasta 
și conducerile unor colective spor-

tive mai mari, ca C.F.R., U.V.A., 
A.M.E.F.A., Progresul etc. (Ce 
crudă ironie în denumirea colec
tivului sportiv al uzinei de va
goane Arad — A.M.E.F.A. — 
asociația muncitorilor pentru edu
cație fizică și atletism. Și ei nu 
au nici un atlet in colectiv).

Cînd va înceta oare atletismul 
să mai fie o cenușăreasă a unor 
colective sportive din Arad ?

Cînd oare se va hotărî 
U.C.F.S.-ul orășenesc să privea
scă cu —•' —-11- ■-
dicarea 
afirmă 
lor ?

Cînd
Arad întreceri de atletism ? Cînd 
se vor înființa centre de antre
nament pentru copiii care vor să 
practice atletismul?

Iată întrebări ce-și așteaptă un 
răspuns categoric, care să ne 
bucure. Ar fi bine ca în această 
direcție să-și dea ajutorul cuve
nit și U.C.F.S.-ul regional Timi
șoara.

mai multa seriozitate ri- 
tinerilor talente care se 

cu ocazia Spartachiade-

se vor organiza și in

In returul campionatului ei au 
obținut următoarele rezultate : cu 
Szombathely 1:1. Csepel 1:1, Sal- 
gotarjăn 2:0, Komlo 2:2, Dorog 
2:3. Tatahanya 1:0, Ferencvăros 
2:0.

Echipa șiandard : Bartfai—Pa- 
licskd. Sipos. Szimcsăk II - Ko- 
văcs I.. Kovăcs III - Sândor Hi- 
degkuti. Bodor. Kârăsz. Molnăr. 
Au mai fost întrebuințați : Szimc. 
săk I., Bukovi, Palotăs și Lantos.

Despre caracteristicile 
jocului echipei

Echipa se remarcă prin jocul 
simplu și tehnic, împletit cu 
schimb de locuri la 
teză în suprafața de 
adversarului. Reușesc 
superioritate în atac 
datorită folosirii forței fizice. A- 
tacurile sînt construite cu pătrun
deri pe extreme și întotdeauna' 
reușesc să obțină superioritatea 
numerică. Din punct de vedere 
tactic s-a dovedit o echipă ma
tură.

un
maximă vi- 
pedeapsă a 

să cîștige 
și apărare

C. BUCUR TIBERIU ASZTALOS



Expunerea tovarășului
' Virgil Troliu i

Menirea ziaristului
La încheierea Congresului 0. I. Z.

(Urmare din pag. l-a) vedeți aceasta

din ținuturile îndepărtate. In ulti
mii ani în munca la ferme pentru 
creșterea animalelor și păsărilor 
au plecat peste 650.000 tineri și 
tinere; ciica 40.000 ferme sînt de
servite numai de comsomoliști și 
tineret. A luat 0 mare dezvoltare 
formarea echipelor și brigăzilor 
de comsomoliști pentru colectarea 
și transportul îngrășămintelor.

Tovarăși,
Atît raportul prezentat la Con

gres cit și cei care au luat cu- 
vîntul pe marginea lui au acor
dat o atenție cuvenită activității 
tinerilor d.n școli.

Congresul a apreciat că în ul
tima vreme Comsomolul s-a ocu
pat mai .mult .de munca din școli, 
de legarea învățăturii cu viata și 
antfenarea elevilor in munca pro
ductivă, .pentru introducerea poli- 
tehnizării, Organizațiile de Com- 
somo.1 și-au adus o coniribuție 
activă la dezvoltarea unei atitu
dini conștiincioase față de învă
țătură, la dezvoltarea interesului 
pentru studii, a setei de cunoștin
țe. După exemplul ținutului Sta
vropol, s-a extins și în alte regiu
ni organizarea de brigăzi ale ele
vilor pentru munca în colhozuri și 
sovhozuri. In multe colhozuri și 
sovhozuri s-au creat tabere de 
muncă și odihnă ale elevilor. In 
ținutul Stavropol, brigăzile de e- 
levi au avut în grija lor 25.000 
ha .pe care le-au lucrat și îngri
jit singure. Ei au cultivat porumb 
pe 12.000 ha., au pregătit mai 
mult de 12.000 tone de siloz, au 
cultivat cu viță de vie și pomi 
865 ha.

Pe baza sarcinilor trasate de 
Congresul al XX-lea al P.C.U.S. 
organizațiile de Comsomol și-au 
adus aportul lor l,a îmbunătățirea 
procesului de învățămînt, la dez
voltarea legăturii învățămînluiui 
superior cu producția.

Congresul a sprijinit inițiativa 
unor organizații de comsomol 
care urmăresc ca in timpul stu
diilor, fiecare student să se cali
fice într-o profesie, legată de 
specialitatea sa — strungar, e- 
lectrician, tractorist, zidar etc., 
ca și participarea studenților la 
acțiunile de muncă voluntară la 
construcțiile de locuințe și indus
triale. la înfrumusețarea orașelor 
și satelor, la strînsu.l recoltei etc.

Treci nd la problemele educa
ției comuniste a tineretului, vor
bitorul a spus: Pentru munca 
Comsomolului în această direcție, 
de o importanță deosebită au fost 
hotărîrile istorice ale Congresului 
al XX-lea. Conducîndu-se după 
aceste hotăriri organizațiile de 
Comsomol au luptat pentru înlă
turarea formalismului din munca 
de educație, pentru legarea ei 
ma>i strînsă cu sarcinile practice. 
Au apărut noi forme, noi inițiati
ve ale organizațiilor comsomo- 
liste: dezbateri pe diferite pro
bleme, cicluri de lecții, jurnale 
vorbite, ștafete ale culturii, cine- 
cluburi. festivaluri etc. In același 
timp Congresul a scos în eviden
tă lipsurile care mai există in 
munca de educație; a fost criti
cată lipsa combativității în lupta 
cu rămășițele capitalismului, cu 
ideologia și morala străină, sim
plismul și vulgarizarea.

Congresul a subliniat că 
condițiile actuale în perioada de 
trecere de la socialism la comu
nism, cînd de nivelul conștiinței 
maselor depinde într-o măsură 
foarte mare înaintarea cu succes 
a statului sovietic spre comu
nism, cînd atacurile ideologice 
ale burgheziei imperialiste împo
triva Uniunii Sovietice, împotri
va marxism-leninismului și a so
cialismului în general nu înce
tează, educația marxist-leninistă, 
întărirea muncii educative în mij
locul tineretului capătă o impor
tantă primordială“.

Atît în raportul Comitetului 
Central, în discuții, cît și în re
zoluția Congresului s-a sublimat 
că principalul în activitatea de 
educație comunistă a tineretului 
este educația în muncă. De a- 
ceea, Congresul a acordat o mare 
atenție inițiativelor Comsomolu
lui, pentru creșterea contribuției 
active a tineretului în practica 
construcției comuniste. S-a sub
liniat necesitatea contribuției 
crescînde a Comsomolului pentru 
însușirea de către tineret a teh
nicii noi. Pentru îmbunătățirea 
educației științifice și tehnice a 
tineretului s-a propus organiza
rea de „Colțuri tehnice pentru 
tineret“, secții tehnice pe lîngă 
cluburile existente, ateliere meca
nice experimentale, concursuri 
tehnice etc.

Educația în spiritul patriotis
mului sovietic, in spiritul trad:- 
țiilor revoluționare de luptă și 
muncă a poporului sovietic, a 
clasei muncitoare, a Partidului 
Comunist, în spiritul eroismului 
de fiecare zi, a stat de asemenea 
în centrul discuțiilor.

In rezoluția Congresului s-a 
indicat ca organizațiile comso- 
moliste să extindă sărbătorirea 
unor evenimente revoluționare, 
organizarea de excursii și adu
nări festive ale tinerilor și pio
nierilor la monumentele și mor
mintele eroilor, învățarea de 
cîntece revoluționare etc.

Pen.ru propagarea marx'srn- 
lenimsmuiui și a politicii parti
dului în rîndul tineretului, Con
gresul a subliniat că în condițiile 
actuale trebuie dată o atenție prin
cipală însușirii individuale a cu
noștințelor politice.

A fost subliniat rolul presei de 
tineret și al literaturii in munca 
de educație a tineretului.

Pe larg, au fost dezbătute pro
blemele activității artistice de 
masă a tineretului,

Delegații — a spus vorbitorul • lor marxist-leniniste privind rolul 
— au participat activ în dezba- 
teri, ridicând numeroase proble
me în spirit critic și autocritic, 
făcînd numeroase propuneri, atît 
pentru munca organizației de 
Cynsomol cît și a diferitelor mi- 
nwiere și organizații obștești.

toți 
face

„în

Congresul a aprobat o serie 
de schimbări în Statutul Comso- 
moiului menite să ducă la îmbu
nătățirea muncii sale, printre 
care: •

a. Stabilirea vîrstej de comso- 
molist între 15-28 ani ;

b. Obligativitatea pentru 
membrii Comsomolului de a 
sport;

c. Convocarea conferințelor ra
ionale, orășenești, regionale, ri
dată la 2 ani;

d. Alegerile în organizațiile de 
bază să se facă prin vot deschis;

e. Crearea pe lingă comitetele 
raionale, orășenești, regionale și 
pe lingă C.C. a unor comisii 
consilii pe diferite probleme 
muncii de Comsomol.

In cadrul Congresului a 
ales noul Comitet Central 
Comsomolului format din 
membri și 56 membri supleanti și 

.Comisia de Revizie din 37 mem
bri.

In Biroul Comitetului Central 
au fost aleși 17 tovarăși, plus 7 
membri supleanți. Au fost aleși 
10 secretari ai C.C.; prim secre
tar a fost ales tov, Semiceastnîi.

Tovarăși,
întregul Congres al Comsomo

lului a fost o demonstrație însu
flețită a unită(ii de neclintit a în
tregului tineret sovietic în jurul 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, a devotamentului său 
fără margini pentru cauza comu
nismului, a hotărîrii sale neclin
tite de a duce la îndeplinire cu 
cinste sarcinile mărețe de con
struire a comunismului.

Congresul a confirmat încă o- 
dată că Comsomolul leninist este 
organizația revoluționară a tine
retului sovietic, rezerva și spriji
nul de nădejde al P.C.U.S., 
gata oricînd să răspundă tuturor 
chemărilor partidului.

Congresul al XHI-lea al Com
somolului — a spus vorbitorul — 
a arătat încă odată, cu putere, 
hotărîrea tineretului sovietic de a 
lupta pentru pace.

Congresul a apreciat Ca rod
nică activitatea 
U.T.C.L. pe linia 
legăturilor saie 
cu organizațiile 
de tineret și ti
nerii din alte țări. 
El a reafirmat 
hotărîrea Comso. 
molului de a dez
volta legăturile 
de colaborare fră
țească cu organi
zațiile și tineretul 
tarilor socialiste 
— contribuție de 
seamă la întări
rea unității și 
coeziunii lagăru
lui socialist.

Lupta pe care 
o duc organiza
țiile comuniste și 
democratice ale 
tineretului din ță
rile înrobite capi
talului, s-a bucu
rat la Congres de 
simpatia și soli
daritatea tinere
tului sovietic e- 
educat de partid 
în spiritul inter

naționalismului 
proletar.

Congresul a exprimat hotărîrea 
tinerelului sovietic de a-și lărgi 
neîncetat legăturile de prietenie 
și colaborare cu tineretul lumii în 
lupta pentru pace și un viitor fe
ricit al tinerei generații.

Despre atașamentul tineretului 
sovietic față de cauza păcii și co
laborării internaționale s-au pu
tut convinge zecile de mii de ti
neri din Întreaga lume care au 
luat parte la grandiosul Festival 
Mondial al Tineretului de l-a Mos
cova.

Pentru a contribui la întărirea 
unității tineretului lumii în lupta 
pentru pace și o viață mat bună, 
Comsomolul a sprijinit neconte
nit activitatea F.M.T.D. și a mi
litat pentru traducerea in viață a 
nobilelor țeluri de pace Și priete
nie pe care și le-a pus în față 
Federația. N-a existat manifes
tare sau acțiune a F.M.T.D. la 
care tineretul sovietic să nu fi 
participat în mod ți-ctiv. Tinere
tul soyieiic este ferm hotărît ca 
și de aci înainte să-și dea apor
tul la îndeplinirea programului 
de activitate al FM.T.D.

întărirea și dezvoltarea prin 
toate mijloacele a legăturilor cu 
tinerii din țările socialiste; întă
rirea și lărgirea legăturilor cu ți- 
nere.ul comunist și organizațiile 
sale dm întreaga lume; stabili
rea de legaturi actjve și acțiuni 
comune cu socialiștii j contribu
ția ia continua întărire a 
F.Aj.Ț.D.; dezvoltarea și intărijea 
pe baza luptei pentru pace a le
găturilor cu intregul tineret și 
organizațiile sale, indiferent de 
orientarea lor politică, cu toți că
rora le este scumpă pacea și fe
ricirea tinerei generații — iată 
linia Comsomolului arătată la 
Congres in ceea ce privește pro
blemele relațiilor sale externe.

La Congresul Comsomolului 
s-a subliniat că ultimii ani șu 
fost, pe de o parte, ani de creș
tere continuă a mișcării interna
ționale comuniste de tineret, iar, 
pe de altă parte, de aceemume 
a falimentului ideilor capitalis
mului și de scădere a influenței 
ideologiei burgheze in rîndurile 
tineretului. Ce n-a făcut reacțiu- 
nea imperialistă pentru a produ
ce scindare în mișcarea comu
nistă de tineret, pentru a submi
na forțele și coeziunea ei!

Este cunoscut că in ultimul 
timp s-au intensificat atacurile 
revizioniștilor și împotriva teze-

Și 
ale

fost 
al 
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vedeți aceasta (să se rupă Com- 
somolul de partid). Vă faceți vise 
prostești și irealizabile. Comso- 
molul a fost, este și va fi întot
deauna ajutorul credincios și re
zerva gloriosului nostru Partid 
Comunist. Uniunile comuniste de 
tineret au dus și vor duce o lup
tă intransigentă împotriva revi
zioniștilor și oportuniștilor de 
toate culorile, vor lupta pentru 
unitatea indestructibilă a rînduri- 
lor sale“

Incercînd să compromită în 
fața tineretului din țările capita
liste ideile socialismului și co- 
munismului, apologeții capitalis
mului vorbesc cit îi ține gura 
despre o așazisă „criză a tinere
tului“, afirmind că actuala gene
rație tînără este o „generație 
pierdută“, care „n-are idealuri“ 
și un „scop precis în viață“.

Că toate aceste teorii sînt sim
ple minciuni, e limpede. De alt
fel e semnificativ faptul că as
tăzi mase tot m.ai largi de tineri 
din țările capitaliste sătule de 
balivernele scribilor burghezi în
groașe rîndurile celor ce luptă 
pentru un viitor mai bun. Acești 
tineri văd cu proprii lor ochi că 
societatea capitalistă nu le oferă 
nimic aliceva in afară de mize
rie și lipsă de drepturi, șomaj și 
prostitufie, lipsă de perspectiva 
și război. Iată dece în prezent tî- 
năra generație își leagă tot mai 
mult viitorul ei de socialism 
care-i aduce lumină, bucuria 
vieții.

Ilustrînd forța de atracție a 
ideilor socialismului la Congres 
s-a arătat că dacă pînă la cel 
de-al doilea război mondial or
ganizațiile comuniste de tineret 
numărau în rîndurile lor mai pu
țin de 5.000.000 de membri, în 

cuprind circa 
și tinere.

prezent ele 
60.000.000 de tineri

Tovarăși,
Delegația U.T.M. 

cipat la Congres, a 
frățesc, a transmis

care a parti- 
adus un salut 
delegaților la 

Congres și întregului tineret so
vietic sentimentele de adîncă 
prietenie ale tineretului R.P.R.depusă

și sarcinile uniunilor comuniste 
ale tineretului.

Dind un răspuns răspicat aces
tor dușmani .ai socialismului și 
tineretului în raportul prezentat 
la Congres se spune: „Dvs. dom
nilor niciodată nu veți ajunge să

Delegații la Congres .au primit cu 
mult entuziasm și bucurie salutul 
tineretului din patria noastră, 
manifestînd puternic pentru întă
rirea și pe mai departe a priete
niei frățești de nezdruncinat care 
leagă popoarele și tineretul țărilor 
noastre.

După cum este cunoscut, 
U.T.M., organizația revoluționară, 
marxist-leninistă a tineretului din 
R.P.R., continuatoarea eroicelor 
tradiții ale U.T.C. a fost creată 
de PM.R. pe baza condițiilor 
concrete din tara noastră, folo
sind experiența P.C.U.S. în orga
nizarea Și conducerea mișcării de 
tineret.

U.TM. este ajutorul devotat al 
PM.R. în lupta pentru construi
rea socialismului în patria noas
tră. U.TM., sub conducerea par
tidului, mobilizează activ tinere
tul la continua dezvoltare a in
dustriei noastre socialiste, ța 
transformarea socialistă a agri
culturii și obținerea de recolte 
îmbelșugate, la însușirea științei 
și culturii.

Sub îndrumarea PM.R. orga
nizația noastră educă tineretul 
în spiritul luptei pline de abne
gație pentru înflorirea patriei 
noastre socialiste, pentru conti
nua întărire a legăturilor de prie
tenie frățească cu organizațiile și 
tineretul lagărului țărilor socia
liste, de solidaritate cu lupta ti
neretului din lumea întreagă pen. 
tru pace și un viitor mai bun.

Este cunoscut faptul că organi
zațiile U.T.M. din industrie, mun. 
cind -permanent sub conducerea și 
îndrumarea organizațiilor de par
tid, folosesc în munca lor pentru 
educarea comunistă a tineretului, 
pentru antrenarea lui și mai acti. 
vă la lupta pentru îndeplinirea 
planurilor de producție, o se
rie de forme și metode de 
muncă create pe baza propriei 
noastre experiențe și inspirate d.n 
experiența de muncă a organiza
țiilor de Comsomol. Sute de bri
găzi ale tineretului lucrează în 
coniul anilor viitori, ele fiind 
mindria întreprinderilor unde 
muncesc și a întregului nostru ti
neret. Inițiativa tineretului de la 
„Progresul“-Brăila, cu privire la 
„Realizarea de economii echiva
lente cu prețul de cost al unor 
produse finite“, precum și iniția
tiva tineretului de la uzinele „Tu- 
dor Vladimirescu" din București 
cu privire la „organizarea locu
lui de muncă, curățenie și atitu
dine civilizată in‘ producție“, sînt 
aplicate în peste 602 întreprinderi 
din tară.

In urma aplicării acestor ini
țiative și a folosirii metodelor a- 
vansate de muncă, tineretul mun
citor a adus patriei, numai în ul- 
tiîftele 12 luni, ecpnomri în va-

loare de peste 152.000.000 lei. 
Este însă necesar, așa cum a ^a’ 
bilit Plenara a IlI-a a C.C. al 
U.T.M. să acordăm o atenție Și 
mai mare munci, organizațiilor 
U.T.M. din industrie, ridicării ro
lului lor „în iupța pentru îndepli
nirea', planului de producție, pen
tru, ridicarea țproduptivîtății mun
cii și reducerea prețului de cost 
al produselor. Organizațiile 
U.T.M. trebuie să acorde mai 
multă atenție Calificării tine
retului. întăririi disciplinei în pro
ducție, lichidării formalismului ce 
se manifestă în munca unor bri
găzi și posturi utemiste de con
trol. Ele trebuie să întărească co
laborarea cu organizațiile sindi
cale și conducerile întreprinderi
lor pentru a extinde și valorifica 
inițiativele prețioase ale tinerelu
lui. O inițiativă deosebit de 
prețioasă care va trebui larg ex
tinsă este aceea a tinerilor de la 
Reșița, cu privire la economisirea 
de metal. Diferitele inițiative ale 
tineretului ar putea da rezultate 
și mai bune dacă conducerile ad
ministrative ale unor întreprinderi 
și comitetele sindicale ar acorda 
atenția cuvenită inițiativelor ti
neretului și dacă s-ar ocupa mai 
îndeaproape de stimularea tineri
lor și organizațiilor U.TM. care 
le aplică cu succes.

La marile succese obținute de 
partidul nostru pînă în prezent 
pentru creșterea producției agri
cole, vegetale și animale, pentru 
transformarea socialistă a agri
culturii, un aport însemnat l-au 
adus și organizațiile U.TM. de la 
sate. La consfătuirea de la Con
stanța, partidul nostru a pus în 
fața țărănimii muncitoare sarcini 
deosebit de importante pentru con
tinua dezvoltare a agriculturii, 
pentru transformarea socialistă a 
satului. Sarcinile izvorîte din ex
punerea tov. Gh. Gheorghiu-Dej 
la Consfătuirea de la Constanța 
constituie un program concret de 
luptă și de muncă și pentru or
ganizațiile U.TM. de la sate.

Pentru dezvoltarea continuă o 
agriculturii țării noastre, organi
zațiile U.TM. de la sate trebuie 
să devină detașamente combative 
și hotărîte care să se afle în pri
mele rînduri ale luptei pentru în
deplinirea politicii partidului no
stru.

Pentru dezvoltarea continuă a 
agriculturii țări noastre trebuie 
să facem ca fiecare hectar să ro
dească mai mult, de la fiecare 
animal să obținem cantități spo
rite de produse, fiecare petec de 
pămînt impropriu pînă acum lu
crărilor agricole să intre în cir
cuitul producției, cu fiecare trac
tor să executăm un volum mai 
mare de lucrări. Fiecare utemist 
și tînăr colectivist, întovărășit, 
muncitor în G.A.S. și S.M.T. tre
buie să depună toate eforturile 
pentru Valorificarea deplină a re
zervelor uriașe ale agriculturi' 
noastre.

In ultimul timp iau o amploare 
din ce în ce mai mare acțiunile 
voluntare patriotice ale tinerilor 
muncitori, țărani, elevi, studenți 
și pionieri. Mobilizați de U.TM. 
peste 380.000 de tineri au parti
cipat în ultimele două luni la ac
țiunea de înfrumusețare a orașe
lor și satelor patriei noastre. 
Prin munca voluntară a tineretu
lui s-au reparat mii de km. de 
șosele, s-au amenajat sute de 
parcuri, s-au construit și amena
jai zeci de stadioane și terenuri 
sportive etc. Să facem ca și în 
lunile următoare pe străzile ora- 

■ șelor și satelor patriei noastre să 
răsune cintecele și munca pa
triotică voluntară a tineretului 
nostru. Să facem din ce în ce 
mai îngrijite și mai frumoase ora
șele și satele patriei noastre 
scumpe.

Tineretul nostru studios din 
școli și facultăți nu trebuie să 
uite o clipă datoria sa de a în
văța conștiincios, de a depune 
strădanii pentru acumularea unui 
bogat bagaj de cunoștințe. Nu
mai astfel vor putea ieși de pe 
băncile școlii cadre de specialiști 
folositori patriei. Acum, în pra
gul examenelor, elevii și studen
ții noștri au datoria să-și inten
sifice munca de studiu pentru a 
dovedi încă odată cu prilejul exa
menelor că sînt conștienți de 
menirea lor.

Trebuie să dezvoltăm în rîndul 
tineretului și mai ales în rîndul 
studenților, elevilor și pionierilor 
mai multă dragoste fată de mun
ca fizică.

Educarea tineretului în spiritul 
învățăturii marxist-leniniste, a 
patriotismului socialist și a inter
naționalismului proletar, este 
sarcina de bază a U.TM. Este 
necesar ca pentru îndeplinirea a- 
cestei sarcini organizați^ de bază 
U.TM. să manifeste mai multă 
inițiativă, și să intensifice mun
ca de educare a tineretului în 
spiritul cunoașterii și prețuirii 
tradițiilor revoluționare de luptă 
ale eroicei noastre clase munci
toare, ale P.M-R-, în spiritul ho
tărîrii de a munci cu abnegație 
pentru cauza P.M.R., pentru con
struirea socialismului în patria 
noastră.,

întreaga muncă de educație a 
tineretului trebuie să fie pătrun
să de spiritul dragostei nețărmu
rite fața de patrie și popor, fată 
de partid. Organizațiile U.T.M. 
trebuie să dezvolte în rîndurile 
tineretului nostru combativitatea 
și vigilenta revoluționară față de 
acțiunile dușmanilor interni și 
externi, să crească tineri hotărîți, 
gata oricînd să dea riposta cu
venită acelora care ar încerca să 
atenteze la independența patriei, 
la cuceririle revoluționare ale po
porului nostru muncitor.

In încheierea expunerii sale, 
vorbitorul a spus :

Cel de-al XIII-lea Congres al 
Comsomolului a fost o expresie a 
devotamentului nemărginit al ti
neretului sovietic pentru cauza 
Partidului, pentru construirea 
comunismului, pentru apărarea 
»ăcii.

Organizația noastră va dezvol
ta și de aici înainte legăturile 
trainice de prie.enie cu tinerelul 
sovietic, cu gloriosul Comsomol 
leninist, va continua să studieze, 
și să folosească în pfactica mun
cii sale experiența bogată de 
muncă și luptă a Comsomolului.

Studierea experienței Comso
molului, urmărirea muncii și ac
tivității entuziaste a tinerilor so
vietici, cu episoade zilnice de 
eroism, va înaripa activitatea 
noastră, a tinerilor noșiri spre 
obținerea, sub conducerea iubitu
lui nostru partid, de noi si im
portante succese în construcția 
socialistă, pentru fericirea po
porului, a tinerei generații din 
Republica Populară Romînă.

Tovarăși,
Cred că sînt în asentimentul 

vostru, al tuturora ca să urâm și 
cu acest prilej Comsomoluh.ii, 
tineretului frate sovietic să obți
nă sub conducerea înțeleaptă a 
marelui Partid Comunist al Uni
unii Sovietice, noi victorii pe 
drumul construirii comunismului 
în U.R.S.S. și al apărării păcii în 
lume.

&
Dintre produse
le fabricii de za
haroase „Bucu
rești" din Capi
tală, cele mai 
căutate sînt dra- 
geurile. în foto
grafie, utemista 
Ecaterina Bur- 
cea lucrează la 
turbina de dra- 

geuri.
Foto :
D. F. DUMITRU
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pale dezbătute de Congres și con
cluziile s-au oglindit intr-o rezo
luție în care, se arată că colabora
rea tuturor ziariștilor este necesa. 
ră pentru a se riajiza obiectivul 
esențial al profesiunii noastre ; 
să se dea popoarelor o informație 
cinstită și adevărată care să le. 
permită d mai bună înțelegere re
ciprocă intărindu-se astfel pacea in 
lume. Va siîfni un interes deosebit 
instituirea unui premiu interna
țional al ziariștilor menit să re
compenseze activitatea și abnega
ția ziariștilor inspirați de idealul 
păcii. Premiul va fi decernat in 
fiecare an unui număr de cel mult 
trei ziariști. Printre rezoluțiile și 
hotărîrile propuse de tov. N. Ig
nat în numele comisiei de redac
tare s-a aflat și aceea ca Congre
sele O.I.Z. sțd se țină din patru în 
patru ani.

Am ascultat cu emoție scrisoa
rea trimisă ziariștilor care mun
cesc în condiții de teroare și per
secuții feroce. Mi-am. amintit a- 
tunci cuvîntarea lui Jean François 
Dominique. Colegul francez poves-

tea despre tragedia ziariștilor de- 
mocmți algerieni,despre Henri Al- 
leg și colaboratorii săi de la „Al
ger Republiqaine“. Persecuțiile 
împotriva confraților algerieni su
gerează practicile fasciste. Adevă
rul nu poate fi insă întemnițat — 
este sensul profund al scrisorii ce 
va străbate granițe și va pătrunde 
pînă in întunericul temnițelor în 
care zac alifia tovarăși de breaslă 
ai noștri. condamnați pentru fide
litatea lor față de năzuințele popu
lare cu care s-au contopit.

Alegerea prezidiului Organizației 
Internaționale a Ziariștilor se face 
cu asentimentul unanim. Jean 
Maurice-IIermann, cunoscutul pu
blicist francez, este reales preșe
dinte. In prezidiu, nume de re
zonanță mondială în lumea pre
sei: D. Kraminov (U.R.S.S.), Den 
To (R. P. Chineză), Mauri Rioma 
(Finlanda), Michel Hofman (R.P. 
Polonă), Renato Leduc (Mexic). 
Un loc a fost rezervat ziariștilor 
africani. Secretar general: J.Kno- 
bloch (R. Cehoslovacă). Noul pre
zidiu este felicitat de ziaristul bul
gar S. Vasev.

Ultimul act al Congresului s-a

consumat. Cei care timp de patru 
zile au populat sala din bulevardul 
6 Martie se vor răspîndi pe toate 
continentele, în toate colțurile lu- 
mii, Ci vor fi — în coloanele zia
relor lor — mesageri ai hotărîrii 
exprimate la București de a servi 
nobilul țel al păcii.

In lupta pentru
€C®n®âiii K€i£i
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turi înlocuindu-se prin cuie ce se 
pot recupera.

Cîteva propuneri ale utemiștilor 
Gyorgy Iozsef, responsabilul unei 
brigăzi de tineret, și Orban Sân- 
dor, contribuie la reducerea pier
derilor la turnare și la reducerea 
rebuturilor.

Mișcarea de inovații constituie 
o bază trainică în acțiunea de e- 
conomisire a metalului. Toate cele 
trei brigăzi de la turnătorie, ca 
și majoritatea tinerilor, aplică di
ferite inovații și raționalizări — 
ceea ce face munca lor mai pro
ductivă.

Bună organizare 
a menc H

O altă cale pentru realizarea 
economiilor este buna organizare 
a muncii.

Folosirea rațională a fontei face 
necesară o astfel de organizare 
a muncii de pregătire, îneît în 
momentul turnării să existe sufi
ciente forme disponibile. înainte, 
însă, în această privință existau 
defecțiuni, mai ales în organiza
rea muncii schimbului de după 
masă.

în prezent s-au și luat măsuri 
ca ritmul confecționării miezurilor 
să meargă simultan cu operațiunea 
de turnare, pentru a fi reduse la 
minimum cantitățile de fontă li
chidă pierdute. în plus s-au ame
najat, la fiecare brigadă sau echi
pă și bazine pentru captarea ulti
milor stropi de fontă nefolosiți 
după operațiunea de turnare.

Aceste măsuri nu sînt deocam
dată respectate riguros. Multe de
pind de conștiința și spiritul gos
podăresc al fiecărui tînăr lucră
tor.

Un teren puțin explorat este re
ducerea consumului de metal prin 
micșorarea pieselor supradimen
sionate. Chiar tov. Nemethy

Laszlo, secretarul comitetului 
U.T.M., mi-a arătat, de pildă, 
niște piese pentru candelabre, de 
o grosime exagerată.

O acțiune patriotică, de mare 
importanță, pornită din inițiativa 
comitetului U.T.M. la care au par. 
ticipat în cîteva rînduri zeci de 
tineri din diferite secții ale uzi
nei, este recuperarea fontei din 
gropile de zgură. în martie, ute- 
miștii au redat uzinei, prin această 
acțiune, aproape 8 tone fontă, iar 
în aprilie, o cantitate și mai 
mare.

„Sute de tone fontă sînt îngro
pate în pămînt, împreună cu zgu
ra, și noi vrem să redăm produc
ției acest metal“ — mi-a spus tov. 
Nemethy.

Organizarea acestor acțiuni a 
pus la încercare organizația și co
mitetul U.T.M. de la uzinele Vlă- 
hița. A fost nevoie de muncă or
ganizatorică, de educarea, convin
gerea fiecărui utemist, a fiecărui 
tînăr, astfel ca toți să-și cunoască 
misiunea și rolul.

Angajamentul anual, în special 
la turnătorie, a fost defalcat pe 
luni și trimestre, pe oameni și 
brigăzi, luînduJse ca bază angaja
mentele inițiale.

Deși evidența și contabilizarea 
economiilor pe oameni și brigăzi 
iru este încă pe deplin rezolvată de 
către conducerea întreprinderii, în 
ceea ce îi privește pe ei, tinerii 
se țin de cuvînt.

De pildă Sebestyen Imre și Simo 
Simon, de la turnătorie au econo
misit în luna martie cîte 1.100 kg. 
fontă ; Simo Iozsef, cu echipa lui, 
4.000 kg.; echipa comunistului Mi- 
haly Kalman 6.000 kg.

Metodele fruntașilor pentru mai 
buna gospodărire a metalului au 
fost popularizate în adunările de 
U.T.M. și la gazeta de perete, ast
fel ca să găsească răsunet în în
tregul colectiv de muncitori.

Acțiunea utemiștilor de la Vlă- 
hița aduce o contribuție importan
tă la gospodărirea metalului, la 
reducerea prețului de cost și spo
rirea producției întreprinderii lor.

Fotografiați

B-dul Muncii nr. 94

Bararăm

cu „ORIZONT“
Cereți la toate magazi
nele de specialitate noul 
aparat de fotografiat 
„ORIZONT“ cu film de 

36 mm. și obiectiv 
1:3,2—f=50

fabricat de
Industria Optică 
Roména București

Azi premieră la cinematografele PATRIA și BUCOREȘTI
O PRODUCȚIE

A STUDIOULUI „MOSFILM"

Imaginea :
S. URUȘEVSKI

Muzica :
M. VA1NBERG

Regia :
MIHAIL KALATOZOV

cu
TATIANA SAMOILOVA. 

ALEXEI BATALOV, 
VASILI MERKURIEV, 

A. ȘVORIN — 
S. HARITONOVA, 

K. NIKITIN — 
V. V. ZUBKOV, 

și A. BOGDANOVA
Scenariul :

V. ROZOV, după piesa sa 
„MEREU VII“

Lmforsoafo
Sub auspiciile Consiliului gene

ral A.R.L.US., Ministerului Invă- 
țămintului și Culturii și Direcției 
rețelei cinematografice și difuză
rii filmelor, a avut loc luni scara, 
la Casa prieteniei romino-sovieti- 
ce, prezentarea filmului sovietic 
„Zboară cocorii“, distins recent 
cu Marele premiu al Festivalului 
internațional al filmului de la 
Cannes.

Au asistat acad. prof. P. Con- 
stantinescu-Iași, -vicepreședinte al 
Consiliului general A.R.L.US., Eu
gen Rodau, secretar, funcționari 
superiori din Ministerul Învăță- 
multului și Culturii, personalități 
ale vieții publice, academicieni, 
numeroși oameni de artă și cul
tură, ziariști. A fost de față I. S. 
Ilin, secretar al Ambasadei Uniu
nii Sovietice la București.

tn interpretarea actorilor T. Sa- 
moilova, A. Batalov, V. Merku- 
riev, filmul „Zboară cocorii“ re
prezintă o capodoperă a cinema
tografiei sovietice. Ecranizarea 
piesei „Mereu vii“ a lui V. Ro- 
zov, filmul „Zboară cocorii“ re
prezintă unul din cele mai valo
roase creații ale regizorului Mihail 
Kalatozov și a operatorului S. 
U rușevski.

Publicul a primit cu deosebită 
căldură noua realizare a studiou
rilor sovietice.

■k
Ambasadorul R.P. Ungare la 

București, Ferenc Keleti, a ofe
rit luni un cocktail în cinstea ar
tiștilor Teatrului Municipal cu 
prilejul prezentării a celui de-al 
50-lea spectacol cu piesa „învă
țătoarea“ ,a scriitorului maghiar 
Brody Sandor.

Au participat artista poporului 
Lucia Sturza Bulandra, directorul 
Teatrului Municipal, Octav Live- 
zeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S„ 
Ion Rab, șef de secție în Ministe
rul Afacerilor Externe, Mirceai 
Avram și Ofelia Gheorghiu, di
rectori în Ministerul Invățămîn- 
tu’.ui .și Culturii, artiști și regizori 
ai Teatrului 'Municipal.

★

Luni la amiază a avut loc ver
nisajul expoziției de jucării din 
R. D. Germană, organizată sub 
auspiciile institutului romîn pen
tru relațiile culturale cu străină
tatea.

Expoziția este deschisă zilnic în 
sa!a Centrocoop, din calea Vic
toriei nr. 29.

★
Astăzi, marți, la ora 20 are loc 

în sala Ateneului R. P. Romine 
primul concert al cunoscutei or
chestre simfonice din Philadelphia 
(S.U.A.) de sub conducerea renu
mitului dirijor Eugene Ormandy.

Cel de-al doilea concert al or
chestre; simfonice din Philadelp
hia va avea loc miercuri la ora 
20 tot în sala Ateneului R. P. 
Romîne.
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Tovarășul CIU EN-LAI 
a vizitat Expoziția 
economică romină 

din Pekin
7 PEKIN 19 (Corespondentul A- 
gerpres transmite:)

In seara zilei de 19 mai, tova
rășul Ciu En-lai, premierul Con
siliului de Stat al R. P. Chineze 
a vizitat Expoziția economică ro- 
mînă din Pekin.

Tovarășul Ciu En-lai a vizitat 
standurile expoziției făcind apre
cieri elogioase asupra exponatelor 
și îndeosebi asupra utilajului pe
trolifer și a produselor industriei 
chimice. După vizitarea expoziției 
care a durat aproape două ore, 
tovarășul Ciu En-lai s-a întreținut 
cu membrii delegației guverna
mentale rornîne și cu specialiștii 
remini.

Urind noi succese poporului ro- 
mîn, tovarășul Ciu En-lai a 
scris în cartea de aur a 
expoziției următoarele cuvin
te : „Felicitări organizatorilor 
Expoziției economice rornîne 
de la Pekin. Vizîtînd această 
expoziție noi am privit produsele 
expuse c» prenriiie noastre 
realizări. Noi trebuie sa învățăm 
din experiența bună a construcției 
Romîniei și îndeosebi din cea 
privind industria petroliferă și in
dustria chimică. Mulțumim Parti
dului Muncitoresc Romîn și gu
vernului romîn pentru ajutorul pa 
care ni l-au acordat în construcții".

— • —
Aspiranți romîni 

la Moscova într-o 
expediție științifică
MOSCOVA 19 Corespondentul

Agerpres transmite :
Aspiranții romîni în științe na

turale Horia Almășan și Martin 
Hamar de la Universitatea din 
Moscova, au plecat într-o expe
diție științifică în zona centrală a 
munților Tianșan. Scopul expedi
ției este acela de a colecta pă
sări și mamifere pentru muzeul 
„Gr. Antipa" din București.

Date noi despre

Evenimentele
din Franta și Algeria
* Declarațiile generalului 

fasciste în Algeria * Masele
De Gaulle * Noi manifestații 
largi populare dau o ripostă 

viguroasă uneltirilor complotiștilor
PARIS 19 (Agerpres). — La 

19 mai, generalul De Gaulle a 
ținut la Paris o conferință de 
presă anunțată de sîmbătă cu 
mult zgomot. El a declarat din 
nou că este gata să ocupe postul 
de șef al guvernului. Deși a cău
tat să încredințeze pe numeroșii, 
ziariști prezenți că nu urmărește 
câtuși de puțin o carieră de dicta
tor. De Gaulle a precizat chiar 
de la început că vrea să preia 
puterea nu potrivit procedurii 
constituționale obișnuite ci con
form unei „proceduri excepțio
nale“ stabilite de el însuși.

De Gauiie a declarat că actua
la situație din Franța și din Al
geria poate duce la o „criză na- 
ționlă extrem de gravă“ și a dat 
să înțeleagă că ar fi capabil să 
găsească o ieșire din această si
tuație.

De Gaulle a justificat pe orga
nizatorii iputchului miliiaro-fas- 
cist din Algeria, afirmînd că con
ducătorii armatei din Algeria, nu 
au urmărit decît să „preîntîmpine 
tulburările“. El s-a pronunțat în 
favoarea continuării și intensifi
cării politicii dc dominație colo
nialistă a Franței în Algeria.

Atacînd sistemul parlamentar 
actual și pe actualii conducători 
politici din Franța în general, De 
Gaulle a făcut o excepție pentru 
Guy Mollet, liderul partidului so
cialist din Franța, care în pre
zent este vicepreședintele Consi
liului de Miniștri. El a declarat 
că „îl respectă“ pe Guy Mollet.

De Gaulle a convocat conferin
ța de presă cu permisiunea auto
rităților care interziseseră însă

orice adunări și demonstrații.
Paralel cu conferința de presă 

a lui De Gaulle, în Algeria «u 
avut lcc luni noi manifestații 
fasciste în orașul Bufarik. La 
aceste manifestații au luat cuvân
tul generaiul Massu și fostul gu
vernator al Algeriei, Soustelle 
care după cum se știe a sosit 
sîmbătă la Alger împreună cu 
fascistul Biaggi.

Uneltirile complotiștilor împo
triva regimului republican și a 
libertăților democratice se lovesc 
de riposta viguroasă a maselor 
largi populare din Franca.

La 19 mai în orașele Franței 
au avut loc greve și mitinguri de 
protest împotriva conferinței de 
presă a lui De Gaulle. Incepînd 
de la ora 15 în timp ce De 
Gaulle făcea declarațiile sale 
provocatoare în fața reprezentan
ților presei, la Paris lucrătorii de 
la uzinele electrice, metro, de la 
autobuse, feroviarii, metalurgiștii, 
muncitorii de la uzinele Renault 
etc. au organizat greve de mai 
multe ore. Asemenea greve au 
avut loc în cursul după-amiezii 
de luni și în orașele Ivry, Vichy, 
Amiens, Saint Nazaires, Marsi
lia, Nantes, Bagneux. Pînă în 
prezent au fost constituite în 13 
departamente ale țării comitete 
de vigilență pentru apărarea re
publicii din care fac parte repre
zentanți ai partidelor comunist, 
socialist, radical și Uniunii so
cialiștilor destînga, precum și ai 
sindicatelor afiliate la Confedera
ta Generală a Muncii, la Force 
Ouvrière și la Confederația 
franceză a muncitorilor creștini.

marele satelit
Un amplu articol publicat în „Pravda“

„Pravda“ din 18 mai 
pe două pagini materiale 
vire la cel de-al treilea 
artificial sovietic al pămîntului.

Ziarul subliniază că cel de-al 
treilea satelit artificial sovietic al 
pămîntului a fost stabilit pe or
bită cu ajutorul unei puternice 
rachete port-satelit. După ce ra
cheta port-satelit și satelitul au 
atins pe traiectoria fixată de zbor 
o viteză de peste 8.000 m/sec., 
satelitul a fost separat cu aju
torul unor dispozitive speciale de 
Tacheta port-satelit și a 
să se miște pe o orbită 
în jurul pămîntului. In 
desprinderii satelitului de 
port-satelit, de pe el au 
runcate conul protector și 
rile apărătoare. Racheta 
telit cu panourile apărătoare și 
conul protector se mișcă pe or
bită apropiate de orbita satelitu
lui.

Greutatea mare a celui de-al 
treilea satelit sovietic, subliniază 
ziarul, stă mărturie a înaltelor ca
lități ale rachetei port-satelit care 
J-a stabilit pe orbită.

Creșterea neîntreruptă a greu
tății sateliților sovietici, scrie zia
rul în continuare, dovedește noile 
posibilități ale tehnicii sovietice 
a rachetelor. Există de pe acum 
posibilitatea de a se lansa o ra
chetă în cosmos, dincolo de limi
tele gravitației terestre. Pentru 
ca acest lucru să aibă o însem
nătate științifică și să fie un pas 
real spre înfăptuirea zborurilor 
interplanetare, este necesar ca o 
asemenea rachetă cosmică să fie 
din plin înzestrată cu aparataj 
științific și de măsurat, iar în ur
ma lansării ei să fie culese date 
noi cu privire la fenomenele fi
zicii din Univers și la condițiile 
zborului cosmic.

In partea „Orbita satelitului si 
observațiile asupra mișcării lui“ 
șe spune printre altele :

Folosindu-se de materialele a- 
cumulate în timpul lansării pri
milor sateliți artificiali sovietici, 
se va putea curînd după prelu
crarea primelor rezultate ale mă
surării parametrilor orbitei celui 
de-al treilea satelit, să se preva
dă destul de precis durata exis
tenței lui.

Mișcarea celui de-al treilea sa
telit în raport cu pămîntul este 
similară cu mișcarea primilor sa
teliți artificiali sovietici.

Din cauza rotației pămîntului 
și a precesiei orbitei (precesia este 
mișcarea unui corp în cursul că
reia axa instantanee de rotație a 
corpului descrie un con în jurul 
unei axe fixe) la latitudini mij
locii fiecare spiră trece mai spre 
vest față de spira precedentă a- 
proximativ cu 1.500 km. Viteza de 
precesie a orbitei este de circa 4 
grade în 24 de ore.

Observațiile asupra mișcării sa
telitului se fac prin metode ra- 
diotehnice fi optice. Mijloacele 
și metodele de observații asupra 
celui de-al treilea satelit au fost 
perfecționate considerabil. Sateli
tul este înzestrat cu cîteva apa- 

.rate de radioemisie care permit 
măsurarea coordonatelor lui în 
timpnl mișcării pe orbită.

publică 
cu pri- 

satelit

început 
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racheta 
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Dată fiind marea putere a pos
tului de radio, recepționarea si
gură a semnalelor emise este a- 
sigurată la distanțe mari cu aju
torul posturilor de recepție obiș
nuite.

La organizarea observațiilor op
tice asupra mișcării celui de-al 
treilea satelit sovietic s-a ținut 
seamă de asemenea de experiența 
dobîndită prin observațiile asupra 
primilor sateliți. Au fost perfec
ționate considerabil metodele 
tografice de observații.

Prezintă un deosebit interes 
tilizarea pentru fotografierea sa
telitului a unor transformatoare e- 
lectrono-optice, care dau posibili, 
tatea obținerii unei imagini foto
grafice clare a satelitului de la 
distanțe foarte mari. Aparate pen
tru fotografierea sateliților cu fo
losirea transformatoarelor electro- 
no-optice au fost încercate cu suc
ces în cursul observațiilor asupra 
celui de-al doilea satelit.

„Pravda“ descrie mai departe 
în mod amănunțit „Dispozitivele 
de pe bordul celui de-al treilea 
satelit sovietic".

Cel de-al treilea satelit sovietio 
constituie în deplina accepțiune a 
cuvîntului o stațiune științifică 
automată în cosmos.

Corpul ermetic al satelitului 
este de formă conică și este exe
cutat din aliaje de aluminiu. Ca 
și suprafața primilor sateliți, su
prafața lui este lustruită și supusă 
unei prelucrări 
a i se comunica 
ale coeficienților 
de absorbție a 
Fundul posterior 
pului se fixează 
scheletul satelitului. Etanșeitatea 
îmbinării este asigurată printr-o 
garnitură specială de etanșare. 
Înainte de lansare satelitul se 
umple cu azot gazos.

In interiorul corpului satelitu
lui, pe cadrul posterior pentru a- 
parataj, executat dintr-un aliaj de 
magneziu, sînt montate : aparata- 
jul radiotelemetric, radioapara- 
tajul pentru măsurarea coordona
telor satelitului, un dispozitiv de 
comandă-program în timp, apara- 
tajul sistemului de reglaj termic și 
de măsurare a temperaturilor, au
tomatica care asigură conectarea și 
deconectarea aparatajului, precum 
și sursele chimice de alimentare cu 
energie electrică. Pe cadrul pos
terior sînt instalate dispozitive 
pentru măsurarea intensității și a 
compoziției radiației cosmice, pre
cum și aparatajul pentru înregis
trarea șocurilor cu micrometeoriți. 
Cadrul se fixează de centrele de 
forță existente pe învelișul corpu
lui.

Partea principală a aparatelor 
pentru cercetări științifice, îm
preună cu sursele de alimentare, 
sînt așezate de asemenea în inte
riorul satelitului, pe un alt cadru 
pentru aparataje care se află în 
partea din față. Pe acest cadru 
este instalată aparatura electroni- 
că-bloc pentru măsurarea presiunii, 
compoziției ionice a atmosferei, 
concentrației ionilor pozitivi, valo
rii sarcinii electrice și intensității 
cîmpului electrostatic, intensității 
cîmpului magnetic, intensității ra-

fo-

u-

speciale pentru 
valorile necesare 

de radiație și 
radiației solare, 
amovibil al cor
eu șuruburi de

sovietic
„Zboară cocorii 

a primit Marele Premiu 
la Cannes

diației corpusculare a soarelui. Tot 
aici este instalat un radioemiță- 
tor.

Repartiția elementelor sensi
bile (captatoare) ale aparatajului 
științific este determinată de des
tinația lor. Magnetometrul este a- 
șezat în partea anterioară a sa
telitului în scopul îndepărtării lui 
maxime de restul aparatajului. 
Contoarele de raze cosmice sînt 
adăpostite în interiorul satelitu
lui. Celelalte captatoare ale apara
tajului științific se află în afara 
corpului ermetic al satelitului. 
Fotomultiplicatoarele care ser
vesc la înregistrarea radiației cor
pusculare a soarelui sînt fixate în

Numai în departamentul Sena au 
fost constituite pînă în prezent 
87 de .asemenea comitete.

După conferința de presă a 
generalului De Gaulle, comitetul 
de conducere al Partidului socia
list francez a dat publicității o 
declarație în care se spune că 
acum cînd generalul De Gaulle a 
cerut să i se acorde împuterniciri 
printr-o procedură extraordinară 
ale căror condiții le-ar stabili el 
însuși, ceea ce înseamnă că res
pinge constituția republicii, par
tidul socialist își exprimă încre
derea în actualul guvern care 
este dator „să mențină ordinea 
și legalitatea, să se împotrivea
scă oricăror presiuni și să păs
treze unitatea națională în cadrul 
republicii“.

Se știe însă că cu trei zile în 
urmă secretarul general al par
tidului socialist, Guy Mollet, nu 
s-a pronunțat în Adunarea Na
țională împotriva generalului De 
Gaulle, ci a cerut numai ca ace
sta să respecte constituția.

In după amiaza de 19 mai 
ziarul „l’Humanite“ a apărut în- 
tr-o ediție specială care publică 
declarația Biroului Politic al 
Partidului Comunist F’-a'ncez în 
legătură cu conferința de presă a 
lui De Gaulle :

„De Gaulle se afirmă ca șeful 
ultracolonialiștilor, ca inspirato
rul și conducătorul complotului 
rebelilor de la Alger. El nu a 
înfierat nici o clipă nici pe gene
ralii rebeli și nici pe șefii fostu
lui partid gaullist care acționea
ză în numele său. El sprijină 
complotul pregătit de colonialiști 
în vederea unui război total în 
Algeria și a constituirii în Alge
ria a unui punct de plecare pen
tru distrugerea instituțiilor repu
blicane ale Franței. De Gaulle a 
revendicat puteri nelimitate în 
afara căilor legale și a constitu
ției. Nu există nici un fel de 
îndoială că el urmărește să preia 
puterea personală. El urmărește 
dictatura, o dictatură militară 
sprijinită pe ultracolonialiști și 
pe forțele cele mai reacționare 
din țara noastră. De aceea cl nu 
a condamnat lovitura de forță de 
la Alger și nu a exclus perspec
tiva unei lovituri 
ris.

Orice măsură a 
tru apărarea republicii, a institu
țiilor și libertăților sale Se va bu
cura de sprijinul total al clasei 
muncitoare și al maselor popu
lare. Succesul răsunător al gre
velor de protest a exprimat voin
ța poporului nostru de apărare a 
republicii. De cinci zile 
muncitoare repurtează 
împotriva fascismului, dar 
nu este încă terminată“.

[ PARIS 18 (Agerpres). — { 
I Marele premiu al Festivalului) 
I internațional al filmului de Ia j 
{ Cannes a fost decernat pro- { 
i ducției sovietice „Zboară co-1 
licorii".

oc-

Grave incidente 
la Lisabona

LISABONA 19 (Agerpres). 
Potrivit relatărilor agențiilor
cidentale de presă, în cursul serii 
de 18 mai la Lisabona au avut 
loc grave incidente între poliție si 
mii de persoane venite să mani
festeze în favoarea candidatului 
partidului independent de opozi
ție, generalul Humberto Delgado. 
Cînd sirnpatisanții lui Delgado au 
încercat să pătrundă în clădirea 
unui liceu din Lisabona unde ace
sta urma să țină o cuvântare, po
liția a intervenit căutînd să îm
prăștie pe demonstranți care stri
gau „Trăiască Republica“, .Tră
iască libertatea“. tn cursul ciocni
rii poliția a făcut uz de arme ră 
nind 25 de persoane.

După cum transmite corespon
dentul din Lisabona al agenției 
France Presse, pe străzile capita
lei portugheze domnește o ..at
mosferă de nervozitate“. Tramva
iele circulă aproape goale, sălile 
de spectacole sînt puțin frecven
tate in timp ce pe străzi patru
lează agenți de poliție împreună 
cu soldați și reprezentanți ai găr
zii republicane. Intr-un comunicat 
oficial dat publicității de guver
nul portughez se anunță că aceste 
măsuri au fost luate din cauza 
„climatului insurecțional“ din Li
sabona.

guvernului pen-

clasa 
victorii 
bătălia

MOSCOVA 19 (Agerpres). —« 
TASS transmite:

In legătură cu evenimentele 
din ultimele zile din Liban sosesc 
știri cu privire la încercările u- 
nor puteri străine de a folosi a- 
ceste evenimente pentru a se a- 
mesteca în treburile interne ale 
Libanului, pentru a exercita noi 
presiuni asupra statelor arabe din 
Orientul Apropiat.

Flota a șasea maritimă mili
tară americană, subliniază decla
rația, a primit ordinul de a se 
îndrepta de urgență spre țărmu
rile Libanului. Sînt întărite în 
grabă forțele de parașutiști ale 
comandamentului american în 
bazinul mediteranean și se pre
gătește debarcarea unor unități 
de infanterie americană pe lito- 

~ ” cum au
cuvînt ai | 
Stat al 

transpor- 
destinate

ralul Libanului. După 
declarat purtătorii de 
Departamentului 
S.U.A., în Liban 
tate arme 
organizării unei represiuni, potri
vit procedeelor încercate ale co
lonialiștilor, împotriva populației 
arabe pașnice.

Toate acestea sînt procedee cu
noscute ale colonialiștilor care 
au și înăbușit în repetate rîn- 
duri libertatea și independența 
unor țări mici numai pentru că 
ele au refuzat să accepte jugul a- 
supririi străine.

In declarație se spune în con
tinuare :

In ce privește alegerea mijloa
celor la care recurg în acest scop 
colonialiștii, atît cei vechi, cît și 
cei noi, ei au o vastă exper.ență 
în acest domeniu. Ei nu țin însă 
seama în mod vădit de un singur 
eleiment. Nu țin seamă de faptul 
că au apus vremurile cînd se pu
tea aplica cu succes vechea lo
zincă imperialistă „dezbină și 
stăpânește", loz ncă ce a servit 
veacuri de-a rîndul ca deviză tu- 
tu-or colonialiștilor.

Din evenimentele care se des
fășoară în jurul Libanului se 
desprinde încă o concluzie impor
tantă.

Este bătător la ochi faptul că 
aceste evenimente se desfășoară 
în momentul cînd nu a fos- încă 
stins primejdiosul focar al imix
tiunii străine în treburile inter
ne ale Indoneziei, unde în văzul 
întregii lumi, imperialiștii se șiră.

MOSCOVA. — Cu prilejul îm
plinirii a 70 de ani și pentru me
rite remarcabile față de Partidul 
Comunist și poporul sovietic Pre
zidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a conferit tovarășului 
Nikoiai Șvernik, membru al Pre- 

i zidiului Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice și președinte al Comi
tetului Controlului de partid de 
pe lingă C.C. al P.C.U.S., titlul 
de Erou al Muncii Socialiste cu 
luminarea Ordinului Lenin și a 
medaliei de aur „Secera și Cio
canul“.

MOSCOVA. — Printr-un de
cret a! Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., cu prilejul îm
plinirii a 50 de ani de la naștere 
și dat fiind meritele sale în ac
tivitatea diplomatică, tov. A. A. 
Epișev, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al U.R.S.S. in 
Republica Populară Romină, a 
fost decorat cu ordinul „Steagul 
Roșu al Muncii“.

partea anterioară ă corpului. în 
pahare cilindrice, sudate în înve
lișul părții anterioare a satelitu
lui, sînt adăpostite un manome
tru magnetic și două manomètre 
de ionizare care măsoară presiu
nea din păturile superioare ale 
atmosferei. In apropierea lor sînt
★

sînt instalate patru sezisoare pen
tru înregistrarea șocurilor produ
se de micrometeoriți.

Partea anterioară a satelitului 
este acoperită cu un con protec
tor special care este aruncat după 
stabilirea satelitului pe orbită.

Sistemul radiotelemetric cu mai

ale suprafeței și din interiorul 
lui.

Dirijarea automată a funcțio
nării întregului aparataj științific 
și de măsurat, conectarea și deco
nectarea lui periodică sînt înfăp
tuite de un dispozitiv electronic de 
comandă-program în timp. Acest

Cum a fost stabilit satelitul pe orbită * Cum se fac observațiile 
asupra mișcării sateliților ★ Din ce este executat corpul ermetic 
al satelitului * Ce aparate sînt montate în interior * O nouă metodă 

de cercetare a Universului! * Spre realizarea cosmonavelor 
montate două fluxmetre electrosta
tice care servesc la măsurarea 
sarcinii electrice și intensității 
cîmpului electrostatic, precum și 
tubul de radiofrecvență al unui 
spectometru de masă, care deter
mină compoziția ionilor la mari 
altitudini.

Pe două bare 
în mod articulat 
pului, sînt adăpostite dispozitive 
sferice reticulare pentru captarea 
ionilor care permit măsurarea con
centrației ionilor pozitivi în cursul 
mișcării satelitului pe orbită. în 
etapa stabilirii satelitului pe orbită 
barele cu dispozitivele de captare 
sînt apăsate pe suprafața corpului.

După lansarea satelitului pe or
bită barele sînt întoarse pe articu. 
lății și stabilite perpendicular în 
raport cu suprafața lui laterală.

Pe fundul posterior al corpului

tubuläre, fixate 
în învelișul cor-

multe căi al satelitului, scrie zia
rul în continuare, se distinge prin- 
tr-o mare putere separatoare. El 
poate transmite pe pămînt un vo
lum extrem 
mâții cu 
științifice 
telitului. 
cuprinde 
care
tele rezultate din 
ințifice în cursul zborului satelitu
lui pe orbită. Atunci cînd sateli
tul zboară deasupra stațiunilor te
restre de măsurat, informațiile 
„memorate" sînt transmise cu 
mare viteză de la bordul satelitu
lui.

Sistemul de măsurare a tempe
raturilor existente pe bordul sa
telitului înregistrează neîntrerupt 
temperaturile în diferite puncte

de mare de infor- 
privire la măsurătorile 

efectuate pe bordul sa- 
Sistemul 
o serie 

memorează

radiotelemetric 
de dispozitive 
neîntrerupt da- 
măsurători ști-

în
un

dispozitiv emite de asemenea 
mod periodic cu mare precizie 
semnal de timp care este necesar 
pentru o ulterioară coordonare a 
rezultatelor măsurătorilor științifice 
cu ora astronomică, și coordona
tele geografice.

Un regim termic stabil pe bor
dul satelitului este asigurat prin 
sistemul de reglaj termic care a 
fost mult perfecționat în compa
rație cu sistemele de reglaj termic 
folosite pe primii sateliți. Regla
rea regimului termic se înfăptu
iește prin aceea că variază circula
ția forțată a azotului gazos în sa
telit, precum și coeficientul de ra
diație proprie al suprafeței lui. 
în acest scop pe suprafața latera
lă a satelitului sînt montate jalu
zele reglabile alcătuite din 16 
secții separate. Deschiderea și în
chiderea lor se efectuează cu aju-

de 
sînt 

americane

/z,z
MOSCOVA. — La 18 mai tn în

treaga Uniune Sovietică școlarii 
au sărbătorit marea lor sărbă
toare — Ziua constituirii organiza
ției de pionieri „V, I. Lenin“.

BERLIN. — La Berlin a fost dat 
publicității comunicatul C.C. al 
P.S.U.G. cu privire la convocarea 
pentru data de 10—16 iulie a.c. a 
Congresului al V-lea al Partidu- 
lui Socialist Unit din Germania.

MOSCOVA. — La invitația Mi
nisterului Culturii al U.R.S.S. în 
Uniunea Sovietică au sosit artiștii 
Circului de Stat al Republicii 
Populare Rornîne, Primul specta
col a avut loc la 17 mai la Circul 
de vară al Parcului central de 
cultură și odihnă „Gorki“.

BUENOS AIRES. — In capitala 
Argentinei s-a deschis Congresul 
argentinian pentru colaborarea 
internațională, dezarmare gene
rală și suveranitate națională. La 
Congres participă 380 de delegați 
din toate provinciile țării.

HANOI. — in legătură cu pro
blema despăgubirilor de, război 
datorate de Japonia Vietnamului, 
purtătorul de cuvlnt al Ministeru. 
lui Afacerilor Externe al R. D. 

' Vietnam a făcut o declarație ofi
cială in care se arată că această 
problemă privește interesele în
tregului popor vietnamez și. în 
consecință, autoritățile sud-viet- 
nameze nu sînt îndreptățite a tra
ta cu guvernul japonez în numele 
poporului din ințreaga țară.

PRAGA. — In după-amiaza zilei 
de 19 mai a avut loc inaugurarea 
agenției T.A.R.O.M. la Praga.

ROMA. — La 16 mai 1958 prof. 
univ. Nicolae Lascu de la Univer
sitatea din Cluj, membru al Corni, 
tetului Național Ovidiu, a ținut la 
Institutul de studii rornîne din Ro. 
ma o conferință intitulată „In
fluența lui Ovidiu de la Renaștere 
pină în zilele noastre“. Conferința 
a stlrnit un interes deosebit.

torul unor dispozitive electrice de 
comandă dirijate de aparatajul 
sistemului de reglare termică.

Ziarul scrie în continuare că în 
programul cercetărilor științifice, 
efectuate cu ajutorul celui de-al 
treilea satelit artificial sovietic 
al pămîntului, un loc de seamă 
este rezervat studierii ionosferei.

Paralel cu măsurătorile de pe 
pămînt, pe bordul celui de-al trei
lea satelit sovietic se măsoară în 
mod direct caracteristicile io
nosferei.

în partea intitulată „Cercetarea 
cîmpurilor electrostatice" se spune 
printre altele :

Aparatajul folosit pe bordul sa
telitului se compune din două 
fluxmelre electrostatice sensibile, 
cu circuite comune de comandă. 
Sub aspectul construcției acest a- 
parataj se compune din două cap
tatoare așezate simetric pe supra
fața laterală a satelitului și a blo
cului de amplificare.

în partea intitulată „Măsurarea 
cîmpului magnetic terestru“ zia
rul subliniază că instalarea unui 
magnetometru pe bordul satelitu
lui permite efectuarea într-un 
timp scurt a ridicării caracteristi
cilor magnetice pe întregul glob 
pămîntesc și aceasta oferă posibili
tăți cu totul excepționale pentru 
studierea componenței variabile a 
cîmpului magnetic.

în partea „Studierea 
cosmice" se arată :

Deplasîndu-se pe orbită, sateli
tul permite înregistrarea separată 
a radiației cosmice de diferite 
energii.

Aparatul instalat pe bordul sa
telitului va permite să se între
prindă prima încercare experi
mentală de identificare a raze
lor gama în radiația cosmică pri-

razelor
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Declarația 
agenției TASS

duiesc ca prin șantaj și presiuni, 
ajungînd pînă lia agresiunea fă
țișă, să zdrobească rezistența 
poporului indonezian care-și a- 
pără independența. In prezent im
perialiștii au ales Libanul drept 
nou obiect al intrigilor și provo
cărilor lor primejdioase, căutînd 
să instaureze în Liban un regim 
colonial și să dea o lovitură miș
cării de eliberare națională a în
tregului Orient arab.

In cercurile conducătoare ale 
Uniunii Sovietice se consideră că 
soluționarea problemelor privind 
statul libanez constituie un drept 
inalienabil al poporului libanez

ți că nici un alt stiat nu afe drep
tul de a se amesteca în aceste 
treburi. Orice încercări de a fo
losi unele evenimente interne din 
Liban în vederea unei intervenții 
din afară, creează o situație pri
mejdioasă în Orientul Apropiat 
și sînt de natură să aibă conse
cințe serioase, nu numai pentru 
destinele statului libanez și pen
tru independența lui, ci și pentru 
destinele păcii în Orientul Apro
piat și Mijlociu.

In cercurile conducătoare ale 
U.R.S.S. se exprimă convingerea 
că nici una din puteri nu va în
treprinde sub vreo fermă oarecare 
nici un fel de intervenție în tre
burile interne ale Libanului și 
nu va tolera crearea în această 
regiune a unui primejdios focar 
de război.

Un mit care 
se clatină: 

prestigiul american

................. 1

COMENTARIUL

Două eveni
mente petrecute 
în două conti
nente diferite, la 
o distanță de 
zeci de mii de 
kilometri, par a 
nu avea nici o 
legătură între 
ele. E vorba de 
răscoala popu
lară din Liban 
fi de manifesta
țiile ostile la 
adresa lui Ri- 
chard Nixon, 
vicepreședintele 
S.U.A., în state
le din America 
de Sud și cu deosebire In Ve
nezuela. Numai aparent eveni
mentele acestea par disparate 
fi fără nici o legătură între ele.

Evenimentele au izbucnit a- 
prvape simultan in Liban și in 
Venezuela.

Cum stau luthurile în Li
ban ?

Indignate de politica dusă 
de președintele Șamun și de 
premierul Sami Soth care, ade- 
r.nd la doctrina Eisennower 
au creat din Liban un cap de 
pod al imperialismului ameri
can, mase populare au porn't 
la acțiune în numeroase re
giuni ale Libanului, la Tripoli 
și Beirut, principalele orașe a'e 
țării. Populația răsculată ridică 
baricade pe străzi, controlează 
unele regiuni și orașe. Căile de 
comunicație au fost întrerupte 
ca și conducta petroliferă a so
cietății britanice „Irak Petro- 
leum Company“.

Ziarul francez „Le Monde“ 
recunoaște că ciocnirea dintre 
guvern și populație părea imi
nentă cu atît mai mult cu c'.i 
crearea Republicii Arabe Unite 
„a trezit un mare entuziasm în 
r.ndurrle maselor musulmane".

Cum era și de așteptat gu
vernele occidentale și in deo
sebi Departamentul de Stat a 
luat îndată în brațe guvernul 
libanez, promițîndu-i ajutor. Și 
de această dată se dovedește 
că doctrina Eisenhotoer, depar
te de a contribui la normali
zarea situației în Orientul A- 
propiat, reprezintă un pericol 
ascuțit de război.

Acest lucru îl subliniază și re
centa declarație a agenției 
TASS asupra evenimentelor din 
Liban. Desconsiderînd însă in
teresele poporului libanez, do
rind să exercite presiuni și să 
influențeze evenimentele din 
Liban, oasele anglo-americane 
vor executa in Mediterana 
răsăriteană manevre în apro
pierea Libanului.

Și tot amestecul american în 
politica și economia unor țări 
din America Latină a fost pri
cina ostilității cu care a fost

lată cum a fost primit Nixon 
în Peru. Pe pancarte se poate 
citi : „Cară-te acasă Nixcn !“, 
„Nu-1 vrem pe piratul Nixm 1“ 
etc.

fi
Ji-

i mară. Dacă această încercare va 
fi încununată de succes, se va pu
tea vorbi despre o nouă metodă 

. de cercetare a universului.
în partea „Studierea radiației 

corpusculare a soarelui“ se spune 
printre altele :

Paralel cu înregistrarea radiației 
corpusculare a soarelui, aparatajul 
instalat pe bordul satelitului va 
face posibilă strîngerea unui ma
terial suplimentar cu privire la ra
zele X, care vor fi înregistrate și 
ele de indicatoarele de cor
puscule.

în următoarele părți ale mate
rialului consacrat satelitului se 
vorbește despre măsurarea presiu
nii și densității atmosferei precum 
și despre studierea micrometeori- 
ților.

Ultima partg este intitulată 
„Sursele de alimentare cu energie 
electrică a aparatajului“.

în afara surselor chimice de 
curent, pe cel de-al treilea satelit 
sînt montate grupuri de baterii 
solare. Aceste baterii transformă 
energia radiației solare direct în 
energie electrică.

Lansarea celui de-al treilea sa
telit artificial sovietic al pămîn
tului, scrie ziarul „Pravda“ în 
încheiere, constituie o nouă măr
turie a succeselor tehnicii rachete
lor în Uniunea Sovietică. Vastul 
complex de cercetări coordonate 
efectuate cu ajutorul satelitului va 
aduce o mare contribuție la dez
voltarea științei. Lansarea celui 
de-al treilea satelit sovietic este 
unul din cele mai remarcabile e- 
venimente ale Anului Geofizic 
ternațional. Marile dimensiuni 
satelitului și înaltul lui nivel 
automatizare apropie știința 
tehnica sovietică de realizarea 
navelor cosmice.

In
ala 
do

?»

întîmpinat vicepreședintele Ni- 
xon. De foarte multă vreme, 
țările Americii de Sud se află 
sub influența politicii și al dic
tatului economic al S.U.A.

In -ultimele luni, S.U.A. au 
înregistrat unele eșecuri 
afronturi. Izgonirea lui
menez din Venezuela, pro
gramul președintelui Fron- 
dizi în Argentina, contraman
darea vizitei oficiale in Statele 
Unite a președintelui statului 
Chili deoarece modificarea pre
țului la cupru impusă de ame
ricani lovea în economia chi- 
li'ină. răceala primirii lui Ni
xon în Argentina ca și ostilita
tea arătată la Caracas sînt tot 
atîtea semne ale unor schim
bări.

Elemente explozive antiameri- 
cane erau așa dar în formare 
de multă vreme în America 
Latină. Vizita lui Nixon fiind 
doar seînteia care a aprins 
explozia. In aceste condiții, 
primirea ostilă făcută la 
Caracas lui Nixon, călcarea 
în picioare a coroanei ce 
urma să fie pusă la monu
mentul lui Bolivar și faptul 
Nixon a fost scuipat și huiduit 
de mii de oameni, sînt semni
ficative. Nixon a trebuit să si 
întrerupă vizita. Departamen
tul de Stat, unde evenimentele 
au produs consternare și ener
vare a protestat cam neproto
colar, iar președintele Eisenho- 
wer în conferința sa de presă 
n-a economisit expresiile tari, 
vehemente la adresa întâmplări- 
lor din Venezuela. In toiul eve
nimentelor americanii au trimis 
întăriri la bazele din Marea 
Caraibelor în scopul de a in
terveni în Venezuela. Acest lu
cru a provocat indignare nu 
numai la Caracas ci în întrea
ga Americă de Sud. Gestul 
brutal al S.U.A. a fost consi
derat neprietenos și stîngaci 
din punct de vedere politic. 
Trimiterea de soldați spre sud 
va aduce fără îndoială muri 
prejudicii prestigiului ameri
can, întrucît ele amintesc ne
plăcut oricărui latino-american 
de zilele crunte ale intervenției 
trupelor nord-americane în tre
burile țărilor din sud, momen
tele de brutală dominație ale 
dolarului. In America Latină 
crește din ce în ce mai mult 
glasul acelora oare cer stabilirea 
unor astfel de relații care să 
respecte independența lor de 
stat, să dea posibilitate valori
ficării bogățiilor lor în scopul 
asigurării progresului. Or, a- 
cea-stă poziție ce. începe să se 
definească cu tot mai multă 
claritate și forță este în directă 
opoziție cu interesele monopo
lurilor americane ale căror țe
luri rămîn tot acelea ale stoar
cerii de profituri maxime în
dauna popoarelor din țările 
mai slab dezvoltate.

Așa dar, evenimentele 
Liban și Venezuela sînt 
legate între ele prin 
ură a maselor populare împo
triva politicii S.U.A., împotriva 
amestecului lor în treburile in
terne, împotriva încercărilor de 
a folosi s’nba dezvoltare a eco
nomiei țărilor respective în 
scopul instaurării unei domina
ții politico-economice. Sensul 
larg al istoriei sub semnul că
reia se desfășoară toate eveni
mentele epocii noastre, se îm
potrivește politicii S.U.A. care 
disprețuiesc suveranitatea și 
interesele popoarelor.

AL. GIRNEAȚA
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