
Trăiască și să se întărească frăția 
de nedesfăcut între poporal romîn și mino
ritățile naționale !

Trăiască și să se întărească unitatea 
de nezdruncinat a întregului popor în jurul 
partidului și guvernului!
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In întîmpinarea zilei
de 1 Mai

Spiritul tovărășesc în întrecere Adunări festive
Lingă biroul de metal al tânăru

lui maistru Vasile Micuța din lec
torul lăcătușerie al Uzinelor „Se
mănătoarea" din Capitală a venit 
un băiat negricios. 11 cheamă Ion 
Tutunaru fi este responsabilul unei 
brigăzi de tineri lăcătuși.

— Cum stăm cu planul, tovarășe 
Micul a ?

— Aveți o depășire de 4 pro- 
sxscte.

— Dar brigada lui Pirone ?
— Ei, să văd. Da, au o depă

șire de 1,5 procente.
Peste cîtva timp, de masa mais

trului se apropie un alt tinăr, Tu
dor Pirone, responsabilul celei de 
a doua brigăzi de tineri lăcătuși 
din secție- Discuția este aproape 
identică.

— Cum stăm noi cu planul to
varășe Micula ?... Dar brigada lui 
Tutunaru ?

Și după ce află rezultatul Pirone 
se întreabă singur t „Hm, cine o 
să cîștige ?u

Intre cele două brigăzi de tineri 
lăcătuși se află încheiat un contract 
de întrecere în cinstea zilei de 1 
Mai. Fiecare dintre ele vrea să 
ocupe primul loc terminîndu-și 
planul pe luna aprilie cu 3 zile 
mai devreme.

Cine va cîștiga întrecerea ?
Deși mai sînt cîteva zile pînă la 

1 Mai, și în ciuda cifrelor în
registrate de maistrul secției, nu
meroase fapte au confirmat încă 
de pe acum principalul ciștigător 
al întrecerii. Iată dintre aceste 
fapte numai două, aidoma multor 
altor întimplări firești din viața 
de fiecare zi a celor două brigăzi 
de tineri lăcătuși.

Intr-o zi, lingă masa de metal a 
maistrului Micula — masă care 
parcă formează hotarul între „te
ritoriile" celor două brigăzi — a 
venit foarte necăjit Tudor Pirone.

— Tovarășe Micula, am primit 
două repere pentru combina de po
rumb. N-am ponsoanele necesare 
și dacă mă apuc să le confecțio
nez... trece baba cu colacii. Dacă 
aș fi fost anunțat de la începutul 
lunii era alta situația.

Tutunaru venise și el la maistru 
cu două bonuri de lucru.

— Tu ce zici Tutunarule f — l-a 
întrebat maistrul.

— Păi ce să zic, e limpede / 
Vino Pirone să-ți împrumutăm noi 
ponsoanele necesare.

Și astfel brigada lui Tudor Pi
rone n-a pierdut nici o clipi aș
teptând confecționarea unor pon
toane. Comanda a fost executată 
înainte de termenul fixat.

In altă zi a fost riadul lui Tu-, 
țunaru să fie necăjit.

Uzina dc la Năvodari luncfloncazâ 
cu întreaga capacitate

Ne mal despart doar cîteva 
zile de 1 Mai. Din toate col
țurile țării ne sosesc vești care 
vorbesc de strădania oameni
lor muncii pentru a întîmpina 
măreața sărbătoare cu noi rea
lizări. De la Năvodari ni se 
anunță un nou succes: uzina 
de acid sulfuric și îngrășă
minte chimice funcționează cu 
întreaga capacitate proiectată.

La sfîrșitul anului trecut, 
colectivul de muncitori, ingi
neri și tehnicieni ai fabricii 
chimice de la Năvodari, a dat 
în funcțiune linia de acid sul
furic. Aceasta a marcat începu
tul intrării în funcțiune a uneia 
din cele mai moderne uzine 
chimice ale țării. Cîteva luni 
mai tîrziu, la 15 martie a.c., 
de la Năvodari a venit vestea 
că a fost elaborată prima șarjă 
de îngrășăminte.

Uzina de la Năvodari este 
rod al ajutorului și colaborării 
frățești cu Uniunea Sovietică. 
Planul general, proiectele teh

— Ce i frate, ți s-au înecat co
răbiile ? — l-a întrebat Pirone.

— Am primit o comandă noua 
și am rămas în urmă față de mon
taj. In fiecare zi ne zoresc montorii 
— și pe bună dreptate.

— Ia ascultă, ce-ai zice daci 
var ajuta vreo doi utemiști de la 
noi, să zicem Radu Vișinoiu fi 
Florin Bordei ? Hai să discutăm și 
cu maistrul nostru.

Rezultatul ? Cu ajutorul primit 
de la brigada lui Pirone, Tutunaru 
fi băieții lui au cîștigat în cîteva 
zile decalajul necesar față de sec
ția montaj.

„JSînt numai două întimplări. 
Ele oglindesc însă faptul că în în
trecerea dintre cele două brigăzi 
cîștigă deopotrivă ambele brigăzi ; 
cîștigă montajul, cîștigă întreaga 
uzină. Și asta datorită intr-ajuto
rării, datorită adevăratului spirit 
tovărășesc al întrecerii socialiste. 
Fără îndoială insă că peste cîteva 
zile cînd adunarea utemiștilor 
din secție va dezbate munca celor 
două brigăzi, una dintre ele va 
fi declarată cîștigătoarea întrecerii 
în cinstea zilei de 1 Mai. Care 
dintre ele ?■.. Aceasta — vorba lui 
Tudor Pirone — încă nu se știe.

V. CONSTANT1NESCU 

Brigada de tineret condusă de Victor Malinovschi de la secția ajus- 
taj a Șantierului naval din Galați, a obținut drapeful de brigadă 
fruntașă pe oraș. In fotografie : responsabilul brigăzii împreună cu 

tînărul Gheorghe Iacob asamblînd o pompă de răcire.

nice și de execuție, precum și 
majoritatea utilajelor au fost 
primite din U.R.S.S. De ase
menea, specialiști sovietici au 
sprijinit eforturile colectivului 
de muncitori, ingineri și teh
nicieni romîni în timpul execu
tării construcției și al montării 
utilajelor.

Uzina chimică de la Năvo
dari furnizează economiei na
ționale acid sulfuric, superfos- 
fat simplu, superfosfat granu
lat, fluosilicat de sodiu și sul- 
fit de sodiu. Ea este astfel 
proiectată îneît, cu investiții 
relativ mici, își va putea mări 
apreciabil, în următorii 2—3 
ani, capacitatea de producție.

Instalațiile uzinei sînt pro
iectate Ia un înalt nivel tehnic. 
La secția de acid sulfuric, de 
exemplu, prăjirea piritelor se 
face în cuptoare în pat fluidi
zat, ceea ce permite folosirea 
piritelor sărace în sulf și recu
perarea sub formă de aburi a 
energiei calorice a acestora.

In numeroase întreprinderi in
dustriale din Capitală fi provincie 
continui să aibă loc adunări con
sacrate zilei de 1 Mai.

La adunarea organizați la fa
brica de confecții „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“ din Capitală au 
participat peste 1.500 de muncitori.

Peste 1.000 de muncitori, teh
nicieni, ingineri și funcționari al 
atelierelor C.F.R. „llie Pintilie" 
din Iași au participat la adunarea 
consacrată zilei de 1 Alai.

La adunarea lucrătorilor de la 
Direcția regională C.F.R. Cluj 
despre 1 Mai — Ziua solidarității 
internaționale a celor ce muncesc, 
a vorbit tov. Ion Pintea, secretar 
al comitetului orășenesc Cluj al 
P.M.R., iar la adunarea muncitori
lor de la uzinele metalurgice „Uni. 
rea“ din localitate a luat cuvîntul 
tov. Ștefan Hermann, activist al 
comitetului regional P.M.R.

(Agerpres)

Foto; D. F. DUMITRU

Transportul piritei și cenușilor 
de pirită este complect mecani
zat. Instalațiile tehnologice sînt 
echipate cu aparate de măsură, 
control și automatizare, astfel 
că procesul tehnologic se des
fășoară în condițiile cele mai 
bune.

La secția de superfosfați sînt 
prevăzute depozite moderne de 
apatită și superfosfați, precum 
și o mecanizare complectă a 
transporturilor. Procesul de fa
bricare a superfosfați lor este 
automatizat, obținîndu-se pro
duse de calitate superioară.

Intrarea în funcțiune, cu în
treaga capacitate, a uzinei de 
acid sulfuric și îngrășăminte 
chimice de la Năvodari este o 
nouă realizare pe linia dezvol
tării industriei noastre chimice. 
Ea este un rod al politicii juste 
de industrializare socialistă a 
țării pe care o duce cu consec
vență Partidul Muncitoresc Ro
mîn.

S. M. T.-uri fruntașe pe țară
Duminică a avut loc la Cobadin 

regiunea Constanța, festivitatea 
decernării Steagului Roșu de 
S.M.T. fruntaș pe țară stațiunilor 
de mașini și tractoare Cobadin, re
giunea Constanța, Hărman, re
giunea Stalin, și Sînnicolau Mare, 
regiunea Timișoara pentru' reali
zări deosebite obținute în cei 10 
ani de activitate desfășurată de la 
înființarea lor. Aceste distincții au 
fost acordate de Ministerul Agri
culturii și Silviculturii și C.C. al 
Sindicatului muncitorilor din agri
cultură și silvicultură.

Fabrica de zahăr din Bod 
a împlinit 70 de ani

Fabrica de zahăr din Bod, re
giunea Stalin, a împlinit 70 de ani 
de activitate. In anii puterii popu
lare vechea întreprindere s-a trans
format într-una din fabricile mo-
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8 sportivi de frunte 
distinși cu titlul 

de maestru al sportului
Luni seara la sediul U.CJF.S. 

a avut loc festivitatea decernării 
titlului de maestru al sportului 
unui număr de 8 sportivi care au 
obținut performanțe remarcabile cu 
prilejul diferitelor concursuri inter
ne și internaționale. Au primit 
înalta distincție Elena Băcăoanu 
(parașutism sportiv), Elisabeta 
Popescu (parașutism sportiv). An
drei Budai (aeromodelism), Ște- 
ian Benedek (aeromodelism), 
Hintz Otto (aeromodelism), Bănică 
Enciulescu (zbor cu motor), Oțoiu 
Simion (zbor cu motor) și Gheor
ghe Petrovici (zbor cu motor).

Noii purtători ai titlului de mae
stru al sportului au fost felicitați 
de tov. Ion Balaș, vicepreședinte al 
U.C.F.S.

(Agerpres)

întrecerea
tinerelor talente

Concursul de selecționare a in- 
terpreților organizat în cinstea ce
lei de a 15-a aniversări a eliberă 
rii patriei noastre și a celui de al 
Vll-Festival Mondial al Tineretului 
și Studenților de la Viena, de către 
Ministerul Invățămîntului și Cul
turii și Uniunea Tineretului Mun
citor, a constituit o frumoasă și 
sărbătorească în
trecere a tinere
lor talente. Fru
moasă prin calita
tea artistică ridi
cată a manifestă
rilor, sărbăto
rească prin ca
racterul impre
sionant care depășea cadrul u- 
nui simplu concurs de selecționa
re, constituind mai mult un rodnic 
bilanț al realizărilor tinerilor ar
tiști, dar mai ales, o afir
mare categorică a condițiilor 
minunate oferite de partid și 
guvern dezvoltării artelor în pa
tria noastră, a grijii pentru per
fecționarea noii generații de artiști, 
de talente cu care să se mîndrească 
poporul nostru. Nu numai că în 
trecut asemenea concursuri nu au 
avut loc și nici nu ne putem închi
pui că ar fi putut exista dar dacă, 
prin absurd, am presupune că s-ar 
fi instituit astfel de manifestare 
la ea nu și-ar fi găsit locul

Stațiunea de mașini și tractoare 
Cobadin, de exemplu, și-a depășit 
an de an planul de producție. In 
anul 1958 planul de producție al 
acestei stațiuni a fost realizat în 
proporție de 135,4 la sută, produc
tivitatea planificată pe tractor con
vențional a fost depășită cu 141 
hantri, a scăzut prețul de cost al 
lucrărilor și s-au obținut economii 
de circa 1.463.000 lei, în același 
timp, cîștigul mediu pe fiecare me
canizator a crescut din 1954 pînă 
anul trecut cu peste 350 lei.

(Agerpres)

derne de zahăr din țara noastră. 
Producția dată de această fabrică 
în perioada 1948 și pînă în prezent 
întrece de aproape șase ori pe cea 
obținută în cei 59 de ani anteriori 

Odată cu dezvoltarea fabricii a 
crescut și nivelul de viață al mun
citorilor. La terminarea celor opt 
ore de lucru, mulți dintre lucrăto
rii întreprinderii se îndreaptă spre 
locuințele confortabile din colonia 
fabricii. La dispoziția lor se află 
un dispensar, un cinematograf, un 
club modern dotat cu bibliotecă, o 
sală de sporturi, terenuri de volei, 
fotbal, un ștrand.

(Agerpres)

încheierea conferinței 
științifice

Duminică s-a încheiat cea de-a 
iV-a Conferință pe țară a cercu
rilor științifice studențești. Timp de 
două zile, în centrele universitare 
București, Cluj, Iași și Timișoara 
au fost prezentate peste 100 dfe 
lucrări din domeniul chimiei, 
matematicii, fizicii, mecanicii, 
științelor medicale și farmaceu
tice și științelor juridice. Ele re
prezintă contribuția tineretului uni
versitar la rezolvarea unor proble
me teoretice și practice ale dezvol- 

fiii și fiicele de oameni ai mun
cii. Astăzi însă, la concursu
rile de selecționare care au căpătat 
o frumoasă tradiție, se prezintă 
zeci și sule de copii ai celor ce 
muncesc care formează masa de 
elevi ai școlilor de artă, cei ce se 
pregătesc să ducă mai departe stea
gul artei noastre aflată pe deplin

Finala concursului tinerilor soliști 
închinată celei de a XV«a aniversări 

a eliberării Patriei și Festivalului 
de la Viena

în slujba poporului, și unii tineri 
artiști ce și-au cîștigat de-acum un 
frumos renume pentru realizările 
lor.

Faza finală a concursului a con
stituit o încordare a eforturilor de 
puse de concurenți și de jurii, ea 
desemnînd cîștigălori în afară de 
unii tineri care s-au afirmat mai 
înainte și ne-au mai reprezentat l'a 
Festivalurile Mondiale ale Tinere
tului și Studenților, o seamă de 
elemente noi ce s-au remarcat prin- 
tr-o pregătire temeinică și reale 
calități, cum ar fi de pildă instru
mentiștii de muzică populară Dră- 
goi Ion, violonist, fluierașii Timofte 
Nicolae și Burnea Florea, țamba-. 
listul Mihai Nicolae și alții. Muzi
ca populară, hulită și disprețuită

Tot mai multe sate 
electrificate

Cu contribuția voluntară a cetă
țenilor și cu sprijinul acordat de 
sfaturile populare, în regiunea 
Hunedoara se execută în prezent 
lucrări pentru electrificarea a 25 
de sate.

îndrumați de deputății sfaturilor 
populare și de comitetele de cetă
țeni, țărani muncitori din satele 
ce vor fi electrificate în acest an 
contribuie voluntar la execu
tarea acestor lucrări. Colectiviștii 
și țăranii muncitori cu gospodărie 
individuală din satul Vingard, ra
ionul Sebeș, de exemplu, au de
pus pînă acum suma de 72.000 lei 
drept contribuție voluntară. Pentru 
a sprijini grăbirea lucrărilor de 
electrificare a satului, gospodăria 
agricolă colectivă din satul Micești 
raionul Alba, a depus suma de 
31.000 lei, afară de contribuția ce
lorlalți cetățeni din sat. De ase
menea, colectiviștii din Uroi au 
depus 33.600 lei. Pe Ungă contri
buția în bani, țăranii muncitori 
execută voluntar diferite lucrări ca 
transportul materialelor, săpatul 
gropilor, fixarea stîlpilor etc.

Colectivul întreprinderii regio
nale de electricitate a luat mă
suri pentru a asigura alimentarea 
cu energie electrică a satelor ce 
vor fi electrificate.

(Agerpres)

pe țară a cercurilor 
studențești
tării economiei și culturii din țara 
noastră.

O bună parte dintre aceste lu
crări au fost premiate și eviden
țiate.

Cu prilejul conferinței, 18 stu- 
denți care s-au distins prin rezul
tatele obținute în munca de cerce
tare științifică și prin activitatea 
lor obștească au primit diploma de 
onoare a C.C. al U.T.M.

(Agerpres)

pe vremea burgheziei, instrumen
tele făurite de imaginația ar
tistică nesecată a poporului se află 
azi, după cum vedem, la loc de 
cinste, vor reprezenta cu cinste ge
niul muzical al poporului nostru 
peste hotare.

Să vedem pe scurt cine s-au do
vedit a fi printre cei mai talentați 

și bine pregătiți 
dintre concu
renți. Dintre 
concurenții de la 
secția pian s-au 
remarcat în mod 
deosebit Cristei- 
cu Crimhilda, 
un talent ex

cepțional care se află în vădit pro
gres fi Mariela Rădulescu, o pia
nistă cu netăgăduite calități. Au 
fost de asemenea remarcați Dan 
Grigore, talent în plină formație, 
ludith Molnar, Eva Sillo, Viorica 
Diaconu, Ninuca Oșeanu.

La instrumentele cu coarde l-au 
evidențiat în mod deosebit llarion 
Ionescu-Galați, student al Conser
vatorului din București la secția 
vioară, posesor al unei tehnici cu
rate și al unei deosebite siguranțe 
în execuție. Au mai reținut atenția 
violoniștii Abramovici Avi, Geantă

M. PĂUN

(Continuare în pag. 3-a)

Liu Șao-ți ales președinte 
ăl R. P. Chineze

PEKIN 27 (Agerpres). — China Nouă transmite t |

Proclamația Adunării Reprezentanților 
Populari din întreaga Chină

7

In după-amiaza de 27 aprilie, Adunarea Reprezentanților Populari 
din întreaga Chină a dat următoarea proclamație :

Prin prezenta se proclamă că la 27 aprilie 1959, prima sesiune a 
celei de-a doua Adunări a Reprezentanților Populari din întreaga 
Chină a ales pe Liu Șao-ți în funcția de președinte al Republicii 
Populare Chineze și pe Sun Țin-lin și Dun Bi-u ca vicepreședinți ai 
Republicii Populare Chineze.

PREZIDIUL PRIMEI SESIUNI A CELEI DE-A 
DOUA ADUNARI A REPREZENTANȚILOR POPU

LARI DIN ÎNTREAGA CHINA
Pekin 27 aprilie 1959.

Tovarășului LIU ȘAO-ȚI 
președintele Republicii Populare Chineze

Cu prilejul alegerii dv. ca președinte al Republicii Populara 
Chineze, vă rog să primiți din partea Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare Romine și a mea personal, cele 
mai calde felicitări. Vă urez din inimă dv. și marelui popor chinez 
noi succese pe calea dezvoltării și înfloririi continue a Republicii 
Populare Chineze.

ION GHEORGHE MAURER 
președintele Prezidiului Marii 

Adunări Naționale a

Liu Ș
Tovarășul Liu Șao-ți s-a năs

cut în anul 1898 într-o familie de 
țărani în provincia Hunan. Din 
adolescență a participat activ la 
lupta revoluționară, fiind unui 
din organizatorii și conducătorii 
partidului comunist. Liu Șao-ți 
este membru al P.C.C. din anul 
1921.

Liu Șao-ți a participat la or
ganizarea primului centru sindi
cal pe întreaga Chină — Secre
tariatul Muncitoresc din China, 
Congresul al 11-lea al sindicate
lor din China l-a ales, în 1925, 
vicepreședinte al Federației sin-

Republicii Populare Romine
«•

a o - f i
dicatelor din China, care lua flin-* 
ță atunci.

In perioada primului război ci
vil revoluționar din 1924—1927, 
Liu Șao-ți a fost unul dintre con
ducătorii mișcării muncitorești, 
activînd în principalele centre in
dustriale : Șanhai, Canton, Han- 
cou. In 1927, la Congresul al 
V-lea al P.C.C., Liu Șao-ți a fost 
ales membru al C.C. al Partidu
lui Comunist Chinez, iar în 1928 
— membru al Comisiei centrale 
de control. După înfrlngerea vre-

(Continuare în pag. 4-a)
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Start în proba rezervată junioarelor — faza pe oraș — din cadrul competiției de masă crosul „Să întîmpinăm 1 Mai". 
Foto: VAL. PIETREANU

Să antrenăm tineretul 
la concursurile Spartachiadei!

Stimulînd dragostea pentru sport a tinerilor
E ușor să remarci la Buzău in

teresul localnicilor pentru sport. 
Despre lucrul acesta îți vorbește 
mulțimea afișelor ce invită la ma
nifestări sportive. Dar nu-i totul. 
In modul cel mai evident poți să 
înregistrezi dragostea pentru sport 
atunci cînd iei cunoștință de des
fășurarea Spartachiadei. Am stat 
de vorbă cu tov. Dumitru Marcu, 
secretar al Comitetului orășenesc 
U.T.M. Buzău, despre modul în 
care populara competiție de masă 
a tineretului nostru se desfășoară 
în oraș. In privința aceasta aten
ția noastră a fost reținută de mai 
multe fapte-

In primul rînd trebuie să subli
niem munca desfășurată pentru a 
asigura folosirea din plin a pe
rioadei primei etape — etapa de 
masă. Deschiderea festivă a con
cursurilor Spartachiadei a coincis 
cu organizarea unor demonstrații 
sportive foarte eficace. De pildă, 
la fabrica metalurgică la deschide
rea Spartachiadei au fost invitate 
și formații aparținînd Școlii medii 
tel.aice de cooperație, Școlii medii 
nr. 1 și colectivului „Voința". Cu 
acest prilej au fost organizate in
teresante întreceri de volei, popice, 
șah și atletism- întrecerile amicale, 
demonstrative, au stimulat gustul 
pentru sport al multor tineri mun
citori.

Comitetul orășenesc U.T.M. Bu
zău, care a oljținut rezultate bune 
în Spartachiada de iarnă, și-a 
supus activitatea desfășurată în 
cadrul acestei competiții unei ana
lize critice spre a scoate la iveală 
și lipsurile ce s-au manifestat- 
Constatînd că în unele colective 
cu mulți tineri numărul participan- 
țilof la Spartachiada de iarnă a 
fost redus, Comitetul orășenesc 
U-T.M. Buzău a luat acum — cu 
ocazia începerii noii ediții, de 
vară<a Spartachiadei — o serie de 
■măsuri ce nu vor întîrzia să-și 
arate roadele. împreună cu acti
viști U.C.F.S- și sindicali, a fost 
formată o brigadă menită să spri
jine pe teren munca sportivă de 
masă. Situația activității sportive 
dihtr-una din fabricile din locali
tate a fost supusă unei analize a 
biroului Comitetului orășenesc 
U.T.M. Buzău. Aceste măsuri au 
fost urmate de o intensă muncă 
de popularizare prin gazete 
de perete, radioamplificare, foto
montaje a regulamentului Spar
tachiadei. Tovarășii de la Co
mitetul orășenesc U-T.M. Bu
zău sînt hotărîți să dea viață an
gajamentului pe care și l-au luat: 
&000 de participant și 13.000 de 
participări la concursurile Sparta
chiadei de vară, ^ceasta înseamnă 
în mod practic atragerea aproape 
a întregii mase a tineretului din 
Buzău la practicarea organizată a 
sportului.

Dar perioada Spartachiadei de 

Drapelul scump al patriei noastre a fost ridicat în urma victoriei 
cucerite de Elena Teodorescu în proba de sol femei a întrecerilor 
celei de a Il-a ediții a Campionatelor de gimnastică ale R. P. 

Romîne
Foto; R, VASILS

vară este considerată și ca un pri
lej pentru mobilizarea tineretului 
la lărgirea bazei materiale a acti
vității sportive. Tinerii din Buzău 
vor construi un complex sportiv la 
marginea orașului, pe locul unde 
de obicei se organizau iarmaroa
cele- Acest complex sportiv, ce va 
fi realizat prin munca voluntară a 
tineretului, va cuprinde terenuri de 
fotbal, volei, baschet, pistă de atle
tism și gropi pentru săritură în 
lungime și înălțime. Lucrările vor 
începe în jurul datei de 1 Mai și se 
vor termina într-o lună. O atenție 
deosebită este acordată amenajării 
de noi baze pe lîngă întreprinderi 
și școli. La Școala medie nr. 1 ti
nerii au realizat un teren de bas
chet și două de volei- Se vor mai 
-amenaja un teren de volei la aso
ciația „Voința", două baze sporti
ve la asociația „Progresul-Sani- 
tar“.

Vrem să subliniem în mod deo
sebit grija pe care o dovedește Co
mitetul orășenesc U.T.M. Buzău 
pentru educarea comunistă a tine
rilor sportivi. Astfel, se intențio- E. OBREA

La Bîrlad

Organizarea Spartachiadei 
este rămasă in urma

ln întreaga țară a început pri
ma etapă a concursurilor Sparta
chiadei de vară a tineretului, 
he-am adresat tovarășului Dumi
tru Chertif, președintele comisiei 
raionale Bîrlad de organizare a 
Spartachiadei de vară a tineretului 
cu rugămintea de a ne vorbi des
pre desfășurarea concursurilor 
Spartachiadei.

— Să vedeți...
Și în loc de răspuns scuzele au 

început să curgă cu duiumul. Este 
inutil să le reproducem. In ziua de 
15 aprilie — cînd concursurile tre
buiau să înceapă — abia s-a con
stituit comisia raională. Ar fi fost 
de așteptat ca imediat, în baza 
unui program de lucru stabi
lit, membrii comisiei să trea
că la treabă. Dar nu s-a in- 
timplat așa. Președintele comisiei, 
tovarășul Dumitru Chertif, a în
tocmit după două zile un „ghid*. 
Gîndeam că consultîndu-l vom 
găsi în el ce-și propune comisia 
raională să întreprindă pentru a se 
achita de sarcinile care-i revin. Cu 
regret însă, în afară de reproduce
rea unor prevederi ale regulamen
tului de organizare a Spartachiadei 
tineretului și a unor sarcini pe 
care de fapt consiliul raional 
U.C.F-S. (președinte Vasile Clisu) 
le are de făcut în mod curent, nu 
am găsit nimic altceva.

Tovarășul Dumitru Chertif avea 
de gînd să treacă în „ghid“ și alte 

nează să se organizeze pentru 
participanții la Spartachiadă o se
rie de lecții și conferințe. Temele 
alese se referă la profilul moral al 
sportivului de tip nou, la condițiile 
create de partid și guvern pentru 
practicarea sportului, etc- Este o 
inițiativă valoroasă ce merită să 
fie extinsă și în alte orașe. In mod 
just la Buzău s-a înțeles faptul că 
Spartachiada urmărește nu numai 
creșterea unui tineret oțelif din 
punct de vedere fizic ci și a unui 
tineret cu o înaltă conștiință socia
listă. Tocmai de aceea organiza
țiile U-T.A1. au datoria să se ocupe 
nu numai de latura — s-o denu
mim — tehnică a concursurilor 
Spartachiadei, ci cu cea mai mare 
atenție trebuie să urmărească edu
carea tinerilor sportivi.

Acțiunile multilaterale întreprinse 
de Comitetul orășenesc U.T.M. 
Buzău ne inspiră convingerea că 
în acest oraș angajamentul de a 
antrena pe terenurile de sport 9000 
de tineri va fi realizat.

probleme, dar... mai tirziu. Acest 
„ghid“ urma să fie dactilografiat și 
abia după cîteva zile comisia tre
buia să se întrunească din nou 
pentru ca fiecare membru al corni- 
siei să intre în posesia ghidului- 
Vasăzică în vreme ce în țară se 
desfășoară prima etapă, la Birlad 
abia încep.., pregătirile.

Scopul organizării Spartachiadei 
de vară a tineretului este de a 
stimula și dezvolta interesul tine
rilor din orașe și sate pentru prac
ticarea regulată a sporturilor, de a 
ridica noi tinere talente. Tovarășii 
de la Comitetul raional U.T.M. și
V-C.FS. Bîrlad nu înțeleg pare-se 
acest lucru. Este de aceea nevoie să 
se ia urgente măsuri spre a se 
pune capăt unei asemenea situații 
intolerabile.

C. SLAVIC
----•----

Un concurs 
internațional de tir 
prin corespondență
Concursul internațional de tir 

prin corespondență organizat de
D.O.S.A.F.  (U,R.S.S.) la care par
ticipă 12 țâri (cu cite 10 trăgă
tori) s-a încheiat duminică. Rezul
tatele, după centralizare, se vor 
cunoaște în luna mai.

Duminică, pe poligonul Tunari, 
concurenții romîni au luat parte 
la ultimele două probe Ia care s-au 
obținute rezultate bune ce vor fi 
apoi confruntate cu rezultatele 
celorlalți concurenți. Aceste rezul
tate sînt superioare ediției din a- 
nul trecut a acestui concurs. 
Menționăm rezultatul obținut de 
I. Sîrbu la armă liberă calibru 
redus 3x40 focuri la poziția în pi
cioare, unde el a realizat 374 
puncte, la un punct de recordul 
mondial al poziției. Revelația con
cursului s-a dovedit a fi juniorul 
Mircea Rusescu, care a ocupat 
primul loc în aceeași probă, dar la 
poziția în genunchi, cu rezultatul 
386 puncte. Gu acest punctaj el 
s-a clasat pe locul I, înaintea unor 
trăgători de valoare. Demne de 
evidențiat sînt și rezultatele obți
nute de Marin Ferecatu, V. Pan- 
țuru și alții. La buna desfășurare 
a probelor, a contribuit și organi
zarea excelentă asigurată de 
A.V.S.A.P.

N. TOKAGEK 
Corespondent

---- «----

A fost stabilită formația 
de ciclism care ne re
prezintă în „Cursa Păcii"

în urma antrenamentelor care 
au avut loc la Leipzig Federația 
romînă de ciclism a alcătuit echi
pa R. P. Romine ce se va alinia 
la startul celei de-a 12-a ediții a 
„Cursei Păcii6* — Berlin—Praga — 
Varșovia. Din echipă fac parte 
Constantin Dumitrescu, Gabriel 
Moiceanu, Ion Vasile, Marcel Voi- 
nea, Ion Braharu și Ion Stoica. Ul
timii trei alergători participă pen
tru prima oară la marea întreeere 
rutieră.

(A ger preș)

Crosul de masă 
„Să întîmpinăm 

1 Mai"
In numeroase orașe din țară, 

duminică au avut loc -finalele 
crosului „Să întîmpinăm 1 Mai“.

In orașele Timișoara, Brăila, 
Craiova, în raionul Buzău, O- 
dorhei etc. au participat la acest 
popular concurs numeroși tineri 
și tinere, dintre care foarte 
mulți se aflau la primul lor 
concurs sportiv-

Duminică Stadionul Tinere
tului din Capitală a cunoscut 
o animație neobișnuită datorită 
prezenței unui număr de tineri 
veniți pe stadion pentru a se în
trece în cadrul unei competiții 
devenită tradițională: finala pe 
Capitală a crosului „Să întîmpL 
năm 1 Mai". Sînt învingătorii 
în întrecerile din cadrul asocia
țiilor sportive. Și in acest an, 
crosul a avut o amploare mare, 
dovadă participarea masivă de 
tineri din numeroase asociații 
sportive ca ,Autobuzul", „Cau- 
ciucul" etc.

S-au aliniat pe linia de ple
care reprezentanți ai tuturor 
raioanelor din Capitală, tineri 
dornici de a-și înscrie numele 
în lista învingătorilor acestei 
întreceri a tinereții. Am recu
noscut printre participants ti
neri pe care ii văzusem și la 
Spartachiadă, stăpâniți de a- 
ceeași însuflețire, dornici să se 
afirme în cadrul acestor popu
lare întreceri sportive de masă. 
Ceferistul Spudercă Mircea, spre 
exemplu, nu este la prima sa 
întrecere sportivă. Harnicul a- 
justor a putut fi văzut și la 
Spartachiada de vară din anul 
trecut, în cadrul căreia a ocu
pat un loc meritoriu, numărîn- 
du-se printre primii 3 clasați. 
Alături de el, cei 10 concurenți 
ai Griviței Roșii s-au străduit 
să-și reprezinte cît mai bine cu
lorile colectivului sportiv.

Victorioși au fost în cele din 
urmă tinerii D. Mihai (juniori), 
Silvia Silon (junioare). M. 
Pleșa (seniori) și Elena Cătăes- 
cu (senioare) reprezentînd ra. 
ioanele N. Bălcescu, V. 1. Lenin, 
I. V. Stalin și 1 Mai.

E. PITULESCU

Surprinzîndu-și adversarul com

plect deschis Gh. Negrea a lovit 

în plin...

Foto: V. BRĂDULEȚ

„Rasiștii din Africa de sud își 
fac de cap", „Jucătorii brazilieni 
de fotbal nu sînt lăsați să debarce 
în portul Capetown pentru că 
sînt... negri". Sub aceste titluri, 
ziarele braziliene și din multe alte 
țâri ale lumii s-au ocupat recent 
pe larg de „un fapt fără prece
dent în istoria întilnirilor interna
ționale de fotbal" — cum mențio
nează ele interdicția de a coborî 
pe uscat pe care au impus-o auto
ritățile reacționare ale Uniunii Sud- 
Africane împotriva a patru fotba
liști negri sosiți la Capetown cu 
echipa braziliană Portuguesa de 
Santos. In fața acestei provocări 
rasiste fățișe chiar și președintele 
Braziliei a luat personal atitu
dine.

In momentul de față cercurile 
guvernamentale din Uniunea Sud- 
Africană, cercuri cunoscute prin 
reacționarismul lor feroce, prin 
felul cu care servesc colonialismul 
în general și pe cel britanic în 
special, promovează în mod des
chis și nerușinat o politică de 
discriminare rasială, împotriva ce
lor 10 milioane de locuitori de cu
loare care trăiesc în această țară 
și în rmdurile cărora se găsesc 
numeroși sportivi de valoare in
ternațională. Nu mai puțin decît in 
urmă cu cîteva săptărnini, aceeași 
rasiști au interzis unui grup de 
cinci jucători de tenis de masă din 
această țară, a căror singură „vi
nă" era bine ințeles tot aceea de a 
avea culoarea pielii... neagră să 
plece la campionatele mondiale 
desfășurate în orașul vest-german

Profilul moral al sportivului 
în atenția organizației U.T.M.
„Prahova"-Ploești, echipa de 

fotbal a renumițilot constructori 
de utilaj petrolifer, muncitori ai 
uzinei „1 Mai“ din Ploești, acti
vează în seria a II-a a diviziei se
cunde de fotbal. în toamnă, la 
sfîrșitul turului, muncitorii erau 
tare necăjiți pe fotbaliști care 
cuceriseră... „lanterna roșie“.

— Așa nu ne fac de loc cinste, 
ba, dimpotrivă, ne compromit — 
spuneau muncitorii.

Evoluția neașteptat de slabă a 
echipei de fotbal a dat de gîudit 
comitetului organizației U.T.M. și 
consiliului asociației sportive. în 
drumate de organizația de partid, 
cele două organe au stabilit o șe 
dința comuna, în care a fost ana
lizata comportarea echipei, a fie
cărui fotbalist în parte. Aici, cau 
zele care au dus echipa pe ultimul 
loc în clasament au fost scoase la 
iveala cu hotarîre. S-a arătat ast
fel că fotbaliștii seniori nu îndrep 
tățesc nici măcar în parte grija 
acordata în vederea îmbunătățirii 
pregătirii sportive, a reprezentării 
cu cinste a uzinei pe terenurile 
de sport.

în privința aceasta s-au men
ționat lacune de ordin educativ — 
insuficienta grijă a organizației 
U.T.M. pentru educarea comunista 
a sportivilor și de ordin organi
zatoric — lipsa de încredere în ti
nerele elemente, în juniori. Aceste 
sezisari au constituit un adevărat 
semnal de alarmă pentru organi
zația U.T.M. Faptele au început 
să fie analizate cu mai multă 
profunzime.

S-a analizat astfel faptul că în 
rîndurile echipei s-au manifestat 
concepții retrograde, străine miș
cării noastre sportive. Unii spor
tivi manifestau tendințe vedetiste, 
neglijau munca în producție, se 
comportau într-un mod ce stîrnea 
indignarea întregului colectiv de 
muncitori ai uzinei. Grav este și 
faptul că ceilalți jucători nu luau 
atitudine față de aceste manifes
tări, ca lipsurile erau cocoloșite. 
Și aceasta pentru că organizația 
U.T-M. nu se ocupa de educarea 
politico morală a fotbaliștilor, pen
tru ca nu crease o atmosferă sănă
toasă în sinul echipei.

Ce folos că utemi8tul Gavriloaia 
avea unele calități de fotbalist, 
dacă el nu se străduia să fie și un 
muncitor harnic. Tentat să gă
sească în sport o cale mai ușoară 
de a se strecura în viață, a pornit 
pe un drum ce ducea la parazi
tism, s-a rupt, în fond, de entu
ziastul colectiv al harnicilor con
structori de utilaj petrolifer. Ute- 
mistul Gavriloaia și-a îngăduit, în 
virtutea faptului că-i fotbalist, să 
absenteze nemotivat din produc

Discriminarea rasială 
în sportul sud-afrlcan

Dortmund. Dar samavolnicia auto, 
citaților guvernamentale sud-afri- 
cane merge mult mai departe.

Violînd în mod flagrant liber
tățile cetățenești, rasiștii sud-afri- 
cani au votat anul trecut legi care 
interzic „sub pedeapsa cu închi
soarea" sportivilor de culoare să 
participe la concursuri alături de 
albi. Iată unde ajunge sălbăticia 
rasistă. In ura lor față de po
poarele asuprite, vătafii colonia
liști din Uniunea Sud-Africană vor 
să împiedice afirmarea sportivilor 
negri, sportivi a căror valoare este 
recunoscută pe plan mondial toc
mai datorită calităților lor deose
bite.

Acțiunile discriminatorii s-au 
extins și pe plan internațional. 
Sfidînd demnitatea sportivilor din 
alte țări, guvernul Africii de Sud 
a interzis atît anul trecut cît și în 
primele luni ale acestui an intra
rea în țară a unor echipe de te
nis, crichet și fotbal din India și 
Pachistan. Motivul ? Prin vinele 
sportivilor indieni și pachistanezi 
nu ar curge... sînge de alb! 

ție, să dea dovadă de dezinteres în 
îndeplinirea sarcinilor de plan, sa 
neglijeze pregătirea sa profesio
nală.

Neîndoielnic că o asemenea con
duită în producție avea sa capete 
urmări și pe terenul de sport. Așa 
s-a și întîmplat : Gavriloaia își 
desconsidera adversarii, ba chiar 
și tovarășii de echipa. Devenise cu 
timpul o adevărată „vedeta“. Ur
mările lipsei de preocupare față 
de educarea comunistă a fotbaliști
lor echipei „Prahova", îmbrăca și 
alte forme la fel de grave. Un 
alt component al echipei, Crețu, 
se dedase viciului băuturii, din 
care cauză neglija atît munca de 
producție, cît și pregătirea spor
tiva. în asemenea condiții echipa 
nu putea fi — așa cum este nor
mal sa fie o formație sportiva de 
tip nou — un colectiv puternic 
închegat al unor tineri sportivi 
fruntași în producție, dotați real
mente pentru sport.

Explicabilă așadar „perfor
manța" de neinvidiat din turul 
competiției. Organizația U.T.M. și 
asociația sportivă au trecut de 
îndată la luarea unor măsuri pe 
doua direcții — în domeniul mun
ții educative și în domeniul orga
nizării activității sportive.

Reîmprospătarea echipei cu ele
mente noi, capabile să reprezinte 
cu ardoare culorile asociației spor
tive, această veche cerință, a găsit 
acum înțelegerea cuvenită. în pri" 
ma formație a uzinei „1 Mai“ din 
Ploești sînt promovați juniori de 
certă valoare : strungarul Giurea, 
lăcătușul Georgescu, ajustorul Ion 
Nicolae, controlorul tehnic Pă- 
trașcu și alți cîțiva juniori care 
de la meci la meci se dovedesc 
tot mai bine pregătiți și a căror 
comportare morală este sănătoasă.

O deosebită eficiență au avut 
măsurile aplicate pe linia organi
zației U.T.M- Gavriloaia — „ve
deta" de acum cîteva luni — este 
astăzi unul dintre fruntașii secto
rului mecanică II, printre cei mai 
buni ajustori sculeri. Secretul 
acestei schimbări îl mărturisește 
adesea chiar el : „Utemiștii din 
organizația de bază din care fac 
parte nu s au împăcat deloc cu fap
tul că’ unul dintre tovarășii lor 
este purtător al unor concepții ca
rieriste în sport, ca a devenit un 
muncitor dezinteresat de proble
mele productive ale sectorului no
stru. Adunarea generală în care au 
fost discutate abaterile săvîrșite 
do mine de la conduita morală a 
sportivului de tip nou a reprezen
tat un ajutor imens ce mi a fost 
acordat. Tovarășii mei, organiza
ția, m-au ajutat să văd pe ce drum 
periculos apucasem și m au îndru
mat cu grijă. Pentru toate aces
tea le mulțumesc".

Opinia publică din întreaga 
lume a fost indignată cînd anul 
trecut la Jocurile Imperiului Brita
nic, desfășurate în orașul Cardiff 
(Walles), Africa de Sud s-a pre
zentat fără nici un sportiv de cu
loare. Chiar și ziarul englez „Ob
server" a luat atitudine în fața 
acestui desmăț rasist scriind : „Fe

derațiile sportive britanice au da
toria, dacă nu au făcut-o, să pro
testeze împotriva faptului că spor
tivii din Africa de Sud care sînt 
negri nu au dreptul să participe 
la evenimentele sportive centrale 
din vremurile noastre".

La fel de revoltătoare este și 
atitudinea guvernului colonialist 
al Africii de Sud față de partici
parea sportivilor de culoare sud-

Organizația U.T.M. a uzinei se 
preocupă cu mai mult simț de 
răspundere de educarea comunistă 
a sportivilor. Fotbaliștii, ca și cei
lalți sportivi ai uzinei, sînt înca
drați în formele de învățamînt 
politic, unde participă cu regulari
tate, iar la seminarii se dovedesc 
bine pregătiți. Doi dintre fotba
liști — Patrașcu și Georgescu — 
sînt elevi ai liceului seral. Unii 
dintre sportivi voi4 deveni elevi ai 
școlii medii muncitorești încă în 
toamna acestui an.

Returul campionatului diviziei 
B de fotbal i-a găsit pe fotbaliștii 
de la „Prahova" Ploești într-o for
mație nouă în care elementul 
esențial pentru o echipă de fotbal 
—• un colectiv puternic închegat, 
format din tineri fruntași în pro
ducție, cu o adevărată dragoste 
pentru sport și cu o conduita mo
rală caracteristică sportivului de 
tip nou — este asigurat.

Acest fapt, întărit în fiecare zi 
printr-o și mai temeinică muncă 
de educare comunistă, printr-o 
pregătire minuțioasă pe terenul de 
sport, constituie punctul de ple
care către o comportare mai va
loroasă în întrecerile sportive.

VAL PIETREANU

Duminică, 
pe terenurile de sport
Duminica sportivă a fost și de 

a3tă-dată bogată în interesante 
dispute sportive care au pasionat 
prin spectacole -antrenante, de o ca
litate remarcabilă. Pe primul plan 
al acestor întreceri s-a situat, fără 
îndoială, cea de a doua ediție a 
campionatelor internaționale de 
gimnastică ale R. P, Romîne. In 
cele trei zile de întreceri gimnaștii 
sovietici, Sofia Muratova, Ludmila 
Egorova, I. Makurin, Lisițki au do
vedit încă odată clasa înaltă a gim. 
nasticii sovietice. De altfel Mura
tova și Lisițki au cucerit titlurile de 
campioni absoluți ai celei de a 
doua ediții a internaționalelor de 
gimnastică ale R. P. Romîne. Ală
turi de reprezentanții sportului so
vietic o bună impresie au lăsat 
gimnaștii din țările prietene, Ceho
slovacia, Polonia precum și tinerii 
noștri reprezentanți, Tohăneanu și 
Elena Teodorescu care au reușit să 
cucerească primul loc în proba de 
sărituri bărbați și respectiv sol 
femei.

Gala prilejuită de împlinirea se
micentenarului boxului romînesc, a 
oferit celor cîteva mii de spectatori 

africani la Jocurile Olimpice. în 
ciuda faptului că Declarația Jocu
rilor Olimpice prevede că ,,este 
interzisă orice discriminare în 
rîndurile sportivilor, indiferent de 
rasă, culoarea pielii sau religie", 
la edițiile de pină acum ale Olim
piadelor sportivii de culoare sud- 
africani au lipsit. La Jocurile 
Olimpice de la Melbourne, atletu
lui Steward Monahand i s-a in
terzis participarea cu toate că îm
bunătățise recordul țării în proba 
de 3 mile cu aproape 21 de se
cunde. Tot atunci mulți alți spor
tivi de culoare nu au putut pleca 
în Australia. Interesant este și ca
zul halterofilului negru R. Elland 
care a putut să ia parte la 
Olimpiada desfășurată in anul 
1948 la Londra numai în calitate 
de reprezentant al culorilor... Marii 
Britanii. Măsurile rasiste luate de 
guvernul Africii de Sud au ca scop 
să lovească în puternica mișcare 
de eliberare a popoarelor africane.

Bineînțeles că sportivii de cu

Echipa R. P. R. 
s-a calificat pentru 
sferturile de finală 

ale „Gupei Europei"
ISTANBUL 27 (Agerpres). -
Stadionul „Mihat Pașa" din 

Istanbul a găzduit duminică înțil- 
nirea internațională de fotbal din
tre echipele selecționate ale Tur
ciei și R.P. Romîne contînd pen
tru „Cupa Europei inter-țâri". 
Partida s-a caracterizat printr-i 
luptă dîrză specific de cupă, la 
sfîrșitul căreia scorul a fost de 
2—0 (1—0) în favoarea echipei 
Turciei. Jucătorii turci au făcui 
totul pentru a obține calificare X4- 
dar nu au reușit să refacă difi^ 
renta de goluri din primul meci, 
care, după cum se . știe, a fost 
cîștigat la București de echipa 
romînă cu scorul de 3—0. Avînd 
un golaveraj superior echipa ro
mînă s-a calificat pentru sfertu
rile de finală.

In jocul de la Istanbul echipa 
romînă a avut o apărare destul 
de bună, dar linia de atac, lipsită 
de aportul lui Constantin și Di- 
nulescu a jucat slab -și a acționai 
fără convingere.

In prima repriză, echipa turcă 
a atacat mai mult, punînd la grea 
încercare apărarea noastră. Scorul 
a fost deschis în minutul 14. Nun- 
weiller a comis un hands în careu 
și arbitrul a acordat 11 m. pe . 
care l-a transformat Lefter. în 
partea a doua a jocului, partida 
se echilibrează. Gazdele măresc 
handicapul în minutul 54 prin 
Lefter. La o centrare a lui Ahmed 
se produce învălmășală în f>t% 
porții lui Toma. Lefter intră' ) 
posesia balonului- și șutează. 
Ionul trece printre picioarele apă
rătorilor și intră în plasă.

un spectacol de o remarcabilă ca
litate. Pugiliștii au demonstrat o 
bună pregătire tehnică și un re
marcabil potențial de luptă. Se 
cuvine a remarca în primul rînd 
victoria cucerită de tînărul boxer 
P. Pavel care a reușit să dispună 
în cele 3 runde ale meciului „coco
șilor" de Victor Șchiopa. Mircea 
Dobrescu a reușit în compania ve
chiului său rival I. Toma nu numai 
o victorie prețioasă dar o întîlnire 
de o remarcabilă spectaculozitate. 
Pe rînd Cișmaș, Gherasim, Șerbu 
Neacșu obțin victorii în dauna lui 
Boceanu, Pazmany și respectiv I. 
Vasilov. Ofensiv și bine pus la 
punct cu pregătirea fizică, vetera
nul Gheițu Velicu a depășit tenaci
tatea tînărului Adolf Cristea. 
Gheorghe Negrea n-a putut demon
stra calitățile» de pugilist de clasă 
europeană întîlnind în persoana lui 
Gheorghe Zaharia- un adversar care 
a făcut exces de obstrucții. Gheor
ghe Negrea nu s-a antrenat în a- 
ceastă luptă confuză, depășind cu 
autoritate pe Zaharia.

Timp de două zile atleții juniori 
și-au disputat întîietatea pe stadio. 
nul Republicii în cadrul concursu
lui republican de primăvară. Ju
niorii au dovedit o remarcabilă pre
gătire, unii dintre ei reușind noi re
corduri republicane de juniori. 
Olimpia Cataramă disc: 44,73 me. 
tri, Gheorghe Ciobanu 400 m. plat: 
5,1 sec., Petre Asaftei — prăjină: 
3,86 m. sînt noii deținători ai re
cordurilor republicane de juniori la 
probele respective.

La Cluj, etapa finală a campio
natului republican de tenis de masă 
a programat al doilea concurs. Și 
de astă dată s-a impus Radu Negu- 
lescu.

Ultimele două zile ale întrecerii 
internaționale de hîpism de la Nisa, 
ne-au oferit satisfacția unui remar. 
cabil succes al călăreților romîni. 
Evoluînd în proba „Cupa națiuni
lor1 ’, cea mai importantă de aliM. 
în acest concurs la care au pa- 
«pat 8 echipe, reprezentanții țahr 
noastre Vasile Pinciu, Gheorghe 
Langa și Vasile Bărbuceanu au cu. 
cerit locul II, întrecînd o seamă de 
valoroși călăreți din S.U.A., Olan
da, Italia, Portugalia, Franța Turcia, 
Spania. De remarcat de altfel 
că și în proba dotată cu premiul 
„Castelului Nisa" călăreții romîni 
Vasile Pinciu și Gheorghe Langa 
au reușit să se califice printre pri. 
mii 10 concurenți.

S. SPIREA

loare din Africa de Sud și opinia 
publică progresistă nu stau nepă- 
sătoare în fața prigoanei rasiste 
din această țară. Federația spor
tivilor de culoare din Uniunea 
Sud-Africană (pentru că negrii jjji 
au dreptul să intre în federar i, 
sportivilor albi) luptă pentruV j 
cunoașterea dreptului sportivilor 
negri să participe la concursuri 
alături de sportivii albi. O victo
rie a fost obținută în sînul Fede
rației internaționale de tenis de 
masă care a refuzat să recunoas
că mai departe discriminarea ra
sială în rîndurile jucătorilor de 
tenis de masă din Africa de Sud. 
De asemenea, ziarele au anunțat 
publicarea protestului Asociației 
„Campania împotriva discriminării 
rasiale în sport" împotriva faptu
lui că o parte a conducerii C.I.O. 
intenționează să permită pe mai 
departe discriminarea rasială la 
ediția viitoare a Jocurilor Olim
pice.

In zilele noastre, zilele definiti
vei prăbușiri a sistemului colonial, 
ceea ce se întîmplă în Africa de 
Sud indignează și revoltă pe toți 
sportivii cinstiți. Nu încape în
doială că într-un viitor mai apro
piat sau mai îndepărtat politica 
rasistă din Africa da Sud va înre
gistra un eșec total. Rasismul este 
un instrument al colonialismului și . 
imperialismului și el este de aceea 
sortit pieirii.

I. RETEGAN



SENTIMENTELE 
SI CONȘTIINȚA

Acum cîțiva ani a venit în fa
brică un tînăr, care a fost reparti
zat în atelierul nostru. Nu știa să 
facă mare lucru și nici prea multă 
bunăvoință nu arăta. Intr-o zi se 
„îmbolnăvea", în alta se învoia, 
de regulă venea tirziu și chiar in 
zilele 
mină 
ar fi 
sebif 
fete și băieți harnici care-și unesc 
eforturile pentru îndeplinirea pla
nului- Și el ? Stătea la locul lui 
și își mișca agale mîinile încurcînd 
adesea pe ceilalți cu care lucra.

De la acest început și pînă 
astăzi Raul R. a străbătut un 
drum lung, deloc ușor, s-a matu
rizat și a devenit un utemist de 
nădejde al cărui nume figurează 
la panoul fruntașilor din fabrică. 
Meritul principal 
al transformări
lor petrecute în 
conștiința și com
portarea lui Râul 
revine colecti
vului nostru care l-a ajutat pas 
cu pas. Dar nu despre asta vreau 
să vorbesc în cele ce urmează- 
Vreau să arăt efectul bun al prie
teniei și al dragostei în transfor
marea acestui tînăr, cum — ală
turi de acțiunea colectivului — fata 
care-i era prietenă l-a ajutat să-și 
vadă propriile-i greșeli, să se 
schimbe.

După un timp pentru nimeni 
dintre noi n-a mai fost un secret 
că Râul s-a îndrăgostit de Nela. 
Nu ne mira acest lucru ; Nela este 
o fată cu multe calități. Cunoscînd 
însă firea dreaptă și deschisă a 
fetei, exigența ei atît în muncă cît 
și în viață ni se părea aproape im
posibilă apropierea dintre ei doi. 
De aceea am fost foarte surprinși 
cînd am văzut că Nela nu-1 oco
lește pe Râul, ci, dimpotrivă, se 
întîlnesc în pauze, se interesează 
unul de celălalt, își folosesc îm
preună timpul liber. Nela reușise 
să vadă dincolo de lenea și indis
ciplina acestui băiat caracterul lui 
cinstit, fondul lui sănătos. Priete
nia lor ne bucura. Știam că Nela 
nu-i va tolera comportările îna
poiate, că va lupta să scoată la 
lumină calitățile bune pe care le 
avea și care atunci erau înăbușite 
de crusta nepăsării, a lenei.

Și într-adevăr această prietenie 
l-a ajutat pe Râul. Firește, n-a fost 
ușor ; Râul n-a înțeles totdeauna 
pornirea sinceră, cu adevărat to
vărășească, a prietenei lui de a-1 
ajuta. După cum Nelei nu i-a fost 
ușor să biruie încăpățînarea lui, 
să-l facă să vadă în atitudinea to
varășilor dorința de a-1 îndrepta. 
De aceea nu o dată s-a întîmplat 
ca ea să nu-i vorbească cîteva 
zile pentru faptul că n-a îndeplinit 
o sarcină încredințată, pentru că 
a fost indisciplinat. Dacă la în
ceput Râul căuta doar s-o ajute 
pe prietena sa în îndeplinirea unor 
sarcini (ea este și membră a bi
roului U.T.M.) mai tîrziu a 
început să aibă inițiative proprii; 
iubind sportul a contribuit la în-

cînd lucra fața lui avea o 
absentă. Un străin dacă 
intrat în atelier l-ar fi deo- 
imediat de restul tinerilor,

viorarea activității sportive, a deve
nit un bun cursant la cercul poli
tic și împreună cu prietena 
se pregătesc să urmeze liceul 
ral-

Nimeni dintre noi nu-i mai 
menește lui Râul despre cele 
trecute înainte. Ce rost ar avea ? 
El este astăzi un bun muncitor și 
un utemist al cărui exemplu poate 
fi urmat și de alții. M-am gîndit 
insă la acest caz 
răspund întrebării 
„Scînteia tineretului" 
„Tinerețe, educație, răspunderi' 
și anume dacă sentimentele exclud 
principialitatea. Ce s-ar fi intim- 
plat cu tînărul nostru dacă prie
tena lui nu ar fi fost intransi
gentă și cinstită cu el și i-ar fi 
tolerat apucăturile, ar fi stat ne- 
păsătoare la desele lui abateri ?

lui 
se-

po- 
pe-

încercind să 
ridicate în 
la rubrica

fi fost intransi-

L-ar fi încurajat) împingîndu-4 
poate la lucruri mai grave. O ase
menea atitudine ar fi îngreunat 
munca colectivului în schimbarea 
acestui tînăr. Dar dacă Râul to
tuși s-ar fi îndreptat sub influența 
colectivului, cu ce ochi ar fi pri- 
vit-o apoi pe prietena lui ? Ar fi 
fost îndreptățit să gîndească astfel: 
„dacă tu mi-ai tolerat abaterile, 
înseamnă că erai de acord cu ele; 
deci, nici tu nu ești mai bună de- 
cît am fost eu înainte. Eu 
m-am schimbat, nu pot iubi decît 
un om cinstit și vrednic".

Desigur, faptele descrise în arti
colul „Sentimentele exclud princi
pialitatea I" arată că nu numai 
Geta era purtătoarea unor mentali
tăți burgheze despre viață, ci Soare 
însuși a dovedit prin comportarea

însă

lui concepții înapoiate. Dacă el ar 
fi avut concepții comuniste despre 
viață nu numai că ar fi putut să 
lupte pentru reeducarea iubitei lui, 
dar nici nu s-ar fi putut îndră
gosti de o asemenea fată. In prie
tenie, in dragoste, așa cum o înțe
legem noi, un rol deosebit de im
portant îl joacă concepțiile comune 
asupra vieții, dorința de a lupta 
pentru atingerea idealului nostru 
comun : construirea socialismului. 
Nela și Râul s-au întilnit și s-au 
apropiat unul de celălalt pentru că 
fondul lor sufletesc era același. Și 
in luptă, unul dintre ei, mai matur, 
i a oferit celuilalt un ' 
rășesc. Și de acum 
viață vor avea mereu 
de sprijinul celuilalt- 
asemenea lor, se susțin reciproc în 
lupta de a se desăvîrși ca oameni, 

de a se forma ca 
adevărați con
structori ai vie
ții noastre noi.

Dar Geta și 
Soare? Ge a stat 

la baza „drago«iei" lor ? Interese 
meschine, străine concepțiilor noa
stre despre viață, care nu puteau 
duce decît la falsitate, la descom
punere morală. Ei au despărțit 
sentimentul dragostei de sentimen
tul datoriei sociale; viața lor nu 
urmărea decît un țel egoist, 
meschin.

Asemenea oameni nu sînt repre
zentativi pentru tineretul nostru. 
Prietenia adevărată, dragostea cu
rată, sînt sentimente care îi ajută 
pe tineri să ducă o viață bogată, 
închinată unui țel măreț: con
struirea socialismului în (ara 
noastră.

ajutor tovă- 
incolo, în 

nevoie unul 
Ei, și alții

CONSTANTIN CRĂCIUN 
fabrica „Radio popular" 

București

Pentru o mai bunâ deservire 
în stațiunile de odihna

------ •-------

Turneul 
orchestrei simfonice 

a Radiodifuziunii 
din Katowice

_ După un turneu în R.P. Bulga
ria, sîmbătă noaptea a sosit) în 
țara noastră, orchestra mare sim
fonică a Radiodifuziunii din Kato
wice (R.P. Polonă), distinsă cu 
titlul de laureată a Premiului Na
țional pentru Arfă.

Duminică dimineața, orchestra 
mare simfonică a Radiodifuziunii 
din Katowice a prezentat în sala 
Ateneului R.P. Romîne primul său 
concert din cadrul turneului înconcert din 
țara noastră.

Următorul 
poloneze are 
R.P. Romîne, marți 28 aprilie, și 
va cuprinde lucrări de Richard 
Strauss, Szabelski, Liszt, Barber 
și Șostakovici.

concert al orchestrei 
loc în sala Ateneului

Ambasadorul R. P. Polone la 
București, Janusz Zambrowicz, a 
oferit luni seară un cocktail cu 
prilejul turneului ce-1 întreprinde 
în R. P. Romînă orchestra mare 
simfonică a Radiodifuziunii din 
Katowice, distinsă cu titlul de lau
reată a Premiului Național pentru 
Artă.

Au luat parte Constanța Gră- 
ciun, adjunct al ministrului Invă- 
țămîntului și Gulturii, Vasile Du
mitrescu, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe, Mihail Ralea, 
președintele Institutului Romîn 
pentru Relațiile Culturale cu Stră
inătatea, Ion Pas, președintele Co
mitetului de Radiodifuziune și Te
leviziune, M. Macavei, președinte 
de onoare al Institutului Romîn 
pentru Relațiile Culturale cu Stră
inătatea, Dionisie Ionescu, șeful 
Ceremonialului de Stat, artistul 
poporului George Georgescu, di
rectorul Filarmonicii de Stat 
„George Enescu", muzicieni, oa
meni de artă, critici muzicali, func
ționari superiori din Ministerul In- 
vațătnîntului și Gulturii și din Mi
nisterul Afacerilor Externe, zia
riști.

Au participat membrii orchestrei 
mari simfonice ,a Radiodifuziunii 
din Katowice în frunte cu dirijorul 
Jan Krenz și pianistul prof. Jan 
Ekier.

Au fost de față șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului 
diplomatic.

In timpul cocktailului pianistul 
prof. Jan Ekier, a prezentat un 
scurt recital cuprinzînd lucrări ale 
marelui compozitor polonez Chopin.

Recitalul s-a bucurat de succes,

Tineri muncitori, foști pionieri s-au întilnit la Palatul Pionierilor ou cîțiva dintre pionierii bucureșteni
PREPELIȚAFoto i GR.

Sărbătoarea
eza&atdM rații

Cînd primești cravata 
S-o păstrezi ou drag 
Roșul ei e frate 
Cu cel de pe steag.

trăit

I

Brigăzile utemiste
de muncă patriotică

în acțiune
in Regiunea Autonomă 

Maghiară
Purtători ai carnetului 

de brigadier 
al muncii voluntare

la

ce-
122
pa

Sala de festivități a întreprin
derii „Ilie Pintilie" din Capitală 
era plină. Utemiștii erau nerăbdă
tori să înceapă adunarea generală 
la a cărei ordine de zi era un 
punct puțin obișnuit : înmînarea 
carnetelor de brigadier. Din infor
marea prezentată de Vasile Zoe, se
cretara organizației U.T.M., pri
vind activitatea brigăzilor utemiste 
de muncă patriotică a reieșit că ti
neretul întreprinderii noastre a 
muncit cu spor pentru traducerea 
în viață a directivelor plenarei a 
Vl-a a C.C. al U.T.M.

Astfel, pînă în 
prestat un număr de 826 ore 
muncă voluntară. la 
parcelelor pentru trandafiri de pe 
șoseaua Vitan și calea Dudești, 
precum și în incinta întreprinderii, 
la colectarea fierului vechi, a hîr- 
tiei, etc. realizîndu-se economii în 
valoare de 3800 lei. Odată cu pri-’ 
mirea carnetului de brigadier ti
nerii Elena Radu, Maria Duduială, 
Anton Cobîrzan și alții au fost 
evidențiați pentru munca depusă.

In fruntea brigăzilor s-a situat 
brigada de muncă patriotică con
dusă de Gheorghe Nicol a e,

IACOB ABRAHAM 
gravor

(Material primit în cadrul con
cursului corespondenților volun
tari).

Pînă în prezent în Regiunea 
Autonomă Maghiară au fost create 
în organizațiile U.T M. din între
prinderi, școli și sate peste 690 
brigăzi utemiste de muncă patrio
tică, totalizînd un număr de peste 
22.000 tineri. Numai în orașul Tg. 
Mureș s-au prestat peste 63.500 ore 
muncă voluntară, valoarea munci
lor efectuate ridicîndu-se 
aproape 140.000 lei.

Remarcabilă este activitatea 
lor 3680 tineri cuprinși în cele 
brigăzi utemiste de muncă
triotică din orașul Tg. Mureș care 
au efectuat pînă în prezent peste 
11.000 ore de muncă patriotică la 
amenajarea centrului orașului, la 
șantierul blocurilor muncitorești, 
la repararea drumurilor, la fabri
carea de cărămizi pentru casa ti
neretului etc. Printre brigăzile 
fruntașe din orașul Tg. Mureș se 
numără brigada nr. 1 din între
prinderea „Simo Geza". Rezultate 
frumoase au obținut și brigăzile 
utemiste de muncă patriotică din 
raioanele Tg. Secuiesc, Reghin, 
Odorhei, Gheorghieni, Mureș, Sft. 
Gheorghe.

prezent s-au

amenajarea

acțiunilor patrio- 
a fierului vechi,

mele rînduri ale 
tice de strîngere 
de înfrumusețare a orașelor și 
satelor. Pe deplin elocvent sub 
acest aspect este faptul că din 
cele 800.000 kg. fier vechi adu
nate de pionierii din orașul Bucu
rești o bună parte au fost topite 
și turnate de oțelarii uzinelor „23 
August" „Mao-Țze-dun" sau „Tim
puri Noi". Cele 44.000 tufe de 
flori și 12.000 pomi plantați sînt 
mărturia hărniciei pionierilor din 
București care participă alături de 
părinții și frații lor la înfrumuse
țarea orașului.

„In rîndurile organizației de 
pionieri condusă de partid și în
drumată de U.T.M. — a spus vor
bitoarea — au crescut tineri în
flăcărați, muncitori harnici în fa
brici și uzine, pe ogoare, elevi și 
studenți, ingineri destoinici, tineri 
care au pășit cu cinste în rîndu
rile U.T.M. iar cei mai buni din
tre aceștia și-au văzut realizată 
dorința lor cea mai arzătoare, a- 
ceea de a deveni membri ai 
scumpului nostru partid. Exemplul 
lor trebuie să vă însuflețească în 
munca și activitatea voastră, să 
fie un imbold pentru realizarea cu 
succes a sarcinilor voastre pionie
rești".

Aclamațiile și ovațiile ce au ur
mat citirii unei emoționante tele
grame adresată Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn, tovarășului Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, au exprimat dragostea 
pionierilor pentru cei care le asi
gură o viață fericită, făgăduința 
lor ca la orice chemare a parti
dului să răspundă cu toții într-un 
singur glas; „Sînt gata întot
deauna".

Subliniind grija părintească _ a 
partidului și guvernului pentru in
struirea și educarea tinerei genera
ții, vorbitoarea a arătat că în a- 
cest an școlar în învățămîntul ele
mentar și mediu au fost cuprinși 
peste 2 milioane de elevi, care în
vață în condiții din ce în ce mai 
bune, avînd la dispoziție internate, 
cantine, burse. Numai în ultimii 
10 ani s-au construit în țara noa
stră mai mult de 2.000 de școli. 
Anul trecut au fost trimiși în ta
bere peste 200.000 de pionieri și 
școlari, iar un însemnat număr de 
copii au participat la excursiile or
ganizate în țară și peste hotare. La 
Palatul Pionierilor din Capitală și 
în cadrul celor 107 case ale pio
nierilor din țară își petrec timpul 
în mod plăcut și folositor sute de 
mii de copii.

Scoțînd în evidență realizările 
organizațiilor de pionieri, vorbi
toarea a arătat cum cei 900.000 
pionieri din țara noastră sînt 
fruntași în învățătură, luptă 
pentru întărirea disciplinei școla
re, pentru o trainică prietenie pio
nierească. Pionierii sînt

Gare dintre cei care au 
viața unui colectiv pionieresc 
nu-și amintesc emoționantele cli
pe cînd pe gîtul lor flutura cra
vata roșie — această scumpă 
părticică din steagul de luptă al 
clasei muncitoare — cînd mergeau 
în rîndurile detașamentului pio
nieresc intonînd cuvintele cînte- 
cului atît de drag.

Duminică, a avut loc la Palatul 
Pionierilor o adunare însuflețită a 
pionierilor din Capitală închinată 
zilei de 30 aprilie cînd în anul 
1949 Uniunea Tineretului Muncitor, 
sub conducerea partidului, a trecut 
la organizarea largă a mișcării 
pioniereiști din țara noastră.

Cu acest prilej a luat cuvîntul 
tovarășa Ana Spiridon, membru 
supleant al Biroului Comitetului 
Central al U.T.M.

ȘTEFAN VIRGH1NAS 
activist al comitetului 

regional U.T M.

Au plantat peste 7300 
pomi fructiferi

Acțiunea patriotică de înfrumu
sețare a orașelor și satelor patriei 
noastre s-a răspîndit și în cele 
mai îndepărtate sate ale raionului 
Gîmpina.

înțelegind importanța acestei 
acțiuni, tinerii, mobilizați de or
ganizațiile U.T.M., au început de 
■curînd plantarea pomilor fructi
feri. In locurile virane, în parcuri, 
pe marginea șoselelor au fost 
plantați peste 7.300 puieți de meri, 
peri, cireși, caiși etc.

Fiecare utemist dorește ca sa
tul, comuna lui să aibă cît mai 
mulți pomi fructiferi. Deocamdată 
în fruntea acțiunii de înfrumuse
țare se situează tinerii din comu
nele Comarnic și Filipești de Pă
dure.

Și parcul din curtea școlii ele
mentare din comuna Slobozia a- 
rată acum mult mai frumos. Aici 
elevii au plantat 30 de puieți de 
brad.

Vizitele prof. 
Dmitri Blohințevserie-cafenea la Băile Herculane, 

magazine de produse alimentare 
și industriale la Vatra Domed etc.

balneo-clima ferice 
pentru asigurarea 

și aprovizionări a și industriale la Vatra Dornei etc. 
oamenilor muncii în sezonul de In sezonul de odihnă se vor des- 
vară.

Astfel în principalele stațiuni 
balneo-climaterice se amenajează 
unele magazine și restaurante. La 
Borsec, de exemplu, s-a organizat 
un complex alimentar, iar în sta
țiunea Lacul Roșu se va amenaja 
un restaurant- Printre alte unități 
comerciale care se deschid în acest 
sezon se află un magazin de pro
duse industriale la Eforie, o bra-

In stațiunile 
se fac pregătiri 
bunei deserviri

chide de asemenea aproximativ 30 
de noi centre de răcoritoare. Tot- 

• odată vor fi profilate mai multe 
din unitățile comerciale existente 
în restaurante — pensiuni și lacto- 
vegetariene. La Constanța, la Efo
rie și în alte stațiuni se vor 
deschide noi restaurante-pensiuni 
sau bufete „Expres".

(Ager preș)

în pri-

Biblioteca Atelierelor Gentrale I.T. B. este înzestrată cu mii de cărți 
de literatură precum și numeroase reviste și publicații tehnice. Aici 
vin în mod permanent peste 600 de cititori. In fotografie: utemiștii 
Ștefan Anghel, Ioan Popescu, Nicolae Ene, elevi la școala tehnică 

de maiștri, documentîndu-se în vederea proiectului de diplomă.

Foto: AGERPRES
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Profesorul Dmitri Blohințev, 
membru corespondent al Academiei 
de Științe a U.R.S.S., directorul 
Institutului unificat de cercetări 
nucleare de la Dubna, a făcut sîm
bătă și duminică o vizită pe Valea 
Prahovei.

La Ploești oaspetele a vizitat 
întreprinderea de carotaj și per
forări, unde s-a interesat îndea
proape de realizările obținute de 
petroliștii noștri ca urmare a folo
sirii carotajului radioactiv. In con
tinuare prof. Dmitri Blohințev a 
vizitat o instalație de foraj 4 L.D. 
de la Călinești, Muzeul Peleș din 
Sinaia, Orașul Stalin și alte loca
lități.

Luni seara a avut loc la cine
matograful „Patria" din Capita
lă spectacolul de gală cu filmul 
„lvan cel Groaznic", producție a 
studioului sovietic „Mosfilm".

La spectacolul de gală au asis
tat : Aurel Mălnășan, Vasile Du
mitrescu, adjuncți ai ministrului 
Afacerilor Externe, Dionisie Ione
scu, șeful Ceremonialului de Stat, 
George Macovescu, directorul ge
neral al cinematografiei.

A participat A.A. Epișev, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasa
dei.

Filmul „lvan cel Groaznic", 
este ultima realizare a ma
relui regizor și scenarist sovietic 
Serghei Eisenștein. Rolul principal 
este interpretat de renumitul actor 
Nikolai Cerkasov.

Filmul s-a bucurat de un deose
bit succes.

Zej prof. Zeno Vancea, 
emerit al artei, laureat al 
lui de Stat, ji prof. Siegfried Rapp, 
profesor la Institutul de muzică 
din Weimar — R. D. Germană.

A urmat un concert festiv Haen- 
del dat de corul fi orchestra Radio
difuziunii dirijate de losif Conta, 
la oare și-au dat concursul Arta 
Florescu, artistă emerită, laureată 
a Premiului de Stat, fi Octav Eni- 
gărescu, laureat al Premiului de 
Stat.

maestru 
Premiu-

I. SAVA
LUG1A GHERGHIGEANU 

funcționară

★
In cadrul marilor aniversări cul

turale inițiate de Consiliul Mon
dial al Păcii, a avut loc duminică 
după-amiază, la Ateneul R. P. Ro
mîne, sub egida Comitetului na
țional pentru apărarea păcii din 
R. P. Romînă și a Uniunii Com
pozitorilor din R. P. Romînă o 
festivitate consacrată comemorării 
bicentenarului marelui compozitor 
german Georg Friedrich Haendel.

Despre viața ți opera marelui 
compozitor au vorbit cu acest pri-

★
Duminică a sosit în țară, la În4 

vitația Institutului de studii romî- 
no-s<Jvietic al Academiei R. P. Ro
mîne, prof. I. O. Brod, profesor la 
Universitatea „Lomonosov" din 
Moscova, doctor în științe geolo
gice și mineralogice, laureat al 
Premiului Stalin.

Prof. I. O. Brod va conferenția 
miercuri 29 aprilie, ora 18, în 
amfiteatrul Institutului de petrol, 
gaze și geologie.

★
recitalurile susținute la 
Orașul Stalin, cvartetul 

din R. Cehoslovacă,

După 
Gluj și 
„Smetana' 
laureat al Premiului de Stat clasa 
I-a, a prezentat luni seara un re
cital în sala Ateneului R. P. Ro- 
mîne.

Recitalul, al cărui program a 
cuprins cvartete de Schubert, Som
mer și Dvorak, s-a bucurat de 
succes.

(Ager preș)

CÎND SE NEGLIJEAZĂ 
STUDIUL INDIVIDUAL

Cercurile politice de la Școala 
medie nr. 3 din Buzău sînt la 
zi cu lecțiile. Propagandiștii se 
străduiesc și reușesc în mare mă
sură să pregătească lecții bogate 
în conținut, interesante. Elevii 
participă cu regularitate Ia orele 
de învățămînt politic, își iau no
tițe, iau cuvîntul în seminarii. 
S-ar părea că în ce privește învă
țămîntul politic 
bine aici.

O analiză mai 
însă la iveală 
ciențe privind îndeosebi aspectul 
calitativ al activității în cercuri. 
Esențialul în învățămîntul politic 
este ca elevii să înțeleagă bine 
ceea ce studiază, să fie în stare 
să desprindă din studiul făcut sar
cinile ce le revin. O condiție de 
bază pentru atingerea acestui 
scop este ca elevii să se pregă
tească cu seriozitate, să citească 
și să-și noteze cu atenție ideile 
principale din materialul biblio 
grafic indicat. Expunerile făcute
de propagandist în cadrul cercu
lui, nu pot, bineînțeles, sa lă
murească profund, amănunțit toate 
problemele din tema respectivă. 
Expunerea are menirea să orien 
teze studiul individual al cursan
ților, să le dea o privire de an
samblu asupra temei. Baza pregă
tirii trebuie să o formeze studiul 
individual.

In legătură cn modul în care se

treburile merg

profundă scoate 
numeroase defi-

pregătesc și îți însușesc cele stu
diate la cercul politic am discutat 
cu mulți elevi din această școală. 
Sînt elevi care se pregătesc și toc
mai de aceea cunosc problemele 
studiate. Printre ei se numără 
Vergu Ion, Badea Marcel și Io- 
nescu Mircea din clasa a X-a A. 
Unii dintre elevi nu cunosc însă 
nici problemele care s-au predat 
anterior. La clasa a VlII-a C și a 
IX-a A, de pildă, elevele Săvulescu

faptului că majoritatea cursanților 
studiază superficial, iar unii din
tre ei nu studiază de loc în mod 
individual materialul bibliografic 
indicat. Elevii au caiete de notițe, 
dar nam găsit nici un caiet cu- 
notițe complecte. Pregătirea pentru 
seminar se limitează de cele mai 
multe ori la revederea fugară a 
acestor notițe sau la citirea ca pe 
o simplă lectură a lecției din 
manual. Mai mult, la clasa a X-a A

Pe marginea analizei activității cercurilor 
de învățămînt politic 

de la Școala medie nr. 3 - Buzău

Maria, Tudor Maria și alții nu cu- 
noso sarcinile principale pe care 
plenara a III-a a C.C. al U.T.M. 
le-a pus în fața organizațiilor 
U.T.M., unele sarcini care-i pri
vesc direct pe ei ca utemiști și 
elevi. Alții cunosc foarte puțin 
documente importante de partid și 
de stat apărute în ultimul timp.

Un mare număr de elevi — 
cursanți la cercurile politice — 
memorează în mod mecanic fapte 
și date fără să fie în stare să 
explice, să le interpreteze, să 
înțeleagă sensul.

Toate acestea sînt o urmare

Ie 
le

a

s-a introdus și se mai păstrează 
încă un sistem de muncă care 
aduce prejudicii serioase pregătirii 
individuale a elevilor. Elevii au 
stabilit ca la un seminar să vor
bească unii dintre cursanți iar la 
celălalt alții, prin rotație. Prin 
rotație se și pregătesc. Nu-i de 
mirare că discuțiile din cercul lor 
se desfășoară formal, elevii enunță 
problemele simplist, mecanic. Dacă 
un elev spune un lucru greșit, 
ceilalți elevi nu se ridica să 1 
contrazică, să-i îndrepte greșeala.

Deși există aceste lipsuri și sînt 
cunoscute în școală, comitetul

U.T.M. și birourile U.T.M. ale cla
selor în loc să îndrume studiul in
dividual al elevilor, să-i ajute să 
se pregătească, sa i controleze pe 
parcurs, în intervalul dintre două 
lecții, se mulțumesc doar să noteze 
la fiecare seminar pe cei care nu 
s-au pregătit, fără a lua vreo 
măsură.

Organizația U.T.M. din Școala 
medie nr. 3 din Buzău trebuie sa 
treacă neîntîrziat la o susținuta 
muncă de îndrumare și control a 
studiului individual al elevilor pen
tru învățămîntul politic. Aceștia 
trebuie îndrumați și ajutați să stu
dieze în întregime și temeinic bi
bliografia, să-și întocmească con 
spectele. De asemenea, este nece
sară organizarea unor discuții în
tre elevii din clasele mai mici și 
cei din clasele superioare în legă 
tură cu modul în care aceștia își 
organizează studiul individaul. Iu 
această privință va trebui cerut și 
ajutorul tovarășilor profesori.

Se apropie încheierea anului de 
învățămînt politic. Trebuie luate 
de grabă măsuri pentru ca elevii 
să poata revedea, iar cei care 
n au studiat să poata studia ma
terialul pentru seminarul recapi
tulativ. Această sarcină trebuie să 
stea în atenția membrilor comite
tului U.T.M. și ai birourilor 
U.T.M., în atenția fiecărui utemist.

D. FAGADARU

întrecerea 
tinerelor talente

(Urmare din pag. l-a)

Eleonora, Iliescu Nicolae, Kiss La- 
dislau, Țincu Dorel, Baciu Petre fi 
Lori Ștefan, acest din urmă ele
ment foarte înzestrat dar nu în
deajuns de disciplinat artistic, lu
cru care s-a făcut simțit intr-o 
oarecare dezordine în interpretare.

La instrumente de suflat, comi
sia a apreciat în mod unanim pe 
tînărul oboist Guți Edi, un muzi
cian format, stăpîn pe tehnica in- „ 
strumentului fi avînd un ton fru
mos, cald. S-au prezentat la un ni
vel de frumoasă ținută artistică 
clarinetistul Popa Aurelian, fago- 
tistul Soroșan Arpad și Năstase 
Ion, Kovacs Gh., Wagner Ludovig.

Ca de obicei, cei mai mulți parti
cipant au fost înregistrați la spe
cialitatea canto. Lucrul este firesc, 
avînd în vedere marile progrese pe 
care le-a înregistrat în ultimul 
timp școala noastră vocală, succese 
confirmate deseori cu ocazia unor 
concursuri internaționale care au 
stabilit un frumos renume în 
această direcție țării noastre.

Printre cei mai bine apreciați 
de comisie se numără tînărul Ioan 
Piso de la Opera de Stat din Cluj, 
un excepțional interpret, un artist 
matur care știe să dea culoare fi 
emoție cintecului său precum 
Elena Dirna Toroiman, solistă 
Teatrului de Operă și Balet 
București și Fănățeanu Cornel. Au 
reținut de asemenea atenția basul 
Valentin Loghin precum și tinerii 
cîntăreți : Rotundu Emil, ~ 
Mugur, Patriciii Elena, 
Elena, Buciuceanu lulia, Dumitru 
Constantin fi Grebenișan Marieta.

La secția canto popular s-au evi
dențiat în mod deosebit Aurelia 
Fătu, această neîntrecută interpretă 
a cintecului bănățean și Victoria 
Darvai tînără absolventă a Școlii 
medii de muzică din București care 
cîntă într-un autentic stil maramu- 
reșan. La instrumente populare a 
impresionat prin tonul său curat și 
o perfecționare a tehnicii precum fi 
o bună orientare a repertoriului 
interpretul la nai Stanciu Simeon. 
Au mai fost selecționați acordeo- 
niftii Damian Benone și Udilă Ilie 
precum fi tînărul xilofonist Albu- 
lescu Nicolae.

La secția de balet s-au remarcat 
de asemenea la dans clasic fi de ca
racter Grigoraș Gabriela, Herțeg 
Marta, Iliescu Ileana, Olteanu Eu
genia și Rumler Suzi precum fi

Bartef Emil, Ciortea Petre fi Wol- 
kai Francisc iar la dansuri popu
lare cuplul Berețki losif fi Cim- 
peanu Ion fi formațiile compuse 
din Ilie Gheorghe, Ilie Constantin fi 
Niță flie precum fi Pirvu An- 
drone, Radu Ion, Spînu Iulian 
Sofronie Petre.

Selecționarea tinerilor soliști 
constituit un nou prilej de afirmare 
a viitorilor artiști, o nouă confir
mare a minunatelor condiții create 
de partid și guvern tinerei gene
rații de artiști care vor duce solia 
artei profund umaniste a poporului 
nostru și peste hotare, cîntind viața 
nouă a oamenilor muncii din 
R.P.R., dragostea lor de pace fi 
prietenie între popoare.

(Agerpres)

La întreprinderea horticolă 
„1 Mai" din Capitală, se cu
lege o nouă recoltă de cale. 

Foto: S. NIGULESGU

a 
din

Bogdan 
Andrei

Ivan cel Groaznic (seria II-a) — 
Patria, București. Gh. Doja, 
N. Bălcescu ; Steaguri pe turnuri 
— Republica, înfrățirea între po
poare. 1 Mai ; lvan cel Groaznic 
(seria I-a) — Magheru, Lumina, 
Griviția Roșie, G. Coșbuc ; Grădi
narul spaniol — V. Alecsandri, 
I. C. Frimu ; Arta prietenilor, 
Avionul TU 114 — Central ; De 
partea cealaltă — 13 Septembrie, 
8 'Martie, Alex. Sahia, Miorița ; 
Concurs Ceaikovski — Maxim 
Gorki ; Capcana lupilor — Victo
ria, Vasile Roaită, Flacăra ; Pro
gram de filme documentare și de 
desene animate — Timpuri Noi, 
Alex. Popov ; Zmeul de la capătul 
lumii — Tineretului, Libertății ; In 
întîmpinarea fericirii — Cultural, 
Drumul Serii; Răsfățatul — 8 Mai; 
Oraș liber — Unirea ; Mingea — 
Volga, 23 August ; Un cîntec din 
caval — C. David ; Cerul infernu
lui — T. Vliadimir.escu ; Intre noi 
parinfii — Arta, Donca Simo; 
Născuți in furtună. — Munca, Olga 
Banele ; Tatăl meu actorul — 
Popular ; Omul meu drag — Ilie 
Pintilie ; Nauris — M. Eminescu;

Com icos — Aurel Vlaicu ; D-ale 
carnavalului — G. Bacovia ; Ma
rinarul îndrăgostit — 16 Februa
rie ; Zboară cocorii — B. Dela- 
vrancea ; Voluntarii — 30 Decern- 
brie ; Misiune specială — Clubul 
C.F.R. „Girivița Roșie".

----- >•-----

Timpul probabil
Pentru următoarele trei zile în 

țară : vreme călduroasă, iar cer 
schimbător cu înourări mai ac
centuate în jurrătatea de vest a 
țării, unde vor cădea ploi tempo
rare. în rest ploi locale. Vtnt 
potrivit cu intensificări în apus. 
Temperatura în creștere ; minimele 
vor oscila între 4 și 12 grade, iar 
maximele între 14 și 26 grade.



t De peste hotare 1 IN ȚĂRILE CAPITALISTE
Declin, mizerie, șomaj

Liu Șao-ți
(Urmare din pag. l-a) 

melnică a Revoluției în 1927, Liu 
Șao-ți a trăit în ilegalitate, du- 
cînd muncă de partid pe terito
riul controlat de gomindan, iar 
în 1932 a fost conducătorul sin
dicatelor din provincia Țzean-si. 
Din 1931, Liu Șao-ți este membru 
al Biroului Politic ai C.C. al 
P.C.C. în timpul marșului spre 
nord-vest al Armatei Populare 
de eliberare (1934—1936) a fost 
reprezentantul C.C., apoi condu
cătorul secției politice a unui corp 
de armată. Din 1936 pînă în 1941 
a stat în fruntea organizației 
Partidului Comunist din China 
centrală și de nord. In 1941, după 
atacul mișelesc al trupelor lui 
Cian Kai-și împotriva Noii arma
te a 4-a, C.C. al partidului comu
nist l-a numit pe Liu Șao-ți co
misar politic al acestei armate, 
în 1943, Liu Șao-ți devine secre
tar al C.C. al P.C.C. și vicepre
ședinte al Consiliului militar re
voluționar. în timpul războiului 
civil din 1946—1949 a fost unul 
dintre conducătorii luptei duse de 
poporul chinez împotriva reacțiu- 
nii gomindaniste și a imperialis
mului străin. In 1948 a fost ales

Lucrările sesiunii Adunării
Reprezentanților Populari 

din întreaga Chină
PEKIN 27 — De la corespon

dentul Agerpres. In cursul zilei de 
27 aprilie, la Pekin au continuat 
lucrările primei sesiuni a celei de-a 
doua legislaturi a Adunării Repre
zentanților Populari din întreaga 
Chină. La ședință au participat 
1.157 deputați, precum și numeroși 
oaspeți străini și reprezentanți ai 
corpului diplomatic.

Pe ordinea de zi a ședinței figu
rau : alegerea președintelui Repu
blicii Populare Chineze, a vicepre
ședinților R. P. Chineze, a pre
ședintelui, vicepreședinților, secre
tarului general și membrilor Co
mitetului permanent al Adunării 
Reprezentanților Populari din în
treaga Chină, precum și confir
marea numirii de către președintele 
R. P. Chineze a premierului Con
siliului de Stat. Pe ordinea de zi 
figura de asemenea alegerea pre
ședintelui Tribunalului Popular 
Suprem și a procurorului general 
al Procuraturii Populare Supreme 
a R. P. Chineze.

După cum se știe, cea de-a șap
tea plenară a Partidului Comunist 
Chinez, care a avut loc la începu
tul lunii aprilie 1959, a examinat 
și adoptat hotărîrea în problema 
desemnării candidaturilor la postu
rile de conducători de stat, iar 
apoi la 15 aprilie, președintele Mao 
Țze-dun a convocat ședința Con
ferinței Supreme de Stat la care a 
fost de asemenea examinată pro
blema desemnării candidaturilor 
pentru alegerea conducătorilor de 
stat la prima sesiune a celei de-a 
doua legislaturi a Adunării Repre
zentanților Populari din întreaga 
Chină. Cei 106 oameni de stat, 
conducători ai Comitetului pe în
treaga Chină al Consiliului Consul
tativ Politic Popular, ai Partidului 
Comunist Chinez, ai partidelor de
mocratice și organizațiilor popu
lare, au hotărît în unanimitate să 
prezinte spre examinare ședinței 
comune a prezidiului Adunării Re
prezentanților Populari din întrea
ga Chină și conducătorilor gru

PREZENȚE ROMÎNEȘTI PESTE HOTARE
Pregătiri în R. S. S. Letona 

pentru „Săptărnîna 
culturii romînești‘

MOSCOVA 27 (Agerpres). 
— TASS transmite: In luna 
tnai va avea loc în R.S.S. Le
tonă Săptărnîna culturii româ
nești. Oamenii muncii din Leto. 
nia se pregătesc activ în vede
rea acestui eveniment. Teatrele 
letone vor prezenta piese ale 
dramaturgilor romîni, teatrul de 
artă „Rainis" prezintă deja cu 
succes „Rețeta fericirii" de Au
rel Baranga. Colectivul teatru
lui tineretului „Comsomolul le
ninist" pregătește piesa „Nota 
zero la purtare" de V. Stoenes- 
cu și O. Sava. Teatrul acade
mic de dramă va pune în scenă 
piesa „Take, lanke și Cadir" de 
Victor Ion Popa.

„Bijuterii 
în limba

PARIS 27. (De la coresponden
tul Agerpres) : La Paris a apărut 
recent în „Editions du Seuil“ 
„Bijuterii de familie", primul vo
lum din traducerea in limba fran
ceză a romanului „Cronică de fa
milie" de Petru Dumitriu. Cu a- 
cest prilej scriitorul Petru Dumi
triu a sosit în Franța, răspunzând 
invitației directorului editurii „Edi
tions du Seuil" 

președinte de onoare al Federa
ției sindicatelor din China.

După constituirea Republicii 
Populare Chineze a fost ales vi
cepreședinte al Consiliului guver
namental central popular, iar din 
1954, a deținut funcția de pre
ședinte al Comitetului permanent 
al Adunării Reprezentanților 
Populari din întreaga Chină. Din 
septembrie 1956 Liu Șao-ți este 
vicepreședinte al C.C. al P.C.C. și 
membru al Comitetului perma
nent al Biroului Politic al C. C. 
al P.C.C.

La congresul al VIII-lea pe în
treaga Chină al Partidului Comu
nist Chinez, oare a avut loc în sep
tembrie 1956, tovarășul Liu Șao-ți 
a prezentat raportul politic al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Chinez. în mai 1958, la 
cea de-a doua sesiune a Congre
sului al VIII-lea al P.C. Chinez, to
varășul Liu Șao-ți a prezentat ra
portul de activitate al C.C. al par
tidului.

La 27 aprilie 1959, Adunarea 
Reprezentanților Populari din în
treaga Chină l-a ales pe tovară
șul Liu Șao-ți în funcția de pre
ședinte al R. P. Chineze.

purilor de deputați lista de candi
daturi care a fost întocmită.

In hotărîrea celei de-a șasea ple
nare a C.C. al P. C. Chinez din 
decembrie 1958, în legătură cu 
acceptarea propunerii tovarășului 
Mao Țze-dun de a nu mai fi de
semnat candidat la funcția de pre
ședinte al R. P. Chineze pe pe
rioada următoare, se spune că a- 
ceastă propunere este întrutotul 
justă.

Nedeținînd funcția de președinte 
al statului, tovarășul Mao Țze-dun 
se va putea consacra pe deplin 
muncii de președinte al C.C. al 
partidului. Aceasta îi va permite 
într-o măsură și mai mare să-și 
concentreze eforturile asupra re
zolvării problemelor legate de 
orientarea, politica și linia parti
dului și statului și să dispună de 
mai mult timp pentru a lucra în 
domeniul teoriei marxist-leniniste 
fapt care nu-1 va împiedica să 
exercite și pe viitor un rol conducă
tor în problemele de stat. Aceasta 
va aduce un și mai mare folos în
tregului partid și întregului popor.

In actuala sesiune a adunării 
numele tovarășului Mao Țze-dun a 
fost pronunțat în cuvîntarea fie
cărui deputat. In unanimitate adu
narea a subliniat că, sub condu
cerea Partidului Comunist și a pre
ședintelui Mao Țze-dun, fiu' cre
dincios al partidului și al clasei 
muncitoare, R. P. Chineză a făcut 
un salt uriaș, nemaiîntâlnit âncă în 
istoria sa și a obținut succese re
marcabile pe toate fronturile în 
construcția socialismului.

In numele membrilor prezidiului 
sesiunii și al grupului decanilor 
de vîrstă, președintele ședinței a 
propus alegerea lui Liu Șao-ți în 
funcția de președinte al Republicii 
Populare Chineze și alegerea depu- 
taților Sun Țin-lin și Dun Bi-u ca 
vicepreședinți ai R. P- Chineze.

Trecîndu-se la votul secret, pri
mul deputat ce se îndreaptă spre 
urnă este tovarășul Mao Țze-dun. 
Adunarea îl întâmpină cu ovații 
îndelungate.

Casele raionale de cultură din 
republică au primit textele pie
selor unor dramaturgi romîni și 
culegeri de cîntece romînești. 
Cercurile de amatori din uzine, 
fabrici, colhozuri, instituții, case 
ale culturii și cluburi pregătesc 
programe interesante în vederea 
Săptămînii culturii romînești. 
In muzee vor fi organizate ex
poziții ale pictorilor, caricatu- 
riștilor și graficienilor romîni.

Săptămâna culturii romînești 
în R. S. S. Letonă constituie o 
mărturie vie a întăririi continue 
a legăturilor de prietenie dintre 
poporul romîn și poporul leton.

de familie44 
franceză

Ziare și reviste franceze cum 
sint „Combat", „Figaro Litterai- 
re“ și altele, au publicat inter
viuri acordate de scriitorul romîn. 
Petru Dumitriu a luat de aseme
nea cuvîntul în cadrul unei emi
siuni organizate de televiziunea 
franceză și al unor emisiuni ale 
radiodifuziunii franceze.

Conferința miniștrilor Afacerilor Externe 
ai țărilor participante la Tratatul
de la Varșovia și

VARȘOVIA 27 (Agerpres). — La Varșovia a fost dat 
publicității la 27 aprilie următorul comunicat oficial:

La 27 aprilie 1959 la Varșovia la sediul Consiliu
lui de Miniștri a început conferința miniștrilor Afa
cerilor Externe ai țărilor participante la Tratatul de 
la Varșovia și al Republicii Populare Chineze.

La conferință participă :
Din partea Republicii Populare Albania — 

B. Shtylla, ministrul Afacerilor Externe ; a Republicii 
Populare Bulgaria — K. Lukanov, ministrul Aface
rilor Externe ; a Republicii Cehoslovace—V. David, 
ministrul Afacerilor Externe ; a Republicii Populare 
Chineze — Cian Ven-țian, locțiitor al ministrului 
Afacerilor Externe ; a Republicii Democrate Ger--

al R. P. Chineze
mane — L. Bolz, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și ministrul Afacerilor Externe j a Repu
blicii Populare Polone — A. Rapacki, ministrul Afa
cerilor Externe ; a Republicii Populare Romîne — 
A. Bunaciu, ministrul Afacerilor Externe; a Repu
blicii Populare Ungare — J. Peter, prim-locțiitor al 
ministrului Afacerilor Externe; a Uniunii Republici
lor Sovietice Socialiste — A. A. Gromîko, ministrul 
Afacerilor Externe.

Conferința examinează problemele în legătură cu 
apropiatele tratative de la Geneva referitoare la Ger
mania, inclusiv Tratatul de pace cu Germania și 
problema lichidării regimului de ocupație din Berli
nul Occidental,

Trenul prieteniei 
a sosit la Moscova

MOSCOVA 27. — Corespon
dentul Agerpres transmite :

La 27 aprilie a sosit în gara 
Kiev din Moscova „Trenul prie
teniei" din R. P. Romînă.

După ce pionierii au înmînat 
turiștilor romîni buchete de 
flori, oaspeții au fost salutați de 
Aleksandr Rogov, reprezentant 
al ,Jnturistului“, și de I. Smir
nov, vechi bolșevic, membru în 
Consiliul de conducere al Aso
ciației de Prietenie Sovieto-Ro- 
mîne.

După terminarea votului s-a a- 
nunțat, în aplauzele furtunoase ale 
celor prezenți, alegerea iui Liu 
Șao-ți ca președinte al Republicii 
Populare Chineze, iar a deputați- 
lor Sun Țin-lin și Dun Bi-u ca vi
cepreședinți ai Republicii Populare 
Chineze.

Deputății au primit apoi cu a- 
plauze îndelungate rezultatul Vo
tului prin care deputatul Ciu De 
a fost ales în funcția de preșe
dinte al Comitetului permanent al 
Adunării Reprezentanților Popu
lari din întreaga Chină a celei de-a 
doua legislaturi. In funcțiile de vi
cepreședinți ai Comitetului per
manent al Adunării Reprezentanți
lor Populari din întreaga Chină au 
fost aleși deputății: Lin Bo-țiui, 
Li Țzi-șen, Lo Jun-huan. Șen 
Tziun-ju, Go A4o-jo, Huan Ian-pei, 
Pîn Cijen, Li Vei-han, Cen Șu-tun, 
Dalai Lama Dînd Țzcn-diațo, 
Saifuddin Azizov, Cen țien, Pan- 
cen Ertni Ciughiganțan, He Sian- 
nin, Liu Bo-cen și Lin Fen. Depu
tatul Pîn Cijen a fost ales în func
ția de secretar general al noului 
Comitet permanent al Adunării Re
prezentanților Populari din întrea
ga Chină. Alți 62 de deputați au 
fost aleși membri ai Comitetului 
permanent al Adunării Reprezen
tanților Populari din întreaga 
Chină.

In continuarea ședinței, în con
formitate cu prevederile Constitu
ției, președintele Liu Șao-ți, în a- 
plauzele prelungite ale deputaților, 
a numit pe deputatul Ciu En-lai în 
funcția de premier al Consiliului de 
Stat. Numirea făcută de președin
tele R. P. Chineze a fost confir
mată de adunare.

Deputatul Se Țziue-țzai a fost 
apoi ales președinte al Tribunalu
lui Popular Suprem, iar deputatul 
Cijan Din-cen a fost ales procuror 
general al Procuraturii Populare 
Supreme.

La 28 aprilie, Ciu En-lai, pre
mierul Consiliului de Stat, va 
propune componența Consiliului de 
Stat.

Pavilionul R, P. R. 
la expoziția 

internațională de flori 
și plante ornamentale

PARIS 27 De la corespondentul 
Agerpres : Intre 25 aprilie și 3 mai 
are loc la „Palatul Expozițiilor", 
lingă Paris, expoziția internațională 
de flori și plante ornamentale de
numită „Floraliile Internaționale". 
La această expoziție, pe o supra
față de 35.000 de metri patrați, 20 
de țari au prezentat in pavilioane 
și parteruri ornamentale un nu
măr total de aproximativ 10.000.000 
de flori în adevarate tablouri flo
rale

Pavilionul Republicii Populare 
Romîne, cuprinde, pe lingă un 
tablou floral ornamental incadrind 
cîteva versuri dintr-o poezie de 
George Coșbuc — scrise de ase
menea cu flori — și un sector 
științific in care, in baza unor ta
blouri statistice, diagrame, albu- 
muri și panouri cu montaje foto
grafice sînt înfățișate progresele 
realizate în R. P. Romînă în do
meniul științelor horticole și în 
cercetările experimentale pentru 
obținerea unor noi varietăți de 
flori.

Referindu-se la participarea Re
publicii Populare Romîne, ziarul 
„Le Monde" scrie : „Grădinarii 
romîni au alcătuit un adevărat mo
zaic, compunînd pe tema unor ver
suri din poema „Nunta Zamfirei", 
de George Coșbuc, o frescă pe cît 
de parfumată pe atît de bogată 
în culori".

Sosirea la Varșovia a tov. Avram Bunaciu
VARȘOVIA 26 (Agerpres). — 

Corespondentul Agerpres trans
mite : Duminică după amiază a 
sosit la Varșovia tov. Avram Bu
naciu, ministrul Afacerilor Externe 
al Republicii Populare Romîne, 
pentru a participa la Conferința 
miniștrilor Afacerilor Externe ai 
țărilor participante la Tratatul de 
la Varșovia și al Republicii Popu
lare Chineze.

Ministrul Afacerilor Externe al 
R. P. Romîne este însoțit de 
Al. Lăzăreanu adjunct al ministru
lui Afacerilor Externe, și de ex< 
perți.

Alegerile pentru desemnarea 
noului senat francez

PARIS 27 (Agerpres). — La 
26 aprilie au avut loc în Franța 
alegerile pentru desemnarea nou
lui Senat.

Potrivit datelor Ministerului A- 
facerilor Interne, locurile în noul 
Senat vor fi repartizate între par
tidele politice în felul următor : 
Partidul Comunist — 14 locuri 
(în fostul Consiliu al Republicii 
— 16 locuri), diferite grupări de 
stînga — un loc (înainte nu erau 
reprezentate în Senat), Partidul 
socialist -— 48 locuri (în fostul 
Consiliu al Republicii — 53), Par
tidul radicalilor — 51 (47), Uniu
nea pentru Noua Republică — 27 
față de 29 în trecut, partidul cle
rical „Mișcarea Republicană Popu
lară" — 29 față de 21, Partidul 
de dreapta „al republicanilor inde
pendenți" — 85 față de 80 de 
locuri în trecut.

La fel ca și Adunarea Națio

MOSCOVA. — La 27 aprilie 
N. S. Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. a pri
mit la Kremlin pe cunoscutul om 
politic al Greci zi Spiros Marke- 
zinis, lider al Partidului progresist 
și a avut cu el o convorbire.

LONDRA. — La 27 aprilie feld- 
mareșalul englez Montgomery a 
părăsit pe calea aerului Londra 
îndreptîndu.se spre Moscova.

BAGDAD, — La Bagdad a fost 
dat publicității comunicatul comun 
al delegației guvernului provizoriu

In Anglia devine din zi în zi mai puternică mișcarea populară pentru pace, împotriva experiențelor cu arme nucleare. Nu de mult a avut loc la Londra un mare 
miting la care au participat mii de persoane, precum și delegați din Franța, Germania Occidentală, Cipru, Australia, Africa de Sud etc. închinat păcii, împotriva bom
belor nucleare.

In fotografia mare: un aspect de la mitingul care a avut loc la Trafalgar Square. In fotografiile mici, aspecte de la marșul demonstranților împo
triva armelor nucleare.

In gara centrală din Varșovia, 
tov, A. Bunaciu și AL Lăzăreanu 
au fost întâmpinați de tov. Adam 
Rapacky, ministrul Afacerilor Ex
terne al R.P. Polone, Jerz Grud- 
zinsky, director în Ministerul Afa
cerilor Externe, și de funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe al R. P. Polone.

De asemenea la sosire au fost 
de față membri ai corpului diplo
matic, precum și tov. Marin Florea 
Ionescu, ambasadorul R. P. Ro
mîne la Varșovia, și membri ai 
ambasadei.

nală, aleasă la alegerile din no
iembrie anul trecut, subliniază zia
rul „L’Humanite", Senatul desem
nat în ziua de 26 aprilie nu poate 
pretinde că reprezintă țara. în 
comentariul său consacrat alegeri
lor senatoriale, „L’Humanite" ara
tă că curentul democratic care se 
afirmase cu ocazia alegerilor mu
nicipale nu s-a mai putut mani
festa la alegerile senatoriale dato
rită sistemului de vot reacționar.

în ciuda sistemului de vot, care 
nu poate reflecta realitatea electo
rală, continuă „L’Humanite", co
muniștii au obținut totuși 14 
locuri în Senat, în departamentele 
unde s-a votat după sistemul pro
porțional. Printre senatorii comu
niști aleși sau realeși Ia aceste ale
geri se află Jacques Duclos, Jean
nette Venneersch, Raymond Gu
yot, Roger Garaudy, Georges Cog- 
niot, generalul Petit etc.

al Republicii Algeria și guvernului 
irakian.

HANOI. — La 27 aprilie a sosit 
la Hanoi delegația parlamentară a 
R. D. Germane care face o călăto
rie prin țările Asiei și Africii.

BERLIN. — La 25 aprilie s-a 
deschis la Berlin expoziția ,',Duș
manul întregii lumi", organizată de 
Comitetul pentru problemele uni
tății Germaniei, care demască ca
racterul revanșard al militariștilor 
vestgermani, pregătirile lor în ve
derea războiului.

Nivelul de trai al muncitorilor italieni 
scade vertiginos

ROMA 26 (Agerpres). — Nu
mele minelor de sulf din Sicilia, 
Ribolla, Abbadia, Carbonia, revin 
aproape zilnic în ziarele italiene. 
In aceste centre miniere se sem
nalează tot mai des concedieri de 
muncitori, reduceri de salarii, în
chideri de puțuri de mină; nive
lul de trai al minerilor ita
lieni, scade îngrijorător. Con
tractele colective de muncă 
nu sînt reînnoite deoarece in
dustriașii nu vor să modifice ve
chile norme și mențin salariile la 
nivelul cel mai scăzut în compa
rație cu toate celelalte categorii 
de muncitori din Italia.

Această situație gravă a deter
minat convocarea la Roma a unei 
conferințe naționale la care au 
participat reprezentanți ai aproape 
tuturor minelor din Italia. Confe
rința a avut loc în zilele de 19 ți 
20 aprilie sub auspiciile Gonfede-

Sporește mizeria 
oamenilor muncii din Iran

TEHERAN 27 (Agerpres).
TASS transmite: Datorită intensi
ficării pătrunderii de capital străin, 
în primul rînd american, în Iran 
economia țării trece printr-o grea 
criză intrând tot mai mult sub con
trol străin.

Iranul, scrie ziarul „Setaree Is
lam", care ia timpul său exporta 
cereale, diferite uleiuri, produse 
agricole ți în special animaliere 
este nevoit să importe acum ali
mente din străinătate. In Exportul 
nostru de covoare și bumbac, ara
tă ziarul, s-a creat o situație ca
tastrofală... Străinii se străduiesc 
să ne încătușeze cu lanțuri puter
nice pentru ca să depindem întru- 
totul de ei și să fim docili.

Ziarul „Eradze Azerbaidjan" 
scrie : „Dv. cititorii credeți, proba
bil, că societatea petroliferă națio
nală iraniană este într-adevăr ira
niană și că la conducerea ei se află

Primejdia unei creșteri 
a șomajului la șantierele 

navale daneze
COPENHAGA 26 (Agerpres). 

Conferința muncitorilor de la șan
tierele navale daneze care are loc 
la Copenhaga a discutat proble
ma reducerii continue a număru
lui comenzilor pentru construcții 
de nave pe șantierele daneze șl 
primejdia unei creșteri a șomaju
lui legată de aceasta.

Conferința a adoptat un apel 
adresat guvernului, chemîndu-1 să 
ia măsuri în vederea plasării de noi 
comenzi pentru industria construc
țiilor navale din Danemarca. In 
apel se acordă o mare atenție pro
blemei dezvoltării legăturilor eco
nomice cti U.R.S.S. și cu celelalte 
țări socialiste. In special conferin
ța recomandă guvernului danez să 
achiziționeze în țările răsăritene 
inclusiv în U.R.S.S., materiale ne
cesare industriei construcțiilor na
vale din Danemarca. In apel se 
arată că lărgirea relațiilor comer
ciale cu țările lagărului socialist 
va asigura folosirea deplină a bra
țelor de muncă pe șantierele na
vale daneze. 

rației Generale a Mundi din Ita
lia.

Vorbind la conferință, fruntașul 
sindical, Ercole Manera, a arătat 
că înrăutățirea constantă a situa
ției minerilor italieni se oglin
dește în scăderea considerabilă a 
numărului acestor muncitori care 
a scăzut de la 70.000 în anul 1950 
la 52.000 în 1955 și la 42.000 în 
1958. Industriașii caută să justi
fice această situație, precum și 
refuzul lor de a îmbunătăți condi
țiile de trai ale minerilor, prin ne
cesitatea de a reduce costul pro
ducției datorită situației grave în 
care se află industria minieră din 
toate țările Pieței comune europe
ne. Manera a propus o platformă 
revendicativă comună pentru sin
dicatele muncitorilor mineri din 
țările Pieței comune. La confe
rință a participat și secretarul Fe
derației minerilor din Franța afi
liată la C.G.T.

Iranieni. Este o greșeală— Această 
societate, ca și toata treburile noas
tre, este dirijată de domnii ameri
cani, iar rușinea pentru această 
conducere ne revine nouă".

Creșterea cheltuielilor militare 
prin reducerea investițiilor pentru 
nevoile ramurilor pașnice ale eco
nomiei, corupția și specula care 
macină aparatul administrativ și 
economic, toate acestea sporesc mi
zeria maselor de oameni aț muncii 
din Iran.

Populația din cartierele sudice 
ale Teheranului, scrie ziarul 
„Istahr", trăiește în condiții insu
portabile. „Viața acestor oameni, 
subliniază ziarul, este o noapte în
tunecată, sânt chinuri permanente... 
Ei nu știu ce îi așteaptă în viitor".

Același ziar povestește despre 
situația grea a muncitoarelor din 
atelierele de țesut covoare. Autorul 
articolului, care a vizitat un astfel 
de atelier, scrie: „Nu pot să-mi 
amintesc fără să mă cutremur fe
țele palide și figurile osoase ale fe
telor oare țeseau covoare în subso
luri scmiîntunecate, pline de praf 
și noroi... Nimeni nu știe cît amar 
și tristețe exprimă aceste figuri, 
cum se veștejesc și mor aceste fiin
țe epuizate..."

Arătînd că soarta acestor fete 
este „boala, mizeria și moartea" 
autorul subliniază că legislația 
muncii existentă în Iran nu apără 
în nici un fel interesele oamenilor
muncii.

Crește numărul șomerilor 
în Anglia

dar această cifră ar fi fost multLONDRA 26 (Agerpres). — La 
24 aprilie la Lythan (Lancashire) 
s-a deschis conferința anuală a 
secției de femei a Congresului 
sindicatelor britanice. Luînd cu- 
vîntul la deschiderea conferinței 
B. A. God.vin (secretar al sindi
catului funcționarilor și persona
lului administrativ), care prezi
dează conferința, a vorbit despre 
creșterea șomajului în rândurile 
femeilor.

Ea a declarat că în Anglia sînt 
înregistrați peste 600.000 șomeri,

Se reduc pensiile 
și alocațiile pentru 

oamenii muncii
PARIS 26 (Agerpres). — 12.000 

de oameni ai muncii francezi care 
și-au pierdut total sau parțial ca
pacitatea de muncă și s au unit 
pentru apărarea drepturilor lor în 
Uniunea generală a orbilor și inva
lizilor, critică politica socială a 
guvernului francez care a redus 
considerabil pensiile și alocațiile 
lor.

In cadrul Congresului Uniunii 
generale a orbilor și invalizilor, 
care s-a deschis la 25 aprilie, de
legați din diferite regiuni ale Fran
ței și din teritoriile de peste mări 
au protestat împotriva hotăririi gu
vernului francez de a lipsi de alo
cații bănești un număr considera
bil de oameni ai muncii care și-au 
pierdut capacitatea de muncă.

Oratorii au arătat la congres ci 
greutățile care stau în fața familii
lor lor au crescut și mai mult da
torită măsurilor luate de guvern în 
domeniul asigurărilor sociale.

Tot la 25 aprilie delegații la 
congres au participat la un mare 
miting care a avut loc în sala Wag
ram la chemarea Comitetului națio
nal de coordonare pentru proble-, 
mele bătrânilor ți invalizilor. Pari 
ticipanții la miting și-au confirmat 
hotărârea de a continua lupta pen
tru mărirea alocațiilor și pensiilor, 
de invaliditate,

„O pomanâ pentru 
cheltuielile de 

Inmormîntare de 
Industriei textile 

din Anglia*'
LONDRA 27 (Agerprea). — A- 

genți» Reuter anunță el într-o cu- 
vîntare rostită la Blackpool (Lan
cashire) cunoscutul fruntaș labu
rist, Harold Wilson, a scos în evi
dență situația grea a industriei 
textile engleze. In ultimii ani, a 
spus Wilson, „industria textilă s-a 
aflat într-o situație precară. In 
ultimii șapte ani ea și-a redus 
producția cu o treime și în pre
zent, potrivit datelor Ministerului 
Comerțului, va trebui să o reducă 
cu încă o treime'*.

Referindu-se la recentele propu
neri ale guvernului în legătură cu 
ajutorarea industriei textile, Wil
son a subliniat că acest ajutor 
constituie „o pomană pentru chel
tuielile de înmormântare a indus
triei textile din Anglia".

mai mare dacă ar cuprinde și nu
meroasele femei căsătorite, care 
au rămas fără lucru și nu sînt 
înregistrate la Biroul de plasare, 
în afară de aceasta, în prezent 
sînt concediate numeroase persoa
ne care au atins vîrsta pentru a 
fi pensionate. Dacă se ține seama 
de aceste două categorii de oa
meni, a spus ea, numărul șomeri
lor din țară ar stîrni o mai mare 
neliniște decît datele Ministerului 
Muncii.
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