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PLIA Zilnic de la G.A.S. „Mînăstirea" pornesc spre bazele de recepție 
peste 5 vagoane griu din noua recoltă.

Tinerii de la fabrica de hîrtie 
„1 Septembrie" — Bușteni s-au angajat 
să producă zilnic o tonă de hîrtie peste 
plan pentru ziarul „Scînteia tineretului"

Trecuseră cîteva zile de la con
ferința organizației regionale 
U.T.M. Ploești la care Ion Goran, 
secretarul comitetului U.T.M. de 
la fabrica de hîrtie ,,L Septem
brie" din Bușteni, participase ca 
delegat. Aici își notase Ion Goran 
o idee care începuse să-I preo ■ 
cupe în mod serios. In conferință 
reeșise cq cerințele pentru zia
rul lor „Scînteia tineretului" au 
crescut față de numărul de exem 
plare distribuite în regiune. El a 
comunicat această idee utemiștilor 
din fabrică. Și hotărîrea a fost 
luată. Intr-o adunare, ei și-au pro
pus să muncescă în așa fel incit 
pentru ziarul central al Uniunii 
Tineretului Muncitor SĂ PRODI 
GA ZILNIC O TONĂ DE HÎRTIE 
PESTE PLAN. Astfel, zile în șir 
ci s-au sfătuit și au analizat posi
bilitățile și măsurile care trebuie 
luate pentru îndeplinirea acestui 
angajament.

Muncitorii din fabrică și în pri
mul rînd comuniștii au sprijinit 
inițiativa tinerilor. Comunistul 
Szasz Bela, șeful secției fabricație 
a participat și el la consfătuirea 
de producție în care s-a decis 
soarta angajamentelor tinerilor 
cumpănind în liniște fiecare idee.

— Vasăzică, voi măi copii, ca 
să dați mai multă hîrtie aveți ne
voie de mai multă pastă de celu.

* loză. Dar nu cumva cereți cam 
multișor ? Auzi tu, o tonă pe zi ! 
Asta înseamnă 30—31 tone pe lu
nă, 364 tone pe an 1 Apoi, dacă-i 
așa trebuie lemn.

— Dar noi vrem
ceea ce ne-am 
Szasz, cu 
lemn.

Bătrînul Szasz și-a amintit 
propunerea făcută mai de mult 
legătură cu folosirea apei grase 
circuit închis, pentru recuperarea

să realizăm 
propus tovarășe 

aceeași cantitate

In practică
la Hunedoara

ultimelor fibre de hîrtie, pe care 
cabinetul tehnic n-o acceptase. 
Patru-cinci tone de fibre, care se 
duceau zilnic pe' apa Prahovei și 
înfundau paletele turbinelor uzi
nei electrice din Cîmpina vor veni 
acum în ajutorul tinerilor.

Hotărit, tovarășul Szasz 
tăcerea :

— «Fiți siguri >6ă vă vom

rupse

_ ajutaj
Consfătuirile de producție, or

ganizate pe secții, au avut meni
rea să ducă la rezolvarea multi
plelor probleme ridicate de ac
țiunea pornită. Rînd pe rînd, 
greutățile au fost învinse.

Utemiștii, tinerii și chiar vîr- 
stnicii, asemenea tovarășului Szasz, 
au avut de dus la îndeplinire, 
munci precise, stabilite în planul 
de măsuri tehnico-organizatorice, 
elaborat în aceste consfătuiri 
producție.

secțiile productive ale Combi
natului siderurgic din Hunedoara 
tac practică in prezent peste 2'10 
de sludenți de la institutele poli
tehnice din București, Timișoara și 
Cluj.

Tn fiecare secție a Combinatului 
au fost numiți ingineri, tehnicieni 
și maiștri.cu multă țxperie.’ta în. 
producție care îndrumă ăct.vila'ea 
practică de zi cu zi a student lor.

Printre studenții care 'a- prac
tică la furnale, oțelării și în alte 
secții se află și foștii muncitori și 
tehnicieni ai Combinatului. Mihai 
Bodea și Mihai Curcubată de 
exemplu, care au trecut anul 
II al Institutului' Politehnic din 
București au lucrat — primul ca 
iin.ncitor, al do:!ea ca tehmcinn la 
furnalele Hunedoarei. l:i iac parte 
din grupul de 25 muncitori și teh
nicieni pe care Combinatul i-a 
trimis anul trecut in institutele de 
invățămint superior pentru a de
veni ingineri siderurgiști.

de curînd pe ecranele
Capitalei

ENTUZIASM ȘI BUNĂ
ORGANIZARE

vizitat fabrica. Mi-am 
de frămîntările cc au 
pornirea

luna august pe ecranele cine- 
Capitală vor fi

dat 
pre- 

iniliativei. Acum,

Am 
seama 
cedat 
în întrecerea socialistă, toți tinerii 
sînt animați de lozinca : „Să pro- 

hîrtieducem zilnic o tonă de 
peste plan44.

Brigăzile de tineret de la mași
nile nr. 7 și nr. 8, ajutate 
nărui inginer Pavel Antonov, șirau 
organizat munca, au luat mă
suri pentru reducerea la maximum 

ruperilor de hîrtie, redueîndu- 
în felul acesta pierderile ca

de tî-

a 
se si

In _ „ .
matografelor din Capitală vor fi 
prezentate noi premiere cinemato
grafice.

Printre acestea sînt noile reali
zări ale studiourilot -sovietice — 
filmele Pavel Kprceaghin", ecra
nizare după cunoscutul roman al 
lui' Nikolai Ostrovski „Așa s-a că
lit oțelul" — ,,Comunistul", ,,Bo- 
tagoz" (Eroii Kazahstanului), 
„Marea cotitură", ..Lumina lui 
Octombrie" și „Deasupra noastră 
este aceiași cer" — inspirat de 
Festivalul Mondial al Tineretului 
și Studenților de la Moscova.

Vor fi prezentate 
filmele „Bravul soldat 
film în două serii producție a stu
diourilor cehoslovace, în regia lui 
Karel Stekly.

Cunoscuții artiști francezi Si
mone Signoret și Yves Montand 
sînt protagoniștii filmului „Vrăji
toarele din. Salem", coproducție 
franco-germană.

de asemenea
Swejk“,

Utemiști, tai!
Sprijiniți munca de 
transportare și re- 

cepționare a noji 
recolte la bazele

I

de recepție!
Organizați echipe de 
pază a convoaielor 
pentru ca nici un bob 
să nu fie înstrăinat! 1

IERI S-A DESCHIS LA PRAGA

Conferința Sindicală Mondială 
a TINERETULUI MUNCITOR

însăilez aceste rînduri din sala 
uriașă a operei din Praga care, 
începînd de' azi, timp de o săp- 
tămînă, va găzdui marea Confe
rință Sindicală Mondială a Tine
retului Muncitor din diferite țări 
ale lumii. Pînă aseară au so
sit ’ reprezentanți din 42 de

RECEPȚIONEAZĂ
D

noua recoltă
Baza de recepție din 

Nou este pregătită pentru îi 
zinarea noii recolte a 
urilor, a cantităților de 
contractate de G.A.C. și întovără
șirile agricole 
magazii au fost 
fectate. Numai 
Nou, care a 
tanța nr. 1, a 
acum la bază o 
32 vagoane de 
vagoane în cursul zilei de sîmbătă 
12 iulie. /

Laboratorul bazei de asemenea 
este pregătit pentru stabilirea ca
lității griului- Totuși la această 
bază se cere mai multă organiza
re. Jn multe comune Min raionul 
Arad treierișul a și început. Co
lectiviștii și întovărășiții vor aduce 
primele cantități de grîu treierat 
la baza de recepție pentru a-și în
deplini angajamentele stabilite 
prin contractele încheiate cu I.C.S. 
Recolta ori Cooperație. Baza însă 
nu cunoâște ce cantități de grîu 
au contractat cu statului G.A-C- 
urile și întovărășirile agricole din 
comunele care aduc produsele 
aici. Era de datoria C.R.R.-ului 
din Arad să comunice din vreme 
bazei cantitățile contractate de fie
care unitate în parte. Nu mai pu
țin adevărat este și faptul că nici 
șeful bazei, tovarășul Francisc Fe- 
kete. nu 
problemă, 
siuni 
Pînă 
orar care să planifice pe zile și 
pe ore sosirea coloanelor la bază, 
pentru a înlătura aglomerarea .la 
anumite ore și pierderile inutile 
de timp. Acest- orar trebuia de 
acum să fie afișat în fața bazei și 
în același timp să fie comunicat și 
în comune. Or, lucrul acesta nu 
s-a făcut. De asemenea, nu s-au 
asigurat nici muncitori zilieri care 
să descarce sacii, rămînînd ca 
această muncă să fie făcută de că-

cu statul. Cele 7 
curățate și dezin-

G. A. S. Aradul 
primit ți chi- 

transportat pînă 
cantitate de peste 
grîu, din care 10

s-a interesat de această 
Aceasta are repereu- 

asvpra organizării muncii, 
acum trebuia întocmit un

ti

Da la trimisul special 
al ziarelor , Scînteia 

neretului" și ..Munca"
---- o-----

și peste 150 observatori, 
anunțată de asemenea veni-

tre acei care însoțesc convoaiele ți 
baza să plătească gospodăriilor 
pentru această muncă. Convoaiele 
nu au atîția oameni care să exe
cute această muncă într-un ter
men cit mai scurt. Descărcatul la 
magazii se face acum destul de 
îr.cet. Acum, cînd nu este perioa
da de vîrf, rînd numai G. A. S. 
Aradul Nou și Fîntînele aduc pro
duse la bază, descărcatul durează

----- Q------

Raid prin cîteva baze 
de recepție din 

regiunile 
Timișoara și Cluj

-----•—.
mult. Vineri 11 iulie nici la orele 
23—24 nu s-a terminat descărca
tul griului.

Ce se va întîmpla atunci cînrf 
vor veni și întovărășirile și G.A.C.- 
urile ? Vor începe să apară con
voaie nesfîrșite care vor sta ore 
în șir în fața bazei.

lată cîteva probleme de organi
zare care se cer rezolvate în ter
menul cel mai scurt pentru ca 
munca de înmagazinare a cantită
ților de grîu alo statului să de
curgă în cele mai bune condiții.

C. BUCUR 
corespcndentul „Scînteii tine- 

rctuhii4’ pentru regiunea 
Timișoara

— Toți cei care lucrează la ba
ză sînt tineri. Ei au muncit cu 
elan pentru pregătirea magaziilor, 
reparații, curățenie și dezinfectare. 
Un lucru demn de subliniat : 30 
la sută din valoarea devizului în
tocmit pentru pregătirea bazei a 
fost executat prin muncă volun
tară inițiată de către organizația 
U.Ț.M. Astfel s-au realizat econo
mii de peste 10.000 lei. Cei mai 
harnici au fost tinerii Iile Purcuru 
și Ionel Pascu. Tot prin muncă 
voluntară utemiștii au reparat mi 
22 de zile înainte de vreme cele 
3 selectoare.

— Ceva despre planul de re- 
cepționare ?

— A fost întocmit mai de mult, 
bază el are experiența anilorLa

M. MUNTEANU 
corespondentul „Scînteii 
retului“ pentru regiunea

tine-
Cltij

(Continuare în pag. IlI-a)

tari 
Este 
rea delegărilor din încă 60 de țări. 
Atmosfera este aceea a marilor în- 
tîlniri sindicale internaționale, doar 
cu o notă aparte : tinerețea dclc- 
gaților. li deosebește, ce-i drept, 
înfățișarea, culoarea pielei, portul, 
dar le este comună tinerețea, vîrsta 
clanurilor îndrăznețe,' a aspirațiilor 
care țintesc departe și care nu pot 
fi încătușate.

Toți tinerii care se află la con
ferință, și cei care sînt încă în 
drum, așteptați fiind de cei pre- 
zenți, au venit aci, la Conferința 
Sindicală Mondială a Tineretului 
Muncitor, la chemarea celui de-al 
IV-lea Congres Mondial al Sindi
catelor. Faptul că ei reprezintă sin
dicate de diferite afilieri, din zeci 
de țări, dovedește odată mai mult 
că acțiunile Federației Sindicale 
(Mondiale au un ecou tot mai pu
ternic în lumea întreaga, că o- 
biectivele ci de luptă corespund 
năzuințelor oamenilor muncii, as
pirațiilor tineretului muncitor, par
te integrantă a clasei muncitoare.

Prima zi a lucrărilor conferinței 
a fost deschisă de Giuseppe Cas- 
sadei, secretar al Federației Sin
dicale Aîondiale. în prezidiu au 
fost aleși printre alții tov. Elena 
Teodorescu, secretar al F.S.M. și 
tov. Pascu Nicolac, secretar al 
C.C.S. din R. P. Romînă.

Din partea F.S.M. a rostit 
cuvînt de salut Louis. Saillant,

cretar general al F.S.M. Apoi corn 
ferința a aprobat în unanimitate 
ordinea de zi propusă.

Tn cuvîntul său tovarășul LOUIS 
SAILLANT a subliniat o ideie —• 
de care au fost străbătute, de alt
fel. toate lucrările pregătitoare ale 
conferinței și anume: că tineretul 
muncitor poate să lupte cu succes 
pentru drepturile sale numai în ca
drul luptei generale a oamenilor 
muncii, după cum muncitorii vîrst- 
nici pot să cîștige foarte mult an- 
trenind in acțiunile lor, în activita
tea sindicală, forțele pline de ener
gie însuflețită ale tineretului mun
citor.

O remarcă din sala conferinței: 
printre sutele de tineri din jurul 
meselor de lucru zărești figura 
unor oameni maturi, trecuți de
mult de pragul vîrstei de 20 de 
ani. Sînt conducători sindicali cu 
o practică îndelungată, cu un larg 
orizont al luptei de clasă, care ați 
venit aci, alături de cei tineri, să-i 
ajute cu priceperea, cu sfatul lor; 
să le împărtășească din experiența 
lor și totodată să și-o complecteze 
ci înșiși. Dovadă, aș putea spune 
mișcătoare, a grijii pentru gene
rația muncitorească în formare, a 
importanței pe care — la îndesn-

EUGEN POP

(Continuare în pag. TV'U)

IN CINSTEA
CONFERINȚEI

un
se-

Să
in

evităm transporturile 
utile și păgubitoare

Deocamdată, la baza de recepție 
din Turda o o acalmie totală. In 
raion încă nu s-a început treieri- 
șui, așa că cei care lucrează aici 
sînt încă în perioada de „așteptare 
a cerealelor". Tovarășul Tasile 
Anca, magazinerul șef, îmi expli
că pe îndelete cu lux de amănun
te cum s-au pregătit lucrătorii ba
zei pentru înmagazinarea cereale
lor.

pe ogoare:
Considering strîngerea recoltei 

o datorie patriotică a întregului 
nostru popor, peste 3000 de mun
citori din întreprinderile orașului 
Timișoara au ajutat duminică la 
strîngerea recoltei în 15 gospodării 
agricole de stat din raioanele Ti
mișoara, Ceacova și Jimbolia. 
Mobilizați de organizațiile U.T.M., 

mai mult de 2000 de tineri din 
întreprinderile și instituțiile ora
șului Constanța au lucrat dumini
că la strîngerea 
paielor, a spice
lor și la tran
sportul recoltei 
de pe arii. De a- 
semenea, munci
tori, funcționari 
și elevi din ora
șele Medgidia și 
Fetești au lucrai 
în unitățile a- 
gricole socialiste 
din jur.

Pînă acum în 
unitățile agrico
le socialiste din 
regiunea Galați

î

N. COTIGĂ

O nouă zi de muncă a luat sîîrșit. I< n Mustață iși informează brigada: „O tenă peste plan”. 
Celelalte două schimburi ii vor ajunge ?

-TO'

ir . '

au lucrat la strîngerea recoltei a- 
proape 5000 de muncitori.

în regiunea Oradea aproape 
1800 de muncitori din întreprin
derile „înfrățirea44, „Solidaritatea44, 
„Avîntul*4 și altele au ajutat în zi
lele săptămînii trecute gospodăriile 
agricole de stat Sălard, Oradea, Tă- 
mășeu și altele la strîngerea recol
tei.

Asemenea acțiuni au avut loc și 
în alte regiuni din țară.

j

La întreprinderea „Electrocar" din Capitală muncitoarea frun
tașă Teodora Teodorescu dă lucru de bună calitate și își depășește 

zilnic norma cu 18—20 la sută.

In 
rințe 
tu lui 
luni 
s-au 
uni ale organizațiilor sindicale și 
de tineret, in aproape 40 de ora
șe ale țării au avut Ioc reuniuni 
închinate acestui eveniment, in 
instituții, întreprinderi și sate s-au 
ținut adunări sindicale sau adu
nări deschise ale organizațiilor 
de U.T.M., convorbiri și conferin
țe pentru popularizarea largă a 
apelului adresat tineretului de 
cel de-al IV-lea Congres Mondial 
al Sindicatelor. Tinerii din uzine, 
de pe șantiere, din gospodării de 
stat și stațiuni de mașini și trac
toare au intensificat lupta pentru 
reducerea consumului de metal și 
colectarea fierului vechi, pentru 
realizarea de construcții bune* 
inai ieftine și într-un timp cit 
mai scurt, pentru înfrumusețarea 
orașelor și satelor și strîngerea 
grabnică a recoltei. în regiunea 
Timișoar a tinerii au economisit 
aproape 2000 tone de metal. Mai 
mult de 15.000 de tineri au luat 
parte la acțiunile de înfrumuse
țare a crașelor și satelor, pro
stind aproape 130.000 ore de 
muncă voluntară pentru amena
jarea de parcuri și stadioane, 
pentru repararea drumurilor, 
plantarea de noi puieți etc. Cei 
peste 22.000 de tineri din unită
țile agricole socialiste au grăb:t 
lucrările de strîngerea recoltei. In 
același timp tinerii din această 
regiune au colectat peste 350 
tone de fier vechi.

In întîmpinarea Conferinței 
la Praga numărul brigăzilor 
tineret care aduc un însemnat 
port în producție a ajuns în în
treaga țară Ia 15.000.

(Agerpres)

întîmpinarea primei Confer 
Sindicale Mondiale a tinere- 
muncitor, care a început 
Ia Praga, în țara noastră 
desfășurat numeroase acți-

de

de 
de

1

De curînd, la tribunalul raionului „Tudor Via 
dimirescu" din București s-a judecat procesul 
unor delapidatori ai avutului obștesc. Inculpați! 
au sustras din atelierele cooperativei meșteșugă
rești „Textila Nouă" mărfuri și materiale în va
loare de sute de mii de lei.

Cina sînt jefuitorii ?
Se afla la cooperativă un șef de secție pe 

nume Elias Bercovici. Mereu „îngrijorat" pentru 
soarta cooperativei, veșnic agitat în fața coopera
torilor, mieros în fața conducerii, plecat pînă Ia 
pămînt în fața celor de la centrală, domnul 
Elias părea să fie cel mai cinstit om din lume. 
Cu atît mai mult cu cit membrii cooperatori nu 
cunoșteau aproape nimic despre trecutul acestui 
individ. Domnului Elias 
să se împace cu gîndul 
petrecute în țară nu 
mai putea fi proprieta
rul fabricii de boian
gerie. In fabrică lucra
seră într-o mizerie de 
iad, de dimineață și 
pînă noaptea, fete slă
bite de presiunea abu
rilor fierbinți, cu ochi 
duși în fundul capului, 
cărora domnul Elias le 
lungea după bunul său 
plac ziua de lucru, ex- 
ploatîndu-Ie la maxi
mum, ca orice exploata
tor. Cine se împotrivea 
misia :

— Pleacă, drăguțo, dacă nu-ți place.
Și iată că vremurile acelea dispărură ca într-o 

furtună. Milioanele de muncitori din rindul că
rora domnul Elias își angaja cind voia și cum 
voia brațe de muncă deveniră stăpinii principa
lelor mijloace de producție din țară.

...Cînd 
lui Elias 
„donase" 
șugărești 
rator.

— Aduci ceva unelte și intri și dumneata — 
l-a povățuit Pevisocar.

Și Elias s a prezentat în fața cooperatorilor ca 
un biet mic meseriaș, dornic să muncească cin
stit în colectiv. Așa și-a schimbat domnul Elics 
cartea de vizită de patron în aceea de membru 
cooperator. înzestrat cu o inteligență ascuțită, 
abil și rafinat, streeurîndu-se pe sub ochii som
noroși ai unor gură cască el ajunse curînd șeful 
unității, iar Pevisocar subalternul său. Pevisocar 
încerca să te arate destul de mulțumit și acest 
lucru îl neliniștea cumplit pe Elias. Nu înțele-

îi era însă peste putintă 
că odată cu schimbările

gea cum de poate el să lucreze ca meseriaș în 
teslele salo ateliere fără să-i pese, fără să-1 doa
ră. Intr-o seară, invitîndu-1 la o plimbare cu 
mașina sa singura care-i mai 
med palpabil de cine fusese 
Elias izbucni:

— Trebuie să facem ceva
...Pe strada Anton Pann, la 

demnul A. Baron, fost proprietar de fabrică și 
avocat. O bună parte din avere, domnul Baron 
și-o păstra într-o cămăruță, sub canapea, concen
trată în lingouri de aur și valută străină. Pindea 
de după perdelele ferestrei în stradă ca un lup 
fugărit, visînd mereu la timpurile de altădată și 
încerca pe toate căile să-și mărească capitalul. In 
acest scop își menținea pe strada de mai sus, 
într-o curte, un atelier de boiangerie.

aducea aminte în 
dumnealui odată,

domnule !
nr. 54 bis, locuia

M A S T I
u

o

a tnăgitoareV

era poftit să-și dea de-

l-a întîlnit pe Mișu Pevisocar, domnu- 
i a mai venit inima la loc. Pevisocar 
atelierele sale unei cooperative mește- 
devenind în acest fel membru coope-

Elias îl cunoștea bine pe domnul Baron ; știa, 
de asemenea, că atelierul său duce lipsă de ma
terie primă ieftină. Pe de altă parte, în secția 
pe care o „conducea" descoperise posibilități 
pentru furt în „en-gros“. Ca fost patron și co
merciant, știa că bumbacul este o materie primă 
caro își mărește sau își micșorează greutatea în 
raport cu condițiile atmosferice ale locului unde 
este depozitat. Deci se putea fura fără să se 
simtă, adică fără ca serviciul contabilității să ob
serve vreo lipsă în gestiune. Rămînea numai să 
se înțeleagă cu Pevisocar care a primit bucuros 
propunerea de furt. Baron avea să le plăteas
că cite 90 de lei de fiecare kg. de bumbac. Se 
mai ivea însă un neajuns : cu ce va fi transpor
tat bumbacul ? Avea el, domnul Elias, mașină, 
dar cum s-o încarce cu bumbac ? II vedeau coo
peratorii, portarii! Pevisocar i-a amintit domnului 
Elias că șoferubii de pe autocamionul coopera
tivei Andrei Gălătv.ș, îi plăcea să „tragă Ia mă
sea". Astfel, că tî-gul dintre ei și șofer s-a în
cheiat fără multă tocmeală într-o circiumă : 109 
da lei pentru fiecare transport.

Așa a început jefuirea cooperativei „Textila 
Nouă", jefuire care a durat timp de cinei ani, 
adică din 1953 și pînă în luna iunie a acestui

an. Cînd în 1955 Uniunea Textilă și Confecții 
a acordat un coeficient de pierderi la bumbac, 
furtul s-a întețit. Elias aplica acest coeficient la 
maximum și toate economiile de materie primă 
realizate de muncitori treceau în patrimoniul je
fuitorilor. Autocamionul s-a dovedit a fi incapa
bil să satisfacă pornirile spre jaf din avutul ob- 
ștese ale acestor indivizi. Ei folosiră și alte ma
șini particulare cu care cărau mii de kg. de bum- 
bae acasă la domnul Baron. Iar domnul Baron, 
s’tiil de atîta marfă și-a mărit pretențiile. Nu 
mai vroia decît bumbac gata vopsit.

— Vopsiți ! la voi în cooperativă, aveți destui 
oameni. Puneți-i la muncă !

— Da acord — au acceptat cei doi.
Și în mintea domnului Elias reînviară fostele 

apucături de patron pe care începu să le aplice 
în cooperativă. Pentru 
ca să satisfacă preten
țiile lui Baron și nici 
planul cooperativei să 
n-a rămînă neîndeplinit, 
pentru a nu trezi cum
va bănuieli, Elias reți
nea oamenii în atelie
re peste cele opt ore 
da muncă, ba chiar și 
peste 12 ore. Aceștia 
veneau la lucru la 6 
dimineața și plecau la 
7—8 seara.

— Lăsați încolo ședințele, tovarăși! Gare timp 
hber, frate ! E vorba de plan, de dumneavoastră, 
de cooperativă — țipa el în dreapta și în stingă. 
Uneori recurgea chiar la amenințări identice cu 
acelea pe caro Ie folosea în fabrica lui :

— Nu vă place, n-aveți decît să plecați !
Și.„treaba" mergea strună. Domnul Baron„ . ____  nu

mai avea ce face cu atîta bumbac. Astfel că ate
lierul său de boiangerie s-a transformat în agen
ția furnizoare. De aici erau livrate în țară, la 
Piatra Neamț, la Sibiu, etc., mari cantități de 
bumbac furat cu care erau alimentați diverși 
afaceriști. Așa a luat naștere o întreagă rețea de 
bandiți care, invățați să trăiască în huzur, își 
mențineau existența pe spinarea unor unități so
cialiste și din truda muncitorilor. Legătura din
tre ei o făcea un individ descompus, Reismont 

"osjcld,- fost comerciant și voiajor. Pînă a nu 
fi arestat, Reismont lucra la întreprinderea „Tri- f

EARAN
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in central atenției
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Tinerii

hrtrcce- 
tir M 

Grivița

rînafa 
rilor la 
raionul
Roșie — desfă
șurată pe poli
gonul Giulești. 
In fotografie: 
Vezeteu Gabrie
la (M.T.T.) 33 
puncte, 
Elena 
ta") 32 
rin Ion
ta") 27 p. și A- 
chim Nicolae 
(Fabrica de za
hăr „Chitila") 
într-o discuție 

amicală după 
tragere.

Gales 
(„Table- 
p., Ma- 
(„Table- Spartachiada 

DE VARÂ

TINERILOR SPORTIVI
întreceri dîrze la ciclism
Start în etapa de 

Spartachiadei de vară 
Iul în raionul Stalin ! 
impresionant de tineri au pornit 
sîmbătă, în caravană, spre 
șoseaua București — Tîrgoviște 
pentru a se întrece în proba de 
ciclism. Tineri aparținind colec
tivelor sportive P.T.T., Combina
tul Poligrafic - București, Sănăta
tea etc., au atras la startul pro
bei ca și pe traseu, mii de sim
patizant! ai sportului cu pedale. 
In probele de 5, 8 și 10 km. 
dîrzenia concurenților a dat 
o alură spectaculoasă întreceri
lor. Subliniem excelenta com
portare a cicliștilor de la 
Combinatul Poligrafic - București, 
(printre care evidențiem pe Ion 

Campionii ia
„tirlYifa »o$ic

Duminică dimineața stadionul 
Giulești nu-și schimbase încă de
corul pugilistic cu care ne obiș
nuise în ultimele zile. Ringul, ta
bela de afișare a rezultatelor, 
steagurile țărilor participante la 
Campionatele europene feroviare 
de box, toate aminteau de atmos
fera finalei care avusese loc cu o 
seară în urmă. Acum, o liniște 
adîncă învăluia întreg stadionul. 
Cu toate acestea, alte amănunte 
atrăgeau atenția. Ici, colo, cîteva 
afișe care chemau tineretul din 
raionul Grivița Roșie să participe 
la Spartachiada de vară a tine
retului. Și iată că o mare parte 
dintre tineri au răspuns acestei 
chemări. Era de abia ora 8 cînd 
un număr mare de tineri sportivi 
de la Ministerul Transporturilor 
și Telecomunicațiilor, Depoul 
București-Triaj, Auto C.F.R., Fa
brica de medicamente ;,Tableta“, 
s-au prezentat la poligonul sta
dionului pentru a concura la pro
ba de tir din cadrul fazei raio
nale a Spartachiadei. Proba de 
concurs: culcat nerezemat. între
cerile au fost deosebit 
tate, tinerii dovedind o 
gătire. Se cuvine a fi 
comportarea lui Aurel 
nu (M.T.T. — locul I)

ciclism a 
a tineretu- 
Un număr

de dispu- 
bună pre- 
subliniată 
Surpetea- 

, Ilie Dia-
conu (Dep. București-Triaj), Ga
briela Vezeteu (M.T.T.): Elena 
Galeș (Tableta). Din păcate, fe
tele au fost slab reprezentate la

Numeroase fete
Preda, Ștefan Crețu, Traian Tur- 
caș, Niculina Marinescu, Florica 
Georgescu. Serob Atanasian, Ni- 
colae Cosmescu) — principali a- 
nimatori ai întrecerii. De aseme
nea merită a fi evidențiați cicliș 
tii colectivului P.T.T., mulți din
tre aceștia fiind tineri sportivi în
cepători.

★
Etapa raională la volei a avut 

și ea o amploare deosebită. 28 
echipe masculine și 16 feminine 
și-au disputat titlurile de cam
pioane raionale, cele mai bune 
dintre ele fiind, pînă la urmă, 
echipele colectivelor Sănătatea 
(la băieți) și Academia R. P. R. 
(la fete).

tir în raionul
H

acest concurs, colectivele sportive 
din raion nearătînd aceeași aten
ție față de ele.

R. C.

e terenurile de sport
Experiența mai puțin pozitivă a anilor trecuți a 

congtituit pentru Comitetul orășenesc U.T.M. Ploești 
și U.C.F.S. un prilej de luare a unor măsuri în ve
derea asigurării bunei desfășurări a celei de a IlI-a 
Spartachiade de vară a tineretului. Planul comun în
cheiat, care a cuprins măsuri de ordin tehnic, oraa- 
nizatoric și propagandistic s-a dovedit bun. Măsurile 
luate au dat posibilitatea antrenării unui număr 
mai mare de tineri la întrecerile primei etape, pe 
colectiv, ale Spartachiadei în comparație cu anii 
trecuți.

în cadrul întrecerilor fazei pe colectiv au parti
cipat 9.238 băieți și 1.466 fete. Dintre aceștia 2210 
băieți și 463 fete au participat la întrecerile de 
atletism, iar 1288 băieți și 562 fete la volei. Sînt și 
alte discipline tot atît de mult îndrăgite de tineri. 
De pildă tirul, una din disciplinele sportive noi in
troduse în cadrul Spartachiadelor. în orașul Ploești, 
la această probă au participat peste 200 fete. Pentru 
titlurile de campioni Ia faza pe oraș a acestei probe, 
care s-a desfășurat în două duminici au participat 
un număr de 683 tineri care s-au calificat la faza pe 
colective.

Printre aceștia, Mihai Oprea de la fabrica textilă 
„Dorobanțul" a obținut 42 puncte din 50 posibile, 
iar Denisa Simionescu a obținut 40 puncte la ace
eași probă. Tînărul Cristea Vînătoru de la Rafinăria 
3 Teleajen s-a clasat pe locul I cu 207 puncte la 
proba de popice. El a stabilit acest punctaj din 
40 lovituri în plin, iar Elena Bocan a realizat 16*> 
puncte. Pe cele 6 terenuri de sport întrecerile de 
fotbal, handbal și volei au atras un nUmăr mare do 
spectatori. Echipele de băieți de la Rafinăria 3 Te
leajen la fotbal și handbal s-au calificat pentru faza 

pe regiune. întrecerile de volei și handbal ale fele 
lor au revenit echipelor de la fabrica textilă „Doro
banțul".

Antrenorii și instructorii sportivi au dat o mare 
atenție pregătirii sportive, a tinerilor pentru această 
Spartachiadă. Ei se ocupă acum cu multă sîrguință 
pentru pregătirea celor calificați la faza pe oraș ca 
la viitoarele probe în faza pe regiune tinerii orașului 
Ploești să obțină cele mai frumoase rezultate.

Prilej de afirmare puternică 
A TINERILOR ATLEȚI

400 DE ATLEȚI ȘI ATLETE - 
34 DE PROBE — 32 DE TI
TLURI DE CAMPION - 3 NOI 
RECORDURI R.P.R. PLUS 1 

EGALAT - CIRCA 15.000 DE 
SPECTATORI

în cîteva cuvinte, cam acesta ar 
fi bilanțul celei de a XI-a ediții 
a Campionatelor republicane de 
atletism. Evident, un bilanț cu 
totul și cu totul sumar. Tocmai 
deaceea, socotim necesar să discu
tăm mai amănunțit despre fiecare 
în parte.

Ori ce s-ar spune, credem că 
lungimea concursului pe timp de 
6 zile a fost cu totul inutilă. In 
felul acesta s-a ajuns la desfășura
rea unor serii și calificări cu to
tul formale lipsite de interes și ra
țiune. (Din trei concurenți se ca
lificau... 3). Aceasta a dus doar la 
„întinderea" concursului, la „di
luarea", la sărăcirea spectacolului 
atletic. Campionatele se puteau or
ganiza tot atît de bine și în 3 zile.

După cum se vede, luînd acea
stă măsură Federația noastră de 
atletism — organizatoarea campio
natului -—s-a '

Boxerii romîni 
victorioși în prima 
ediție a campiona

telor europene 
feroviare de box

dovedit azi cu to
tul neinspirată. 
H otârirea acea
sta a însemnat 
scoaterea din

producție a celor 400 de concu
renți și a celor aproape 100 de ar
bitri pe timp de 8 și chiar 
zile. Adică cheltuială în plus 
mai exact risipirea cu totul 
prisos — a unor mari sume 
bani din avutul obștesc.

In legătură cu participanții 
actuala ediție a campionatelor 
remarcăm un element pozitiv. 
Anume, acela că în rîndurile ce. 
lor ce au asaltat titlurile de cam
pioni s-au aflat foarte mulți atleți 
juniori, bine pregătiți și cu mari 
perspective, tineri remarcați cu 
prilejul competițiilor sportive de 
masă. Printre aceștia au fost fra
ții Emese și El6d Kineses. Emese 
are 15 ani, practică atletismul de 
doi ani iar la acest campionat u 
obținut un valoros loc III în fi
nala probei de 100 m. plat fete. 
In aceeași probă, fratele ei Elod 
Kineses a ocupat cu 11 secunde 
locul al doilea.

De semnalat însă că AMÎNDO1 
ȘI-AU ÎNCEPUT ACTIVITATEA 
SPORTIVĂ ÎN CADRUL UNOR 
COMPETIȚII SPORTIVE DE 
MASA. (ELOD KINCSES A FOST 
ANUL TRECUT CAMPION AL 
SPARTACHIADEI DE VARA A 
TINERETULUI LA 100 M. 
PLAT).

10

de 
de

la

în total, s-au desfășurat 34 de 
probe. Totuși, din numărul ace
stora ne vom opri doar la două. E 
vorba de 100 m. și 200 m. plat 
băieți. Ea aceste probe, câștigătorii 
— dat fiind că n-au obținut re
zultate echivalente cu cel puțin ca
tegoria l-a de clasificare — n-au 
primit titlurile de campioni ai 
țării. După cum se vede, o notă 
proastă pentru sprinteri. Dar nu 
numai pentru ei. Problema pregă
tirii alergătorilor de viteză e 
veche. Credem că măsurile între
prinse de colegiul de antrenori al 
federației în privința ridicării per
formanțelor sprinterilor noștri n-au 
fost nici suficiente și nici cele 
mai eficace.

Dintre cei 32 de campioni ai ță
rii, cîțiva merită o laudă în plus. 
Printre aceștia sînt Gh. Popescu 
(C.S.U.-București) campion la a- 
runcarea suliței cu 70,80 m.. Aurel 
Raica (C.C.A.) campion la arun
carea greutății cu 16,36 m., "
raschiva Lucaci-Simionescu 
pioană la aruncarea discului fete 
și mulți alții care au obținut pen
tru prima oară în viață titlurile de 
campioni ai țării. Cit despre cele 
3 noi recorduri ale țării, acestea 
au fost realizate de Zoltan Szabo

Pa-
cam-

N. PUIU 
corespondentul „Scînteii tineretu

lui" pentru regiunea Ploești

i

In continuarea turneului pe 
care-1 întreprinde în R.P. Alba
nia, echipa bucureșteană de fot
bal Progresul a jucat duminică 
la Tirana. Echipa romînă a obți
nut victoria cu scorul de 2—1 
(1—0). Miercuri, Progresul joa
că la Durres.

★
In bazinul ștrandului „Dante 

Gherman" din Capitală a avut loc 
duminică seara a doua întîlnire 
internațională de polo pe apă din
tre echipele R.P.R. și R. D. Ger
mane. Ca și în meciul de sîmbătă, 
și de data aceasta jucătorii ro
mîni s-au dovedit superiori. Echi
pa noastră a cîștigat cu scorul de 
9—6 (4—2). Cei mai buni jucă
tori romîni au fost Grințescu și 
Zahan. Din echipa oaspete au ju
cat bine Lex și Vohs.

In cadrul concursului de natație, 
înotătorii noștri s-au arătat în 
mare formă, stabilind 10 noi re
corduri ale R.P.R. Cel mai valo
ros record aparține lui Adrian 
Oanță (Dinamo) care a parcurs 
200 m. bras în 2’40”5/10. (Cea 
mai bună performanță europeană 
a anului și totodată a doua pe 
plan mondial din acest sezon).

★
Sîmbătă și duminică s-a desfă

șurat la Moscova ,pe stadionul 
Dinamo" dubla Întîlnire interna, 

țională de handbal dintre echipe, 
le selecționate masculine și temi- 
nine ale U.R.S.S. și R. P. Romi
ne. Victoriile au fost împărțite. In 
cele două meciuri feminine echi
pa R. P. Romine a obținut două 
victorii întrecînd cu 11—4 (5—0) și 
8-3 (4-2) echipa U.R.S.S.

In meciurile masculine 
U.R.S.S. în remarcabil 
tehnic a întrecut de două ori for
mația R.P.R. Primul meci s-a ter
minat cu scorul de 20—15 (9—7). 
In meciul revanșă victoria a reve- 
nit din nou echipei sovietice însă 
la limită: 10—9 (5-4).

★
Echipa iugoslavă Steaua Roșie 

Belgrad a cîștigat competiția in
ternațională de fotbal „Cupa Du
nării". In cel de-al doilea meci al 
finalei, echipa Steaua Roșie a ju
cat sîmbătă la Brno cu echipa le. 
cală Ruda Hvezda. Fotbaliștii 
iugoslavi au terminat învingători 
cu scorul de 3—2 (2—0). In pri- 
mu.1 joc, echipa iugoslavă obți
nuse victoria cu 4—1.

★
lntr-un meci international de 

volei, echipa Partizan din Tirana a 
dispus cu 3—1 de formația Loko
motiv Mișcolf.

își construiesc 
SPORTIVE

echipa 
progres

In patria noastră, 
sportul este a2i un 
prieten apropiat al 
ttnărului muncitor și 
țăran muncitor. pe 
care ti călește fizice
ște și li oferă in a- 
ceiași timp minunate 
clipe recreative. Spar- 
tachiadele tineretului, 
ca Și celelalte între
ceri sportive de ma
să, au chemat de fie
care dată la startul 
întrecerilor zeci și 
zeci de mii de noi 
concurenți din locuri 
unde sportul și cul
tura fizică erau com
plect necunoscute în 
vremea odiosului re
gim burghezo-moșie- 
resc. Pentru ca spor
tul să poată să facă 
noi pași înainte, tre
buie în primul rtnd 
să mărim numărul 
bazelor sportive, să 
amenajăm mereu, noi 
și noi terenuri bine 
dotate. Exemplul pe 
care îl dă In această 
privință raionul Pan
da e demn de urmat.

C.i prilejul desfă
șurării Spartachiadei 
de vară a tineretului, 
în raionul Panciu — 
ca și în celelalte ra
ioane din regiunea 
Galați — s-a inițiat 
o susținută acțiune 
pentru construirea și 
amenajarea terenuri
lor sportive. Existind 
in acest scop o strln- 
să colaborare între 
organizațiile de bază 
U.T.M., colectivele 
sportive și sfaturile 
populare, s-au înre
gistrat pînă in pre
zent unele rezultate 
demne de menționat.

La sftrșitul pri
măverii treceam prin 
comuna Movilița. La 
sfatul popular se a- 
fla numai tînărul teh
nician agronom Con
stantin Pavel. îmi 
spuse, parcă mai 
mult scuzindu-se, că

l-am găsit „tn 
rou":

— Nu mai e 
meni pe-aici, 
sînt la cîmp.

— Am aflat că aci 
s-a construit un teren 
de volei și o pistă de 
obstacole G.M.A. Af 
putea afla amănunte?

— Cunosc destul de 
bine, cum au luai 
„naștere" obiectivele 
astea.

— Atunci...
— Mii a fost așa : 

organizația noastră 
U.T.M. a cerut spri
jinul sfatului popu
lar pentru a-i repar
tiza un teren și ma
terialele necesare. In 
prima sesiune a sfa
tului popular, tovară
șul președinte a su
pus deputațilar acea
stă doleanță a tine
rilor. Deputății dove
dind încă o dată gri
ja lor față de nevoile 
tineretului, au fost 
de acord. Ni s-a re
partizat un teren de 
islaz — și gata.

— Cum... și gata?/
— Adică n-am mai 

stat la tirguială. 
Ne-am adunat aproa
pe toți tinerii din co
mună și am făcut 
ceea ce ne puseserăm 
in gînd.

— A durat mult a- 
menajarea terenului 
șt a pistei ?

— Cam o săotămi- 
nâ.

— Evidențiați ?
— Asta-i ceva mm 

greu. Vă închipuiți 
și dumneavoastră cu 
cită dragoste și cu 
cit elan au muncii 
tinerii cărora le pla 
ce atît de mult spor 
tul. Azi, regimul de
mocrat-popular le-a 
deschis posibilitatea 
nu numai a muncii 
libere și învățăturii, 
ci și a petrecerii re
creative și educative 
a timpului liber. 
Printre fruntași s-au

evidential tînărul ță
ran muncitor Gheor- 
ghe Dumitru, învăță
torul Gheorghe Ga- 
vrilescu, fotbalistul 
nostru Mircea Jelea 
și Nicolae Andronic.

★
Pot fi date multe 

exemple asemănătoa
re din raionul Pan
ciu. Intr-o duminică, 
la marginea comunei 
Răcoasa se adunase
ră peste 6 sută de ti
neri. S-au sfătuit 
biliar atunci, pe loc, 
cum . să ■ organizeze 
munca. „Dacă lu
crăm numai dumini
ca — și-au spus ei 
— va trece multă 
vreme pînă să ne ve
dem cu treburile ter
minate. Așa că ar fi 
mal bine să muncirp 
șl in cursul săptăml- 
nil, seara, după ter
minarea lucrului la 
cimp.

Hotărîrea tinerilor 
a dat roade 
moașe. Numai 
cîteva zile tinerii din 
Răcoasa au amena
jat un teren de fot
bal, unul de volei, o 
pistă de obstacole 
pentru probele G.M.A. 
și o groapă de sări
turi. De asemenea, 
organizațiile de bază 
U.T.M. de la școala 
medie din Panciu, de 
la fabrica chimică 
Mărășești, din comu
nele Pădureni, Stră- 
oan't, Soveja, Țifești, 
Boioiești, Găgești și 
altele, in strlnsă co
laborare cu colecti
vele sportive, au con
struit și amenajat nu. 
meroase ' 
ve.

Așa se 
reu mai 
sportului

MIRCEA SPIRIDON 
corespondentul

..Scînteii tineretului" 
pentru regiunea 

Ga I ați

fru- ' 1
în

baze sporii.
lărgește me. 
mult baza 
de masă.

Festivitate de premiere la arun
carea suliței: Gh. Popescu (lo
cul I) și M. Demeter (locul II) 

se felicită reciproc.
(C.C.A.) : 4,35 m., la săritura cu 
prăjină, Mircea Stein (Dinamo) cu 
15,24 m. la triplu salt și Cornel 
Porumb cu 1,93 m. la săritura în 
înălțime juniori. De remarcat că 
ultimii doi sînt juniori, iar perfor
manțele lor, ținînd seama și de 
vîrsta pe care o au sînt excelente. 
In plus, în afară de concurs, echi
pa reprezentativă de junioare a 
realizat un nou record la ștafeta 
de 4X.100 m. cu 49,4 secunde.

AL. PINTEA

A început
„CURSA SCiN1 EH

Luni a început cea de-a XI-a ediție a tradiționa 
lei competiții cicliste „Cursa Scînteii" cea mai popii 
Iară întrecere rutieră pe etape din țara noastră.

In pofida căldurii caniculare, prima etapă a corn 
petiției București — Orașul Stalin (166 km.) s- 
disputat într-un ritm susținut și a cuprins multe 
momente interesante.

Plutonul a rulat compact pînă la Snagov und 
Dulu și Pelcaru au fugit luînd un avans de 40”. Cei 
doi cicliști sînt ajunși după 25 km. dfe grosul piu 
tonului și sprintul de la Ploești este cîștigat de D 
Munteanu. La ieșirea din Ploești, se înregistrează 
abandonul lui L. Zanoni.

La coborîre spre Timiș își încearcă șansa C. Moi- 
ceanu. El se depărtează de restul alergătorilor, dar 
este prins la Dîrste. Pe ultima parte a etapei nu se 
mai înregistrează nimic mai deosebit și victoria fn 
etapă revine la Orașul Stalin dinamovistului A. Șe 
laru care întrece pe cblegul său G. Calcișcă.

lată clasamentul etapei: A. Șelaru (Dinamo) a 
parcurs 166 km. în 4h39’10” (timp cu bonificație 
4h38”40”); 2. G. Calcișcă (Dinamo) 4h39’10”; E 
M. Scherg (Orașul Stalin) ; 4. V. Zigler (Orașul
Stalin) ; 5. C. Moiceanu (Dinamo) ; 6. Mitroi
(C.C.A.) ; 7. Glodea (Recolta) toți în același timp cu 
Calcișcă; 8. C. Dumitrescu (C.Q.A.) 4h39’12”; 9. 
G. Moiceanu (Dinamo) același timp. Astăzi, e4apa

t(

Acum o săptămînă ze
ce boxeri feroviari ro
mîni au începui disputa 
pentru titlul de cam
pion european feroviar. 
Nouă dintre ei au tre
cut... linia de sosire (a- 
jungînd vicecampioni 
europeni feroviari) iar 
din ei ION TURCU. 
AUREL MORÂRUȘ, MI
HAI STOIAN sî reduta
bilul DUMITRU CIOBO- 
TARU au cucerit titlul 
și medalia de aur decer
nată campionilor euro
peni feroviari.

întrecerea a fost deo
sebit de dîrză. La star
tul ei s-au aliniat boxeri 
valoroși : Leonid Senkin 
(U.R.S.S.), Georg Lang
ner (R.D.G.), Harry 
Perry (Anglia), Gy orgy 
Pall (R.P. Ungară) și 
uiți cîțiva maeștri ai 
sportului cu mănuși. Suc
cesul boxerilor noștri 
vine să oglindească și 
de astă dată condițiile 
optime de pregătire de 
care se bucură tinerii care 
practică acest sport.

Ultimele reuniuni ale 
semifinalelor și mai ales 
reuniunea finală ne-au 
dăruit momente de ma

re spectaculozitate. ion 
Turcu pe cit de tînăr 
pe atît de talentat — 
ne-a impresionat printr-o 
pregătire tehnică exce
lentă. Titlul de campion 
european feroviar vine 
să încununeze sîrguința 
sa. eforturile dăruite, par 
siune.a pentru box. în- 
vingînd la puncte pe ru
tinatul Istvan Korodi 
(R.P.lh)\ Aurel Moră- 
ruș s-a consacrat ca un 
boxer de certă valoare. 
Mihai Sioian și-a îmbo
gățit palmaresul cu o 
victorie tie prestigiu in 
fața unui boxer cu o im
presionantă „carte de vi- 
zităli, Harry Perry. Vic
torios în ultima întâlnire 
a reuniunii susținută în 
compania boxerului so
vietic Leonid Senkin. 
Dumitru Ciobotaru, în- 
tr-o remarcabilă formă, 
cared acordă dreptul de 
cel mai bun greu al „nu 
ționalei** noastre —- cri
stalizează victoria repre
zentativei noastre, care 
și-a adjudecat titlul de 
onoare în prima ediție a 
campionatelor europene 
feroviare de box.

VAL. BRĂDULEȚ

nu Iși reia antrenamentele. Deși nu atinge forma ne
cesară, face totuși deplasarea peste graniță. întors în 
țară reclamă alte pretenții și iarăș... indispoziție pen
tru joc. Antrenorul, coechipierii săi, sînt indignați și 
combat adesea comportarea lui care prejudiciază efor
turile echipei pentru cîștigarea titlului republican. Si
tuația în clasament solicită Petrolului eforturi mari 
pentru asaltul primului loc. Dar A. Munteanu rămîne 
surd la cerințele firești ale colectivului.

Anton Munteanu rămîne departe de frămîntările e- 
chipei, el își găsește cu totul alte preocupări: băutura 
și cărțile de joc. Absent de pe terenul de sport, aban
donează și preocupările sale profesionale. Tovarășii săi 
de muncă nu-1 văd cu săptătnînile. Dar în fața unei 
asemenea poziții, în complectă contradicție cu princi
piile conduitei unui sportiv de tip nou, colectivul adoptă

contra cronometrulci
a_ II-a ; Orașul Stalin—Sibiu. Pînă la Șercaia km. 

va avea loc o semietapă47

S-a dat plecarea în prima etapă
Foto: D. F. DUMITRU

IIIIteanu, a avut o comportare cu totul nesatisfăcătoare. 
Dumitru Munteanu a împărtășit și a stimulat adesea 
ieșirile vedetiste ale fratelui său. Ei și-au îngăduit să 
defăimeze colectivul sportiv și pe conducătorii săi, și 
au încercat în repetate rînduri să slăbească unitatea 
echipei, puterea ei de luptă.

Cînd, deși tardiv, Consiiiut colectivului sportiv s-a 
hotărit să ia, în fine, măsurile pentru a pune capăt 
comportării condamnabile a fotbalistului Anton Mun
teanu, acesta n-a plecat urechea ta critica adusă de to
varășii săi. Ba mai mult, i-a sfidat cu arogantă — prin 
neparticiparea sa la ședința de analiză a activității sale.

Dovedind și de această dată lipsă de intransigență în 
lupta de formare și educare a sportivilor, cetățeni cu 
aceleași răspunderi morale ca ale fiecărui om al muncii 
din țara noastră — conducerea colectivului sportiv Pe

trolul Ploești a 
trecut cu vede
rea atitudinea 
străină sportului 
de tip nou ma
nifestată de fot
balistul D. Mun
teanu. Așa se 
face că acesta 
trăiește lini
știt mai de
parte. preocu- 
fratele său Fe-

Cînd educarea comunistă a fotbaliștilor
este lăsată pe ultimul plan

Echipa de fotbal a petroliștilor din Ploești a cucerit 
titlul de campioană a țării pe anul 1958. Drumul spre 
această performanță a fost anevoios; el a pus „11 “-le 
ploeștean in fața unor examene extrem de grele. Cum 
s-au comportat în această împrejurare fotbaliștii ploeș- 
teni ? Unii au luptat cu entuziasm pentru această vic
torie. Alții însă, care au dezertat pe parcurs din rîn- 
durile echipei, în momentele cele mai dificile, n-au drep
tul să se bucure de victoria formației lor.

...Cum alt cumva decît ca o dezertare poate fi consi
derată comportarea celor doi înaintași ai echipei, frații 
Munteanu ? In tur și mai ales în returul actualului cam
pionat — cînd fiecare victorie era cucerită cu pre
țul unor mari eforturi, cînd o înfrîngere (amintiți-vă de 
acel 0—1 de la Timișoara) răsturna toate calculele — 
frații Munteanu apăreau tot mai rar în formația petro
liștilor evoluînd 
din ce în ce mai

nesatisfăcător. 
Anton Muntea
nu exclus a- 
cum cîtva timp 
din viața spor
tivă, pe doi ani, 
de către colecti
vul sportiv „Pe
trolul" Ploești, 
se îngîmfase
peste măsură, începuse să disprețuiască pe toți coechi
pierii săi

El s-a rupt de colectiv.
Fotbalistul Anton Munteanu are numai 23 de ani. 

Cum se poate ca un tînăr format în anii cînd în țara 
noastră mișcarea sportivă s-a clădit pe baze noi, so
cialiste — să ajungă într-o asemenea situație ?

Element în formare, A. Munteanu găsește încă de la 
sosirea sa la Ploești multă înțelegere și răbdare din 
partea antrenorului I. Oană, ca și simpatia și grija cu 
adevărat tovărășească a viitorilor săi coechipieri. Dato
rită acestui ajutor, anul 1956 îl găsește consacrat, titu
lar în prima echipă a colectivului.

Anton Munteanu este sprijinit să aibă condiții din 
ce în ce mai bune pentru pregătirea sa sportivă. Colec
tivul sportiv arată în continuare multă înțelegere față 
de rezolvarea problemelor sale personale. Cum răspun
de Anton Munteanu acestei griji și atenții î In clipa 
cînd e nevoie de el, simulează o indispoziție și refuză 
să joace în cadrul echipei deși medicii îl găsesc com
plect sănătos. Vestea că echipa sa va întreprinde un 
turneu în Orient îl „lecuiește" subit. Așa că A. Muntea-

o atitudine de toleranță, de îngăduință și blîndețe inad
misibile. Nici antrenorul (llie Oană), nici organizația 
U.T.M. a Trustului petrolifer Teleajen (locul său de 
muncă) nu iau o atitudine fermă față de manifestările 
inadmisibile ale jucătorului.

Aceiași atitudine lipsită de principialitate comunistă 
a dovedit conducerea administrativă a Trustului petro
lifer Teleajen care a plătit ilegal de altfel, salariul lui 
Munteanu pentru zilele în carp acesta a lipsit nemotivat 
din producție.

înconjurat de atmosfera de împăciuitorism din jurul 
său, de poziția lipsită de combativitate a Consiliului co
lectivului sportiv, de nepăsarea arătată de Comitetul 
Orășenesc U.T.M. Ploești, care n-a găsit timp să ana
lizeze măcar odată comportarea tinerilor fotbaliști de la 
„Petrolul", Anton Munteanu și-a ridicat... pretențiile:

— Pot juca acum — a declarat el antrenorului Ilie 
Oană în luna aprilie, dar... vreau în alb, dezlegarea 
pentru transferarea mea la alt colectiv...

Iată de ce poate fi în stare un om căzut sub influen
ța concepțiilor burgheze, afaceriste în sport. In toată 
această vreme, fratele „eroului" nostru, Dumitru Mun

pat doer de memoriul trimis de 
derației romine de fotbal — o încercare menită să 
pareze ratificarea sancțiunii meritate primite, lată deci o 
nouă dovadă că Anton Munteanu n-a înțeles gravita
tea comportării sale.

Fotbaliștii Anton și Dumitru Munteanu trebuie sanc
ționați exemplar pentru abaterile grave de la morala 
comunistă.

In lupta pentru stîrpirea manifestărilor străine care 
dăunează mișcării noastre de cultură fizică și sport, 
pentru educația sportivului în spiritul principiilor comu
niste, un aport prețios trebuie să-l aducă organizațiile 
U.T.M. Ele trebuie să lichideze pretutindeni tămîierea 
„vedetelor** și împăciuitorismul față de sportivii care în
calcă morala comunistă, să desfășoare permanent o in
tensă muncă de educație comunistă a sportivilor, pentru 
formarea acestora ca cetățeni cu o conduită morală 
demnă, capabili să lupte cu ardoare pentru culorile co
lectivului sportiv, pentru culorile scumpei noastre patrii, 
în stare să pună interesele dezvoltării sportului nostru 
mai presus de orice interese meschine.

VASfLE RANGA
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Tinerii în acțiunea patrloticâ 
și satelor
rea spitalului și a dispensarului, 
la construirea clădirii pentru va
mă, a cinematografului ..Rodina ' 
și la construirea noului cămin cul
tural. Numai la amenajarea par
cului s-au efectuat 3500 ore de 
muncă voluntară.

— Peste puțină vreme cînd ve|i 
veni pe aici — mi-a spus zîmbind 
profesorul A. Bandurovschi — o 
să vă odihniți la hotelul cel nou 
pe care îl construim acum. Are 
peste 300 de paturi. Vizitatorii 
trebuie primiți cum se cuvine.

După ce mi-am terminat vizita 
prin orașul Sulina stăteam la gîn- 
duri încotro să pornesc mai întîi.

★
Iată-mă ajuns și în comuna 

Uliești din regiunea Pitești. Pe 
stradă (uliță nu i se mai spune 
de mult) nu era nici țipenie de om. 
Am pprnit spre căminul cultural. 
Ca întotdeauna Marin .Ioniță, di
rectorul căminului cultural era aci.

— La noi sînt oameni harnici 
mi-a spus el. Majoritatea lor s-au 
unit în întovărășirile agricole. 
S-a schimbat fața satului, oa
menii. In acțiunea de înfrumuse
țare a satului cei mai entuziaști 
sînt utemiștii, tinerii. Ei au săpat 
un șanț adine de un stat de om 
prin care se scurge apa, care altă
dată se aduna în fața magazinu
lui. De curînd utemiștii C. Pleșa, 
Ion Dumitru, Dumitru Ghiță și 
alții, au luat inițiativa amenajării 
unui parc în fața. căminului. Nu 
de mult ei au reparat podul de 
peste Neajlov și alte trei podețe

de înfrumusețare a orașelor
3 Mi-am propus să scriu de- 
o! spre acțiunea patriotică a ti- 
® neretului de înfrumusețare a 
I0! orașelor și satelor patriei noa

stre. Mă gîndeam cum să rea
lizez mai repede acest mate
rial. Trebuia să merg prin 
multe orașe și sate ale țării. 
Pe ușă însă; intră un om cu 
o geantă mare de piele dol
dora de plicuri. Același om 
care vine în fiecare zi, la a- 
ceeași oră, pe orice vreme. 
Desfăcînd plic cu plic am por
nit cu gîndul spre meleagurile 
de unde aceste scrisori și-au 
pornit călătoria către redacție.

man. Sînt minunate locurile pe la 
noi. Acum construim și un sta
dion.

— Poate vrei să spui, un teren 
de sport — am zis eu neîncre
zător.

— Nu, nu ! Un stadion în toată 
toate stadioanele. Nu

Drumul pînă în comuna Șelaru 
raionul Găești, a durat doar cile-

ea minute. Uf... ce zăpușeală ! Pe 
lingă mine trecu în viteză un au
tocamion încărcat cu bulgări de 
var. Am nimerit-o bine, mi-am 
zis — și am pornit după el.

Cu un scîrțîit prelung, camionul 
se opri în fața sfatului popular, in 
prag apărură doi oameni, Nicolae 
Bucurescu instructorul superior de

pionieri și directorul școlii care 
discutau aprins.

— Trebuie descărcat imediat •— 
spune directorul.

Cineva mă bătu pe umăr. M-am 
întors nedumerit. Am recunoscui 
pe tînărul loan Palaș unul din co
respondenții noștri voluntari.

— Varul este pentru renovarea 
căminului cultural — îmi spune 
el. Vrem să facem uit cămin, pe 
care să-l admire toți.

Cît am discutat amîndoi, un 
grup de pionieri au și început 
descărcatul varului.

Al doilea camion sosi imediat. 
Utemiștii Elisabeta Ciobanu, Ion 
Luca, Anghelina Elisabeta și alții, 
nu au așteptat invitații pentru a 
descărca noul transport. Nu mai 
aveam timp de stat. Le-am urat 
tinerilor gospodari spor la mun
că și am pornit-o mai departe.

CORESPONDENȚII 
PRIN TARA

regula... ca

fi el chiar ca cele din marileo
orașe dar...

La noi la lacobeni tint mulți 
tineri care practică sportul. De 
fiecare dată, pentru a face antre- Copiii minerilor din Petrlla primesc la creșă o Îngrijire 

părintească
Foto: Agerpres

Vizita în R. P. Romînă 
vicepreședintelui țonsiliuiui de Miniștri 

și ministrul Afacerilor Externe
al R. 0. Germane, dr. Lothar Bolz

12 și 13 iulie dr. cerilor Externe al R. P. Romine, 
vicepreședinte al La excursie au participat, de a-

în zilele de
Lothar Bolz, , ., , , .
Consiliului de Miniștri și ministrul semenea, Ewald Moldt, însărcina- 
Afacerilor Externe al R. D, Ger
mane și persoanele care îl înso
țesc a făcut o excursie în Delta 
Dunării.

Dr. Lothar Bolz a fost însoțit 
de Avram Bunaciu, ministrul Afa-

tul cu afaceri ad-interim al R. D. 
Germane la București, și membri 
ai ambasadei, precum și funcțio
nari superiori ai Ministerului A- 
facerilor Externe.

(Agerpres)

UN EMINENT INGINER R0MÎN
Recent Academia Republicii 

Populare Romine, in colaborare 
cu A.S.I.T.-ul, a luat inițiativa 
organizării unui ciclu de confe
rințe pentru prezentarea creației 
științifice deosebit de valoroase a 
inginerului și inventatorului roinîn 
Gogu Constantinescu. In ciclu au 
conferențiat pînă acum ing. Matei 
Marinescu și ing. A. Beleș, mem
bri corespondenți ai Academiei 
R. P. Romine, ing. I. Bazgan și 
medic emerit dr. Ion Jianu.

Inginerul Gogu Constantinescu, 
care astăzi este în vîrstă de 78 
de ani și trăiește în Anglia (unde

se iwi»
NOUA 

RECOLTĂ
(Urmare din pag. l-a)

trecuți. Avem planificat un număr 
mare de comune din care 
năm recolta : 26.

In legătură cu aceasta 
spus că este inexplicabil 
bazei din Turda i s-a repartizat 
să primească recolta a 26 de co
mune, în vreme ce bazei de re- 
cepționare din Cimpia Turzii, care 
are același număr de personal, ma
gazii cu aceeași capacitate și mai 
moderne, i s-au repartizat doar 8 
comune.

Pentru că veni vorba de cele 
doua baze aflate doar la 10 km. 
una de alta, n-ar fi rău să amintim 
celor în drept că ar fi cazul să 
se termine cu cheltuielile inutile 
pricinuite statului de lipsa lor de 
spirit gospodăresc prin prevederea 
ca întreaga cantitate de cereale a 
gospodăriei de stat Poiana să fie 
înmagazinată la baza din Turda — 
deci la 10 km. de gospodărie — 
cînd la nici doi km. se află altă 
bază, cea din Cîmpia Turzii. De 
ce această birocrație ?

In magazie există încă și acum 
— deci la numai cîteva zile pînă 
ând va începe înmagazinarea re
coltei acestui an — 100 de vagoane 
de cereale din recolta anului 1957. 
Ce justificare se aduce ? Că moa
ra de la Cheile Turzii nu ar fi 
funcționat. Adevărul este că această 
moară nu funcționează doar de 
eîteva zile. De la începutul acestui 
an întreaga cantitate de 100 de va
goane se putea măcina.

Încă o problemă importantă este 
preocuparea organizațiilor, a comi
tetelor raionale și orășenești U.T.M. 
fața de activitatea utemiștilor și ti
nerilor de la bazele de recepționare. 
Comitetul raional U.T.M Turda a 
neglijai total activitatea organiza
țiilor U.TM. de la baza de recep
ție din Turda. Datorită acestei ne
glijențe n-au putut fi lichidate 
din vreme lipsuri de genul celor 
arătate mai sus. 
iernii 
ional 
ceasta 
acum, 
uitat că unul din obiectivele prin
cipale ale muncii organizațiilor 
U.T.M. din raion este reușita de
plină a campaniei. Este limpede 
că o parte din vina unor asemenea 
lipsuri îi revine Comitetului raio
nal U.T.M. Turda, care n-a îndru
mat organizația de bază U.T.M. de 
aici să-și pună ca un punct impor
tant în activitatea sa, problema 
pregătirii cu minuțiozitate a ma
gaziilor pentru noua recoltă

să adu-

trebuie 
de ce

Un indicutor îmi atrase atenția 
că am ajuns în comuna Cobia de 
Sus din acelaș raion. în întâmpi
nare mi-a ieșit Ion Dumitru, se
cretarul organizației U.T.M,, o cu
noștință mai veche. Am mers îm
preună la sediul organizației 
U.T.M. l-am spus pentru ce am 
venit. M-a privit zîmbitor și de la 
început a ținut să-mi spună că la 
îndemnul comitetului U.T.M. ute
miștii au intensificat munca po
litică în rîndurile tinerilor, mobi- 
lizîndu-i la înfrumusețarea satului.

întîi vreau să vă spun — a în
ceput el — că pentru contribuția 
adusă la plantarea de puieți și 
alte acțiuni de interes obștesc, or
ganizația noastră a fost distinsă cu 
Diploma de onoare a C.C. al 
U.T.M, și a primit ca recompensă 
un acordeon cu 120 de bași. Dar 
credeți că băieții noștri de atunci 
stau cu mîinile încrucișate ? Nici
decum. Acum cîteva zile a venit 
pe la noi tovarășul Marin Ștefan 
membru al Comitetului raional 
U.TJM. Ne-am sfătuit și cu el, cam 
ce am mai putea face. împreună 
am stabilit pentru perioada ime
diată amenajarea unui parc. Acea
sta era o veche dorință a utemiș- 
tilor. Chiar a doua zi un grup 
de tineri a și pornit 
tierul“ parcului.

nament, trebuia să mergem la Va
tra Dornei, cale de vreo 15 km.

Tocmai de aceea elevii Școlii 
profesionale miniere îți petrec mai 
tot timpul liber pe șantier.

— Pentru noi construim — 
zic ei.

Trei sferturi din lucrări sînt 
deja executate. La 23 August, pe 
stadion vor avea loc primele în
treceri sportive. De altfel, numele 
stadionului va fi tot ,,23 August".

★
La Lupeni am sosit cînd soarele 

dispăruse după coama unui deal.
— Acesta este cel mai nou bloc 

— îmi spuse tovarășul V. Cîr- 
stoiu, noul meu tovarăș de drum 
arătînd cu mina către un bloc

-'o
,jan-

Uitasem să spun că l-am denu
mit „Parcul tineretului". Așa 
hotărît utemiștii.

★
— Să mergem la lacobeni, 

raionul Vatra Dornei — mă
deamnă corespondentul Ion Haș-

au

in 
în-

cu

0 tonă de hîrtie zilnic
PESTE PLAN

(Urmare din pag. l-a)

tencuiala încă proaspătă. A fost 
terminat cu două zile înainte de 
termen. Mozaicarii, zugraviî, zida
rii... au muncit cu rivnă. Nu mai 
vorbesc de echipa de tineret a 
tâmplarilor condusă de Matei Co
teț. Ei au avut de lucru nu glumă. 
Zi și noapte au lucrat pentru a 
termina lucrările de tîmplărie la 
timp. Acum 54 de camere își aș
teaptă noi locatari.

★
La Sulina profesorul A. Ban- 

durovschi — un alt tovarăș de 
drum, îmi urează bucuros bun ve
nit. împreună am colindat orașul 
în lung și-n lat. împreună am as
cultat seara cîntecele pescarilor ce 
se întorceau spre cherhanale cu 
bărcile pline de pește.

Despre contribuția utemiștilor la 
înfrumusețarea orașului ar fi de 
scris cîteva pagini. La chemarea 
organizațiilor U.T.M. din oraș, ti
nerii au contribuit la reamenaja-

In atenția posesorilor 
de aparate „RADIO-POPULAR" 

începind de Ia 1 iulie t.c. a intrat In vigoare convenția prin 
care cooperativa „Radlo-Progres" preia In întreținere aparatele 
de radio fabricate de „Radio Popular". Aparatele vîndute sau 
care se vor vinde prin unitățile comerțului socialist din raioa
nele : 1 Mai, 23 August, Tudor Vladimirescu, N. Bălcescu și 
Grivița Roșie, vor fi întreținute de cooperativa „Radio Progres". 
In acest scop au fost afectate 15 centre situate in toate raioa
nele Capitalei, astfel incit posesorii aparatelor „Radio-Popular" 
din cele cinci raioane de mai sus, să se poată adresa pentru în
treținerea lor la centrul cel mai apropiat de domiciliu sau la 
cel preferat. Centrele de Întreținere a aparatelor de radio slnt 
următoarele:
RAIONUL 1. V. STALIN: Calea Dorobanții* 90, Aristide 

Briand 6 și Nikos Beloiannis 8.RAIONUL........................ ...... —
RAIONUL 23 AUGUST: Șos. Pantelimon 163 și Șos. Mihai 

Bravu
RAIONUL TUDOR VLADIMIRESCU: Văcărești 12 și Du- 

dești 34.
RAIONUL N. BĂLCESCU: Calea Rahovei 333. 
RAIONUL LENIN: Calea 13 Septembrie 59.
RAIONUL GH. GHEORGHIU-DEJ : Str. Berzei 109 și Cotro- 

ceni 21.
RAIONUL GRIVIȚA ROȘIE: Calea Griviței 180 și B-dul 1 

Mai 118.

de 
șe- 

____  __  .. . raional 
U.T.M. De la el am aflat că la 
chemarea Comitetului. raional, or
ganizațiile U.T.M. din comunele 
Baia de Aramă, Tismana, Godi- 
nești și altele au mobilizat nume
roși tineri la îngrijirea voluntară 
a arboretelui plantat pe terenurile 
despădurite, Economiile realizate 
pe raion sînt pînă acum de 40.000 
lei.

La Baia de Aramă am stat 
vorbă cu Ion Țapîrdea, prim 
cretar al Comitetului t_L

★
învățătoarea Micu Maricica din 

comuna Vizantea Mînăstirească, 
raionul Vrancea mi-a vorbit cu 
pasiune despre frumoasa inițiativă 
a tinerilor din comună. Ei au a- 
menajat toate izvoarele din împre
jurimi.

★
Aproape două ore a durat 

călătoria mea prin multe din 
orașele și satele patriei noastre. 
Două ore în care am văzut lu
cruri minunate, create de mii- 
nile tinerilor, și încă multe 
care vor trebui făcute.

Cum am realizat această că
lătorie ? Simplu. Cel care m-a 
scos din încurcătură a fost 
poștașul care a răsturnat pe 
masă tolba plină cu scrisori.

Citind scrisoare cu scrisoare, 
am călătorit cu gîndul... pe ur
mele celor relatate. Călăuzele 
mele au fost tinerii corespon
denți voluntari.

GH. NEAGU

(•

(•

256. d

d

Dacă în timpul 
instructorii comitetului ra- 
au trecut rareori prin a- 
organizație de bază, apoi 
in toiul campaniei, ei au 1 MAI: $os Armatei Sovietice 36

Casa de cultură raională din Reșița

£

timpii neproductivi, mersul în gol 
al mașinilor.

Șase brigăzi de tineret deservesc 
rotativele. Gh Șurdea, Constantin 
Giuvelea, Gh. Mustață — respon
sabilii brigăzilor de la mașina nr 
7, Petre Boteanu, Ion Mustață și 
Dumitru Cosneanu — responsabilii 
brigăzilor de la mașina nr. 8, toți 
utemiști, au știut încă de la în - 
eeput să coordoneze activitatea bri
găzilor lor, pentru ca întrecerea 
pornită între brigăzi să dea roade.

Serviciul contabilității a fost în 
măsură să ne informeze cu ulti
mele rezultate. Ce-i drept, nu „la 
zi“. Dar intr-un colț al secției, pe 
un panou, am putut citi : Bri
gada lui Boteanu Petre și-a depă
șit planul cu 27 la sută, iar bri
gada lui Coșneanu Dumitru și-a 
depășit planul cu 21 la sută.

Rezultatele inițiativei tinerilor 
de la fabrica de hîrtie „1 Septem
brie" — Bușteni — „Să producem 
zilnic o tonă de hîrtie peste plan" 
— se numără în prezent în sute de 
tone. Planul pc semestrul I a fost 
realizat în întregime la data de 
18 iunie. în plus, fabrica a livrat 
peste plan 487 tone de hîrtie pen
tru ziar, adică atît cît este nevoie 
pentru tipărirea a peste 18 milioa
ne exemplare de ziar.

In numai 3 luni de la începerea 
inițiativei, tinerii de la mașinile 
7 și 8 au produs peste plan 294 
tone de hîrtie care echivalează cu 
aproape II milioane exemplare de 
ziar. S-au realizat în medie mai 
bine de trei tone de hîrtie zilnic 
peste plan, deci cu mai mult de 
două tone în plus față de angaja
mentul luat.

Sînt, fără îndoială, realizări cu

care întreg tineretul fabricii de 
hîrtie „1 Septembrie" — Bușteni 
se poate mîndri.

MAI SÎNT REZERVE CARE 
TREBUIE FOLOSITE

Chiar de la început. în cadrul 
consfătuirilor de producție au fost 
reluate unele propuneri mai vechi. 
Hîrtia de ziare — prevăd standar
dele — trebuie să aibă o anumită 
greutate pe metru patrat, cu o di
ferență de plus sau minus patru la 
sută. Este dovedit prin calcule că 
dacă s-ar fabrica o hîrtie care să 
aibă o greutate fixată numai între 
limita inferioară și gramajul admis, 
la Bușteni s-ar putea obține lunar 
in plus din aceeași materie primă 
o cantitate de hîrtie cu care s-ar 
putea tipări circa 70—75 mii de 
broșuri și cărți, sau s-ar putea con
fecționa pentru școlari circa 30 000 
bucăți maculatoare 1 lată deci o 
rezervă ce va putea fi folosită ca 
și altele dacă direcțiunea fabricii 
se va îngriji în viitor mai mult 
de aplicarea propunerilor prețioase 
ale colectivului.

Cînd am plecat de la fabrica de 
hîrtie tînărul inginer Gh. Cristo- 
loveanu, șeful sectorului „lemn" 
mi-a declarat : „Sectorul nostru a 
avut saTcina să sprijine inițiativa 
aceasta prin aprovizionarea cu can
tități mai mari de lemn uniformi
zat și cu umiditatea cerută. Am 
apelat la unitățile care ne pot 
furniza lemn de munte, pentru că 
e mai bun. Acum în depozit există 
o rezervă mai mare față de cît 
era în trimestrul I. în depozit a 
fost lichidată una din principalele 
lipsuri care frînau realizarea unui 
ritm accelerat la încărcări și des
cărcări precum și dozarea rețetelor 
de fabricație în funcție de procesul

tehnologie : este vorba de amena
jarea rampelor pe bazine de ex
ploatare și în apropierea 
înguste.

In zadar ne străduim însă noi 
să facem o treabă bună, dacă 
unele unități furnizoare — ca cele 
din Răcătău și Someșeni aleT.I.L- 
ului Cluj dau dovadă de nepăsare, 
trimițîndu-ne lemn de proastă cali
tate. Este inexplicabil de ce l.F.E.T. 
Stîlpeni ne furnizează vagoane în
tregi de lemn de o calitate neco
respunzătoare.

Vrem să transmite și noi pe 
această cale întreprinderilor în 
cauză, observațiile tinerilor de la 
Bușteni, cerîndiț-le tuturor facto
rilor care concură la sporirea pro
ducției de hîrtie și la obținerea 
unei hîrtii de bună calitate să 
sprijine acțiunea patriotică a ti
neretului de la fabrica de hîrtie 
din Bușteni.

★
NOTA REDACȚIEI. Colectivul 

ziarului „Scinteia tineretului" ex
primă mulțumirile și recunoștința 
sa tinerilor muncitori de la Fabrica 
de hîrtie Bușteni pentru sprijinul 
pe care-l dau în vederea răspîndi- 
rii și mai largi a ziarului in masa 
tineretului patriei noastre.

liniilor

s-a stabilit încă din anul 1910), 
este creatorul unei noi ramuri a 
științei și tehnicii — sonicitatea.

Pentru întîia oară în lume ingi
nerul Gogu Constantinescu a sta
bilit posibilitatea transmiterii la 
distanță a unei puteri mecanice 
prin mijlocirea vibrațiilor elastice 
ale materialelor solide, lichide săli 
gazoase, realizînd un randametrt 
superior transmisiilor de forță 
utilizate pînă atunci.

Absolvent al Școlii de poduri și 
șosele din București în anul 1904 
ca șef de promoție, Gogu Constatj- 
tinescu s-a dovedit 
un spirit științific 
Era epoca în care 
iși făcea apariția 
înlocuind cu succes 
inginer a adus încă de pe atunci 
o contribuție importantă în pu
nerea la punct în țara noastră a 
noilor concepții de proiectare și 
execuție a construcțiilor de beton 
armat. Negăsind însă la forurile 
conducătoare de pe atunci înțele
gerea necesară pentru a-și pune 
în valoare ideile tehnice noi, Gogu 
Constantinescu a plecat în străi
nătate.

Știința sonică — creație a lui 
Gogu Constantinescu are 
largi aplicații in cele mai diferite 
domenii : țn exploatările petroli
fere (foraj sonic), în marile ate
liere mecanice (înlocuind transmi
sia prin aer comprimat), în trac
țiune (transmisie sonică, la auto
mobile, vapoare, locomotive etc.) 
și în alte domenii ale tehnicii.

(Agerpres)

de la începiit 
viu, îndrăzneț, 
betonul armat 
în construcții, 
oțelul. Tînărul

astăzi

Recepție la Legația 
Franței

Ministrul Franței la București. 
Jacques Emile Paris, a oferit lum 
seara o recepție cu ocazia zilei de 
14 iulie, sărbătoarea națională a 
Franței.

La recepție au 
Eduard Mezincescu, i 
neral al Ministerului _______
Externe, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe 
din alte ministere, academicieni, 
oameni de artă și cultură, zia
riști. *.

Au luat parte șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în R. P. 
Romînă și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

luat parte 
secretar gef 

Afacerilor

MINISTERUL INDUSTRIEI GRELE 
ÎNTREPRINDEREA PENTRU COLECTAREA 

METALELOR

Comunicat
Se aduce la cunoștința generală că s-au fixat 

pentru predările din deșeuri neferoase de la 
data de

SX3

4s:

d 
d

MĂȘTI
amăgitoare
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cotexttl* din Calea Moșilor 98, pe care o jefui», 
furind pachete cu coloranți pentru același domn 
Baron.

Iată deci care erau jefuitorii. Foști exploata
tori, nesățioși după câștiguri, obișnuiți să trăias
că pe picior mare prin spolierea și exploatarea 
muncitorilor, roși pînă în măduva oaselor de 
morala lor putredă, bolnavi de ură împotriva so
cialismului, înrăiți dușmani ai poporului. Bețiv 
și viciat, lipsit de educație și conștiință, descom
pus moralicește, șoferul Andrei Gălătuș a putut fi 
o pradă ușoară acțiunilor dușmănoase ale acestor 
elemente.

Delapidatorii avutului obștesc și complicii lor 
și-au primit pedeapsa meritată.

Cum de au reușit acești indivizi înrăiți să je
fuiască ca în codru vreme de atîția ani ? Unii 
cooperatori au observat că in comportarea lui 
Elias se ascundea ceva murdar. Elias nu lua 
parte la ședințele cu caracter politic, îndemna 
cooperatorii să nu participe la mitinguri sau alte 
demonstrații de masă. Toate acestea le făcea 
insă sub paravanul necesității îndeplinirii planu
lui. In același timp, Elias reușise să cultive în 
rîndurile cooperatorilor un fel de teamă pentru 
funcția lui.

— Am să mă duc la centrală, țipa el ori de 
cîte ori era criticat. Eu mă zbat pentru plan, 
pentru bunul mers al cooperativei și voi...

Pe cooperatori îi împiedica să controleze.
Una din principalele cauze care a favorizat ac

țiunile dușmănoase ale acestor indivizi, care au 
făcut ca cei din jur să-și piardă curajul și com
bativitatea în fața „șefului", a fost atitudinea de 
nepăsare și nepermisă oblăduire din partea con
ducerii cooperativei față de Eiias și Pevisocar. 
Președintele cooperativei „Textila Nouă“, Gheor- 
ghe Cochințu, reprezentant tipic al conducătoru
lui gură cască, radia de mulțumire că. în sfirșit, 
la unitatea din strada Octavian are i»i maistru 
atît de „dîrz" și „descurcăreț". Planul era în
deplinit lună de lună și președintele nu mai avea 
nici o bătaie de cap- In ce-1 privește pe condu
cătorul tehnic, inginerul Dumitru Gheorghe, chiar 
șt acum, după ce organele de control economic 
au descoperit jaful și după ce instanța i-a con
damnat pe bandiți, declară cu o seninătate re
voltătoare :

— I-am cunoscut ca oameni cinstiți 1 Nu ne 
făceau neplăceri tn scripte 1

Și ca o culme a ceea ce se numește eas ea 
ochelari de cal conchide:

— Din scripte nu reiese nici e lipsă de ma 
teriale 1

Nu-i de mirare că acest inginer poate susține 
asemenea afirmații. Dumitru Gheorghe s-a biro
cratizat, a devenit refractar la critică, a început 
să aibă o atitudine netovărășească față de coo
peratori. Atît președintele cît și conducătorul teh
nic, cu greu își plecau urechea la sezisările oa
menilor. Pe ei nu i-a interesat trecutul, situația 
de clasă și politică a unor indivizi strecurați in 
unitatea de care răspund. O asemenea atitudine 
birocratică și de crasă nepăsare față de ceea ce 
se petrece în jurul lor este incompatibilă cu ca
litatea de conducători.

Două tinere muncitoare s-au sezisat de faptul 
că fostul șef al unității folosea uneori in pro
ducție procedee care dădeau de gîndit. Una din
tre aceste tinere, Safta Olimpiada e utemistă. De 
ce nu a adus ea la cunoștință organizației de 
partid sau U.T.M. cele observate ? Atît ea cît 
și alți tineri de la „Textila Nouă" n-au dat do
vadă de vigilență politică, n-au urmărit mai 
adine ce se ascunde dincolo de manifestările du
bioase ale lui Elias et comp., cine sînt acești 
indivizi și ce urmăresc ei.

Aceasta se datorește slabei munci de educare 
comunistă dusă de organizația U.T.M. cu mem
brii săi. Organizația U.T.M. de la „Textila Nouă" 
n-a ținut în acest an nici o adunare generală pe 
teme de educație comunistă, revoluționară, nici o 
adunare in care să se discute despre nivelul po
litic și ideologic al utemiștilor, despre întărirea 
vigilenței revoluționare. De asemenea, grupele 
U.T.M. din unități duc o activitate politică sla
bă, insuficientă, in jurul acestor grupe U.T.M. 
nu au fost atrași să activeze toți ceilalți tineri 
cooperatori.

Trăgînd învățăminte din cele petrecute, or
ganizația U.T.M. de la cooperativa „Textila 
Nouă" trebuie să acționeze cu toată tăria în di
recția mobilizării utemiștilor pentru apărarea a- 
vutului obștesc, să lupte pentru educarea tine
retului în spiritul vigilenței revoluționare, a urii 
împotriva dușmanului de clasă, a dorinței de a 
lupta neobosit pentru demascarea și pedepsirea 
Iui. Nepăsarea și indiferența față de păstrarea 
și îngrijirea avutului poporului sînt incompatibile 
cu calitatea de utemist. Organizația U.T.M. de 
la „Textila Nouă* trebuie să lupte cu răspundere 
și fermitate pentru creșterea maturității politice 
a utemiștilor, să creeze în rîndul tinerilor coo
peratori o atitudine socialistă față de muncă, 
față de avutul obștesc, harînd calea oricăror în
cercări de știrbim ■ bunurilor poporului.

s
s 1 IUNIE 1958

următoarele prețuri, după calitate si sort: 
Deșeuri de cupru de la lei 0,90—6,30/kg. 
Deșeuri de alamă și tombac de la lei 0,45—4
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alamă și tombac de la lei 0,45—4,50/kg. 
bronz de la lei 0,25—6,70/kg.
alpaca de la lei 2,25—5,90/kg. 
plumb de la lei 3,00—5,00/kg.
zinc de la lei 1,90—2,30/kg. 
aluminium de la lei 0,50—1,80/kg.
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Deșeuri
Deșeuri
Deșeuri

PLA™ S£ FACE LA PREDARE LA TOATE 
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Lucrările Congresului P.S.U.B.
Cuvîntarea tovarășului 

Gheorghe Apostol

Răspunsul
iui W. S. Hrușciov 
la scrisoarea 
Uniunii tineretului 
s o c i a 9 - democrat 
din Suedia

fOMENTARIUri

BERLIN 13 (Agerpres). — In 
ședința din după-amiaza zilei de 

12 iulie a Congresului al V-lea 
al P.S.U.G.. tovarășul Gheorghe 
Apostol, membru în Biroul Poli
tie al C.C. al P.M.R., a rostit ur
mătoarea cuvintare:

Dragi tovarăși,
Îngăduiți-mi ca, în numele Co

mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, al clasei 
muncitoare și al întregului po
por muncitor din R. P. Romînă, 
să transmit celui de-al V-lea 
Congres al Partidului Socialist 
Unit din Germania, tuturor oame
nilor muncii din R. D. Germană 
un fierbinte salut frățesc.

Importantele probleme care stau 
la ordinea de zi a congresului dv., 
participarea activă a delegaților 
la dezbateri, avîntul și succesele 
in muncă obținute de masele mun
citoare din R.D.G. în întîmpina- 
rea congresului, dovedesc din plin 
că acesta constituie un eveniment 
de mare însemnătate în viața po
porului german.

Oamenii muncii din țara noa
stră văd în P.S.U.G. continuato
rul tradițiilor revoluționare ale 
clasei muncitoare germane, ale 
poporului german care a dat o- 
menirii pe marii dascăli ai prole
tariatului internațional — Marx și 
Engels, pe luptătorii neînfricați 
pentru cauza comunismului — 
Karl Liebknecht și Ernst Thăl- 
inann.

întemeiat pe unitatea ideologi
ce, politică și organizatorică a 
clasei muncitoare, P.S.U.G. este 
un partid puternic legat de mase 
care conduce cu succes oamenii 
muncii din R.D.G. pe d.umul 
construirii socialismului și al 
luptei consecvente pentru reunifi- 
carea Germaniei pe baze democra
tice, pentru menținerea și conso
lidarea păcii în Europa și in în
treaga lume.

Forța, tăria P.S.U.G. rezidă în 
coeziunea rîndurilor sale, mani
festată puternic și la congresul 
da față, în fermitatea cu care Co
mitetul Central al partidului, în 
frunte cu primul său secretar, to
varășul Walter Ulbricht, luptă 
împotriva oricăror încercări de a 
submina unitatea de monolit a 
partidului.

In Republica Democrată Ger
mană se realizează zi de zi idea
lurile pentru care au luptat și 
și-au jertfit viața în anii grei ai 
tiraniei fasciste cei mai buni fii 
ai poporului german.

înfăptuirea primului stat mun- 
citoresc-țârănesc german repre
zintă o cotitură în istoria poporu
lui german, avînd o însemnătate 
deosebită pentru menținerea păcii 
in Europa și în lumea întreagă.

Republica Democrată Germana 
este bastionul tuturor forțelor pa
triotice ale poporului german în 
lupta pentru reunificarea și viito
rul fericit al întregii Germanii.

Poporul romîn se bucură d n 
toată inima de marile succese ob
ținute de Republica Democrată 
Germană în puternica dezvoltare 
a industriei socialiste, în coopera
tivizarea agriculturii, in înflorirea 
culturii și științei, în ridicarea ni
velului de trai al oamenilor mun
cii de la orașe și sate. Aceste suc
cese se datoresc politicii înțelepte 
a P.S.U.G., capacității sale de a 
organiza și conduce lupta mase
lor populare pentru victoria socia
lismului, fidelității sale nestrămu
tate față de atotbiruitoarea învă
țătură marxist-leninistă.

Partidul Muncitoresc Romîn, 
guvernul Republicii Populare Ro
mine și întregul nostru popor 
muncitor consideră că reunificarea 
pașnică a Germaniei este cauza 
poporului german însuși și nece
sită înțelegerea între ambele state 
germane.

Marile realizări ale . Republicii 
Democrate Germane în construc
ția socialismului, lupta sa hotă- 
rită pentru pace și reunificarea 
Germaniei ne întăresc convinge
rea că dreapta cauză a poporului 
german va învinge 1

Dragi tovarăși,
Sub conducerea Partidului Mun

citoresc Romîn, oamenii muncii 
din țara noastră au obținut suc
cese de seamă în construirea o- 
rinduirii noi socialiste.

Realizări deosebite a obținut 
poporul nostru în traducerea în 
viațp a politicii leniniste a parti
dului de industrializare socialistă 
a țării.

Dintr-o țară cu o industrie slab 
dezvoltată, cu o agricultură îna
poiată, Romînia a devenit astăzi 
o tară industrial-agrară în plină 
dezvoltare. Producția industrială

a R.P.R. a întrecut de 3,5 ori cea 
mai înaltă producție obținută în 
timpul regimului burghezo-moșie- 
resc. Industria constructoare de 
mașini și utilaje, aproape inexi
stentă în trecut, a căpătat o largă 
dezvoltare, asigurînd astăzi în 
bună parte nevoile noastre inter
ne. Succese importante s-au obți
nut în dezvoltarea industriei pe
trolifere, în realizarea planului de 
electrificare a țării. Industria chi
mică, care are în țara noastră o 
puternică bază de materii prime, 
se bucură de o atenție deosebită 
din partea partidului și guvernu
lui, dezvoltîndu-se într-un ritm 
accelerat.

Transformarea socialistă a a- 
griculturii se află în plin avînt, 
sectorul socialist cuprinzind în 
prezent peste 52 la sută din su
prafața agricolă a țării. Mai mult 
de jumătate din numărul total al 
familiilor de țărani muncitori au 
intrat în diferite forme de coope
rativizare a agriculturii.

Dezvoltarea industriei și agri
culturii constituie baza trainică a 
ridicării nivelului de trai al oame
nilor muncii, creează posibilități 
tot mai mari pentru înflorirea 
științei și culturii.

Toate aceste mărețe înfăptuiri 
sînt rodul muncii creatoare a ma
selor celor ce muncesc și au fost 
posibile datorită ajutorului dezin
teresat și multilateral acordat ță
rii noastre de către Uniunea So
vietică, precum și colaborării fră
țești cu celelalte țări socialiste.

Tovarăși,
Popoarele noastre care fac par

te din familia strîns unită a țări
lor lagărului socialist, în frunte 
cu Uniunea Sovietică, sînt însu
flețite de aceleași idealuri și 
luptă pentru victoria măreței 
cauze comune — făurirea unei 
vieți fericite pentru cei ce mun
cesc, construirea socialismului. 
Pe acest drum luminos al con
strucției socialismului și comunis
mului fiecare țară a lagărului 
nostru obține zi de zi noi reali
zări, noi succese care demonstrea
ză din plin superioritatea incon
testabilă a Socialismului asupra 
capitalismului. In timp ce Uniu
nea Sovietică și întregul nostru 
lagăr cunoaște un avînt con
tinuu în dezvoltarea economiei, 
culturii și științei, în Si U. A. 
și în alte țari capitaliste legate 
de economia Statelor Unite apar 
noi fenomene de criză. întreprin
derile se închid sau își reduc pro
gramul de lucru, se agravează si
tuația oamenilor muncii, crește in 
proporții de masă numărul șome
rilor, se admcește pauperizarea și 
mizeria maselor.

La baza avîntului comun al ță
rilor lagărului socialist spre vic
toria socialismului și comunismu
lui stau relațiile de tip nou, înte
meiate pe principiile internaționa
lismului proletar, de colaborare 
frățească și ajutor reciproc.

In cadrul acestor relații se dez
voltă continuu prietenia și cola
borarea multilaterală dintie R. P. 
Romînă și R. D. Germană în in
teresul ambelor țări și al între
gului lagăr socialist.

înfăptuirea importantelor hotă- 
rîri adoptate de consfătuirea re
prezentanților partidelor comu
niste și muncitorești din țările 
participante la Consiliul de Aju
tor Economic Reciproc va asigura 
un nou și puternic avînt al eco
nomiei și culturii țărilor noastre.

In calea dușmanilor păcii și so
cialismului se ridică ca un zid de 
granit unitatea indestructibilă a 
țărilor lagărului socialist, a parti
delor comuniste și muncitorești 
din întreaga lume.

O puternică manifestare a ace
stei unități a constituit-o și recen
ta consfătuire de la Berlin la care 
au participat reprezentanți a 15 
partide comuniste și muncitorești 
din Europa.

P.M.R.. ca și P.S.U.G. și cele
lalte partide revoluționare ale cla
sei muncitoare, consideră ca o 
sarcină de căpetenie să lupte cu 
intransigență pentru apărarea 
purității ideologiei marxist-leni- 
niste, să combată cu toată hotă- 
rîrea revizionismul — principalul 
pericol pentru mișcarea comuni
stă și muncitorească interna
țională.

împreună cu toate partidele co
muniste și muncitorești, Partidul 
Muncitoresc Romîn a demascat 
conținutul revizionist al Progra
mului U.C.l. și a respins cu hotă- 
rîre calomniile la adresa lagăru
lui socialist în frunte cu Uniunea 
Sovietică, și a partidelor frățești 
din toate țările. Partidul nostru 
consideră că acest program, care

falsifică în mod grosolan tezele 
fundamentale ale marxism-leninis- 
mului, nu poate decît să creeze 
confuzii și să aducă mari daune 
unității și coeziunii mișcării co
muniste și muncitorești interna
ționale, nu poate servi decît inte
resele reacțiunii imperialiste.

Fidel ideilor nobile ale interna
ționalismului proletar, Partidul 
Muncitoresc Romîn va lupta și în 
viitor cu aceeași fermitate împo
triva revizionismului contempo
ran, pentru continua întărire a 
unității partidelor comuniste și 
muncitorești, în avangarda cărora 
se află gloriosul P.C.U.S.

Dragi tovarăși,
Pe zi ce trece, mase tot mai 

largi din toate țările lumii se con
ving de justețea politicii de 
coexistență pașnică dusă cu con
secvență de țările lagărului so
cialist în frunte cu Uniunea So
vietică. . .

încetarea unilaterală de către 
U.R.S.S. a experiențelor cu arma 
nucleară, reducerea sistematică a 
efectivelor forțelor armate ale ță
rilor lagărului socialist, retrage
rea trupelor sovietice de pe teri
toriul R. P. Romîne, propunerea 
de a se încheia un pact de nea
gresiune între țările Tratatului de 
la Varșovia și Organizația Atlan
ticului de Nord, precum și inția- 
tiva Uniunii Sovietice de a se 
convoca o conferință la nivel 
înalt, au fost salutate cu multă 
însuflețire de toate popoarele 
care doresc slăbirea încordării in
ternaționale și asigurarea păcii în 
lume.

Împotriva voinței popoarelor, 
cercurile imperialiste, în frunte cu 
cele din S.U.A., continuă politica 
falimentară „de pe poziții de for
ță", intensifică cursa înarmărilor, 
instalează într-o serie de state 
rampe americane de lansare a ra
chetelor cu încărcătură nucleară, 
înzestrează cu sprijinul magnați
lor monopolurilor și concernelor 
vest-germane Bundeswehrul cu 
arma atomică, se amestecă fățiș 
in treburile interne ale altor state, 
încearcă să înăbușe lupta po
poarelor din colonii și țările de
pendente pentru libertate și inde
pendență națională. In ciuda pro
testelor opiniei publice mondiale, 
guvernele S.U.A. și Angliei conti
nuă experiențele cu armele nu
cleare.

Partidul Muncitoresc Romîn și 
guvernul Republicii Populare Ro
mine sprijină cu toată hotărîrea 
propunerile și inițiativele Uniunii 
Sovietice și ale celorlalte țări so
cialiste, menite să contribuie la 
destinderea încordării internațio
nale, își aduc contribuția activă 
la îmbunătățirea relațiilor d.n.re 
țările din Balcani, la lupta pentru 
apărarea și consolidarea păcii în 
Europa și in lume. Oamenii mun
cii din Romînia sprijină propune
rea guvernului Republicii Demo
crate Germane cu privire la 
crearea unei Confederații Germa
ne, care va înlesni lichidarea scin
dării Germaniei în interesul po
porului german și al tuturor po
poarelor.

Sîntem convinși că forțele unite 
ale păcii și socialismului vor pu
tea zădărnici uneltirile cercuri
lor agresive imperialiste, iar po
litica de coexistență pașnică și 
prietenie între toate popoarele va 
triumfa.

Dragi tovarăși,

Ne exprimăm încrederea că ho- 
tărîrile ce vor fi adoptate de Con
gresul al V-lea al Partidului So
cialist Unit din Germania vor 
determina un nou și puternic 
avînt a'l construcției socialiste în 
Republica Democrată Germană, al 
luptei poporului german pentru 
unitatea patriei sale și apărarea 
păcii.

In numele C.C. al P.M.R., al 
oamenilor muncii din țara noa
stră vă urăm succes deplin in 
opera nobilă de construire a so
cialismului în patria dv.

Trăiască P.S.U.G., forța con
ducătoare a oamenilor muncii din 
R. D. Germană 1

Trăiască Republica Democrată 
Germană — bastionul tuturor 
forțelor patriotice și iubitoare de 
pace ale poporului german 1

Trăiască și să se întărească 
prietenia dintre poporul romin și 
poporul german 1

Trăiască unitatea de nezdrun 
cinat a puternicului lagăr al ță
rilor socialiste, in frunte cu 
U.R.S.S. 1

Trăiască pacea în întreaga 
lume I

MOSCOVA 14 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 9 iulie N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., a răspuns la scrisoarea 
Comitetului executiv al Uniunii 
tineretului social-democrat din 
Suedia adresată lui N. S. Hruș- 
ciov și președintelui Eisenhower. 
In răspunsul său, N. S. Hrușciov 
a asigurat tineretul din Suedia 
că în lupta pentru pace poate conta 
întotdeauna pe sprijinul cel mai 
fierbinte al poporului sovietic, al 
tineretului sovietic.

în scrisoarea sa N. S. Hrușciov 
împărtășește îngrijorarea tinerelu
lui suedez „în legătură cu situa
ția actuală din lume cînd cursa 
înarmărilor generează teama și 
neîncrederea 1 popoarelor în ziua 
de mîine și poate duce la un răz
boi groaznic și pustiitor cum n-a 
mzi cunoscut omenirea".

N. S. Hrușciov se declară de a- 
cord cu argumentele Comitetului 
că conducătorilor marilor puteri 
le revine o importantă răspundere 
pentru destinele păcii. Dîndu-și 
pe deplin seama de această răs
pundere, scrie N. S. Hrușciov, gu
vernul sovietic a propus convoca
rea unei conferințe a șefilor de gu
verne pentru a discuta problemele 
internaționale urgente, inclusiv 
problemele dezarmării, și pentru 
a trasa calea spre înlăturarea pri
mejdiei unui război nuclear. Sub
liniind totodată că Uniunea So
vietică nu se limitează numai la 
„urări binevoitoare și propuneri 
pozitive", N. S. Hrușciov a citat o 
serie de măsuri practice luate de 
U.R.S.S. în cadrul politicii sale de 
pace. LI a subliniat îndeosebi în
cetarea unilaterală de către Uniu
nea Sovietică a experiențelor cu 
arma nucleară.

Uniunea Sovietică, a arătat N. S. 
Hrușciov, a mers în multe pri
vințe în întîmpinarca puterilor 
occidentale. Totuși pînă în pre
zent nu există indicii reale că 
S.U.A. și Anglia intenționează să 
răspundă la inițiativa de pace a 
Uniunii Sovietice. Din cauza pozi
ției echivoce a puterilor occiden
tale se desfășoară prea încet pre
gătirile în vederea conferinței la 
cel mai înalt nivel și în general 
se naște îndoiala că ele ar dori 
convocarea unei asemenea confe
rințe.

N. S. Hrușciov a constatat cu 
satisfacție că tineretul suedez ma
nifestă un viu interes pentru si
tuația țărilor slab dezvoltate, pro- 
nunțîndu-se pentru acordarea că
tre aceste țări de ajutor economic 
și tehnic în contul reducerii ehei 
tuielilor pentru cursa înarmărilor, 
în această ordine de idei, N. S. 
Hrușciov a asigurat că .U-R.S.S . 
care și în prezent acorda un mare 
ajutor economic și tehnic țărilor 
slab dezvoltate, va spori cu mul? 
acest ajutor pe seama reducerii 
cheltuielilor pentru apărare de în
dată ce primejdia unui război va 
fi înlăturată.

N. S. Hrușciov a apreciat pozi
tiv politica Suediei de nepartici- 
pare la alianțe, care contribuie în 
mod obiectiv la menținerea păcii, 
precum și năzuințele spre pace ale 
poporului suedez și ale tineretului 
său.

A. Novotny s-a
MOSCOVA 14 (Agerpres). — 

TASS transmite.: In dimineața zi
lei de 14 iulie Antonin Novotny, 
prim secretar al C.C. al P. C. din 
Cehoslovacia, președintele R. Ceho
slovace, și oamenii de stat ai 
Cehoslovaciei care timp de două 
săpțămîni s-au aflat în U.R.S.S. 
într-o vizită prietenească oficială 
la invitația C.C. al P.C.U.S. și a 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., au părăsit Moscova ple- 
cînd spre patrie..

Vizite ale delegației P.M.R.
BERLIN 14. Corespondentul A- 

gerpres transmite: Cel dc-al 
V-lea Congres al P.S.U.G. a în
trunit în R. D. Germană numeroa
se delegații ale partidelor frățești. 
In afară de participarea la lucră
rile Congresului delegațiile parti
delor comuniste și muncitorești au 
avut prilejul să se întîlnească cu 
oamenii muncii de la orașe și sate.

Delegația Partidului Muncito
resc Romîn condusă de tov. Gheor
ghe Apostol, însoțită de ambasa
dorul R. P. Romîne la Berlin Io- 
feif Puvak s-a întîlnit sîmbătă cu 
colectivul întreprinderii „Elektro- 
liohle“ din Lichtemberg. Această 
întreprindere produce electrozi pen
tru cuptoarele electrice și pentru 
aparate de proiecție cinematogra
fice. Ea ' primește din R. P. Ro
mînă materia primă; cocs de isetrol 
’și ne livrează din produsele sale, 
împreună cu delegația P.M.R. a 
țăcut această vizită și delegația

Partidului Comunist Algerian sub 
conducerea tov. Abdulcader el 
Ouahrani.

Muncitorii întreprinderii au în- 
tîmpinat delegațiile cu buchete de 
flori. Oaspeții au stat de vorbă cu 
lucrătorii, intercsîndu-se de reali
zările lor. informîndu-i totodată 
despre situația din țările lor. Tov. 
Gheorghe Apostol le-a vorbit des
pre succesele obținute de oamenii 
muncii din țara noastră, pe dru
mul construirii socialismului, des
pre. însemnătatea unității lagăru
lui socialist, iar Abduîcader el 
Ouahrani despre lupta poporului 
algerian împotriva asupritorilor 
colonialiști.

In cursul zilei de duminică de
legația : P.M.R. a vizitat coopera
tiva agricolă de brbductie „Tho
mas Munzer" din Worin. regiunea 
Frankfurt, prima cooperativă agri
colă de producție înființată în 
R. D. Germană. Această unitate

socialistă se află în plină dez-, 
voltare. Numeroasele construcții 
care se ridică dovedesc acest lu
cru. De altfel în această comună 
în care în timpul războiului 90 
la sută din locuințe au fost dis
truse sînt străzi întregi cu case 
construite recent de colectiviști. 
' -• Rezultatele bune obținute atit în 
creșterea vitelor precum și în pro
ducția agricolă asigură un trai 
îndestulat membrilor cooperativei.

Tov. Gheorghe Apostol a răs
puns la numeroase întrebări pe 
care oamenii muncii din comuna 
Worin le-au adresat delegației' 
P.M.R. cu privire ■ la dezvoltarea 
sectorului socialist în agricultura 
R. P: Romîne. La -rîndul lor mem
brii delegației P.M.R. s-au intere
sat îndeaproape despre munca si 
realizările țăranilor muncitori din 
Worin. I

(Urmare din pag. l-a)

nul F.S.M. — sindicatele o acor
dă problemelor tineretului.

DREPTUL LA MUNCA
ESTE DREPTUL LA VIAȚA

„Dreptul la muncă este un drept 
indispensabil, pentru că el se con
fundă cu dreptul la viață" — a- 
rată CHARLES SALDUCCI, in 
raportul pe care l-a ținut în fața 
conferinței, la primul punct al .,r- 
dinei de zi : „Remunerarea muncii, 
formarea profesională, drepturile 
sindicale și sociale ale tinerilor 
muncitori, lupta lor și a sindica
telor pentru revendicările lor și 
împotriva discriminării". Și, dacă 
admitem — și e firesc să facem 
așa — că dreptul la muncă este 
drept la viață, asta înseamnă că 
în țările capitaliste și coloniale, 
milioane de muncitori sînt lipsiți 
de dreptul de a trai omenește. 
„Pe planeta noastră — arăta ra
portorul — prea mare este numă
rul tinerilor care sînt fără de lu
cru. Prea mare numărul acelora 
care rabdă de foame, care sînt a- 
nalfabeți. Cu toate că cine știe citi 
din ei n-ar putea deveni mîine un 
Mozart, un Franklin sau un Pas
teur".

Am în fața mea o statistică 
pe care ani făcut-o .în urma au
dierii acelei părți din raport caic 
s-a referit la șomajul din rîndul 
tinerilor din lumea capitalului, la 
condițiile de viață care îi pun pe

ovitura
de stat din Irak■

H Regimul monarhic a fost răsturnat ® A fost proclamată 
republica H 14 iulie — sărbătoare națională a Irakului H Prinful 

moștenitor și Nuri Said au fosf uciși de mulțime

BAGDAD 14 (Agerpres). — 
După cum anunță postul de radio 
Bagdad, în noaptea de 13 spre 
14 iulie in Irak a avut loc o lo
vitură de stat: REGIMUL MO
NARHIC A FOST RĂSTURNAT 
ȘI A FOST PROCLAMATA RE
PUBLICA. A fost constituit un 
„consiliu a! Suveranității" alcă
tuit cin 3 persoane, prezidat de 
generalul Nadim Er-Rifoi. Acest 
consiliu va îndeplini funcțiile 
președintelui pînă la organizarea 
alegerilor. Guvernul format luni 
dimineața are ca președinte pe 
generalul de brigadă Abdel Ke
rim Kasem, care este și ministru 
al Apărării. Vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri a fost nu
mit colonelul Abdel Salem Mu
hammed Aref.

Ziua de 14 iulie a fest pro ie
rnată sărbătoare națională a ira
kului. La Bagdad a fost instaura
tă starea de asediu și interzice
rea circulației de luni la prînz 
pînă marți dimineață.

Postul de radio Bagdad a a- 
nunțat luni seara că situația din 
țară este stabilă. RĂSCOALA 
DIN IRAK SE BUCURA DE 
SPRIJINUL MAJORITĂȚII AR
MATEI, A TRIBURILOR Șl A 
POPULAȚIEI. PRINȚUL MOȘ
TENITOR ABDUL 1LLAH A 
FOST OMORÎT DE MULȚIME.

In tot cursul zilei de luni a- 
gențiile occidentale au transmis 
știri contradictorii cu privire la 
soarta regelui Feisal și a fostului 
prim ministru Nuri Said. Agenția 
France Presse anunță că Nuri 
Said a fost ucis de mulțime. De
spre Nuri Said, agenția Associa
ted Press scrie că el „a dus Ira
kul în lagărul occidental prin- 
tr-un tratat bi’ateral cu Anglia, 
care mai tîrziu a fest înliv.uit cu 
pactul de Ia Bagdad, și a legat 
economia țării de Occident prin 
concesionarea-dată companiei „1- 
rak Petroleum". In privința rege
lui Feisal, agenția France Presse 
anunță că el a fost arestat la 
Bagdad. Din Istanbul s-a anun
țat că avionul cu care urma să 
vină regele Feisal pentru a par-

Așezaf in cen
trul Orientului 
Mijlociu, traver
sat de marile 
fluvii Tigru și 
Eufrat, Irakul se 
întinde pe o su
prafață care mă
soară 435.000 ki
lometri pătrați. 
Populația Ira
kului numără 
6.583.000 locui
tori.

Bogăția prin
cipală a țării — 
petrolul, se află 
in mina mono
polurilor anglo-’ 
americane.

ticipa la conferința șefilor de sta
te musulmane participante la 
pactul de la Bagdad, nu a sosit.

★
BAGDAD (Agerpres). — Pos

tul de radio Bagdad anunță că 
noul guvern irakian a trimis un 
mesaj guvernului Republicii Arabe 
Unite in care recunoaște R.A.U.

Potrivit aceluiași post de radio, 
noul guvern a anunțat ieșirea Ira
kului din Federația irakiano-ior- 
daniană. s

Corespondentul din Istanbul al 
agenției France Presse relatează 
că cercuri autorizate au declarat 
că guvernul irakian a denunțat 
pactul de la Bagdad.

★

BEIRUT 14 (Agerpres). — In 
apelul comandamentului armatei 
irakiene către poporul irakian 
transmis la 14 iulie de Radio Bag
dad se spune :

Am purces la eliberarea scum
pei noastre patrii de sub puterea 
criminalilor care au dat țara și 
bogățiile ei pe mina imperialiști
lor.

Fraților ! Armata este o parte 
a poporului. Ea vă aparține. Ea 
a săvirșit ceea ce ați dorit voi. De 
aceea trebuie s-o sprijiniți în lup
ta împotriva vampirilor și a clicii 
lui Nuri Said. Victoria noastră 
poate fi deplină numai dacă este 
sprijinită de popor împotriva 
unor eventuale comploturi ale im
perialiștilor îndreptate contra ti
nerei republici irakiene. Vă che
măm să luptați energic împotriva 
imperialismului. Declarăm, se spu. 
ne in continuare in apel, că va fi 
ales un guvern din reprezentanți ai 
poporului și de către însuși po
porul. Țara noastră se ta numi 
Republica Irak. Ea va promova o 
politică arabă și va respecta cu 
strictețe holăririle Conferinței de 
la Bandung.

Vie neliniște în cercurile oficiale

WASHINGTON 14 (Agerpres). 
TASS transmite : Știrile primite 
în dimineața de 14 iulie cu pri
vire la lovitura de stat din Irak 
au provocat o vie neliniște în 
cercurile oficiale din Washington. 
Dis-de-dimineață în capitala 
S.U.A. a domnit o activitate di-

întors la Praga
Pe aeroportul Vnukovo oaspeții 

au fost conduși de : Nikita Hruș- 
ciov, Anastas Mikoian, Nikolai 
Șvcrnik, Kliment Voroșilov, Piotr 
Pospelov, Aleksei Kosîghin, Di
mitri Polianski ; deputați în So
vietul Suprem al U.R.S.S., mi
niștri ai U.R.S.S., precum și di
plomat străini.

Pe aeroport K. .Voroșilov și A. 
Novotny au rostit cuvîntări.

In aceiași zi Antonin Novotny 
s-a întors la Praga.

occidentale
plomatică febrilă. Hagerty, secre
tarul Casei Albe pentru proble
mele presei, a declarat corespon
denților că președintele Eisenho
wer a întrerupt ședința Consiliu
lui național de securitate și a a- 
vut o consfătuire cu secretarul de 
stat Dulles, vicepreședintele Nixon 
și experții americani pentru pro
blemele Orientului Apropiat și 
/Mijlociu. Această consfătuire a 
durat aproape o ora și jumătate. 
Wheaton, secretar adjunct al Casei 
Albe pentru problemele presei, a 
declarat corespondenților că pen
tru ora 2,30 (ora New York) se 
convoacă la Casa Albă o consfă
tuire a liderilor celor două partide 
din Congres consacrată „discută
rii situației din Orientul Apro
piat".

Corespondentul agenției Asso
ciated Press relata că „oficialită
țile Departamentului de stat au 
fost șocate... Aceste oficialități în
grijorate privesc revolta din Irak

ca putînd să dea loc la noi impli
cații în alte țări din Orientul Mij
lociu".

Din Londra se anunță că pri
mul ministru Macmillan și mini
strul de Externe Selwyn Lloyd 
au avut o întrevedere în legătură 
cu situația din Irak. Ministrul de 
Externe Lloyd a făcut o declara
ție în Camera Comunelor. Totoda
tă agenția United Press Internatio
nal anunță că „oficialitățile atlan
tice și surse guvernamentale fran
ceze au reflectat o mare conster
nare în legătură cu revolta din 
Irak, iar mulți se tem că pactul 
de la Bagdad va răposa din a- 
ccastă pricină".

★
ISTANBUL 14 (Agerpres). — 

La 14 iulie urina să se deschidă 
la Istanbul întrunirea șefilor sta
telor musulmane participante la 
Pactul de la Bagdad. Datorită eve
nimentelor din Irak această în
trunire nu a mai avut loc.

O lovitură dată 
imperialismului

Situația din Irak se impune ca 
principalul eveniment politic al zi
lei. Lovitura de stat, proclamarea 
republicii marchează posibilitatea 
ca Irakul să pășească pe calea 
unei politici noi in domeniul in
tern și extern. Evenimentele din 
Irak, evenimente de natură strict 
internă, vor avea, desigur, reper
cusiuni asupra situației din întrea
ga regiune a Orientului Mijlociu. 
De alifel, primul comentariu al a- 
genției „Associated Press" releva 
că răsturnarea regimului monar
hist și îndeosebi a premierului 
Nuri Said ,,este cea mai gravă lo
vitură dată poziției occidentale în 
Orientul Mijlociu de ța naționali
zarea Canalului de Suez".

Explicațiile acestei aprecieri — 
de altminteri nu singura — rezidă 
în însemnătatea rolului pe care 
imperialiștii din occident îl acordă 
pe plan economic, politic și strate
gic Irakului. Această țară arabă 
mare este una dintre cele, mai bo
gate în resurse petrolifere. De 
peste 50 de ani sînt exploatate ză
cămintele petrolijere ale Irakului.

Marile monopoluri — cele din 
grupul Rockefeller, precum și mo
nopolurile „Royal Dutch" și „British 
Petroleum" s-au statornicit ca stă- 
plni ai Irakului:'

Trebuie de asemenea reținut fap
tul că Irakul este singura țară a- 
raba membră in pactul de la Bag
dad. Ea a fost folosită în repe
tate rînduri pe de o parte, ca mo
meală pentru atragerea altor țări 
arabe în acest organism agresiv oc
cidental, iar pe de altă parte, ca 
sursă de presiuni împotriva celor
lalte țări care au refuzat să se a- 
linieze la politica occidentală.

In Occident primele reacții la 
evenimentele din Irak sînt iden
tice cu toate cunoscutele ieșiri a- 
gresive ale oamenilor de stat oc
cidentali în momentele in care do
minația colonialismului este pusă 
sub semnul întrebării in Orientul 
arab. Corespondentul unei agenții 
occidentale din Londra relata că 
evenimentele din Irak „pun An
glia și pe ceilalți membri ai pac
tului de la Bagdad în fața pro
blemei unei intervenții militare — 
chestiune considerată la Londra 
mult mai urgenta decît criza din 
Liban". Din nou aceleași chemări 
războinice deci, din nou . încerca
rea de amestec în afacerile interne 
ale popoarelor arabe, din nou pre
siuni disperate pentru a ' menține 
o politică falimentară.

Evenimentele care au loc in 
Irak relevă insă în mod neîndoiel
nic faptul că politica occidentală 
a pactelor militare este compro
misă pe deplin. Aceste evenimente 
arată 'cit de n'epopulară, cit'db u- 
rîtă era de către masele populare 
politică’ prdo’cctdenlâlă a' guvernu
lui Nuri Said și u cercurilor pe 
care el le reprezenta.

Evenimentele din Irak coincid 
cu deschiderea sesiunii pactului de 
la Bagdad. Acestea sînt deci de 
natură de a da dintr-un bun în
ceput o puternică lovitură scopu
rilor declarate ale actualei reuni
uni a pactului de la Bagdad. A- 
ceste scopuri priveau, amestecul 
in afacerile interne ale Libanului.

Evenimentele din Irak, s'tnț In 
plină desfășurare. Este greu de 
prevăzut de pe acum felul in care 
vor evolua ele și tn ce măsură Irakul 
va rezista presiunilor occidentale 
care neîndoielnic vor urma. Eve
nimentele din această țară consti
tuie in orice caz o nouă confir
mare a faptului că popoarele din 
Orientul Apropiat și Mijlociu nu 
vor să. accepte politica dictatului 
monopolurilor imperialiste.

S. VERONA

0 divizie sovietică 
din Ungaria s-a înapoiat 

în patrie
BUDAPESTA 14 (Agerpres).— 

Al.T.l. transmite : După cum se 
știe, guvernul sovietic, pe baza în
țelegerii cu guvernul ungar, a a- 
doptat hotărîrea, aprobată de Co
mitetul politic consultativ al sta
telor participante la Tratatul de 
la Varșovia, de a reduce în anul 
1958 cu încă o divizie efectivul 
trupelor sovietice, care se află pe 
teritoriul Ungariei în conformita'.c 
cu Tratalul de la Varșovia.

La 12 iulie oamenii muncii din 
orașul Szcntendre și-au luat ră
mas bun de la ostașii sovietici 
care se înapoiază în patrie.

S-a deschis Conferința Sindicala Mondiala 
a tineretului muncitor

multi din ei în imposibilitatea de 
a putea învăța o meserie.

Intr-o țară mică ca Austria — 
arată raportul — din cei 200.000 
de șomeri, 50.000 sînt tineri sub 
25 de ani. In Germania occiden
tală numărul șomerilor se ridică 
la 1.350.000, dintre care, de ase.-, 
menea, mulți sînt tineri. In Italia, 
unde nuinărul șomerilor se ridica 
la 5.000.000, sînt 614.000 de. oa
meni, mulți din ei tineri,; care nu 
au avut niciodată de lucru, care, 
zi de zi. bat la porțile fabricilor în 
căutare de lucru. Răspunsul este 
de milioane de ori același inva
riabil și ncomenos refuz : „Nu a- 
veni de lucru 1“ ca și cum li s-ar 
spune: „Sinteți de prisos, nu a- 
veni ce< face cu voi". Cu milioanele', 
se țiumArâ tinerii șomeri din Sta
tele 'Uniți* ale' Americiu Modul de' 
viață american înseamnă sute și 
mit de evacuări din locuințe, ca
pitalismul popular înseamnă n.i 
coadă la bancă, ci la bucătăriile 
societăților de binefacere; pentru 
un blid de ciorbă. Pentru că „ra
iul" în capitalism așa arată 1 Așa 
cum este el, l-a înfățișat și rapor
tul F.S.M.

Capitalismul vrea', să .înăbușe, 
încă din fașă dorința tineretului de 
a se cultiva, de a-și însuși o pre
gătire profesională și tehnică 
care să-i dea speranțe pentru a-și 
făuri viitorul.

A.cesta este un tablou - sumar, 
numai cîteva cifre despre situația 
tineretului din țările capitaliste, 
situație tristă, anacronică, dar 
totuși adevărată. Din ea nu exi
stă ieșire decît prin luptă, prin 
acțiuni unite ale tuturor muncito
rilor tineri și vârstnici laolaltă, 
unitate pentru care militează

neobosit, cu consecvență, Federa
ția Sindicală Mondială.

„PE PLANETA NOASTRĂ ’ 
EXISTA DOUĂ LUMI"

Un delegat din Franța a îm
părțit o foaie din mapa lui în 
două părți. Pe una din aceste 
părți și-a însemnat cifrele pe 
care le-a furnizat raportul privi
tor la situația tineretului din 
țările capitaliste și coloniale din 
care cele citate de mine s.nt 
doar cîteva. In cealaltă parte a 
leii a trecut alte cifre, extrase 
tot din expunerea ținută de Char
les Salducci : In U.R.S.S., în ul
timii ani, numărul angajaților a 
crescut cu 7,5 milioane, în Uniu
nea Sovietică nu este șomaj, In 
Chjna, din 1952 și pjnă în 1956 
peste un milion de tineri au pri
mit o pregătire profesională ; 
alți 2.500.000 și-au îmbunătățit 
calificarea. Cînd a văzut că-trag 
cu ochiul spre carnetul. lui — 
deasupra foii împărțite in două a 
scris cu majuscule următoar le: 
„Pe planeta noastră există două 
lumi. Nu-i adevărat?"

Foarte adevărat.
Dezbaterile .în jurul primului 

punct al ordine! de zi, au scos 
la iveală forme și acțiuni de lup
tă din diferite, țări, menite să fie 
generalizate. S-au făcut propu
neri concrete care să ducă la în
tărirea unității de acțiune pe 
plan național și internațional, la 
generalizarea experienței acelor 
sindicate care au reușit să atragă 
masele de tineri muncitori în 
lupta împotriva exploatării capi
taliste, pentru progres social.

EXPUNEREA TOV. I. CIRCE1 
SECRETAR AL C.C. AL U.T.M.

Imediat după prezentarea ra
portului amintit, asistența a as
cultat expunerea pe care în nu
mele delegației tineretului mun
citor din țară noastră a prezen
tat-o tovarășul 1. Cîrcei, secretar 
al -C.C. al U.T.M. din Republica 
Populară Romînă. pe marginea 
problemelor ce se dezbat Ia pri
mul punct al ordinei de zi.

Tov. Cîrcei Ion și-a exprimat 
convingerea. în numele delegației 
tineretului muncitor din R.P.R., 
că lucrările conferinței vor con
stitui un pas însemnat in lupta 
pentru apărarea intereselor tine
rei generații de muncitori și o 
ciniribuție de seamă la stringe- 
rea rîndurilor tineretului în ca
drul mișcării sindicale mondiale, 
ia lupta generală a clasei mun
citoare din lumea intreagă pentru 
pace și progres social. Tineretul 
muncitor din R.P. Romînă este 
convins că această conferință va 
duce la întărirea și pe mai de
parte a unității sindicale interna
ționale.

Delegatul romin a arătat că 
spre deosebi rt de trecut, de vre
mea regimului burghezo-moșie- 
resc, cînd tineretul muncitor din 
țara noastră era' lipsit de cele 
mai elementare drepturi, astăzi, 
datorită regimului democrat-popu
lar, tînăra generație se bucură de 
cc*idiții cu totul noi, se bucură de 
cele mai largi drepturi politice, 
economice și sociale. In conti
nuare. vorbitorul s-a referit la 
dezvoltarea largă în anii regimu
lui de democrație populară a în- 
vățămintului profesional, subli

niind că tineretul muncitor din 
țara noastră are posibilități de
pline nu numai pentru a se cali
fica, ci și pentru a-și ridica ne
contenit cunoștințele tehnice și 
culturale. Delegația noastră — 
a spus tov. Cîrcei — aprobă cu 
căldură raportul prezentat de 
Charles Salducci și consideră că 
hotărîrile ce se vor adepta aici 
vor constitui un imbold pentru 
mobilizarea mai efectivă a tine
retului din întreaga lume in lupta 
pentru cucerirea și apărarea drep
turilor sale la muncă și la o via
ță mai bună.

După tabloul destul de sumbru 
al situației tineretului din țările 
capitaliste și coloniale, realizările 
din republica noastră populară, 
cu care poate unii din noi ne ani 
și obișnuit, au apărut în plinăta
tea semnificației lor. Desființări a 
exploatării, a discriminărilor, sa
larii egale la muncă egală, in- 
vățămînt tehnic gratuit, condi ii 
minunate de recreere în case de 
odihnă, în timpul concediului — 
iată cîteva din realitățile vieții 
noi, socialiste cucerite sub condu
cerea partidului a tineretului din 
țara noastră, viață la care multi 
din tinerii lumii, reprezentați aci 
la conferință, abia visează, pentru 
care ei duc lupte grele, îndelun
gate.

După reprezentantul tineretului 
muncitor din R. P. Romînă au 
mai luat cuvîntul în cadrul dez
baterilor pe marginea raportului 
prezentat de Charles Salducci re
prezentanții delegațiilor Marccu- 
iui. Australiei, R. D. Germane, 
Mexicului, Uniunii Sovietice, Fin
landei și Ceylonului.

Lucrările conferinței continuă. 
Praga 14 iulie 1958.
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