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‘ierul Naval din Oalațl s-a început construcția primului cargou de 4.500 tone. Cargoul 
o lungime de 100 de metri și va fi echipat cu un motor Diesel de 2.500 c.p., instala- 
4ar, sondă ultrason și radiogcniometru. Viteza va fi de cca. 14 noduri pe oră. In foto: 
'elian Necutescu, Stoian Tărbuc și Ion Talașman care au executat lucrări’e de trasaj, 

discutînd planurile viitoarei nave, folosesc ca ajutor macheta cargoului.

un semn 
<oi, socia- 

tcătuțării ac- 
Ll s-a născut 

-ailor muncii de- 
ai mijloacelor de 

dorința de a pro- 
mult, de a realiza în 

)u înainte progrese 
Ate în întreaga istorie a

edificiu socialist — Cetatea lumi
nii de la Bicaz.

★
De curînd, asupra Bicazului s-a 

abătut o ploaie năpraznică. La 
fabrica de beton de la baraj 
s-a dat semnal de alarmă. Apa nă
vălise peste gurile superioare ale 
bunkerelor de ciment. Pericolul era 
amenințător, iar urmările-i deza
struoase. Cimentul din bunkere a- 
vea să se pietrifice singur, deve- 
rind beton, fabrica — să se o- 
itrească, iar la baraj să se între- 
upă turnarea. Oamenii și-au dat 
eama de acestea și n-au stat pe 

gînduri. In frun
te cu comuni
stul Dumitru 
Beșleagă, trei 
flăcăi s-au pre
gătit să inter
vină. S-au în
cins cu frînghii 
și au coborît în 
bunkere. Aici 

au început să 
spargă cimentul 

și închegase, cu tîrnăcoapese

Pe malurile Bistriței, în dreptul 
barajului, au fost amplasate maca
ralele funiculare. Pe cablurile în
tinse între ele circulă, de la un 
mal la celălalt, benele cu beton. 
Și pe fiecare dintre ele lucrează 
cite un tînăr. Misiunea lui este 
să plutească în aer, ca să semna
lizeze operatorului direcția, sensul 
manevrării fi să descarce bena la 
locul cuvenit.

La Bicaz sînt zece „beniști". tn 
altă parte a țării nu mai sînt. 
Zece flăcăi inimoși, a căror prin
cipală calitate trebuie să fie cu
rajul. Curajul îi ajută să lucreze 
mai repede, curajul îi face să în-

I. ȘINCA 
corespondentul „Scîntell tineretu

lui" pentru regiunea Bacău
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Prietenie
veșnica
oamenilor muncii din Constanța 
sovietici care se întorc în patrie

In marea sală a Palatului Sportu
rilor din orașul Constanța a avut 
loc sîmbătă după amiază o entu
ziastă manifestare a prieteniei 
romîno-sovietice. In preajma îna
poierii în patrie a trupelor sovie
tice, peste 2.500 de oameni si 
muncii din întreprinderile orașu
lui, ostași, sergenți și ofițeri ro- 
mîni s-au întîlnit cu ostași, ser
genți și ofițeri ai Armatei Sovie
tice. Erau prezenți în sală oameni 
ai muncii și militari din oraș, pe 
piepturile cărora alături de deco
rații romînești, strălucesc decorații 
sovietice, primite pentru partici
parea în războiul comun dus îm
potriva hitlerismului, ostași, ser
genți și ofițeri sovietici, pe piep
turile cărora se disting ordine și 
medalii ale R.P. Romîne, recent 
conferite. Participanții ovaționau 
și scandau chemări în cinstea 
prieteniei veșnice ce leagă po
poarele romîn și sovietic, a uni
tății și coeziunii lagărului socia
list.

Intîlnirea a fost deschisă de tov. 
Ilie Ionescu, prim secretar al Co
mitetului orășenesc de partid. Au 
fost intonate imnurile de stat ale 
R.P. Romîne și Uniunii Sovietice, 
în cuvîntul său, tov. Tudose Va
siliu, membru în Biroul Comitetu
lui regional de partid, președin
tele sfatului popular regional, a 
adresat în numele tuturor oame
nilor muncii din orașul și regiunea 
Constanța un călduros salut osta-

șilor și ofițerilor Armatei Sovie
tice. Vorbitorul a înfățișat apoi 
prețiosul și multilateralul 
dat de Uniunea Sovietică 
dezvoltarea țării noastre.

în regiunea
printre al.™ .—--------

în regiunea noastră, a spus 
’ ' î altele tov. Tudose Vasiliu, 

roadelg colaborării frățești cu U- 
niunea Sovietică sînt concretizate 
nu numai în construirea de noi 
întreprinderi, dar și în reutilarea 
și dezvoltarea capacității de pro
ducție a vechilor întreprinderi.

încă din primele ore ale di
mineții zeci și zeci de auto
camioane, autobuse și turisme, 
cu lozinci și drapele, au pur
tat utemiști și tineri romini 
și ostași comsomoliști și ti
neri sovietici din garnizoana 
Constanța, spre parcul de la 
Mamaia.

Din inițiativa comitetului re
gional U.T.M. Constanța in 
parcul de la Mamaia a fost 
organizată duminică o zi co-

I. ȘERBU 
corespondentul „Scînteii 
tineretului" pentru regiu

nea Constanța.
(Continuare în pag. 3-a)
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Nu există muncitor în portul 
Constanța, de la Șantierul naval 
și din alte întreprinderi, care să 
nu vorbească cu căldură despre 
poporul sovietic, despre generozi
tatea acestui mare popor cu ajuto
rul căruia întreprinderile lor au 
fost dotate cu mașini moderne și 
de înaltă tehnicitate. De la oa
menii sovietici, miile de muncitori 
din regiunea noastră au învățat 
metode înaintate, care le-au 
ușurat munca și le-au dat po
sibilitatea să obțină produse mai 
multe și mai ieftine.

Vorbind despre succesele obți
nute în agricultura regiunii, tov. 
Tudose Vasiliu a spus: „La ob
ținerea acestor rezultate au contri-

nem ca la viitoarea edific 
norului limbii romîne să 
eama de toate acestea.

• exemplificări, se pot fo- 
rmătoarele aspecte, din 
l constructorilor unui uriaș

Lucrările 
conferinței naționale 
de farmacie

/ Duminică au început în Capi- 
ală lucrările Conferinței națio

nale de farmacie. în prezența a 
peste 1.000 farmaciști și medici, 
din întreaga tară.

Participă ca oaspeți peste 60 
de specialiști din străinătate.

în numele Ministerului Sănă-
G a 

prof. dr. Voinea
tății și Prevederilor Sociale 
luat cuvîntul

I Marinescu.
Conferința a 

de oaspeți din 
R.P. Bulgaria, 
slovacă, R.A. I 
lonă, R.P. Ungară, 
mană și Grecia.

Prof. univ. dr. N. Ioanid. de- 
canul Facultății de farmacie din 
București, a expus apoi raportul 
„Contribuția farmaciei romîne la 
îmbunătățirea asistenței sani
tare".

mai fost salutată 
Franța, U.R.S.S., 
S.U.A., R. Ceho- 

,.P. Chineză, R. P. Po- 
R.D. Ger-

care 
fi răngi.

A fost o muncă titanică. Meca
nicul utemist Vasile Lupașcu a lu
crat agățat, aproape continuu 36 
de ore. Vn alt utemist, de meserie 
fierar, Valentin Call, a lucrat în 
aceleași condiții 24 ore neîntre
rupt, iar tînărul descărcător Ion 
Hanuș — 16 ore. Pină la urmă 
bunkerele au fost descongestionate 
de cimentul ce luase forma beto
nului. Fabrica și-a reluat lucrul, 
iar cei de la baraj n-au avut în
treruperi.

Aceasta se datorește comunistu
lui Dumitru Beșleagă fi celor trei 
tineri care n-au pregetat nici o 
clipă, atunci cînd a fost nevoie 
să intervină. Doi din cei patru fi 
anume Lupașcu ți Gali — nici 
n-au locul de muncă la respective
le bunkere. Dar simțul datoriei, 
conștiința că trebuie să salveze a- 
vutul poporului, sentimentul că 
acolo era locul lor tn acel mo
ment, i-a făcut să sfarme îndărăt
nicia betonului.

(Continuare în pag. 3-a)

In cadrul Casei pionierilor din Hunedoara s-a format o orchestră din 38 pionieri, care a obținut 
premiul I pe regiune. In foto: orchestra se pregătește pentru C oncursui pionierilor pe țară.

Universitățile populare
Pe cîmpia 

de la Islaz
Pe cîmpia de la Islaz, unde cu 

110 ani în urmă a fost citită pro
clamația cunoscută în istorie sub 
denumirea de „Proclamația de la 
Islaz", s-au adunat duminică a- 
proa.pe 4.000 bărbați și femei din 
împrejurimi pentru a cinsti actul 
istoric din iunie 1848.

lunare la Teatrul C.C.S.
tini după amiază a avut loc 

la Teatrului C.C.S. adunarea 
uui sindical și a oamenilor 

din Capitală in legătură 
orile Conferinței sindicate- 
(oamenilor muncii din Eu- 
țjsfășurate la Berlin între 

• junie.

rdiul adunării au luat loc 
Gheorghe Apostol, pre- 
i Consiliului Central al 

lor din R. P. Romînă, 
Lisescu, vicepreședinte al 
1 a'.ți tovarăși.
nton Moisescu
•punere asupra 

.i sindicatelor 
leii din țările 

primejdiei
țtru dezarmare, pace și 
Eial. subliniind însem- 
feririlor și a documen
te la ace-stă confc-

a făcut o 
lucrărilor 
și oame- 

Europei 
războiului

PENTRU TINERET

Abia a început seceratul 
griului și colectiviștii din Stol- 
cănești au și început să exe
cute dezmiriștiitul. Se dezmi- 
riștesc suprafețele de pe care 
s-a recoltat griul în aceeași 
zl. Aceasta este încă o garan
ție pentru asigurarea recoltei 
din anul viitor.

Tînărul tractorist Vasile 
Slujitoru, de la S.M.T. Rado- 
mirești, execută cu atenție a- 
ceastă importantă lucrare.

Foto: C. MIHAI

o

Să participăm activ la
DEPISTAREA
SI DISTRUGEREA
GÎNDACULUI
DE COLORADO

Peste 600 de organizații de bază 
U.T.M. și de pionieri din regiu
nile Oradea, Timișoara, Baia Mare, 
Cluj și Hunedoara, s-au înrolat 
activ în acțiunea patriotică de de
pistare, distrugere și de preîntîrn- 
pinare a răspîndirii gîndacului de 
Colorado, unul dintre cei mai pe
riculoși dăunători ai agriculturii.

Participarea în masă a organiza
țiilor de bază U.T.M. și a orga
nizațiilor de pionieri a fost și este 
foarte necesară în această acțiune, 
în regiunea O- 
radea, pînă la 
10 iunie, un nu
măr de 60.000

L, 
tineri

pio-
?i

au luat
în :mod

nieri, 
copii 
parte 
organizat la lu
crările efectuate 
pentru depista
rea și culegerea 
gîndacului de 
Colorado, în toa- 
te stadiile sale 
de dezvoltare, pe 
o suprafață de 
peste 4.000 hec
tare cultivate cu 
cartofi și alte 
solanacee.

Perioolul extin
derii gîndacului 
de Colorado nu a
dat. Chiar și o singură insectă, ne
depistată la vreme, poate constitui 
un puternic focar care prin înmul
țire, se poate răspîndi cu mare 
repeziciune. Este o îndatorire din 
cele mai importante a organelor 
și organizațiilor U.T.M., precum și 
a organizațiilor de pionieri de a

• Pînă la 10 iunie, orga
nizațiile de bază U.T.M. și 
de pionieri dintr-un număr 
de 295 comune, din regiunea 
Timișoara, au mobilizat în 
cadrul acțiunii peste 100.000 
de utemiști, pionieri, școlari 
și studenți.
• Numai 

săptămină 16 
bază U.T.M. 
din regiunea 
lizat 6800 de utemiști, pio
nieri, tineri, elevi și școlari 
pentru combaterea gîndacu
lui de Colorado pe o su
prafață de aproape 2000 ha. 
cultivate cu cartofi.

• 'In regiunea Oradea ac
ționează împotriva gîndacu
lui de Colorado peste 1500 
echipe de tineret.

ln întîmpinarea 
Conferinței Sindicale 

Mondiale 
a tineretului muncitor

luate de Co- 
U.T.M. Baia 
îmbunătățirii 

muncii de educație comunistă a 
tineretului, de ridicare a nivelului 
lui politic și ideologic, a fost or
ganizarea, în toamna anuluț tre
cut în colaborare cu S.R.S.C. a 
5 universități populare pentru ti
neret în orașele Satu Mare (sec
țiile romînă și maghiară), Baia 
Mare, Sighet și Vișeu.

Prin lecțiile predate, ele au 
contribuit la popularizarea și 
lămurirea în rîndul tineretului a 
ideologiei marxist-leniniste, a po
liticii partidului și guvernului 
nostru, la propagarea cunoștin
țelor din domeniul științelor na
turii. științelor tehnice și agrico
le precum și la , informarea 
tineretului asupra principalelor 
probleme politice ale vieții inter
naționale. La aceasta a contribuit 
faptul, că S.R.S.C. și comitetul 
regional U.T.M. au avut în aten
ție asigurarea unei conduceri 
competente a acestor universități, 
precum și selecționarea cadrelor 
celor mai corespunzătoare, cu o 
temeinică pregătire ideologică, 
politică și culturală care să for
meze activul de lectori.

S a dus o intensă muncă de 
popularizare în rîndul tineretului 
a ncestor forme de, studiu. în or
ganizațiile de bază U.T.M. din 
întreprinderi și instituții s-au ți
nut adunări deschise in care s-a

Una din măsurile 
mltetul regional 
Mare în vederea

discutat despre importanța în
scrierii la aceste universități, des
pre tematica conferințelor, cerîn- 
du-se părerea tinerilor în legă
tură cu ceea ce doresc să în
vețe. Sugestiile venite din par
tea lor au fost respectate în 
întocmirea programelor de lec
ții. După Întocmirea — în mod 
diferențiat, potrivit condițiilor 
specifice din fiecare oraș — a

rea tematicii propuse, de legarea 
lecțiilor cu practica. Noi am ur
mărit creșterea multilaterală a 
nivelului de cunoștințe al tinere
tului. Ciclurile de lecții au fost 
organizate ținîndu-se seama de 
necesitatea predării în mod gra
dat a cunoștințelor, potrivit nive
lului tinerilor. Așa s-a procedat 
de pildă la lecțiile din domeniul 
științelor sociale, astronomiei și
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Ce rezultate a dat această formă de pregătire 

politică, ideologică și culturală a tineretului 

în regiunea Baia Mare 
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programelor universităților popu
lare de tineret, acestea au fost 
popularizate prin afișe, prin pre
sa locală și stațiile de radiofica- 
re, iar în multe organizații de 
bază U.T.M. prin adunări genera
le. Munca temeinică de pregătire 
a avut drept rezultat înscrierea 
la aceste forme de învătămînt a 
unui număr de peste 600 tineri 
din întreaga regiune.

Comitetul regional U.T.M. s-a 
îngrijit apoi de controlul și aju
torul operativ în desfășurarea în 
bun» condiții a lecțiilor, de s’- 
tuația frecvenței, de respecta-

științelor naturii. S-au alcătuit 
cicluri pe teme mari ca de exem
plu pedagogie-psihologie (cu lec
ții ca ; „Ce înseamnă să fii pa
triot", „Tovărășie, prietenie, dra
goste", „Despre cinste și adevăr" 
etc.), probleme actuale ale luptei 
ideologice (cu lecțiile; „Conduce
rea de către partid — condiție ho- 
tărîtoare pentru victoria cauzei 
socialismului". ..Unitatea mișcă
rii muncitorești internaționale" 
etc.), știința și religia (cu lecții 
ca : „Socialismul științific și reli
gia’', „Morală și religie") — pre
cum și ciclul de literatură,

istorie etc. Lecțiile au fost înso
țite de prezentări de filme 
( de exemplu după predarea lec
ției „Știința și religia" la uni
versitatea din Sighet s-a prezen
tat filmul „Jan Huss", iar la 
universitatea din Baia Mare, la 
tema „Tovărășie, prietenie și dra
goste" a fost prezentat filmul 
„Prea tîrziu"), de excursii, reu
niuni tovărășești etc.

Verificarea însușirii cunoștințe
lor predate la universitățile popu- 

■ lare pentru tineret din regiunea 
noastră nu s-a făcut prin semi- 
narii, ci s-a găsit o formă mai 
atractivă și vie după părerea noa
stră, în care, spiritul de emulație 
să fie mult maj mare. Această 
formă a fost concursul lunar 
„Cine știe cîștigă" pe tema lecți
ilor predate săptămînal. Con
cursurile au antrenat întreaga 
masă de tineri cursanti, dovedin- 
du-se o bună formă de verificare. 
Lecții ca „Știința și religia" 
(conf. Polak Andrei), „Politeța și 
bunacuviință, (conf. Stetu Ște
fan) prezentate la universitatea 
din Satu Mare au antrenat

In ultimei» zile în întreaga 
țară continuă puternice manifes
tări de simpatie ale tineretului 
muncitor față de Conferința Sin
dicală Mondială a tineretului . 
muncitor. (

Zilele trecute Consiliul sin* 
dical local Tr. Severin, în cola
borare cu comitetul orășenesc 
U.T.M., a organizat o consfătuire 
la care au participat membri al 
comitetelor sindicale, ai comitete
lor U.T.M. din întreprinderi și 
instituții. Roadele acestei constă^ 
tuiri au început să se arate. Ast
fel, în cadrul adunărilor generala 
ce le-au ținut, tinerii de la atelie
rele C.F.R. și-au luat angajamen
tul să realizeze economij de 
combustibil și materiale în va
loare de peste 13.000 lei. în afară 
de aceste economii ei s-au mai 
angajat să strîngă prin muncă 
voluntară 4,5 tone fier vechi, să 
execute înainte de termen etan- 
șarea a 200 vagoane pentru 
transportul cerealelor. Tinerii ce
feriști vor urmări îndeaproape 
amenaj'area a 16 locomotive cu 
paraseîntei și cenușare pentru a- 
sigurarea cerealelor împotriva in
cendiilor.

De asemenea în rîndul tineri-* 
lor din fabrica „Electrobanat"- 
Timișoara, vestea că luna aceax 
sta se va ține Conferința Sindicat 
lă Mondială a tineretului munci
tor, s-a răspîndit repede. Tinerii 
din această fabrică au hotărît să 
întîmipine această Conferință cu 
noi succese în muncă. Astfel pină 
la data de 23 iunie ei au și co
lectat și predat la I.C.M. 3.000 
kg. fier vechi din cantitatea d» 
5.000 kg. cît s-au angajat.

In prezent s-au întreprins o se
rie de acțiuni în vederea introdu-! 
cerii inițiativei tinerilor de la în
treprinderea „Encsel Mauriciu" 
din Tg. Mureș, privind lărgirea 
mișcării inovatorilor în rîndurile 
tineretului. La „Electrobanat" s-a 
ținut o consfătuire cu toți ino
vatorii pentru antrenarea a cît 
mai mulți tineri în această miș
care. S-a format o comisie de in
gineri, tehnicieni și inovatori 
care să-i ajute pe tineri în reali
zarea inovațiilor propuse. In a- 
cest scop urmează a se ține un 
ciclu de conferințe tehnice.

De asemenea în regiunea Baia 
Mare numeroase brigăzi din ca
drul uzinelor „Gh. Gheorghiu- 
Dej" au raportat realizarea unor 
angajamente luate în cinstea 
conferinței. Astfel echipa de ti
neret condusă de Vasile Retnic 
de la topitorie a adunat peste o 
tonă de deșeuri de plumb, tinerii 
deja secția acid sulfuric 
strîns 15.500 kg. fier vechi, iar 
cei de la laborator au economisit 
150 kg. motorină.

explica tineretului și copiilor pe
ricolul răspîndirii acestui dăunător 
și căile lui de combatere.

Trebuie mobilizate toate for
țele, pentru ca nici o suprafață 
de teren să nu scape de sub per
manenta supraveghere a echipelor 
de control. Acolo unde organiza
țiile U.T.M. s-au preocupat de mo
bilizarea tineretului și de instrui
rea lui au fost obținute rezultate 
bune.

In organizațiile de bază U.T.M. 
din comunele 
Borș și Valea 
lui Mihai din 
regiunea Ora
dea, tehnicienii 
a u organizat 
scurte explicații 
practice în gră
dinile de legu
me ale gospodă
riilor 
cu care 
s-a făcut 
noașterea 
nătorului.
crul acesta 
fost foarte ne 
cesar întrucît 
mulți tineri con
fundau gînda- 
cul de Colorado 
cu buburuza sau 
mămăruța.
Organizațiile de 

comunele Tom- 
din regiunea Ti-

într-o singură 
organizații de 

și de pionieri 
Cluj au mobi-

fost încă îiclil-

colective, 
prilej 
recu- 
dău- 
Lu-

a

bază U.T.M. din 
națio și Iratoș 
mișoara au adus o contribuție 
deosebit de valoroasă prin organi
zarea în cadrul acțiunii a unor 
echipe speciale de tineret. Șefii 
acestor echipe au fost recrutați 
din rîndurile tinerilor învățători, 
membri ai gospodăriilor agricole 
colective și din rîndurile celor mai 
sîrguincioși și pricepuți colectiviști.

După ce s-au stabilit nominal 
șefii echipelor și numărul tineri
lor din componența acestora, or
ganizațiile de bază U.T.M. îm
preună cu conducerile gospodării- 

colective au hotărît ca contro- 
culturilor amenințate de gîn-

P. LUNGU

AL. MESZAROS
șeful comisiei de propagandă 

Comitetului regional U.T.M.- 
Baia Mare

Pe Herăstrău...

S. REȚEA

TELEGRAMA
Tovarășului WALTER ULBRICHT,

prim-secretar al C.C. al P.S.U.G.
BERLIN

Scumpe tovarășe Ulbricht.
Cu prilejul împlinirii a 65 de ani, Comitetul Central al Parti

dului Muncitoresc Romîn vă trimite dv. fiu devotat al poporului 
german, luptător de frunte pentru cauza clasei muncitoare și mi
litant eminent al mișcării muncitorești internaționale, calde feli
citări frățești.

Vă urăm, scumpe tovarășe Ulbricht, ani mulți și noi succese 
în activitatea dv. neobosită închinata construirii socialismului in 
R. D. Germană, făuririi unei Germanii unite, întăririi păcii ȘÎ 
prieteniei între popoare.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI 
MUNCITORESC ROMIN

-
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Campionatele europene de tenis de masă la juniori

presei

sub tă- 
presa 

însoți-

A început faza raionalăa Spartachiadei de vara a tineretului
Zilele acestea în întreaga țară 

au luat sfîrșit întrecerile 
primei etape a celei de a 

IlI-a ediții a Spartachiadei de 
vară a tineretului. Sute de mii 
de tineri și-au disputat întîietatea 
în cadrul celor 10 discipline spor
tive, prevăzute în regulamentul 
acestei mari oompetiții de masă. 
Cei mai buni dintre ei. campioni 
ai colectivelor sportive orășenești 
sau sătești, s-au calificat pentru 
etapa imediat superioară — FAZA 
RAIONALA care durează pînă la 
mijlocul lunii iulie.

Evident, succesul pe mai de- 
parte al competiției depinde în 
mare măsură de modul în care 
comisiile raionale și regionale de 
organizare a Spartachiadei se vor 
îngriji de o cît mai bună orga
nizare a întrecerilor acestei etape. 
O atenție deosebită se cuvine să 
fie acordată pregătirii concurenți- 
lor, mai ales din punct de vedere 
tehnic, ceea ce va asigura des
fășurarea concursurilor la un ni
vel tehnic corespunzător.

Pînă acum au avut loc con
cursuri în cadrul fazei a II-<a în 
raioanele Sebeș, Petroșani și 
Codlea. In raionul Sebeș au par
ticipat 220 finaliști, în raionul 
Petroșani 330 iar în raionul Cod
lea — 140. Concursurile au permis 
reliefarea unor tineri cu reale ap
titudini sportive, ca și preocupa
rea atentă a comisiilor de 
mizare.

orga-

și în. 
ne a-

._____  :_ facem
un scurt bilanț. Este îmbucurător 
faptul că în unele regiuni, Bacău, 
Hunedoara, spre pildă, numărul 
participanților la actuala ediție a 
crescut simțitor în com]*arație cu 
cea precedentă. In raionul Sebeș 
din regiunea Hunedoara cifra glo
bală a participanților pe disci
pline sportive, a trecut de 10.000 
ceea ce înseamnă o depășire de 
aproape 4.000 participant! față de 
numărul celor ce-au concurat în 
trecuta ediție. Acest lucru a fost 
posibil datorită unei preocupări 
mai atente din partea organiza
țiilor U.T.M. și a colectivelor 
sportive. în vederea antrenării 
unui număr mai mare de tineri 
în etapa de masă. Colectivul spor
tiv și organizația U.T.M. din co
muna Apoldul de Sus, a reușit să 
antreneze peste 700 de tineri la 
întrecerile de fotbal, volei, tir, 
atletism, handbal etc. La fel de 
prodigioasă s-a dovedit a fi ac
tivitatea organizației U.T.M. și a 
colectivului sportiv din comuna 
Miercurea care a organizat între
cerile etapei I-a cu mult succes: 
peste 350 de tineri participant!. 
Au existat însăt! din păcate, o 
seamă de colective sportive și or
ganizații de bază U.T.M., oare 
n-au avut dîtuși de puțin grijă

Incheierea primei etape 
ceperea fazei a doua 
cordă posibilitatea să

Tinerii voleibaliști de la fabrica de hîrtie din Bușteni

pentru antrenarea tinerilor la con
cursurile primei etape, ca și față 
de desfășurarea acestora 

timpul potrivit. Deși erau mai pu
țin de două săptămîni pînă la 
terminarea etapei de colectiv, ti
nerii de la mina „Gura Barza", 
cei din comuna Baia de Criș, 
Crișcior din raionul Brad, nici nu 
se înscriseseră la concursurile 
Spartachiadei.

Se întîmplă adesea ca după ter
minarea primei etape a Sparta
chiadei, organizațiile U.T.M. și 
colectivele sportive să considere 
rezolvată problema antrenării 
masei de tineri la activitatea 
sportivă. Este un lucru greșit. 
De aceea, ar fi de dorit să se or
ganizeze în continuare, competiții 
de masă cu caracter local — mai 
ales acolo unde prima etapă s-a 
desfășurat cu deficiențe — asigu- 
rînd astfel o continuitate în ac
tivitatea pe tărîm sportiv a ma
selor largi ale tineretului.

DUMITRU STAN

la

Roadele colaborării
- 'dintre organizația U. T. M

si colectivulI
Pe tinerii din Buș

teni i-am întâlnit zi
lele trecute pe tere
nurile s-portive. 
veau loc în acea 
întâlnirile pe oraș 
cadrul celei de 
IlI-a Spartachlade 
vară a tineretului.

Amploarea întrece
rilor mi-a sugerat 
ideea interviului de 
față. Am stat de a- 
ceea de vorbă cu co
munistul Szasz Bella 
președintele colecti
vului sportiv „Carai- 
manul" al fabricii de 
hirtie din localitate.

— Cum v-ați pre
gătit în vederea bu
nel desfășurări a ce
lei de a IlI-a Spar- 
tachiade de vară a ti
neretului ?

— Mai întâi trebuie 
să recunosc că n-am 
fi obținut rezultatele 
pe care le avem 
dacă colectivul spor
tiv „Caraimanul" de 
care răspund n-ar fi 
colaborat cu comite
tul U.T.M. din fabri
că. Planul de acțiu
ne comun pe care 
l-am întocmit cu co-

A- 
zi 
In 
a 

de

mitetul U.T.M. pe fa
brică s-a dovedit 
bun. Măsurile luate 
șl condițiile materia
le de care dispunem 
ne-au adus și rezul
tate scontate. Chiar 
de la primele înce
puturi ale întreceri
lor, comitetul U.T.M. 
și colectivul sportiv 
au mobilizai aproape 
400 tineri și tinere la 
toate disciplinele pre
văzute In regula
ment. La volei, după 
cum ați asistat, echi
pa fabricii de hîrtie 
a dispus cu 2—1 de 
echipa tinerilor sala- 
riați al caselor de o- 
dihnă C.CS. din lo
calitate. Lupta a fost 
dirză. Utemiștii Ni- 
colae Flueraș, 1. 
Barbu, Gheorghe Cri- 
stoloveanu și trăgă
torul Adrian Szasz 
au luptat pentru , cu
lorile colectivului din 
care fac parte.

Printre cei califi
cați se mai găsesc și 
utemiști ca tehnicia
nul Dumitru Pușcaș, 
muncitorul Nicolae 
Pescaru, inginerul

Unde duee necinstea
In formarea sportivului de tip 

nou caracteristic societății noastre, 
organizațiile U.T.M. și colectivele 
sportive au un rol important și 
acesta nu se poate rezuma numai 
la stimularea performanțelor. Cînd 
se neglijează munca de educare 
Comunistă, consecințele sînt din 
cele mai grave. Iată un exemplu 
concludent.

Tentat să ajungă campion în 
cîteva luni, Gheorghe Lazăr („Pro- 
gresul“-Cluj) a trecut fără scrupu 
le peste o elementară trăsătură de 
caracter a unui tânăr din țara 
noastră — cinstea. Trăgător lipsit 
de perspective in proba de sabie, 
Gheorghe Lazăr a ajuns peste 
noapte un uimitor talent la flo
retă. Și, intr-adevăr, la numai cî
teva luni el reușește să lupte „de 
la egal la egal" cu cei mai buni 
floretiști din țară. Stupefacție — 
Ilie Tudor, Ion Mureșan — flore
tiști deosebit de talentați, nu reu
șesc să-l învingă decît la 4 tușe, 
deși se aflau in formă bună pentru 
care au muncit ani și ani de zile. 
Ce se întâmplase ? Era vorba in
tr-adevăr de apariția unui talent 
excepțional ? Nicidecum. în goană 
după succese răsunătoare Gheor
ghe Lazăr a înlocuit munca asi
duă de pregătire cu un șiretlic 
care-l clasează printre pungașii cei 
mai ordinari. Cu ajutorul unui 
material izolant el a împiedicat 
contactul electric dintre planșe și 
vesta sa metalică. Astfel tușele va
labile ale adversarului treceau 
negnregistrate. Dar, culmea, extra-

♦

sportiv
Nichita Valentin, etc. 
Șahul și atletismul 
au atras partea cea 
mai mare a tinerilor 
noștri. Aproape 200 
de tineri și tinere 
s-au întrecut la ace
ste discipline. Fotba
lul, care-i îndrăgit 
in fabrica noastră, 
numără acum 5 echi
pe de tineret.

Cu toate că alpi
nismul 
zut in reguk.. 
Spartachiadei, 
tivul nostru 
nează circa 20 
neri cățărători, 
oară, masivul 
cegi a fost zilele tre
cute luat cu asalt de 
tinerii muncitori 

' ingineri 
Aceasta 
bata și 
sfirșitul 
tămini 
interlocutorul 
tru.

Din partea noastră 
le urăm tinerilor din 
Fabrica de hirtie din 
Bușteni să obțină și 
pe viitor rezultate tot 
mal frumoase.

N. PUIU

nu-i prevă- 
In regulamentul 

colec- 
antre- 
de ti- 
Bună- 

Bu.

jî 
de la noi. 

o facem slm- 
duminica, la 
fiecărei săp- 

— a încheiat 
nos-

ordinara sa ascensiune de... formă, 
nu i-a surprins pe antrenorii și 
conducătorii colectivului sportiv 
,,Progresul“-Cluj. Ba, ei nu au fost 
intrigați nici măcar atunci cind 
au aflat excrocheria „talentatului" 
lor scrimer. Așa, de gura lumii, 
l-au exclus pentru 4 ani de la ac
tivitatea competițională. Cum au 
raționat dumnealor cînd au proce
dat cu asemenea „blindețe" ? Mă
car într-o asemenea ocazie s-au

Toate titlurile de campioni 
CUCERITE

de reprezentanții noștri
junioare: MARIA GALOPENȚA, MARIA
NA BARASCH; dublu juniori: GHEORGHE 
COBÎRZAN, RADU NEGULESCU; du
blu mixt juniori: MARIA GALOPENȚA, 
GHEORGHE COBÎRZAN.

In drumul care i-a dus spre cucerirea ce
lor 7 titluri de campioni europeni, reprezen
tanții noștri au avut de înfruntat tinere pa
lete de prestigiu de pe continentul nostru, 
ca austriecii Zankl și Hirsch, suedezul Alser, 
maghiarul Iancso și alții.

Strălucitul succes obținut de reprezenta
tiva noastră la Falkenberg, atrage atenția 
Federației romîne de tenis de masă asupra 
elementelor talentate care constituie schim
bul de mîine al primelor paiete ale țării și 
obligă la o grijă sporită, la o îndrumare 
plină de răspundere față de dezvoltarea ti
nerilor noștri campioni europeni, care me
rită să fie felicitați din toată inima pentru 
frumoasa lor victorie.

La Falkenberg, reprezentativa noastră de 
juniori, formată din Maria Galopența, Ma
riana Barasch, Gheorghe Cobîrzan, Tiberiu 
Covaci și Radu Negulescu a cucerit titlurile 
de campioni europeni la toate cele 7 probe. 
Reprezentativa R. P. Romîne a reușit prin 
succesul de la Falkenberg să afirme din nou 
tenisul nostru de masă pe plan internațio
nal, să arate ce rezerve admirabile avem în 
acest sport. Formația noastră masculină a 
învins reprezentativa R. P. Polone cu 5—1; 
a cîștigat cu Austria la același scor, iar la 
femei a întrecut R. F. Germană cu 3—0 și 
Franța cu 3—1, pentru ca în finală să în
vingă Suedia cil 3—0.

Este de subliniat faptul că, în toate cele 
5 probe individuale, reprezentanții noștri au 
cîștigat întîlnirile lor din finale la 0. lată-i 
și pe campionii europeni de tenis de masă : 
simplu .juniori: COBÎRZAN; simplu juni
oare: MARIA GALOPENȚA; dublu femei

Progresele atletismului 
în rîndurile tineretului

Atletismul este unul din sportu
rile care se bucură de marele a- 
vantaj al criteriului comparativ 
peste ani. Se pot recapitula cifre 
și date peste un deceniu, compa
rand de pildă rezultatele de la 
campionatele seniorilor din 1948 
cu cele ale juniorilor din 1958. 
Vom constata marile progrese ale 
atletismului nostru în rindurile ti
neretului datorită condițiilor ce au 
fost create de partid și guvern.

Excluzînd probele ce nu sînt 
comune pentru juniori și seniori ca 
și anumite probe de aruncări și 
alergări—-garduri—unde materia
lele de concurs nu sînt identice, 
rezultă 11 probe masculine și 9 fe
minine comune ambelor categorii 
de virstă.

Campionii seniori ai anului 1948 
cu performanțele obținute atunci 
ar fi fost învinși în patru probe.

Situația la toate probele femi
nine este mult mai clară studiind

lista campioanelor junioare cu 
performanțele realizate la sfirșitul 
săptăinînii trecute pe stadionul 
Republicii. Vom nota în parante
ză performanța cu care s-a cîștigat 
titlul de campioană senioară acum 
10 ani :

100 m.s I. Zilli 12.8 (13.2).
200 m.: C. Macsai 25.8 (27.9).
800 m.: L. Păuleț 2 :24.8 (2:26.6) 
80 m.g.: K. Ar)z 12,5 (13.2). 
lungime: A. Einsidler 5,21 (5,10) 
înălțime: A. Mihăileseu 1,48

(1,43)
greutate: I. Stoica 11,64 (10,91) 
disc: O. Cataramă 35,86 (34,35) 
suliță: I. Lindacher 37,26 (29,26). 
Poate ar trebui adăugat un alt

amănunt : campionii seniori 
1948 locuiau în trei orașe: Bucu
rești, Cluj și Timișoara. Juniorii 
campioni din 1958 sînt din Deva, 
Bistrița, Tg. Mureș, Sibiu, Cluj. 
Roman, Arad, București, Cîmpu- 
lung Muscel, Timișoara și pe lîngă 
ei s-au remarcat tineri atleți din 
Sighet, Ploești, Mediaș, Galați, Hu
nedoara, Tg. Ocna, Dorohoi, Ora
dea, Craiova și multe alte orașe și 
orășele.

Ce poate vorbi mai clar despre 
dezvoltarea în rîndul tineretului 
nostru a atletismului în anii regimu
lui de democrație populară dar 
mai cu seamă despre perspectivele 
sale ?

La tir n-au lipsit
surprize

G. F.

Semifinalele
Cupei R. P. R." 

ia fotbal
H

Semifinalele „Cupei R.P.R." la 
fotbal desfășurate duminică s-au 
încheiat cu rezultate scontate.

In Capitală, pe stadionul Re
publicii echipa Știința Timișoara a 
dispus cu 3—2 (2—0) de Steagul 
Roșu Orașul Stalin. Au marcat 
Cădariu (3) și respectiv Szigheti 
și David.

In Orașul _____ ..
București a confirmat forma bună 
în care se află dispunînd cu 4—0 
(1—0) de C. S. Oradea, prin punc
tele realizate de Ozon, Oaidă și 
Mateianu (2).

Finala Cupei R.P.R. va avea loc 
la 6 iulie la București între echi
pele Progresul și Știința Timi
șoara.

marcat

Stalin, Progresul

prietatea socialistă. Considerat ca 
specialist în întreținerea materia
lelor lotului R.P.R. de scrimă, Pe
tre Zwolfer („Voința" — Lemn 
Mobilă — București) s-a dovedit... 
specialist în sustragerea acestor 
materiale fi înlocuirea lor cu al
tele, neutilizabile. El a privat ast
fel pe cei mai buni reprezentanți 
ai scrimei romînești de condiții 
optime de pregătire. Fapta sa este

ELEVA DIN BISTRIȚA
Ileana Stoica n-a cucerit titlul 

suprem în ediția 1953 a campio
natelor R.P.R. de atletism pentru 
juniori și junioare, Dar, îngădui
ți-mi, despre lolanda Balaș, Con
stantin. Grecescu sau despre alți 
sportivi cu renume s-a scris pentru 
întâia oară doar atunci cînd au 
cucerit un titlu național ?

Nu, nici vorbă, ci atunci cînd 
au apărut pe firmamentul atletis
mului nostru ca elemente deosebit 
de dotate. Și ca un veritabil ta
lent, ne-a apărut la finalele repu
blicane ale juniorilor Ileana Stoica,

Evoluînd în proba de 500 m, 
plat Ileana a realizat l’23”07 cla- 
sindu-se astfel pe locul HI, la nu
mai trei secunde și două zecimi de 
cîștigătoarea probei. Trei secunde 
și două zecimi au privat-o pe Ileana 
de titlul suprem. Aveți in vedere 
însă că tânăra noastră cunoștință 
a concurat ieri doar pentru a treia 
oară în cadrul unei competiții o- 
ficiale și pentru prima oară într-o

întrecere de talie națională. Adău
gați în favoarea perspectivelor sa
le un amănunt : n-a împlinit nici 
măcar un an de cînd practică 
atletismul și a depășit cu nu
mai cîteva zile virsta pioniera
tului. Debutul in atletism l-a fă
cut cu prilejul unui campionat șco
lar, organizat în orașul său natal, 
Bistrița. De atunci a îmbrățișat cu 
aceeași pasiune cu care învață 
— atletismul. La sfirșitul anului 
școlar primește mențiune pentru 
succese la învățătură. Dar nici pe 
terenul de sport Ileana nu se lasă 
mai prejos. In urma rezultatelor 
obținute Federația Romină de 
Atletism o invită să participe în 
mod cu totul excepțional la între
cerile finale ale campionatelor re
publicane de juniori. Evoluția sa 
pe stadionul Republicii ne îndrep
tățește să sperăm că despre Ileana 
Stoica vom mai scrie și poate 
chiar în curînd.

VAL. BRĂDULEȚ

ale scrimei noastre a avut în ul
tima vreme o comportare eu totul 
inexplicabilă, pierzînd întâlniri cu 
adversari mult mai slab pregătiți. 
Explicația constă în subaprecierea 
adversarului.

Postura în care se erijează ade
sea Ilie Tudor este compromiță
toare pentru un sportiv fruntaș. 
El și-a îngăduit să apostrofeze 
necuviincios arbitrii, să încalce în

Consecințele slabei munci 
DE EDUCARE COMUNISTĂ
a unor sportivi

gindit oare să servească un exem
plu care să contribuie la educa
ția tinerilor sportivi ? Nu. De 
aceea, hotărîrea biroului Federa
ției romîne de scrimă, care exclu
de pe Gheorghe Lazăr din viața 
sportivă și blamează în același 
timp comportarea colectivului din 
care a făcut parte acesta este pe 
deplin justificată.

Lipsa de grijă pentru educația 
comunistă a unor sportivi are 
urmări și în ceea ce privește 
tudinea lor față de condițiile 
nunate care le-au fost puse la
poziție, față de bunurilp materia
le de care se servesc, față de pro-

o josnică hoție, care a reclamat de 
altfel acțiuni penale împotriva 
făptașului.

Alte aspecte 
ale problemei

în

însă 
ati- 
mi- 
dis-

0 altă consecință a lipsurilor 
activitatea de educație, deși ar pu
tea părea unora neînsemnată, este 
totuși foarte dăunătoare : este 
vorba de îngîmfare, de exagerata 
prețuire de sine. Ea și-a făcut loc 
mai cu seamă în rindurile unor 
sportivi consacrați. Maria Vicol, 
element cu reale calități, unul 
dintre cele mai autentice talente

mod grosolan disciplina impusă 
unui sportiv.

Sancțiunile acordate de către bi
roul Federației romîne de scrimă 
trebuie să constituie un avertis
ment pentru elementele care în
calcă disciplina socialistă sau care 
tolerează asemenea încălcări — fie 
că e vorba de sportivi, fie de an
trenori care trec cu vederea fapte 
reprobabile și care neglijează 
munca de educare comunistă a 
sportivilor.

Ivirea unor asemenea fapte con
damnabile își are rădăcina fi în 
folosirea în unele paturi ea unire-

nori, instructori sau conducători ai 
secțiilor sportive a unor elemente 
străine de interesele poporului 
muncitor. Secția de scrimă „Tînă
rul Dinamovist" a fost ani de zile 
condusă de un antrenor, cu o po
ziție dușmănoasă regimului nostru 
de democrație populară. Este știut 
că antrenorul are și atribuții de 
ordin educativ în colectivul în 
care lucrează, de aceea nu pot 
căpăta o asemenea muncă de răs
pundere oameni cu vederi înapo
iate, în stare să influențeze în 
mod negativ pe tinerii sportivi.

Răspunderea față de această 
stare de lucruri, revine în primul 
rînd unor colective sportive, care 
nu chibzuiesc cu seriozitate a- 
tund dnd încredințează funcția 
de antrenor. De asemenea o răs
pundere serioasă revine și organi
zațiilor U.T.M. care au datoria de 
a se preocupa în mod permanent 
de educarea comunistă a tinerilor 
sportivi. Organizațiile U.TJM. și 
colectivele sportive au datoria să 
lupte neobosit pentru formarea 
sportivilor ca cetățeni de nădejde 
ai patriei noastre socialiste, 
meni de tip nou, care 
călăuzească în întreaga lor 
tate de principiile moralei
niște, de grija pentru valorifica
rea condițiilor pe care le asigură 
azi statul de democrație populară 
in scopul dezvoltării continue a 
sportului romînesc, ,

M. RANGA I

V. Zimenko țintește...
Surprizele n-au lipsit chiar 

din prima zi a celei de-a V-a 
ediții a Campionatelor Inter
naționale de tir ale R.P.R. 
Henri Herșcovici a cucerit 
titlul de campion internațional 
al R.P.R. în proba combinată, 
după un baraj cu Iosif Sîrbu 
și Otakar Horinek. El realizea
ză 590 puncte, cîte 295 puncte 
în cele două manșe (30 focuri 
fiecare, de la 
100 m.).

O adevărată
oferit — prin _ ...
torioasă — tînărul trăgător so
vietic Boris Kriheli. Deși nu 
era favoritul nr. 1 al probei, 
el s-a comportat excepțional, 
adjudeeîndu-și titlul de cam. 
pion internațional al R.P.R. în 
proba de pistol precizie cu 550 
puncte. La numai două puncte 
diferență s-a clasat cehoslova
cul Vladimir Kudrha. urmat de 
Nicolai Bondariev (U.R.S.S.) 
cu 547 puncte. Surprinzător de 
neplăcut s-au prezentat în a- 
ceastă probă reprezentanții 
țării noastre. Cu o singură 
excepție — Silviu Tibacu în
tr-o evidentă ascendență de 
formă — ei au concurat cu 
mult sub posibilitățile lor rea
le. Cum sîntem de abia la în
ceputul acestei mari întreceri 
le acordăm încă un credit mo
ral în speranța că în zilele ur
mătoare nu ni se va mai servi 
din paharul deziluziei. Cum 
era și de așteptat „spectaco
lul" zilei ni l-au oferit „vînă- 
torii" de talere. După cele 100 
de talere trase în prima zi, 
plutonul este condus de sovie
ticul Zimenko. El uimește de-a 
dreptul prin siguranța cu care 
țintește (în prima zi, 96 talere 
ochite din 100 posibile).

distanța

surpriză 
evoluția sa

S. SPIREA

de

I

ca oa- 
să se 
activi- 
cornu-

S-a consumat fi
nala celei de a Vl-a 
ediții a campionatu
lui mondial de fotbal. 
La ora actuală sînt 
cunoscute atît echipa 
campioană mondială 
— Brazilia, cit și re
zultatele înregistrate 
de eelelalte 15 for
mații participante 
întrecerea finalistelor 
„Cupei Jules Rimet" 
a fost urmărită cu 
interes în toate țările 
lumii. In timpul des
fășurării competiției 
in Suedia au sosit 
numeroși suporteri 
pentru a-și încuraja 
echipele naționale. Și 
totuși, buna desfășu
rare a acestei însem
nate întreceri sporti
ve, a fost întunecată 
de comportarea șo
vină și huliganică a 
celor cîteva mii de 
turiști vest-germani 
față de care 
roase organe 
să au luat o 
ne hotărîtă.

Cine sînt în fond 
acești „turiști" și 
cum au înțeles ei să 
se comporte în ora
șele suedeze ? Răs
punsul la această în
trebare ne este 
de 
Well" 
„Cîteva 
so ane, 
bani ca 
buiască 
haimanale educate îu 
decursul ultimilor ani 
în spiritul celui mai 
curat șovinism. Acești 
„vizitatori" au sosit 
cu cînțecul „Deut
schland, Deutschland 
uber ales“ pe buze 
și s-au comportat ca 
o armată de ocupa
ție în civil**. întoc
mai ca pe vremea lui 
Hitler...

Felul cum s-au 
purtat cei aproape 
10.000 de suporteri

nume- 
de pre- 
atitudi-

dat 
ziarul ,Junge

care scrie : 
mii de per- 
avînd destui 
să nu tre
să muncească,

vest-germani în Sue
dia a produs o ade
vărată indignare în 
rîndurile cetățenilor 
suedezi. Faptele lor 
au umplut de indig
nare coloanele 
suedeze și nu au pu
tut fi trecute 
cere nici de 
vest-germană.
tarii reprezentativei 
de fotbal a R.F. Ger
mane, dintre care 
mare parte se aflau 
în stare de ebrietate, 
au defilat pe străzile 
orașelor suedeze, au 
distrus peluzele de 
flori ale noului sta
dion din Malmo și 
au insultat gazdele 
lor suedeze de așa o 
manieră incit pînă și 
ziarul vest-german 
„Die IFelt" a fost 
silit să ajungă la con
cluzia că „gloata su
porterilor vest-ger
mani a avut aspectul 
unei „canalii fioro’ 
se". Și iată cum d 
crie 
,J)ie 
tarea 
Iii" : 
înaintea 
meciurilor, 
rau amețiți 
tură, sticlei: 
chiu ieșeau 
buzunarele 
lor".

Pînă și 
sud-americc 
sionat de < 
a transm. 
sale : „R.l 
nu joacă 
Suedia, 
război".

Bineînț- 
asemenea 
vizită" nu 
ca suporterii v'e^- 
mani să nu fie tratai, 
din partea publicului 
suedez cu ceea ce m e
ritau : antipatie fă
țișă.

Lucrul acesta s-a 
văzut în timpul me
ciului desfășurat la

Hălsingborg, cu echi
pa R. Cehoslovace, 
unde evoluția jucăto
rilor vest-germani a 
fost privită în tăcere 
de spectatorii si 
dezi. Iar cele r- 
cute după acest 
cind miile de 
teri vest-gerr 
invadat cu f 
nul au fost 
zate de zi 
„Expresse 
„nebunie' 
face că 
R.F. C 
să fie 
litat<
ziar’ 
ris 
sc

mai deț 
Welt" cot 
acestor

„Cil c- 
ît
rr-

• ■

TOATĂ ATENȚIA 
fotbaliștilor junior

Dați-ne voie, ca înainte de a vă vorbi despre finala cam 
tului republican de juniori la fotbal, să vă prezentăm fon 
celor două echipe care duminică după amiază pe stadionul 
blicii ne-au oferit o partidă excelentă presărată cu faze de 
clasă. U.T.A. (antrenor N. Dumitrescu) : Gavrilovici — Ves. 
Virag, Faur ■_ Toth, Koszka — Selejan, Igna, Vați, Gal, Mac: 
DINAMO (antrenori I. Nedelescu și Șt. Stănculescu) : Matache 
Valcan, Vulpeanu, Dumitrescu — Constantinescu, Radu — As: 
Varga, Vilcov, Bizgu, Bogdănescu. Arădenii se întorc acasă • 
titlul de campioni pe anul 1957—1958, ducind odată cu Cupa 
speranțele suporterilor echipei U.T.A., din „A" că peste un an-doi 
puștij aceștia vor împrospăta echipa obosită a ,.bătrinilor“ care 
cu greu a scăpat de retrogradare. Merită toate laudele atît Fede
rația romînă de fotbal cît și cluburile respective care s-au îngrijit 
de buna desfășurare a campionatului și de îndrumarea acestor 
tineri fotbaliști. Dinamovișlii nu trebuie să fie triști. La fel de bine 
puteau să ciștige și ei mai ales că s-au dovedit mai bine pregătiți 
din punct de vedere tehnic, dar echipa campioană s-a apărat ex
celent, dovedindu-se mai bine pregătită la capitolul tactic. U.T.A. 
are toate motivele să-și felicite portarul mai ales pentru două mo
tive : în primul rînd Gavrilovici n-a primit nici un gol iar în al 
doilea rînd, pentru că portarul arădan a... marcat singurul gol al 
echipei sale, transformind un „11“ m.

Am văzut în această finală de campionat republican, faze de o 
rară frumusețe pe care de mult timp nu mai reușesc să ni le 

ofere „bătrinii".
Bine ar fi dacă ceva mai multe echipe de fotbal și cît mai multe 

cluburrar urma exemplul cluburilor U.T.A. și „Dinamo“ București 
care au făcut tot ce au putut pentru sprijinirea juniorilor, deoarece 
de aici trebuie să așteptăm să „răsară** speranțele de mîine ale 
fotbalului romînesc.

Păcat însă că trebuie să încheiem această scurtă notă cu o 
observație critica: Valcan și Constantinescu ne-au arătat că deși 
se află în rîndul juniorilor sînt „capabili" încă de pe acum de 

țeșlri nesportive, lovindu-și intenționat adversarii de joc. Dezapro
băm și ieșirile vedetiste ale portarului Matache, care, supărat de 
înfringere a uitat că se află pe un teren de sport în fața a zeci de 
mu de oameni.

M. ZONIS
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pată 
simi, 
o cureți în cîteva 
nici o picătură de săpun.

Dar iată că de curînd, repre
zentanții presei au fost convo- 
cați la Ministerul industriei 
Petrolului și Chimiei. în loc de 
orice introducere, in fața fiecă
ruia a fost pusă o punguitță cu 
un praf alb, moale...

In industria noastră petrochi
mică, concomitent cu fabricarea 
maselor plastice și a fibre'or 
sintetice, s-a început pentru 
prima oară producția detergen
ților — agenți de spălare care 
înlocuiesc cu succes săpunurile 
comune, avînd calități superioa
re acestora.

Acum nu mai e vorba de di
verse prafuri sau preparate pe 
bază de clor etc., „înlocuitori" 
de săpun, ci un produs radical 
deosebit, superior săpunului și 
cu o largă gamă de întrebuin
țări.

Datorită calităților lor deose
bite, detergenții — un nou pro
dus descoperit de chimie — ocu
pă azi în țările cu o industrie 
înaintată un loc deosebit de 
important în producția bunuri-

părea o curiozitate: o 
ce cerneală sau de £ră- 
pe o stofă sau pe o mobilă, 

clipe fără

lor de consum, eliberând pentru 
alte nevoi mari cantități de 
grăsimi animale și vegetale.

Programul de dezvoltare a 
industriei chimice a U.R.S.S. 
prevede ca prin fabricarea înlo
cuitorilor de grăsimi și a deter-

Concursul 
internațional

GEORGE ENESCU"

săpunului<

Pictura după model

rățire șl degresare cu 1,5 kg. 
săpun de rufe. El costă mult 
mai ieftin decît săpunul.

Spre deosebire de săpun, de
tergentul are aceeași eficacitate 
și în apele dure. Aceasta con
stituie una din principalele ca
lități ale noului produs, deoare
ce este știut că în multe regi
uni ale țării, în special în re
giunile de munte, apele dure 
(adică cele caicaroase) pe lîngă 
faptul că la spălare cer un con
sum mai mare de săpun, nu dau 
rezultate satisfăcătoare.

DETERGENTII

șl tacâmurilor se ușurează sim
țitor pentru gospodine.

In plus — ni se atrage aten
ția — spălarea cu detergenți e- 
limină necesitatea frecării obiec
tului spălat.

Instalația de fabricare a de- 
iergenților de la Fabrica chi
mică Timișoara, precum și în
treg procesul tehnologic, au fost 
concepute, proiectate și constru
ite de un colectiv de tehnicieni 
din țară.

Pentru o sporire continuă a 
producției de detergenți, este în 
curs de finisare la uzina petro
chimică din Ploești o nouă in
stalație, cu o capacitate de 10 
ori mai mare decit cea de la 
Timișoara.

în centrul 
atenției

urmași ai
genților să se elibereze pînă în 
1965 cel puțin 400.000 tone ule
iuri comestibile.

în S.U.A. producția de de
tergenți a crescut de asemenea 
de la 724 tone 
1.3S6.000 tone în

Ca urmare, pe contul deter- 
genților, într-o 
consumul de săpun a scăzut.

în țara noastră, producția 
detergenților pe bază de trimer 
al izobutilenei s-a început la 
Fabrica chimică Timișoara, lin 
kg. din acest detergent echiva
lează ca putere de spălare, cu-

în 1951 la 
1956.

serie de țări

Este de remarcat că față de 
săpun detergentul mai prezintă 
avantajul că poate fi întrebuin
țat la spălarea manuală sau in 
mașinile de spălat, cu foarte 
bune rezultate, atit la spălarea 
fibrelor naturale (lină, bumbac, 
mătase) cit și la spălarea fibre
lor sintetice (nylon, capron 
etc.). De asemenea el poate fi 
întrebuințat la degresarea și 
spălarea vaselor de bucătărie, 
veselei, tacîmurilor, băilor, chiu
vetelor etc. Prin întrebuințarea 
detergenților, spălatul vaselor

Pentru îmbunătățirea
PRODUCȚIEI
DE MOBILĂ

PRIETENIE VEȘNICĂ
(Urmare din pag. I-a)

buit vizitele pe care colhoznicii 
și oamenii de știință sovietici le-au 
tăcut în regiunea Constanța, îm
părtășind țăranilor noștri munci- 

>gata lor experiență, meto- 
irire? producției 

! De
iranii 

tă’ 
te
i

tori
Iele pentru sporiri 
-gricole, vegetale și 
asemenea, viz" 
muncitori,' 
rii le-s 
tic s

A •

a deschis o pagină nouă în istoria 
relațiilor sovieto-române, care se 
bazează pe marile principii ale in
ternaționalismului proletar.

îndeplinind datoria noastră ostă
șească și aceea de internaționaliști 
pe teritoriul patriei voastre, noi 
am cunoscut bine harnicul popor 
romîn, bogata și originala lui cul
tură națională.

Pe militarii țărilor noastre so
cialiste — a spus mai departe vor- 

ideife nobile 
ale in- 

senti-
marea 

... muncii 
pașnice, libertății și independenței 
popoarelor lor.

în încheiere, generalul maior 
1. E. Kopienko a transmis mulțu
mi oamenilor muncii din orașul 

• onstanța pentru ospitalitatea 
rdială, pentru atitudinea priete- 
iscă față de militarii sovietici.

numele militarilor romîni a 
Jit apoi contraamiralul Sandu 
orghe, care a spus printre al- 

Oamenii muncii și militarii 
or noastre armate, au încon- 

< pe militarii sovietici cu sen
timente de adîncă prietenie. La 
rîndul nostru am simțit din partea 
lor aceleași sentimente de fră
țească prietenie, care caracterizea
ză legăturile între oameni cu 
aceleași năzuințe, cu aceleași idea
luri. Pentru noi militarii staționa
rea trupelor sovietice în țara 
noastră a constituit un minunat 
prilej de adîncire a frăției de 
arme romîno-sovietice, a fost un 
minunat prilej de cunoaștere di
rectă a experienței lor bogate, a 
metodelor de instruire și educare 
a militarilor.

Vorbitorii au fost întrerupți în 
nenumărate rînduri de îndelungi 

frăfiei între

biterul — îi unesc ___
ale marxism-leninismului, 
ternaționalismului proletar, 
mentul de mîndrie pentru 
onoare de a sta de strajă

aplauze și lozinci care au exprimat 
dragostea oamenilor muncii și mi
litarilor din Constanța față de 
marea Uniune Sovietică și de 
glorioasa sa armată.

întâlnirea s-a încheiat cu into
narea Internaționalei.

Apoi Ansamblul Armatei Sovie
tice din Constanța și Ansamblul 
„Ciocîrlia" au prezentat un pro
gram artistic.

★
La Cazinoul din Constanța a 

avut loc o întâlnire a femeilor din 
oraș cu soții ale militarilor sovie
tici. Intr-o atmosferă de caldă 
prietenie femeile romînce și sovie
tice și-au oferit reciproc buchete 
de flori, daruri, baticuri, insigne, 
și-au afirmat hotărîrea de a lupta 
împreună pentru aceeași cauză: 
fericirea copiilor și a căminelor 
lor, pacea în întreaga lume.

(Agerpres)

y.mmele
- jtici din

Cari ai Armatei
-.jcicwr'ăTfus printre altele ge

neralul maior V. E.~ Kopienko, este 
S deosebită bucurie să vă mulțu
mim pentru această călduroasă 
manifestare care are loc în preaj
ma marii sărbători naționale a 
poporului romîn, cea de-a 14-a 
aniversare a eliberării Romîniei 
de sub jugul fascist. Eliberarea 
Romîniei a marcat începutul unei 
ere noi în istoria poporului romîn, 

O expresie a
comsomoliști și utemiști

Acad. Horia Hulubei, care va 
participa ca expert din partea Re
publicii Populare Routine la lu
crările conferinței de la Geneva 
a exiperților pentru studierea mij
loacelor de detectare a exploziilor 
nucleare a părăsit luni Capitala 
plecând în Elveția. în cursul ace
leiași zile acad. Horia Hulubei a 
ajuns la Geneva.

★
Printr-o hotărîre a Consiliului 

de Miniștri a fost înființat pe 
data de 1 iulie 1958 Teatrul 
de Stat „Mihail Eminescu" 
Botoșani.

Note la o conferință 
de presă

Ieri, ziariștii au fost invitați 
la Ministerul Construcțiilor și 
Materialelor de Construcții, 
unde a avut loc o conferință 
de presă în legătură cu pro
blemele industriei de prelucra
re a lemnului și de fabricare a 
mobilei.

Conferința de presă a fost 
deschisă de tov. Mihai Szuder, 
locțiitor al ministrului.

Răspunzîndu-se la întrebările 
ziariștilor, s-a arătat că în ul
timul deceniu producția de 
mobilă a crescut de circa 9 ori. 
Totodată, cantitatea de mobilă 
existentă nu satisface încă pe 
deplin necesitățile consumato
rilor, deoarece, datorită crește
rii nivelului de trai, puterea 
de cumpărare a oamenilor 
muncii a crescut. Ca urmare 
în perioada 1959—1965 vor 
intra în funcțiune fabrici noi, 
moderne, de mobilă, la Balta 
Sărată, Iași, București, Tg. Jiu, 
Blaj, Suceava, etc.

In numele cititorilor noștri 
ne-am interesat de măsurile 
care se iau pentru sporirea 
sortimentelor de mobilă, mai 
ales a celor de consum popu
lar. Am împărtășit de aseme
nea părerea unor tineri, expri
mată prin scrisori primite la 
redacție, că se fac încă prea 
puține eforturi pentru introdu
cerea în producția de serie a 
prototipurilor elegante și fru
moase expuse cu diferite ocazii.

Ca răspuns la întrebările și 
propunerile făcute de mai 
mulți ziariști, conducerea De
partamentului materialelor de 
construcții a arătat că se vor lua 
măsurile necesare pentru îm
bunătățirea continuă a activi
tății în domeniul producției de 
mobilă și a produselor finite 
din lemn.

St"

(Urmare din pag. I-a)

mună de odihnă a tineretului 
romîn șl a tinerilor militari 
din unitățile armate sovietice 
care vor pleca în curînd spre 
patrie. A fost o caldă manife
stare de prietenie și unitate.

Intre tinerii romîni și cei 
sovietici, adunați în grupuri 
prietenești, s-au purtat discu
ții îndelungate, s-a făcut 
schimb de insigne și adrese.

Intr-un asemenea grup l-am 
întâlnit și pe căpitanul Man
surov și sergentul Ivan Beiu- 
rus discutând cu mecanicul 
Panciu Niculae și sudorița Pa- 
raschiva Ciocan. Căpitanul 
Mansurov și sergentul Bela
rus, ambii secretari de Corn so
ni ol în organizațiile lor, poves
teau celor doi tineri romîni 
despre bogata și frumoasa 
viață comsomolistă.

Curînd, la ziua de odihnă a 
tineretului alături de tinerii 
romîni și sovietici au venit și 
tineri din R. Cehoslovacă, R.P. 
Ungară și R. D. Germană 
aflați în tabăra internațională 
de la Mamaia.

Seara, tinerii constănțeni au 
fost oaspeții corhsomoliștilor 
care i-au primit cu drag.

Colonelul sovietic Piotr Ma
ximov a depănat in fața ite- 
miștilor și comsomoiiștilor 
amintirile sale de om sovietic. 
El a zugrăvit epopeea vie a

muncii șl luptei comsomoiiști
lor din orașul Kazan, al că
ror secretar a fo6t între anii 
1925—1930.

A luat apoi cuvântul tovară
șul Teodor Coman, primul se
cretar al comitetului regional 
U.T.M. care a mulțumit din 
inimă ostașilor și întregu
lui popor sovietic, pentru 
sprijinul frățesc, generos, 
pe cere ni l-au dat în 
lupta pentru eliberarea noa
stră de sub jurul fascist, 
cît și pentru sprijinul multila
teral acordat în opera de con
struire a socialismului

Un emoționant moment a 
fost cel in care it. major Di- 
mitr Volkogonov a înmînat 
unui număr de 21 de utemiști 
diplome de onoare pentru spri
jinul pe care l-au acordat or
ganizațiilor de comsomol ale 
unităților staționate în oraș.

La rindul său Teodor Co- 
man a înmînat comsomoliști- 
lor ca amintire veșnică a 
prieteniei ce s-a cimentat în
tre tineretul constănțean și 
comsomoiiștii din armata so- 
vietică un drapel roșu din 
partea Comitetului regional 
U.T.M. și o frumoasă ma
chetă.

Așa s-a încheiat această cal
dă manifestare a veșnicei fră
ții între tineretul romîn și so
vietic.

★
La cimitirul evreiesc din Iași a 

avut loc duminică comemorarea a 
17 ani de la pogromul săvîrșit de 
către bandele fasciste antone3- 
ciene asupra populației evreiești 
din țara noastră, cînd aproape 
11.000 victime nevinovate au pie
rit pe străzile orașului și în tre
nurile morții.

C* urmare a intrării în 
funcțiune a unor noi benzi ru
lante la „Radio Popular" mun
citorii și tehnicieni au început 
să producă în serie un nou 
tip de aparat de radio romi- 
nesc „Romanța". Aparatul 
este prevăzut cu trei lungimi 
de undă și are 4 plus 1 lămpi.

In foto : Prima serie a nou
lui tip de aparat de radio „Ro
manța" este gata. Controlorul 
Mihafl Grigore face un ultim 
control înainte de ambalare.

AGENȚIILE »E VOIAJ
d e sezon

întreprinderea de voiai
și exploatarea restaurantelor C. F. R.

face cunoscut că începînd de Ia data de 1 iunie 1958 s-au 
deschis agenții de voiaj de sezon în următoarele stațiuni balneo
climaterice: Băile Hercuiane, Băile Buziaș. Barsec, Sovata, Go
vora, Căiimănești, Olănești, Vasile Roaită, Vatra Dornei, Slănic 
Moldova și Eforie.

Pe data de 1 iulie a.c. se deschide agenția de voiaj 
orașul Giurgiu strada Gării nr. 6

De la aceste agenții de voiaj se pot obține: 
Bilete de călătorie în țară și străinătate. 
Suplimente pentru vagoane de dormit. 
Tichete pentru trenuri cu locuri rezervate. 
Suplimente pentru trenuri accelerate. 
Abonamente de orice fel.
Bilete pentru călătorii în gru puri, 
precum și viza oricăror legitimații de călătorie. 
Pentru a vă asigura confortul în timpul călătoriei,

FOLOSIȚI VAGOANELE RESTAURANT
PRECUM ȘI RESTAURANTELE DIN PRINCIPALELE STAȚII 

Sortimente bogate de preparate culinarei cofetărie și băuturi.

în

Să participăm activ la depistarea și distrugerea 
GÎNDACULUI DE COLORADO

(Urmare din pag. I-a)

dacul de Colorado să se efectueze 
din trei în trei zile.

Pentru faptul că în multe rin- 
duri invazia gîndacului de Colo
rado se producea numai la cîteva 
ore după efectuarea ultimului 
control, în aceste organizații de 
bază și în multe altele, cu spriji
nul conducerii gospodăriilor colec
tive s-au organizat și echipe de 
cercetași cu misiunea specială de 
a executa controale zilnice pe toa
te suprafețele cultivate cu solatia- 
cee.

Aceasta a avut ca rezultat des
coperirea imediată a locurilor in
fectate și stîrpirea dăunătorului.

Experiența organizațiilor de ba
ză U.T.M. și a organizațiilor de 
pionieri fruntașe în acțiunea de 
depistare, distrugere și preîntâm
pinare a răspîndirii gîndacului de 
Colorado a scos în evidență nece
sitatea organizării unor echipe de 
control permanente. Totuși, în 
multe organizații de bază U.T.M- 
din regiunile Oradea și Timișoara, 
— de exemplu — aceste echipe 
au funcționat numai atît timp cît 
au durat controalele din prima ju
mătate a lunii iunie. După aceasta 
ele au fost desființate de către 
organizațiile de bază U.T.M. sub 
pretextul că pericolul gîndacului 
de Colorado ar fi fost înlăturat, 
fapt care nu reflectă nici pe de
parte realitatea. In comuna Săldă- 
bagiu de Munte din raionul Ora-

dea, la numai cîteva zile după 
efectuarea ultimelor controale și 
după desființarea echipelor de ti
neret, create special în acest sens, 
au reapărut din nou focarele de 
gîndaci de Colorado. Insă, de da
ta aceasta în număr mult mai 
mare și pe suprafețe mult mai 
întinse. Aceste focare au fost des
coperite în mod cu totul întâm
plător, după ce ele produseseră 
pagube în culturile de cartofi. Dar, 
cu, toate acestea, acțiunea de com
batere n-a mai pornit ca la în
ceput, în mod organizat. Din 
această pricină nici pînă acum fo
carele n-au fost încă distruse. Ac
țiunea desfășurîndu-se în mod

dezorganizat, focarele s-au extins 
și la celelalte culturi din familia 
solanaceelor. Exemplul acesta nu 
este unicul.

Organele și organizațiile de ba
ză U.T.M. din regiunile invadate 
de gîndacul de Colorado au dato
ria să continue acțiunea pornită 
intr-un mod mult mai organizat, 
creînd în fiecare loc echipe.

Una din sarcinile urgente este 
reînființarea și reactivizarea echi
pelor de tineret, care au fost des
ființate și crearea de noi echipe 
cu caracter permanent în vederea 
distrugerii acestui periculos dău
nător.

Concursul internațional pentru 
vioară și pian „George Enescu', 
care se va desfășura peste cît ev i 
luni la București, este așteptat cu 
deosebit interes in cercurile muzi
cale din numeroase țări. Pînă acum 
la concurs s-au înscris peste 90 de 
concurențe, tineri pianiști și vio
loniști din diferite regiuni ale glo
bului. Astfel peste 50 de pianiști, 
30 de violoniști și 9 cupluri pen
tru interpretarea sonatei a lll-a de 
George Enescu au anunțat că se 
pregătesc în vederea concursului, 
studiind lucrări ale marelui no
stru muzician, ale unor compozi
tori clasici și contemporani, romîni 
și străini, care figurează în pros
pectul concursului.

In unele țări, în vederea ace
stui important eveniment artistic 
internațional au loc concursuri 
pentru desemnarea celor mai va
loroși reprezentanți. De aurind la 
Moscova s-a desfășurat în acest 
scap o audiție unională in cadrul 
căreia s-au relevat tinere talente. 
In același timp tineri interpreți 
din țara noastră se pregătesc cu 
seriozitate pentru concurs sub con
ducerea atentă a unor profesori 
cunoscuți ca Florica Muzicescu, 
Gheorghe Halmoș, Silvia Herbe- 
scu, Garabet Avachian, Ion Gean
tă, Franc isc Balogh.

Din juriu fac parte personalități 
ale vieții muzicale din întreaga 
lume: violoniștii David Oistrach 
și Nehudi Menuhin, dirijorii John 
Barbirolli, Carlo Zecchi și Sașa 
Popov, pianiștii Claudio Arrau, 
Halina Czerny Stefanska, Monique 
Haas și alții. Președintele juriului 
pentru pian va fi artistul poporu
lui Constantin Silvestri, iar al ju
riului pentru vioară va fi artistul 
poporului George Georgescu.

(Urmare din pag. I-a)
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frunte cu. dîrzenie greutățile oe 
ivesc în munca lor.

Nu-i ușor să fii „benist".
Cablurile au balans. ~ 

leagănă pe deasupra 
purtată pe cabluri între 
încărcare și blocurile de 
lunci cînd se descarcă 
bena se ridică brusc în sus. Pentru 
cei zece beniști, lucrul a devenit 
obișnuit. Datorită lor se înregistrea
ză multe succese ta turnare. Zapca 
Gh. și Pepelea Viorel sînt cei mai 
buni. Pe ploaie, pe vînt, pe geruri 
năprasnice, pe arșița soarelui, zi 
și noapte, Bistrița este traversată.

Le place meseria, îi pasionează. 
Acesta e secretul faptului că ei nu 
ezită nici 
fața unor 
prejurări și 
grele.

Nimeni 
obligă să 
ze aici, 
chiar pe 
locuri 
poate lucra fără 
emoții. Dar „beniștii", toți tineri, 
își dau seama că e nevoie de ei 
tocmai în acest loc nespus de greu.

Prieteni cu dînșii, dar și mai 
temerari, sînt mecanicii. Cînd be
nele se blochează pe cabluri, ei 
sînt aceia care le repară. Cum ? 
De spus, e destul de simplu. Se în
cing cu centura de siguranță și se 
leagă de un cablu de susținere. 
Apoi sprijiniți în mîini, pe ca
bluri, pornesc la drum. Gheorghe 
Acatrinei face drumul acesta cu a-

în 
îm- 
mai

nu-i 
lucre-

Sînt 
șantier

unde se

seBena 
barajului, 
rampa de 
lucru. A- 

betonul,

PENTRU TINERET

ceeași obișnuință ca un virtuos al 
arenei.

N-a existat nici măcar un singur 
caz în care un mecanic să ezite să 
plece pe cablu pentru a repara 
defecțiunea. Gerul, ploaia, amețea
la, sînt lucruri cărora băieții de 
aici nu le mai dau importanță. Cel 
mai de seamă lucru pentru dînșii 
e să funcționeze agregatele tot 
timpul. Toți acești oameni n-au o 
construcție fizică aparte. Nu 1 Sînt 
oameni obișnuiți. Dar au perma
nent în față conștiința puternică 
a necesității și importanței lucru
lui pe care-l fac. Acesta-i stimu
lentul curajului.

★
Frumoase sînt împrejurimile 

Bicazului. Și mai frumoase sînt 
Cheile Bicazului. Iar Lacul Roșu 
e fermecător. Constructorii le vi
zitează des. Nu se mai satură ad- 
mirind încîntătoarele priveliști.

într-o duminică a fost organi
zată cu muncitorii de la uzină și 
tunel o asemenea excursie la La
cul Roșu. Febrilitatea pregătirilor 
o luat sfîrșit cînd oamenii s au 
văzut instalați în mașini. Ii aștep
ta o vreme admirabilă. Cîțiva au 
observat însă că vreo doi tineri 
lipsesc. S-au întrebat unii pe alții 
unde sînt și n-au aflat. Și-au spus 
că poate au întîrziat. l-au aștep
tat, și apoi, văzînd că nu mai vin, 
au plecat.

Unde erau absenții ?
Sîmbătă noaptea la tunel ieșire, 

se defectase pompa de beton. Tre
buia demontată și înlocuită. Iar 
treaba aceasta nu se face cit ai 
bate din palme. Comunistul Mihai 
Constantin și utemistid Teodor 
Avram s-au oferit insă să schim
be pompa imediat. Au lucrat du
minică toată ziua, duminică noap
tea, iar luni dimineața agregatul 
a intrat în funcțiune și cei doi 
mecanici au plecat liniștit la tre
burile lor.

Ca urmare a acestui fapt, pe lu
na nvai planul a fost îndeplinit și 
depășit și 100 metri cubi de beton 
au foșt turnați peste plan.

Mihai și Avram din proprie ini
țiativă au renunțat la excursie. 
Mai bine zis — au ales datoria. Și

o

revină ca să ajute la evacuarea a- 
pei. Și tinerii, dar absolut tofi, au 
instalat pompe, au executat lu
crări ajutătoare și n-au stat o 
clipă, pînă ce toată apa a fost ex
trasă. Șase ore au lucrat. S-au o- 
dihnit apoi vreo două ore și au 
reînceput lucrul — de astă dată la 
locurile lor de muncă, în cadrul 
schimbului lor normal.

Am vrut să aflu cîteva nume ale 
acestor oameni. N-am reușit. Spun 
cei de aici că toți au muncit cu 
aceeași dîrzenie.

La cariera fabricii de ciment s-a 
produs nu de mult o derocare ma
sivă.

In urma acestui fapt a fost blo
cată și linia ferată și șoseaua. în 
plus, o stîncă de mărimea unei 
case „s-a instalat" chiar în vadul 
riului Bicaz, trimițîndu-i apele pe 
șosea.

Deși fabrica de ciment mai avea 
materie primă, ea fu amenințată 
să-și oprească lucrul, deoarece 
pînă la urmă rezervele i s-ar fi 
isprăvit. Comuniștii au cerut să 
meargă să încarce ei piatra în ca
mioane, să deblocheze linia și să 
ferească șoseaua de stricăciunile

l-au urmat foarte mulți ute- 
și tineri. Cîteva zile în șir,

n-au regretat nici clipă. Așa ra

(Urmare din pag. l-a)

mare număr de tineri în discuții.
In timpul anulti) de învățămînt 

comitetul regional U.T.M. a or
ganizat două consfătuiri cu di
recțiunile universităților populare 
în care s-a analizat activitatea 
acestora, luîndu-se din timp mă
suri de îmbunătățire a muncii. 
De exemplu la Universitatea 
populară a tineretului din Vișeu 
frecvența lăsa mult de dorit; de 
asemenea nici lecțiile erau a- 
sigurate din timp. In orașul Si
ghet, cu toate îndrumările comi
tetului regional U.T.M-, nu se tre
cuse la complectarea lecțiilor cu 
forme tinerești de activitate (fil
me educative, reuniuni cu temă, 
excursii legate de lecții). In 
urma acestor onsîătuiri comite
tele orășenești, U.TuM. din a- 
ceste orașe au luat măsuri pen
tru lichidarea lipsurilor, pentru 
reorganizarea direcțiunilor uni
versităților susarr.intite, asigurînd 
totodată frecventa printr-o mun
că susținută dusa în organizațiile 
de bază U.T.M.

Ultima consfătuire a scos în 
evidență interesul cu care tinerii 
frecventează cursurile acestor 
universități și își însușesc lecțiile 
predate. De altfel în multe orga
nizații de bază se observă că în 
urma frecventării acestor univer

sități utemiștil au un nivel politic

și cultural mai ridicat. Ei răspund 
mai activ la acțiunile organiza
ției, în munca de producție. Prin 
cunoștințele însușite ei pot acum, 
la rîndul lor, să lămurească altor 
tineri o serie de probleme politi
ce, tehnice, științifice. Discuțiile 
utemiștilor cursanți cu ceilalți ti
neri din întreprindere i-au atras 
pe aceștia din urmă la frecventa
rea universității și la partici
parea în acțiunile de masă ale 
organizației noastre. La „Unio“- 
Satu Mare, cooperativa „7 No
iembrie", Sighet, „Tînărul Mara- 
mureș“-Vișeu și altele mulți ti
neri au cerut să fie primiți în or
ganizație.

Munca sîrguincioasă depusă în 
tot timpul anului a făcut ca la 
închiderea universităților popu
lare ale tineretului să se constate 
rezultate îmbucurătoare. Univer
sitățile din Satu Mare (director 
Toth Zoltan) și Sighet (director 
Buzatu Ion) sînt fruntașe pe re
giune. La sfîrșitul anului con
cursurile „Cine știe câștigă" au 
fost organizate în vederea reca
pitulării cunoștințelor însușite. 
Tinerii Fișer Adalbert, muncitor 
la C.F.F., Simen Ion, Vasilache 
Aurel — brigadieri, 
Alexandru, lucrător 
R.P.R., Iancu Maria 
tile Și alții, toți din 
versității din Sighet

Qhimbriș 
la Banca 

O.C.L.-Tex- 
cadrul uni- 
au dovedit

că și-au însușit o pregătire te
meinică la cursuri. Ei au primit 
diplome de absolvenți și nume
roase premii în cărți. Și la con
cursul de închidere organizat la 
Satu Mare tinerii s-au prezentat 
bine pregătiți, utemiști ca Mezei 
Georgeta (muncitoare la fabrica 
Solidaritatea). Buteanu Alexan
dru, Batori Vașile (muncitori la 
fabrica „Unio"), Teodorescu Ga
briela (P.T.T.R.), Sabău Viorel 
(combinatul „1 Mai") demon- 
strînd că universitatea i-a ajutat 
să-și ridice substanțial nivelul 
ideologic și cultural. Nu putem 
să nu amintim de frumoasa acți
une a Comitetului orășenesc 
U.T.M. Satu Mare și a conduce
rii universității de aci care au 
organizat închiderea anului de în
vățămînt cu o excursie în orașul 
Cluj și la Bobîlna. In această 
excursie tinerii au vizitat fabrici
le și casa lui Matei Corvin iar la 
Bobîlna s-a ținut o conferință 
desore răscoala corniță de aici.

Rezultatele obținute ne îndrep
tățesc să tragem concluzia că 
primul an de învățămînt în a- 
ceste universități ale tineretului 
a fost un an de experiență încu
nunată de succes. Prin aceste 
forme am izbutit să intensificăm 
munca educativ-instructivă cu ti
nerii noștri, să contribuim la creș
terea nivelului lor de cunoștințe

politice și culturale. Rezultatele 
obținute sînt o garanție că aceas
tă nouă formă de învățămînt pen
tru tineret va contribui și mai 
mult la educarea comunistă a ti
neretului. In atenția comitetului 
regional U.T.M. va sta în viitor 
remedierea lipsurilor existente 
încă în activitatea unora din u- 
niversități (în mod special la cea 
din Baia Mare, care deși cea mai 
aproape de noi a fost superficial 
ajutată, ceea ce a făcut ca 
frecvența să fie slabă și să se 
neglijeze aproape total organiza
rea diferitelor acțiuni, atractive în 
cadrul activității universității)'. 
Antrenarea întregului activ al 
comitetelor orășenești U.T.M. 
în îndrumarea tuturor organiza
țiilor de bază spre atragerea ti
nerilor la universitate trebuie să 
stea și pe viitor în atenția noa
stră.

Rezultatele bune obținute vor 
fi popularizate în întreprinderile 
și instituțiile din aceste orașe, 
astfel ca în anul viitor numărul 
tinerilor cursanți să crească. Co
mitetul regional U.T.M. împreună 
cu S.R.S.C va studia posibilita
tea deschiderii unor noi universi
tăți populare pentru tineret pe 
lîngă întreprinderile mari din re
giune, precum și extinderea a- 
cestei forme de învățămînt și în 
rîndurile tinerilor de la sate.

apei, 
miști 
oamenii au încărcat pietre în ca
mioane și au reușit să aducă lu
crurile la normal, durea Marin, 
strungar în fier, care cunoaște 
meseria de șofer, a lucrat pe 
mion. Ceilalți au făcut ceea 
știau sau ceea ce era nevoie.

Ca urmare a acestui fapt nu 
mai că impasul a fost trecut, 
fabrica a și fost asigurată cu ma
terie primă pentru trei luni de 
zile. Desigur că aici își are ohîr- 
șia depășirea planului lunar pe lu
na mai la ciment cu 7,4 la sută.

Oamenii au lucrat în aceste oca
zii, cu toate că nu aceasta era a- 
tribuția lor. Au lucrat pentru că 
au înțeles : ■ în momentul respec
tiv, aceea era singura lor îndato
rire.

și
ca-
ce

nu- 
dar

lor, conșțiin-îndemnat conștiința 
fa comunistă.

•k
La Bicaz se petrec fapte de e- 

roism la care participă nu numai 
cîțiva oameni ; sînt cazuri de 
eroism colectiv, lată numai două 
dintre acestea.

Atunci cînd a venit ploaia a- 
ceea năpraznică de care vorbeam 
la început, în zona centrală a ba
rajului a început să se adune apă. 
Și s-a adunat atit de multă, incit 
a acoperit și excavatoarele din a- 
cel loc. Fiindcă vă dați seama că 
excavatoarele nu sînt de o șchioa
pă, se poate imagina ușor ce s-a 
întimplat acolo. Trebuia intervenit 
imediat, intrucit puteau fi pericli
tate aproape toate lucrările din 
zona respectivă.

Organizația de partid a propus 
tinerilor care lucrau în schimbul 
dpi fi te aflau în timpul liber ti

★
Am povestit cîteva episoade din 

eroismul constructorilor hidrocen
tralei „V. 1, Lenin"-Bicaz. Aces
tea sînt fapte cu care se va mîndn 
întreg poporul.

înfăptuitorii lor sînt oameni mo
dești, dar înflăcărați de dorința 
îndeplinirii îndatoririi lor față de 
patrie.

Ei știu că ceea ce făuresc aici e 
o puternică centrală electrică, a 
cărei energie va contribui la dez
voltarea industriei și agriculturii 
Moldovei, la avîntul vieții noi în 
această regiune atit de înapoiată 
în trecut.

în această muncă eroică tinerii 
constructori sînt însuflețiți de pa
triotismul sădit intr-inșii de orga
nizațiile U.T.M., adevărate focare 
de educație comunistă a tineretu
lui pe linia arătată de partid,

Cînd la Bicaz vor pomi turbi
nele, ei vor pleca în alte 
cu mîndria că la ridicarea 
centralei au pus din plin 
rul. „Cetatea luminii" oa râmine 
peste ani, ea un monument al con
strucției pașnice, o mărturie a 
eroismului socialist,

locuri, 
hidro- 
umâ-



avut Ioc pe Stadionul

Vom păstra întotdeauna
unitatea lagărului socialist

||m>

Comunicat 
asupra consfătuirii reprezentanților 

unor partide comuniste și muncitorești
BERLIN 30 (Agerpres).—La 30 iunie ziarul ,(Neues Deutschland" 
publicat următorul comunicat:
între 27 și 29 iunie 1958, la invitația Comitetului Central al Parti

dului Comunist din Germania, Ia Berlin a avut loc o consfătuire la 
care au participat reprezentanții următoarelor partide comuniste și 
muncitorești : Partidul Comunist din Belgia, Partidul Comunist din 
Danemarca, Partidul Comunist din Germania, Partidul Socialist Unit 
din Germania, Partidul Comunist Francez, Partidul Comunist din 
Marea Britanie, Partidul Comunist Italian, Partidul Comunist din 
Luxemburg, Partidul Comunist din Olanda, Partidul Comunist din 
Norvegia, Partidul Comunist din Austria, Partidul Muncitoresc Unit 
Polonez, Partidul Comunist din Suedia, Partidul Muncii din Elveția 
și Partidul Comunist din Cehoslovacia.

Consfătuirea s-a desfășurat în spiritul internaționalismului prole
tar și al legăturii strînse frățești dintre partidele comuniste și munci
torești în lupta pentru pace, împotriva politicii agresive a imperia
liștilor americani și germani, împotriva înarmării atomice a Repu
blicii Federale Germane.

Defilarea oare a 
" MOSCOVA 29 (Agerpres). — 
După cum anunță TASS la 29 iu
nie s-a sărbătorit la Moscova îu- 
tr-un cadru festiv Ziua tineretului 
sovietic. In parcurile de cultură și 
odihnă au avut loc serbări și în
treceri sportive organizate de ti
neret. In marile piețe din Mosco
va au avut loc mitinguri. In Piața 
Fioșle delegații de tineret au de
pus coroane de flori la zidul 
Kremlinului unde sînt înmormîn- 
tați vechi bolșevici și participant! 
la luptele revoluționare.

Pe stadionul central „Lenin" a 
avut loc un grandios miting la 
care au participat conducători al 
Partidului Comunist și Guvernului 
Sovietic.

cetățeni ai orașului Kiev au dat 
dovadă de multă inventivitate și 
ingeniozitate. Felul în care erau 
dispuse coloanele de tineri care 
au participat la paradă evoca is
toria glorioasă a Comsomolului 
leninist, faptele de eroism ale ce
lor care au valorificat pămîntu- 
rile înțelenite și ale constructori
lor minelor comsomoliste.

In ziua de 29 
ma-Ata, capitala 
îmbrăcat haina 
Aici sărbătoarea 
deschis printr-o
Centrală a orașului ș[ s-a în-

Iunie orașul Al- 
Kazahstanului a 
de sărbătoare- 

tineretului s-a 
paradă tn Piața

Lenin* din Moscova
cheiat pe stadionul „Spartak" din 
Parcul de Cultură și Odihnă unde 
au avut loc apoi demonstrații de 
gimnastică.

La Riga, capitala Letoniei, Ziua 
tineretului sovietic s-a desfășurat 
sub lozinca : „Pentru pace 1 Pen
tru prietenie între popoare 1“.

Pe stadionul „Daugava" din 
Riga, împodobit cu drapelele re
publicilor unionale și ale statelor 
tuturor continentelor globului, a 
avut loc un mare miting.

Și în celelalte orașe ale 
U.R.S.S. au avut loc mitinguri și 
serbări populare.

Schimb de note
între guvernele Uniunii Sovietice 

și R. P. F. Iugoslavia

★

MOiSCOVA 30 (Agerpres). — 
TASS transmite: Ziua tineretului 
sovietic a fost sărbătorită de ti
neretul din U.R.S.S. în cadru 
festiv și cu nesfîrșită veselie.

Centrul serbărilor la care au 
luat parte tinerii cetățeni din 
Kiev, capitala Ucrainei, a fost 
Stadionul Republicii. Pe stadion 
s-au adunat mii de tineri și tine
re pentru a asista la paradă. La 
pregătirea acestei serbări tinerii

Marea demonstrație 
de la Londra

împotriva cercurilor războinice
LONDRA 30 (Agerpres). — 

TASS transmite: La chemarea 
partidului comunist, în după- 
amiaza zilei de 29 iunie a avut 
loc la Londra cea mai mare de
monstrație din ultimii ani a oa
menilor muncii englezi în apăra
rea păcii, pentru o politică exter
nă independentă și drepturile vi
tale ale poporului englez.

Manifestanții s-au îndreptat 
spre piața Trafalgar, unde a avut 
loc un miting de masă.

A luat cuvîntul John Gollan, 
secretarul general al Partidului 
Comunist din Marea Britanie, 
care a chemat poporul englez 
„să păzească independența țării 
de atentatele lui Dulles și a ați- 
ță tori lor ia război americani".

Avocații
William Bullit este pe

semne în delir! Ascultați cum 
își închipuie viitorul omenirii 
această fostă mărime a diplo
mației americane — ascultați 
ce făgăduiește lumii generalul 
Bechoir, personaj al cărții sale 
intitulată „Despre marele glob 
pămîntesc" și in care el scru
tează anii ce vin.

...Genul uman, aflăm noi, a 
fost nimicit de bombe atomice. 
Au rămas în viață doar doi 
aviatori, care gonesc în jurul 
globului pămîntesc cu iuțeala 
fulgerului, unul după altui, cu 
avioane rachetă. Dar și acești 
„ultimi mohicani" n-au sfîrșit-o 
bine: avioanele lor ultramo
derne s-au prăbușit unul după 
altul, undeva in Africa, la ră
dăcina unui palmier pe care 
se afla cocoțat un cimpanzeu 
gîrbovit împreună cu stimabi
la sa soață. Fiind martor al 
unui sfîrșit atît de tragic al 
omenirii înnebunite, cimpan
zeul se întoarce, melancolic, 
spre aleasa inimii lui și, ridi- 
cînd din umeri, îi spune sem
nificativ — în cea mai curată 
engleză:

— Acuma, draga mea, tre
buie s-o luăm de la început...

Iată cit de «trist se termină 
această excursiei în viitor între
prinsă de mist.tr Bullit.

In general, trebuie să spu
nem că, in ultima vreme, în 
jungla politicii atomice ameri
cane se manifestă o slăbiciune 
deosebită pentru maimuțe.

Cărui fapt se datorește acea
stă înduioșătoare atenție a unor 
personalități din S.U.A. față de 
rudele lor foarte îndepărtate ?

Duvă cît se pare, vechii an
tropoizi au un rol de seamă 
în fundamentarea teoretică a 
politicii cursei înarmărilor ato
mice și hidrogenice. Scriitorul 
englez Aldouis Huxley un 
mare iubitor al Americii trustu
rilor a scris un roman „filoso
fic" intitulat „Maimuța și esen
ța". El încearcă să-și convingă 
cititorii că pricinile „iminentei" 
catastrofe atomice trebuie 
căutate „în fondul vicios de 
maimuță al omului ca atare, în 
instinctul care îi este propriu 
de distrugere și exterminare re
ciprocă".

Trebuie să remarcăm că for
mularea aci citată a lui Huxley 
se potrivește de minune nu 
„omului în general", ci orîn- 
duirii capitaliste atît de dragă 
acestui scriitor englez. Intr- 
adevăr, izvorul războaielor îl 
constituie fondul vicios al ca
pitalismului, intr-adevăr capita
lismului îi este foarte proprie

tendința războaielor de distru
gere și exterminare.

Nu-i greu să vezi unde vor 
să ajungă toți acești bullit ți 
huxley. Ei ar dori să-i facă pe 
oamenii simpli să se „obișnuia
scă" cu ideea războiului ato
mic, să considere un asemenea 
război drept ceva „normal", 
drept ceva izvorît nu din setea 
de profituri a monopoliștilor ci 
din... „instinctul de distrugere 
și exterminare" — chipurile 
specific omului, drept ceva îm
potriva căruia n-are nici un 
rost să lupți.

Nu fără motiv, crainicii im
perialismului vestesc „sfîrșitul 
lumii". Înfricoșați de soarta 
lumii putrede capitaliste, căzu
tă în marasm ei socot că ar pu
tea salva orînduirea lor fali
mentară pe calea cursei înar

mărilor atomice, pe calea unui 
măcel atomic. Ei încearcă să 
intimideze omul de pe stradă 
cu „inevitabilitatea" războiului 
atomic tocmai pentru a-i stoar
ce noi impozite militare care 
să alimenteze casele de bani ale 
neguțătorilor de moarte. Buși- 
nessul atomic se dovedește a fi 
frate de singe cu politica ato
mică și isteria atomică.

„Un spectacol pasionant I — 
strigă la toate colțurile de 
stradă reclama cinematografică 
din Broadway — „O catastro
fă nemaipomenită" I „Grăbi- 
ți-vă să vedeți tabloul ve
ridic al distrugerii New Vor- 
kului! De teamă o să vă pier
deți și pantalonii!“

Paralel cu încercările de a 
„obișnui" oamenii cu ideia răz
boiului atomic se încearcă răs- 
pîndirea minciunii cum că după 
un asemenea război fiecare „o 
va duce bine".

Bomba e prezentată drept 
un panaceu împotriva tuturor 
relelor. In filmul său „Cei 
cinci", regizorul Awballer în
cearcă să dovedească, de pildă, 
că, în urma măcelului atomic 
mondial, vor fi rezolvate auto
mat, toate problemele insolu
bile ale capitalismului: nu va 
mai fi șomaj, nu vor mai exista 
oameni înfometați. Așadar, șo
merii, exploatații din țările ca
pitaliste sînt invitați să nu 
mai lupte împotriva monopo
liștilor ci să sprijine îmbogăți
rea regilor bombelor, atomice

atomice"
aștepănd cu răbdare „prosperi
tatea generală" care va urma 
războiului atomic...

In ce-i privește pe regii bom
belor atomice, pe toți acești 
rechini ai industriei militare, ei 
intr-adevăr se bucură de pros
peritate. Ei gonesc după obli- 
ținerea de cîștiguri grase în 
această industrie a morții. Ei 
se află în plină febră a 
uraniului. In căutare de mine
reuri radioactive mișună peste 
tot „exploratori". Din regiu
nile înzăpezite ale Alascăi pînă 
în șesurile din New Mexic a- 
par mereu stUpi indicatori ai 
businessmanilor înarmați cu 
detectoare portative „Geiger". 
Ei ar fi gata să ridice aseme
nea stîlpi chiar în jurul monu
mentului lui George Washing
ton pentru că și aici, s-au des
coperit — zice-se — anumit» 
cantități de minereu radioactiv.

Atomlștii își storc mințile 
pentru rezolvarea problemei 
privind gradul efectului econo
mic al armelor de exterminare 
în - masă. Defunctul senator 
Bryan Mc.Mahon, pe care corn- 
patrioții l-au poreclit „domnul 
Atom din Capitoliu", trecînd 
în împărăția cerurilor, a lăsat 
cu limbă de moarte să se facă 
totul ca arma atomică america
nă să devină „cea mai bună ți 
cea mai ieftină armă". Dînd 
urmare sfatului dat de senato
rul de tristă memorie, colone
lul Leghorn, din forțele mili
tare aeriene ale S.U.A. a calcu
lat deunăzi că „uciderea 
populației urbane cu arma ato
mică este cea mai ieftină posi
bil : exterminarea unui om va 
costa cel mult trei dolari". E 
cazul să arătăm că în isteria și 
nebunia lor autorii acestei 
„contabilități atomice" se con
trazic serios. Colonelul Leghorn 
este în divergență cu eco
nomiștii atomici autorizați din 
S.U.A. care declară categoric 
că, luîndu-se în considerație 
„randamentul optim al bombei 
atomice", uciderea unui om nu 
va costa în nici un caz mai 
mult decît un dolar.

Citind toată această contabi
litate atomică, parcă-l vedem 
pe domnul Morgan frecîndu-și 
palmele de mulțumire. Dacă ar 
putea, ei, toți acești gentlemeni, 
cu pofte de dihori ar înneca 
lumea întreagă in potopul răz
boiului atomic, numai să se 
aleagă cu profituri grase.
Dacă ar putea...

Dar, în toate colțurile globu
lui, mereu mai mulți oameni 
luptă cu hotărîre pentru a nu 
permite unui pumn de maniaci 
să distrugă civilizația umană.

EM. RUCAR

MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
TASS transmite:

In numerele lor din 1 iulie 
ziarele sovietice au 
schimbul de note care 
în mai—iunie între 
Uniunii Sovietice și 
Populare Federative 
asupra unei serii de 
privind relațiile economice dintre 
cele două țări. Publicarea cores
pondenței este legată de faptul 
că această problemă a fost pre
zentată nejust și tendențios în 
presa iugoslavă.

La 27 mai Ministerul Afaceri
lor Externe al U.R.S.S. a încu- 
noștințat ambasada R.P.F.I. că 
guvernul sovietic este pus în 
fața necesității de a propune să 
se fixeze termene mai îndepărta
te de folosire a creditelor acorda
te Iugoslaviei prin acordurile din 
12 ianuarie și 1 august 1956.

In notă se explică că această 
necesitate a apărut în legătură 
cu hotărîrea adoptată recent de 
U.R.S.S. cu privire la grăbirea 
dezvoltării industriei chimice, a 
căre[ înfăptuire va necesita în 
următorii ani noi investiții mari.

Totodată partea sovietică a de
clarat că este gata să livreze 
Iugoslaviei utilaj și să execute 
lucrările de proiectare și cele
lalte lucrări prevăzute prin acor
duri^ dar nu pe credit ci contra- 
plată în cadrul schimburilor cu
rente de mărfuri. S-a propus de 
asemenea să se livreze Iugosla
viei, în cadrul schimbului reci
proc de mărfuri, o anumită can
titate de îngrășăminte minerale 
și alte produse industriale pe 
timpul cît se amînă punerea în 
funcțiune a întreprinderilor.

In nota din 3 iunie Secretaria
tul de Stat pentru Afacerile Ex
terne al R.P.F.I. a respins pro
punerile guvernului U.R.S.S. și a 
comunicat că guvernul Iugosla
viei nu poate lua în considerație 
motivele invocate în nota guver
nului U.R.S.S.

In nota de răspuns din 28 iu
nie a Ministerului Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S. se constată că

publicat 
a avut loc 
guvernele 
Republicii 

Iugoslavia 
probleme

guvernul R.P.F.I. nu s-a decla
rat de acord nici măcar să dis
cute fondul propunerii Uniunii 
Sovietice și că s-a situat pe o 
poziție care nu poate să nu pro
voace mirare.

După cum s-a arătat în nota 
Guvernului Sovietic din 27 mai, 
Guvernul Sovietic propunînd mo
dificarea termenelor de folosire 
a creditelor, a pornit de la noile 
necesități apărute în Uniunea So
vietică de a se face investiții mari 
capitale pentru dezvoltarea indu
striei chimice. Totodată, el a ți
nut seama de declarația părții 
iugoslave că relațiile dintre Uniu
nea Sovietică și R.P.F.I. trebuie 
să se bazeze pe principiile avan
tajului reciproc. Partea sovietică 
pornește de la premiza că aceste 
declarații reflectă poziția bine 
chibzuită a guvernului iugoslav 
și dorința sa de a edifica relațiile 
economice dintre cele două țâr: 
ale noastre pe acest principiu.

Așadar, este vorba să se apro
pie condițiile acordurilor dintre 
U.R.S.S. și Iugoslavia de princi
piile pe baza cărora se încheie 
deobicei acordurile reciproc-avan- 
tajoase între state.

Propunînd modificarea terme
nelor de folosire a creditelor, ceea 
ce ar echilibra într-o anumită 
măsură avantajele acordurilor 
pentru ambele părți și nu numai 
pentru Iugoslavia, Guvernul So
vietic nu propune să se modifice 
celelalte condiții ale acordurilor, 
deși și aceste condiții sint excep
țional de avantajoase pentru 
R.P.F.I. și nu se aplică în cazu
rile cînd părțile nu urmăresc de
cît relații pur comerciale bazate 
pe avantaj reciproc. Nu se poate 
să nu se țină seama și de acest 
lucru la examinarea propuneiii 
sovietice.

Guvernul U.R.S.S. propune or
ganizarea unei întîlniri a repre
zentanților celor două guverne în 
vederea discutării concrete a 
problemelor ridicate de Uniunea 
Sovietică și a realizării unei în
țelegeri privind modificarea a- 
cordului mai sus-menționat.EVENIMENTELE DIN LIBAN

BEIRUT 30 (Ajerpre»). — 
„Lupte violente »-au desfășurat în 
tot curaul zilei de duminică Ia 
Tripoli, între insurgenți și forțele 
armate care au folosit artileria 
diatrugînd mai multe case de unde 
insurgenții atacau", comunică a- 
genția France Presse. Comentînd 
amploarea luptelor, agenția Reu
ter scoate în evidență că „forțele 
armate din jurul orașului Tripoli 
luptă pentru a împiedica pe răs- 
culații din acest oraș să facă jonc
țiunea cu cei din nord...".

Intensitatea luptelor do la Tri
poli a fost subliniată de purtăto
rii de cuvînt atît ai forțelor ar
mate cît și ai forțelor populare 
care menționau uciderea și răni
rea unui mare număr de comba
tanți din ambele tabere.

Corespondenții occidentali anun
ță că au foat distruse aproximativ 
100 de case, potrivit ordinului 
Ministerului Apărării al Libanului 
dat trupelor de a folosi artileria 
pentru a dărîma toate clădirile de 
unde vin împușcături. Cu toate ră 
acest ordin distrugător este apli
cat, după cum se vede, cu strășni
cie acțiunile forțelor populare spo
resc.

Luptele de Ia Tripoli au creat o 
stare de panică in rindurile con
ducerii marelui monopol „Irak 
Petroleum Company", deoarece în 
acest port se sfîrșește o conductă 
de cea mai mare importanță pen
tru transportul petrolului din 
Orientul Mijlociu.
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CALUL TROIAN SUFERĂ O TRANSFORMARE ISTORICA.

Puterile imperialiste vor să se folosească de O.N.U. pentru a 
interveni în mod legal în tre burile interne ale Libanului.

(Din „Neues Deutschland")
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VARȘOVIA 30 (Agerpres). — 
Agenția P.A.P, a transmis 

textul cuvîntării rostite la 28 
iunie de W. Gomulka, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.U.P. la 
șantierul naval din Gdansk, în 
cadrul ședinței festive consacrate 
Zilei constructorului naval

Tovarăși I 
Ingăduiți-mi să vă transmit 

prilejul sărbătorii de astăzi 
Ziua constructorului naval — _ . 
fierbinte salut cordial din partea 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, pre
cum și expresia recunoștinței 
profunde pentru munca voastră 
plină de abnegație

După ce a amintit dezvoltarea 
luată de industria de construcții 
navale, W. Gomulka a subliniat 
că Polonia populară — țara con
strucției pașnice socialiste — 
vede în Marea Baltică o mare a 
păcii și colaborării internaționale.

Partidul și guvernul a arătat 
mai departe W. Gomulka, acordă 
o importanță uriașă dezvoltării 
industriei construcțiilor navale.

Pînă în 1965 trebuie să sporim 
tonajul flotei noastre comerciale 
cel puțin de trei ori în compara
ție cu anul 1957

INCA DIN PRIMA ZI A EXI
STENȚEI POLONIEI POPU
LARE PARTIDUL ȘI PUTEREA 
POPULARA AU ACORDAT O 
MARE ATENȚIE DEZVOLTĂRII 
ECONOMICE A ȚARII NOA
STRE. Ca și în trecut, Îs 
fel și în viitor 
bază al politicii 
nomice trebuie să 
zarea țării. In cei 
tere populară, în 
s-a făcut un uriaș pas înainte. 
In prezent, producția industrială 
a Poloniei este de cinci ori mai 
mare decît în 1938

Ritmul dezvoltării economice a 
țării noastre, a spus în continua
re W. Gomulka, depinde de ase
menea de comerțul nostru exte
rior pe care trebuie să-I lărgim 
în permanență pentru a satisface 
nevoile crescînde ale industriei 
noastre în ceea ce privește ma
teriile prime, care nu ne ajung, 
de lărgirea relațiilor noastre eco
nomice cu toate țările socialiste, 
de diviziunea muncii între țările 
europene de democrație populară, 
care trebuie să se concretizeze 
în specializarea producției, în 
deosebi a industriei constructoa
re de mașini din unele țări, de 
într-ajutorarea țărilor socialiste, 
de perfecționarea sistemului con
ducerii economiei noastre națio
nale și de crearea condițiilor 
pentru ca întreprinderile să aibă 
libertatea de a desfășura o largă 
inițiativă economică, precum și 
de o serie de alți factori.

UNA DIN CONDIȚIILE CELE 
MAI IMPORTANTE ALE REA
LIZĂRILOR ECONOMICE DIN 
CEI 14 ANI CARE AU TRECUT 
ȘI ALE REALIZĂRII PLANURI
LOR NOASTRE DE CONTINUA 
DEZVOLTARE ECONOMICA 
ESTE APARTENENȚA POLO
NIEI LA COMUNITATEA ȚA
RILOR SOCIALISTE, ' ' ‘ ' 
GARUL ---------------
TANȚA DEOSEBIT DE MARE 
O ARE -------------------
ȚA ȘI PRIETENIA FRAȚEASCA 
CU UNIUNEA SOVIETICA.- 
Fără ajutorul în credite al 
Uniunii Sovietice, fără mașinile 
și mijloacele de producție sovie
tice, fără comerțul cu Uniunea 
Sovietică nici nu ar fi putut fi 
vorba astăzi ca în Polonia popu
lară volumul producției indu
striale să sporească de cinci ori, 
nu am fi avut Nowa Huța și 
multe alte întreprinderi indu
striale, noi nu am fi avut nici o 
industrie de construcții navale a- 
tît de dezvoltată. Voi înșiși știți 
mai bine ca oricine că șantierul 
vostru naval s-a dezvoltat în pri
mul rînd datorită comenzilor so
vietice.

ORÎNDUIREA SOCIALISTA 
PE CARE O CREAM ESTE MAI 
BUNA DECÎT ORÎNDUIREA 
CAPITALISTA. ACEST LUCRU 
ESTE DOVEDIT DE PROPRIA 
NOASTRA PRACTICA, DE REA
LIZĂRILE NOASTRE ÎN CON
STRUCȚIA SOCIALISTA, PRE
CUM ȘI DE PRACTICA CELOR
LALTE ȚARI SOCIALISTE, IN 
DEOSEBI A UNIUNII SOVIE- 
TICE — PRIMA ȘI CEA MAI 
PUTERNICA ȚARA A SOCIA
LISMULUI.

Timp de 27 de ani Uniunea 
Sovietică a construit socialismul 
singură, ca un stat izolat. Aceasta 
a fost posibil datorită condițiilor 
perioadei istorice de atunci, da
torită uriașelor bogății naturale 
ale Uniunii Sovietice, mărimii și 
puterii sale, precum și sprijinului 
moral și politic pe care i l-a acor
dat mișcarea muncitorească in
ternațională. In condițiile actua
le, orice țară care ar vrea să con
struiască socialismul numai cu 
forțe proprii, s-ar menține poate 
nu mai mult de 27 de zile, deoa
rece în prezent forțele reacțiunil 
internaționale nu ar permite ca 
vreo țară să construiască socia
lismul în mod izolat. In actuala 
perioadă istorică de după război 
toate țările care au răsturnat ve
chea orînduire socială și au pășit 
pe calea ’socialismului pot con
strui socialismul numai datorită 
faptului că formează comunitatea 
de neclintit a țărilor socialiste, 
se ajută reciproc, că au creat prin 
unitatea lor o forță colectivă pe 
care forțele reacțiunii și capita
lismului internațional nu o pot 
învinge. Aceasta este pe deplin 
valabil și pentru Polonia. Putem 
construi socialismul în țara noa
stră numai datorită faptului că 
Polonia face parte din comuni
tatea țărlor socialiste, că această 
comunitate există. Dacă ea nu ar 
fi existat nici țările socialiste nu 
ar fi putut exista. Izolate, răzle
țe, țările socialiste care s-au for
mat după cel de-al doilea război 
mondial, ar fi fost șterse de for
țele reacțiunii internaționale.

Cineva ar putea spune: Există 
13 țări socialiste, iar din lagărul 
socialist nu fac parte decît 12.
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Una din țări, adică Iugoslavia, 
nu face și nici nu vrea să facă 
parte din lagărul socialist; or, 
spun oamenii, imperialiștii nu o 
atacă, îi permit să construiască 
socialismul deși ea este izolată. 
Răspunsul la aceasta este simplu 
— IUGOSLAVIA, CA STAT SO
CIALIST POATE EXISTA NU- 
IMAI PENTRU CA EXISTA CO
MUNITATEA CELOR 12 ȚARI 
SOCIALISTE ȘI DE ACEST LU
CRU IȘI DA DESIGUR SEAMA 
FIECARE COMUNIST, FIECA
RE CETĂȚEAN AL IUGOSLA
VIEI, Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia, care datorită teoriilor 
sale revizioniste, greșite, izolea
ză, desparte Iugoslavia de comu
nitatea țărilor socialiste și aduce 
astfel un prejudiciu forțelor unite 
ale țărilor socialiste și întregii 
mișcări muncitorești internațio
nale. In ciuda năzuințelor neîn
doielnice și sincere spre o destin, 
dere a încordării internaționale, 
spre întărirea forțelor iubitoare de 
pace din lume, fapt pe care con
ducătorii și activiștii de partid și 
de stat iugoslavi îl subliniază in 
permanență, poziția lor negativă 
față de lagărul socialist, față de 
lagărul care reprezintă forța prin
cipală a păcii in întreaga lume, 
obstacolul principal în calea pla
nurilor militare imperialiste, nu 
numai că nu întărește forțele pă
cii ci le slăbește.
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Cuvînlarea rostită de 
W. Gomulka la șantierul 

naval din Gdansk
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De bună seamă că nimeni nu 
va nega — și chiar Uniunea Co
muniștilor din Iugoslavia trebuie 
să fie de acord cu aceasta — că 
întreaga reacțiune internațională, 
toate forțele imperialiste agresa 
ve se străduiesc din răsputeri să 
scindeze sau cel puțin să slăbea
scă, să submineze unitatea lagă
rului țărilor socialiste. Judecind 
în mod obiectiv, poziția adoptată 
de U.C.I. față de lagărul statelor 
socialiste favorizează aceste do
rințe și străduințe ale reacțiunii. 
Mai mult chiar in actualul con
flict care s a ivit din vina Iugo
slaviei, din vina U.C.I., între ele - 
și toate celelalte țări socialiste . 
toate partidele comuniste și mur 
citorești din lume, întreaga rea 
țiune internațională este de p- 
tea Iugoslaviei. Și este clar 
ar fi o absurditate dacă cir" • 
ar deduce din aceasta că re 
țiunea face aceasta din drag 
pentru Iugoslavia socialistă, 
perialiștii și reacționarii sint u 
manii socialismului. Dacă în con-, 
flictul actual ei sprijină Iugosla
via, ei fac aceasta numai pentru 
că vor să scindeze unitatea țări
lor socialiste. Ei ar vrea să în
demne celelalte țări socialiste să 
urmeze calea Iugoslaviei, să iasă 
dm lagărul țărilor socialiste.

In această problemă deosebit 
de principială și importanta pen
tru socialism, străduințele reac
țiunii internaționale și tendințele 
Uniunii Comuniștilor din iugo
slavia coincid în mod obiectiv 
independent de voința acesteia. 
Aceasta este baza conflictului 
care s-a ivit între Uniunea Comu
niștilor din Iugoslavia și toate 
partidele comuniste și muncito
rești.

Dorința fierbinte a partidului 
nostru este ca tovarășii iugoslavi 
să renunțe la această caie gre
șită pe care o uhmeză astăzi. Ni
mic, absolut nimic nu justifică 
poziția lor în actualul conflict, 
spre deosebire de conflictul din 
anii 1948—1954. Astăzi vina este 
a Iugoslaviei. PARTIDUL NO
STRU VA PĂSTRA ÎNTOT
DEAUNA UNITATEA ȚARILOR 
LAGĂRULUI SOCIALIST CA 
BUNUL CEL MAI DE PREȚ, VA 
DUCE ÎNTOTDEAUNA O PO
LITICA DE UNITATE A TUTU- 
ROR ȚARILOR LAGĂRULUI 
SOCIALIST. POTRIVIT ACE- 
STUI PRINCIPIU FUNDAMEN
TAL AL POLITICII PARTIDU
LUI NOSTRU LUPTAM ȘI VOM 
LUPTA ÎMPOTRIVA TUTUROR 
ACELORA CARE SUBMINEA- 
ZA ACEASTA UNITATE. Criti
căm cu asprime poziția comuniș
tilor din Iugoslavia, deoarece 
aceasta este o poziție greșită și 
dăunătoare. O criticăm în spe
ranța că mai devreme sau mai 
tîrziu ei își vor da seama de ca
racterul dăunător, al comportării 
lor de astăzi.

In străduința lor de a slăbi 
unitatea țărilor socialiste, pentru 
a semăna discordie și în țara 
noastră, forțele ostile socialismu
lui și cercurile imperialiste agre
sive folosesc orice posibilitate, 
fără a se da în lături de la nici 
un fel de mijloace. Un nou 
exemplu al acestui fapt este 
campania propagandistică dez
lănțuită de aceste forțe în jurul 
sentințelor pronunțate de Tribu
nalul din Ungaria în procesul 
lui Imre Nagy și al celorlalți a- 
cuzați. Cîte absurdități născocite 
în mod intenționat au răspîndit 
în legătură cu aceasta posturile 
de radio occidentale, aiureli și 
minciuni menite să deruteze oa
menii, să semene discordie în 
rîndul opiniei publice. Aceste 
posturi de radio și coloanele pre
sei străine alimentau opinia pu
blică cu știri senzaționale ca de 
pildă... „Gomulka a adresat lui 
Hrușciov o scrisoare de protest 
în legătură cu sentința din Un
garia...", Comitetul Central al 
P.M.U.P. a condamnat procesul 
lui Nagy... a emis în această 
problemă instrucțiuni adresate 
luturor organizațiilor de par
tid"... și, în sfîrșit .,Gomulka își 
părăsește postul".

Acestea sînt, tovarăși, meto
dele folosite de propaganda reac
ționară aflată în slujba cercuri
lor imperialiste agresive, metode i 
prin care aceste cercuri caută să 
slăbească Polonia populară, să 
ațîțe poporul polonez împotriva
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Uniunii Sovietice, să slăbească 
unitatea lagărului țărilor socia
liste.

Sentința aspră a tribunalului 
ungar reprezintă epilogul eveni
mentelor tragice din Ungaria 
de-acum aproape doi ani, un fel 
de desăvîrșire a zdrobirii contra
revoluției care a avut loc atunci 
în Ungaria. Nu ne revine nouă 
să apreciem proporțiile vinei și 
justețea sentinței pronunțate în 
procesul lui Nagy. Aceasta este 
o problemă internă a Ungariei.

Amintindu-ne de evenimentele 
din Ungaria nu trebuie să uităm 
că atunci se hotăra soarta orîn
duirii sociale a Ungariei. Contra
revoluția, care vroia să răstoarne 
orînduirea socialistă și să intro
ducă orînduirea capitalistă, a re
primat sîngeros și fără cruțare 
pe comuniști, pe apărătorii orîn-, 
duirii socialiste, i-a spînzurat pr 
străzi. Pentru a vă reda imagi-. 
nea acestor evenimente voi cita 
fragmente din știrile apărute în 
presa ungară la 2 noiembrie 
1956. Ziarul „Igazsag” scria: 
„Ieri în oraș au avut loc linșări. 
Pe ziduri au apărut Inscripții: 
Jos comuniștii, jos membrii da 
partid, să nimicim pe comu
niști I".

In timp ce în Ungaria contra
revoluționarii spînzurau pe co
muniști, lmre Nagy, fiind pre
mierul guvernului ungar, a de
clarat la radio: „Nimeni nu va 
fi pedepsit pentru participare la 
lupta armată" („Szabad Nep" 
din 29 octombrie 1956). Sub pre
siunea valului crescînd al contra
revoluției, a forțelor ostile pute
rii populare Imre Nagy, care era 
revizionist, a mers pas cu pas 
spre capitulare în fața contrare
voluției, a îndeplinit instrucțiu- 
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■ cercuri în legătură cu sentințele 
, Tribunalului din Ungaria, Înve- 
. ninează atmosfera internațională, 
. agravează situația, sporește pri- 
: mejdia de război. Aceleași sco-
■ puri urmărește . politica Germa

niei occidentale unde, sub protec
ția pactelor și uniunilor atlantice, 
se întărește Bundeswehrul. unde

. în trîmbițele propagandei revizio
niste antipolone, Bundeswehrului 
i se pregătesc arme atomice și> 
rachete nimicitoare.

De aceea numai naivii pot fi 
: înșelați de propaganda reacțio

nară dezlănțuită în jurul cazu
lui Nagy.

Din exemplul acestui caz pu
tem constata mai limpede cit de 
justă a fost poziția partidului 
nostru în anul 1956 în zilele de 
octombrie, cît de justă a fost li
nia noastră politică. PARTIDUL 
NOSTRU DUCE O POLITICA 
CARE CORESPUNDE INTERE
SELOR STATULUI ȘI PO 
PORULUI NOSTRU, O POLI
TICA PUSA IN SLUJBA SECU
RITĂȚII ȚARII NOASTRE 
DEZVOLTĂRII SALE SOCIA'- 
LISTE CONTINUE. DE ACEEA, 
AM ÎNTĂRIT ȘI VOM ÎNTĂRI 
ÎNTOTDEAUNA SOLIDARITA
TEA ȘI COLABORAREA FRA
ȚEASCA CU PUTERNICA NOA
STRA VECINA - UNIUNEA 
SOVIETICA, CU TOATE ȚĂ
RILE SOCIALISTE PE BAZA IN
TERNAȚIONALISMULUI, PRIE
TENIEI, ---------------- -
orînduire 
orînduire 
sema cît 
domeniu .____
între toate țările care pășesc spre 
același țel.

La timpul său. noi am dat o 
ripostă hotărîtoare forțelor reac
țiunii din Polonia care au spe
culat „teoria celei de-a doua e- 
tape", care și-au întemeiat spe
ranțele iluzorii pe „provizora
tul" orînduirii noastre și al pu
terii populare. Vom da aceeași^ 
ripostă hotărîtoare și acum și înr 
viitor dacă forțele care se stră
duiesc să împingă Polonia îndă-' 
răt, s-o ducă spre prăpastie, vor. 
încerca vreodată să ridice capuL 

NĂZUINȚĂ NOASTRA NE
STRĂMUTATA VA FI ÎNTĂ
RIREA CONTINUA, NEOBO-i 
SITA A SOCIALISMULUI, ÎN
TEMEIEREA VIEȚII SOCIALE 
ȘI POLITICE PE ÎNCREDE
REA RECIPROCA INTRE PAR
TID ȘI ÎNTREGUL POPOR, 
STRINS UNIT IN FRONTUL 
UNITĂȚII POPORULUI.

Munca liniștită și rodnică a 
fiecăruia la postul său, înfăptui
rea consecventă a politicii par
tidului și guvernului nostru r— 
lată calea pe care înaintăm cu 
succes și care a deschis în fața 
noastră perspectivele luminoase 
și bune ale viitorului. Putem 
privi cu încredere viitorul patriei 
noastre socialiste.

EGALITĂȚII. Creînd o 
a dreptății sociale, o 

socialistă, ne dăm bine 
de utilă este în acest 
colaborarea frățească

mist.tr

