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Sosirea noului ambasador 
extraordinar 

și plenipotențiar 
al R. P. Chineze 

la București
Lunt, 8 iunie, a sosit în Capita

lă, Șitr Gien-guo, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Populare Chineze la 
București.

La sosire în Gara de Nord, am
basadorul Șiu Gien-guo, a fost în- 
tîmpinat de N. Șerban, director 
ad-interim al Protocolului Minis
terului Afacerilor Externe, și de 
alți funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe.

Au fost de față membrii Amba
sadei R. P. Chineze la București, 
în frunte cu Van Lu min, însărci
nat cu afaceri ad-interim, precum 
și șefii unor misiuni diplomatice 
acreditați ]a București.
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Cum am răspuns 
chemării

tinerilor reșițeni
-

ii

O altă inițiativă care a avut 
drept urmare reducerea consumu
lui de energie electrică este lupta 
dusă de tineri împotriva mersului 
în gol al mașinilor unelte. Pentru 
a se evita mersul în gol s-a mo
dificat de pildă la strunguri pozi
ția întrerupătorului de curent, si- 
tuîndu-1 mai la îndemîna muncito
rului.

Acestea

Chemarea tinerilor reșițeni „Cît 
mai multe economii pentru înflori
rea patriei noastre socialiste" a 
stîrnit un mare interes în rîndul 
tinerilor din multe fabrici și uzi
ne ale patriei. Sub conducerea or-, 
ganizațiilor de partid, organiza
țiile de U.T.M. îndrumă perma
nent pe tinerii muncitori pentru ca, 
utilizînd mai bine mașinile, orga- 
nizîndu-și mai bine locul de mun-, 
că, aplicînd me- „„—
tode avansate de Raid al postului de Corespondenți voluntari zatarice concrete 
muncă și folo- _ ...... j- *:—

sind cu mai mul
tă grijă fiecare gram de metal, să 
realizeze cît mai multe economii, 
contribuind astfel la sporirea acu
mulărilor socialiste, la creșterea 
neîncetată a nivelului de trai al 
celor ce muncesc.

Pentru a constata modul cum 
organizațiile U.T.M. de la uzinele 
„Mao Țze-dun" din Capitală mobi
lizează și îndrumă tinerii în aceas
tă prețioasă acțiune, postul de co
respondenți voluntari ai „Scînteii 
tineretului" din această uzină, a 
întreprins prezentul raid.

dezbateri privind importanța eco
nomiilor în creșterea acumulărilor 
socialiste.

Roadele muncii politice desfășu
rate nu au întîrziat să apară. La 
propunerea tinerilor, atelierul tine
retului a lansat o chemare la în
trecere către toate atelierele și 
secțiile din uzina „Mao Țze-dun“ 
avînd ca obiectiv obținerea de cît 
mai multe economii de metal, scu- sînt numai cîteva din 

măsurile organi-

ROADELE UNEI SUSȚINUTE 
MUNCI POLITICE

Chemarea patriotică a tinerilor 
siderurgiști de la Reșița a fost 
primită cu multă însuflețire de ti
nerii muncitori, tehnicieni și ingi
neri din atelierul mecanică-reduc- 
toare _ — „Atelierul tineretului" de 
la uzina „Mao Țze-dun",

încă din primele zile ale lansă
rii acestei chemări, cele patru or
ganizații de bază U.T.M. din ate
lierul tineretului, îndrumate de 
organizația de partid, au acordat 
o ater.ție deosebită popularizării 
pe scară largă a acestei acțiuni 
patriotice. In această perioadă, or
ganizațiile de bază U.T.M. din ate
lierul tineretului au organizat în 
cadrul adunărilor generale și în 
cercurile de învățămînt politic,

la uzinele NMao Tze-dun"
Ie, energie electrică și materiale 
auxiliare. In această întrecere ti
nerii din atelierul tineretului și-au 
propus să realizeze în anul 1959 
o economie însemnată de bronz și 
compoziție, 30.000 kg. fier vechi, 
să reducă cu 25 la sută procen
tajul de rebuturi față de anul pre
cedent, să reducă cu 50.000 lei 
consumul de scule, ceea ce în to
tal reprezintă economii în valoare 
de 245.000 lei.

Tinerii strungari Vasile Gheor
ghiu, Pavel Anghel, Beleagă Ma-1 
rin și mulți alții, execută în pre
zent o serie întreagă de piese 
mici fără să scoată metal de la 
magazie, din bucățile de metal 
economisite cu grijă de la alte co
menzi, sau aplică diferite metode 
de tăiere economică a metalului, 
cum ar fi, de exemplu, reducerea 
minimă a lățimii de tăiere la pie
sele de serie mare.

luate de tinerii 
din atelierul ti

neretului, prin care în numai cîteva 
luni ei au realizat economii în va
loare de peste 150.000 lei.

APORTUL TINERILOR 
PROIECTANȚI

In expunerea Tăcută de tovară
șul Gh, Gheorghiu-Dej la ședința 
plenară a C.C. al P.M.R. din 20— 
28 noiembrie 1958, se arată că 
,„..De o mare Însemnătate pentru 
economia noastră vor fi asemenea

(Continuare în pag. 3-a)

Postul de corespondenți voluntari, 
format din :

ȘTEFAN CAPAȚINĂ 
strungar 

ION GHEORGHE 
maistru

NEAGU UDRO1U 
lăcătuș

Brigada de producție condusă 
de Marin Ivinuș este un colec
tiv fruntaș la uzinele „Strun
gul" din Orașul Stalin. Mem
brii brigăzii își depășesc regu
lat planul cu peste 35 la sută. 
Ei fac de asemenea economii 
la cuțite de strung.

Iată-i în fotografie pe mem
brii brigăzii discutînd despre 
planul lor dc muncă.

Foto: N. STELORIAN

Toată brigada 
învațăI

Cursuri
de pregătire 

pentru tinerii
muncitori

Tinerii artiști amatori 
buni agitatori

Nici un Bat din raionul Salonta 
n-a rămas fără formații artistice 
ale tineretului alcătuite din echipe 
corale ți din echipe de jocuri 
populare* din colective teatrale 
și orchestre.

Deosebit de important este faptul 
că, prin grija organizațiilor U.T.M., 
în repertoriile formațiilor artisti
ce ale tineretului nu există șeză
toare literară, piesă de teatru sau 
scenetă, programe de cintece 
jocuri populare, în care să 
străbată conținutul concret al vie
ții noi din gospodăriile colective ți 
întovărășirile agricole.

Cu cîțva timp în urmă, un grup 
de țărani muncitori cu gospodării 
individuale din satul Gepin au fă
cut o vizită la gospodăria colectivă 
milionară „Steaua roșie" din co
muna Mădărați. Puțin după a- 
ceasta, Ia indicațiile organizației 
de partid, formația artistică a 
tineretului a pus în scenă o nouă 
producție proprie : „Ce am vă
zut la Mădărați".

Prin mijloace artistice, li se pre
zentau locuitorilor din sat imagini 
reale din viața plină de belșug a 
colectiviștilor din Mădărați, care 
au produs asupra sătenilor din 
Gepin impresii puternice, intr-un 
moment cînd mulți dintre ei se ho- 
tărîseră să se înscrie în gospodăria 
colectivă.

De mult succes s-au bucurat pie
sele de teatru : „Bucuroși de oas
peți" ți „Bărbatul fără opinci" 
prezentate de colectivele teatrale 
ale tineretului din satele Ciumeni 
ți Sinnicolau, care prezentate intr-o 
formă artistică atrăgătoare au reu
șit să exercite o influență deosebit 
de puternică asupra țăranilor mun
citori încă neînscriți în întovără
șirile agricole.

Exprimînd bucuriile muncii în
frățite prin melodia unui cîntec 
vioi, printr-o piesă de teatru bine 
pregătită și frumos interpretată

----- •----- -
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Bau prin măestris unui joc popu
lar, artiștii amatori din formațiile 
artistice ale tineretului din satele 
raionului Salonta au devenit buni 
agitatori ai organizațiilor de par
tid în munca politică de masă pen
tru transformarea socialistă a a- 
griculturii. Din creațiile artistice 
prezentate de ei pe scenele cămi
nelor culturale, piuă în luna mai, 
peste 1500 de utemiști ți tineri au 
înțeles sensul adevărat al muncii 
unite, care duce spre belșug ți fe
ricire, alăturindu-se ți ei familiilor 
de colectivițti ți întovărășiți.
r ' GH. PETRU ;

Pregătiri pentru 
pescuitul de vară

Pescarii din Deltă ai întreprin
derii piscicole 1 ulcea s-au pregă
tit temeinic pentru pescuitul de 
vară. Colectivul secției Tulcea în
cepe in acest an pescuitul de vară 
cu o dolație nouă de unelte și 
ambarcațiuni, printre care 3.000 
vintire și 140 taliene, peste 200 
setei pentru scrumbii, 50 setei din 
nylon pentru babușcă, 52 ave din 
nylon pentru crap, 25 bărci cu 
13 crevaci și altele. Uneltele și 
ambarcațiunile vechi au fost în to
talitate reparate și pregătite pen
tru noua campanie de pescuit.

și țărani muncitoriUtemistul Gheorghe Fecioru 
este responsabilul unei brigăzi 
de tineret — brigadă de bobina
tori — ce-și desfășoară munca în 
sectorul transformatori de la u- 
zina „Electroputere“-Craiova.

Despre el, tinerii sectorului 
vorbesc cu respect. Și au de ce.

Gheorghe Fecioru s-a ridicat ha 
un asemenea nivel de calificare 
și specializare, incit în lipsa 
maistrului ori inginerului, lui i 
se pot cere lămuriri tehnice cu 
privire la diverse produse ale 
sectorului.

Printre tinerii care lucrează se 
află Tudor Marin, Margareta Po
pescu, Teodor Lupu și alții. A- 
cești tineri, încet, încet, ajutați 
de responsabilul de brigadă au 
invățat să lucreze la fel de bine 
ca și el.

Ajutați de Fecioru le-a fost 
ușor să înțeleagă de ce trebuie 
executat un reper cu o atenție 
deosebită, de ce e necesar ca o- 
perațiile să fie organizate pe 
faze de lucru, de ce să nu fie 
lăsată nici o toleranță între spi
rele bobinajelor etc.

E drept că lor li s-a părut că 
responsabilul brigăzii i-a cam si- 
ciit la început. „Se poate lucra 
și fără legile lui Kircoff al du- 
mitale, ale lui Ampere sau Ohm 
— i-a spus odată Margareta Po
pescu — muncitoare fruntașă de 
altfel. Zău, nu înțeleg ce rost 

au acești învățați — al căror 
nume tot îl pomenești dumneata 
in treburile noastre

— Nimic de zis. Se poate lu
cra și fără legile lor. Dar nu în 
mod științific, creator... Eu 
mi-am dat seama foarte bine de 
acest lucru învățînd la cursurile 
școlii medii serale. Iată că acum 
am absolvit școala de 11 ani și 
m-am hotărît să merg mai de
parte, la Facultatea de electro
mecanică, a Institutului electro
tehnic din Timișoara la secția 
fără frecvență.

intr-adevăr, membrii brigăzii 
au observat la responsabilul lor 
că descifrează mai ușor reperele, 
că poate să cîntărească mai re
pede posibilitatea punerii unui 
produs în lucru de serie, că știe 
să organizeze mai bine munca.

— Deci, Fecioru nu s-a născut 
cu aceste „talente", și-au spus ei. 
Școala l-a ajutat să crească din 
punct de vedere profesional, să 
cunoască mai mult decît noi toți 
laolaltă. Și datorită acestor ar
gumente, membrii brigăzii au a- 
juns la convingerea că e necesar - 
să învețe și ei. Acest gînd, la în

ceput abia țnfiripat, ș-a , transfor
ma^ în convingere..

Azi, sînt cu toții înscriși la 
cursurile de pregătire ale școlii 
medii serale, fiecare dintre ei 
străduindu-se să învețe cît mai 
bine în vederea examenului de 
admitere pentru clasa a Vlll-a.

— Și eu ce fac ? Cum rămîn ? 
L-a întrebat pe Fecioru tînăra 
Margareta Popescu ?

— Ce faci ? înveți și tu. Te 
vom ajuta noi, nu fii tristă. Peste 
cîțiva ani vei păși și tu în rînd 
cu noi.

Margareta este calificată la lo
cul de muncă, dar nu are decît 
4 clase elementare. A înțeles insă 
și ea necesitatea învățăturii, în
demnul partidului și guvernului 
nostru ca tinerii să învețe la șco
lile serale și fără frecvență. Pe 
loc nu poate rămîne. De aceea 
și-a procurat cărți pentru clasa 
a V-a și a început să învețe.

Asemenea acestor tineri din 
brigada lui Fecioru, înțelegind 
folosul învățăturii, încă 500 de 
tineri din întreaga uzină s-au ho- 
tărit pentru acest pas înainte și 
se pregătesc pentru a deveni 
elevi. Un batalion entuziast, ce 
se avîntă spre cucerirea științei 
și tehnicii.

ION TEOHA/RIDE

Un aspect de la clubul Trustului regional de construcții din Ploești
Foto: S. NIGULESGU

Pe șanîierul Uzinei de produse 
sodice de la Govora, în bazinul car
bonifer Schitu Golești, pe lîngă 
schelele petrolifere Valea Caselor 
și Cobia, în total în 17 centre ale 
regiunii Pitești s-au deschis cursuri 
de pregătire pentru muncitori și 
țărani muncitori care vor urma în 
anul de învățămînt 1959/1960 
cursurile învățămîntului seral 
fără frecvență.

în regiunea Pitești au fost 
lecționați pînă acum, pentru
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a 

urma cursurile serale și fără frec
vență ale școlilor medii, un 
de 1500 de muncitori și 
muncitori.

De asemenea, pe lîngă 
școală medie din regiune : 
nează cursuri de pregătire pentru 
cei selecționați a urma cursurile 
învățămîntului superior.

număr
țărani

fiecare 
funcțio-

(Afcrprcs)

- ■
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De ce s-a supărat
colectivistul Ion Tudosan

Zilele trecute m-am abătut 
pe la colectiviștii din Lenau
heim. Din toamna lui ’57, de 
cînd n-am mai fost pe aci, s-au 
schimbat bineînțeles multe. 
S-au ridicat noi construcții 
necesare colectivei și zeci de co
lectiviști locuiesc în case noi, 
spațioase, cu ogrăzi largi. M-am 
revăzut cu mulți prieteni. Stan 
Pirvan și Ion Tudosan conduc 
azi cele două brigăzi complexe 
ale colectivei. Sînt doi bărbați 
tineri cărora li s-au încredințat 
mari‘ răspunderi.

S-a întimplat însă, chiar în 
ziua Jn care m-am abătut pe la 
Lenauheim, să-l văd pe Ion 
Tudosan necăjit, tulburat. 
Trecuse la amiază pe acasă și 
aflase de la soția sa, Mariă, că 
în patru ore a și terminat cu 
administrarea îngrășămintelor 
pe cei 36 ari cu sfeclă de za
hăr. Acest simplu fapt, că pînă 
la prinz nevasta sa a gătat cu 
treaba, l-a pus pe ginduri, s-a 
întunecat și ca niciodată a cer
tat-o. Dar pentru ce, poate vă 
veți întreba ?... Pentru ce să i 
tulbure vrednicia Măriei ? ! Ei, 
bine, experimentatul brigadier 
știe ce poate un om și ce se 
poate face Intr-o jumătate de 
zi, așa că el și-a dat ușor sea
ma de cele ce se întîmplaseră : 
ori n-a împrăștiat îngrășămin- 
tele pe fiecare rînd, lingă rădă
cina fiecărei plante — și asta 
se cheamă o treabă de mintu- 
ială — ori a azvîrlit mineralele 
așa cum se semăna griul înain
te, cu mina — }i atunci • fă-

vîrșit o gravă abatere de la re
gulile agrotehnice. Și de una 
și de alta Tudosan s-a a- 
prins, a vorbit mai aspru ca 
oricînd și a trimis-o pe Maria 
să îndrepte imediat greșeala.

Ion Tudosan nu putea să ac
ționeze decît așa. Marea sa dra
goste față de gospodăria colecti- 
tivă, înalta sa conștiință colecti
vistă formată în focul luptei 
pentru dezvoltarea avutului ob
ștesc îl fac să fie exigent nu 
numai față de munca tovarăși
lor săi, dar chiar și față de 
munca soției sale.

★
Cum ieși din Lenauheim, pe 

mina stingă se întinde o imen
să tarla cu sfeclă de zahăr. In 
octombrie 1956, colectiviștii re
purtaseră aci una dintre izbin- 
zile lor : 37.000 kg. sfeclă de 
zahăr la hectar !.., Și atunci 
Ion Tudosan era in plină ofen
sivă : să obișnuiască oamenii 
să prășească la timp și bine, de 
oricîte ori este nevoie și mai 
ales, să ia cu mina îngrășămin
te din găleată, și așa cu grijă, 
să le presare printre rînduri. 
Dar în toamnă cît vor obține ? 
Vom vedea. Deocamdată cîmpul 
este deosebit dc frumos. Sîn- 
tem la începutul lui iunie și 
sa făcut la sfeclă și prașila 
lll-a, s-au împrăștiat și îngră
șăminte chimice ; tarlaua pro
mite un nou record.

După vreo cinci-șase minute 
de mers, zăresc printre alți co
lectiviști și o femeie cu ceva, 
de necrezut, cu o mătură, lu-

crind. Am ihal la îndoială : ti 
mă duc, să nu mă duc s-o văd. 
Ei, hai să mă duc, mi-am zis. 
Mergînd ața, mă gîndeam : să 
știi c-o fi nevasta lui Tudo
san !

Și, exact, ea era, Maria Tu
dosan.

— Bună ziua, îi zic.
— Bună ziua, îmi răspunde 

ea rușinată.
— Dar ce faci 1 o întreb.

■ Iaca, aplic > o „metodă
noua ...___________ __

— Cum așa, cu mătura ?
— Apoi.,, da. Să vezi cum 

s-a întimplat... îndrept o gre
șeală...

Și s-a. 'apucat colectivista să 
povestească cum de dimineață 
s-a dus la brigitda I-a (a lui 
Tudosan) să-și ia materia
lul și cu alți consăteni « por
nit cu căruța condusă de bă- 
trînul Ion Riesz la cimp, să a- 
plice îngrășarea suplimentară. 
Aci, unchiașul s-a oferit să-i 
dea o mină de ajutor. Văzîn- 
d-o că ea face lucrarea mai a- 
nevoios — dar cum trebuia — 
i-a zis : „Nu- te chinui Marie 
presărîndu-le pe rînd. Azvîr- 
le-le ! Uite așa... Merge mai 
repede"... Ea s-a împotrivit la 
început. I-a spus că bărbatul 
a învățat-o că îngrășămintele 
chimice trebuie presărate și 
nu azvîrlite. E drept, n-a putut 
să aducă și argumente științi
fice, de ce așa și nu altfel.,. 
Astfel că unchiașul a convins-o : 
„Eh, și Ion.,, Împrăștie așa, că 
n-are nimic**. Și a împrăștiat

Maria cum a îndemnat-o bă- 
trînul grăjdar, iar pînă la a- 
miază, au terminat.

Acum, Maria Tudosan repa
ră singură greșeala. Merge pe 
rînd (are zece rînduri de cite 
un kilometru, deci zece kilo
metri )• se oprește la fiecare 
plantă (sînt peste 50.000 de 
plante) și cu mătura înlătură 
îngrășămîntul de pe frunze. 
Eh... și lucrul nu mai merge 
iute ca de dimineață.

...Spune-mi, ce se întîmplă 
dacă ajung îngrășămintele pe 
frunze ?

— Se zice că le vatămă, le 
arde. Numai la rădăcină e po
trivit să ajungă...

— Și mai ai mult ?
— Rîndul ăsta...
— Zi, te plimbași nouă-zece 

kilometri, cu mătura printre 
plante.

— Așa plimbare... Ce să fac. 
Dacă am greșit...

...Nori grei se iveau din 
toate cele patru puncte car
dinale. Cum am ajuns in Gra- 
băț s-a pornit o ploaie de a 
udat pămîntul de vreo două 
palme. Desigur, apa spălase de 
pe frunzele plantelor și ultimele 
grăuncioare de azotat de amo
niu. Mă bucuram și eu că 
greșeala femeii nu va avea ur
mări grave asupra producției și 
că Ion Tudosan — omul veș
nic preocupat de ceea ce este 
nou în știință și în practica a- 
gricolă — va dormi mai liniștit.

MIHAIL BOTAREANU

Duminică dimineața a avut 
loc la Casa de cultură a tine-, 

‘refului din Raionul 23'August, 
festivitatea de atribuire ă nu
melui eroinei uteciste Elena 

' Sîrbu, Școlii medii nr.' 15 din 
1 Capitală. Sutele de pionieri și 
cadre didactice, prezeriți la a- 
dunare, au primit cu entuzisih 
Decretul Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale a R. P. Ro
mine, adus la cunoștința adu
nării de către tov. Petre Drâ- 
goescu, vice președinte al Marii. 
Adunări Naționale și președinte 
al Consiliului superior al șco
lilor din Ministerul Invățămin- 
tului și Culturii.

După ce tovarășa llinca Tă- 
năsescii, directoarea Școlii me
dii nr. 15,' a făcut o intere
santă expunere asupra vieții, 
luptei și jertfei utecistei Elena 
Sîrbu, elevii școlii au prezen
tat un bogat program de cîn- 
tece și dansuri, precum și piesa 
intr-un act „Inimă vitează" de 
M. Davidoglu, piesă care evocă 
lupta dusă de eroina 
Sîrbu pentru o 
bună.

In fotografie : Mar,ia 
sora utecistei 
este înconjurată cu dragoste de 
utemiștii, pionierii și elevii Șco
lii medii „Elena Sîrbu",

Fototext: GH. ANGELESCU

viață
Elena 

mal

Elena
Sîrbu, 
Sîrbu,

Noi mașini și aparate 
pentru mecanizarea 

lucrărilor în sectorul zootehnic
Industria țării noastre livrează 

gospodăriilor agricole de stat nu
meroase tipuri de aparate și ma
șini necesare mecanizăii lucrărilor 
în sectorul zootehnic.

Gospodăriile agricole deGospodăriile agricole de stat 
dispun acum de un parc de ma
șini și utilaje pentru zootehnie 
care cuprinde, printre altele, peste 
120 de combine de însilozat fu
raje, circa 1500 de cositori meca
nice, aute de greble mecanice și 
tocătoare de nutreț, aproape 1000 
de vagoneți de transport, sute de 
separatoare și pasteurizatoare de 
lapte de mare capacitate. în gos
podăriile agricole de stat există 
de asemenea, 13.000 de adăpătoare 
automate, sute de incubatoare, zeci

de instalații pentru mulsul elec
tric și numeroase agregate electro
mecanice pentru tuns oile.

Mecanizarea lucrărilor în zoo
tehnie este în continua creștere. 
In ultimul timp, în gospodăriile 
agricole de stat au fost luate noi 
măsuri pentru extinderea mulsu
lui electric, tunsului electromeca
nic al oilor, adăpatului automat 
al vitelor etc. Se prevede ca în 
următoarele luni circa o pătrime 
din numărul vacilor să fie adăpate 
automat, aproape jumătate din nu
mărul oilor să fie tunse cu mașini 
electrice, iar în circa o treime din 
gospodăriile agricole de stat să se 
efectueze transporturile în grajduri 
cu mijloace mecanice.

(Ag?rpres)
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0 echipă 
fără adversar

Întrecerile etapei 
fn comuna Călug^reni 

prezentam echipa de volei băieți 
Iha.

Vă 
etapei a

l-a 
din

a Sparfachiadei 
raionul Vidra.

de vară a tineretului s-au bucurat de o largă participare 

a asociației sportive „Neajlov" calificată pentru întrecerile

Foto: DUMITRU F. DUMITRU

Spartachiada de vară a tineretului

Start, în întrecerile
etapei a Il-a

ie cultură fizică șilUișcarea 
sport din țara noastră înscrie cu 
fiecare ediție a Spartachiadei ti
neretului, importante succese pri
vind antrenarea masei largi de 
tineri și tinere în practicarea dis
ciplinelor sportive preferate. Nu 
mai departe cea de a IV-a ediție 
a Spartachiadei de vară a reușit 
să stimuleze considerabil pasiunea 
tineretului pentru o seamă de dis
cipline sportive: ciclism, tir, volei, 
notație, handbal etc., la care au 
participai în prima etapă sute de 
mii de tineri. Cei mai buni dintre 
ei sînt prezenți 
startul etapei a

în aceste zile la 
ll-a.

Peste 300 particlpanți
PITEȘTI (prin telefon). — Și 

de astădată în orașul Pitești, care 
în primăvara anului acesta a găz
duit desfășurarea finalei de hal
tere a celei de a IV-a ediții a 
Spartachiadei de iarnă a tineretu-

• In cursul unei reuniuni de 
ciclism desfășurată pe velodromul 
Vigorelli din Milano, ciclistul a- 
mator italian Beghetto a stabilit 
un nou record mondial în proba 
de 1000 m cu start de pe loc rea- 
lizînd timpul de 1’ 08” 2/5. Recor
dul precedent era de 1’ 09” 1/5 și 
aparținea compatriotului său A. 
Faggin. De remarcat că recordul 
lui Beghetto este superior și celui 
profesionist (Harris — Anglia 
1' 08” 3/5).

• In etapa de duminică a cam
pionatului maghiar de fotbal au 
fost înregistrate următoarele rezul
tate tehnice : Dozsa Vjpest— 
M.T.K. 4-3 ; Honved Budapest— 
Csepel 4-1 : B.V.S.C.—Szonbathely 
4-0 ; Dorog—Salgotarjan
Diosgyoer—Ferencvaros 3-2 
sas Budapesta—Gyoer 1-0 ; 
banya—Miskolc 3-0.

tn clasament conduce 
Csepel cu 31 de puncte urmată 
de Vasas Budapesta cu 31 
M.T.K. cu 30 puncte, Honved Bu
dapesta cu 29 puncte etc.

• Campionatele internaționale 
studențești de gimnastică se vor 
desfășura anul acesta între 18 și 
23 septembrie la Moscova. Compe
tiția va fi organizată de asociația 
sportivă a studenților sovietici 
„Burevestnik" și va reuni gimnaști 
și gimnaste din Japonia, R. P. Po
lonă, R. P. Ungară, Finlanda, In
dia, R. P. Romînă, U.R.S.S. și 
alte țări.

2-2 ;
Va- 

Tata

echipa

puncte,

lui, întrecerile acestei mari com
petiții de masă s-au bucurat de a- 
tenția cuvenită. Ca o dovadă a 
grijii cu care a lost organizată 
etapa a I-a este și faptul că res
pectivele întreceri s-au‘ disputat în 
timpul stabilit de Comisia Cen
trală, existînd «as-tfel create condi
ții optime desfășurării etapei ime
diat superioare. Startul în această 
etapă s-a dat duminică pe stadio
nul din localitate, întrunind în ca
drul celor șase probe pe cei mai 
buni tineri pârtieipunți la Sparta- 
chiadă, campioni ai asociațiilor 
sportive din oraș și raion. Printre 
cei pesle 300 sportivi care s-au în
trecut în probele de atletism, vo
lei, popice, ciclism, iubitorii spor
tului din orașul Pitești au urmărit 
cu interes evoluția tinerilor spor
tivi din comunele Valea Ursului, 
Tițești, Lăițești precum și pe cea 
a tinerilor din asociațiile sportive 
ale orașului Pitești: Luceafărul, 
Voința, Scînteia.

Cei mai buni au învins și de 
astădată. O comportare remarca
bilă au demonstrat tinerii Iulian 
Cioacă, cîștîgătorul probei 1000 m. 
plat și Viorica Constantinescu (80 
m. plat). Dintre cele 18 echipe de 
volei participante la faza raională 
pe primul loc s-au clasat echipele

asociațiilor 
(la băieți) 
Colibași la

„Unirea" din Lăițești 
și echipa „Metalul" 

fete.

M. DOBRICESCU

Performanța tinerilor 
din Bogdănești

BÎRLAD (prin telefon). — în
trecerile etapei a 11-a a Sparta
chiadei de vară a tineretului s-au 
disputat în orașul Btrlad cu prile
jul fazei raionale și orășenești a 
Festivalului tineretului. In această 
întrecere au luat parte 460 de ti
neri sportivi care și-au disputat în- 
tîietatea la disciplinele: oină, 
handbal, volei, fotbal și popice.

Tinerii din comuna Bogdănești 
au realizat o remarcabilă perfor
manță. Dovedind o bună pregătire, 
ei și-au adjudecat trei titluri de 
campion raional la disciplinele: 
oină, handbal fete și volei fete.

Pe lista campionilor și-au mai 
înscris numele sportivii din comu
na Dragalina (handbal 
echipa feminină de volei 
cil de rulmenți Bîrlad, 
masculină de handbal de
plexul școlar Bîrlad și echipa de 
volei băieți „Pompierul" Bîrlad.

băieți), 
a Fabri- 
formația 
la Gom-

i

La Schela Mare Gura Ocni- 
ței, din raionul Tîrgoviște, a 
sosit într-o zi o adresă de la 
U.C.F.S. regional, prin care co
lectivul sportiv era anunțat să 
trimită echipa feminină de po
pice pentru a participa la cam
pionatul regional. La regiune 
îftsă, membrii echipei au fost 
sfătuiți să se întoarcă acasă de
oarece s-a constatat că nu au 
participat la nici o întrecere în 
cadrul raionului unde să pri
mească titlul de echipă cam
pioană.

După două zile, fetele au fost 
nevoite să se întoarcă la locul 
de muncă. Notați, după două 
zile pierdute fără rost. De 
unde provine însă această ne
înțelegere ?

în întreg raionul Tîrgoviște 
nu există decît o singură echi
pă feminină de popice. Și cum 
echipa nu avea adversar a fost 
denumită ad-hoc echipă cam
pioană.

Tovarășilor de la U.C.F.S. 
raional, cazul acesta nu 
dat prea mult de gîndit. 
chiar s-au supărat.

— Lăsați fetelor, vom 
contestație la București, asta-i 
curată birocrație — au zis ei.

N-au vrut însă să vadă că 
de existența acestei situații ei 
sini vinovății principali.

Cu o singură echipă feminină 
de popice în întreg raionul, 
problema participării fetelor la 
viața sportivă nu poate fi re
zolvată.

Organizațiile U.T.M, puteau 
da un ajutor prețios în 
mobilizarea fetelor să prac
tice această disciplină spor
tivă dar au lăsat totul pe sea
ma colectivelor sportive care 
la rindul lor, ne fiind îndruma
te și controlate de forurile su
perioare se mulțumesc cu nu
mărul încă mic de fete care 
participă in general la viața 
sportivă.

Această lipsă trebuie grabnic 
lichidată, mai ales că există 
toate condițiile ca popicele să 
devină un sport de masă și în 
acest raion.

le-a
Ba

face

P. POPESCU 
funcționar

Sferturile de finală 
ale „Cupei DaYis“

competiției internaționale 
„Cupa Davis'' zona eu- 
Programtil complet al 

meciuri este următorul:

La sfirșitul acestei săptămîni 
se vor desfășura sferturile de fi
nală ale 
de tenis 
ropeană. 
celor 4
Paris: Franța—R.P. Romînă (12- 
14 iunie) : Florența : Italia—Afri
ca de Sud (12-14 iunie); Barce
lona: Spania—Brazilia (12-14 iu
nie) ; Eastbourne: Anglia—Chile 
(11-13 iunie).

Duminica sportivă
Cea mai pasionată 

competiție internă — 
campionatul categoriei A 
de fotbal — se apropie 
de sfîrșit Mai mult c.a 
aricind întrecerea echi
pelor noastre fruntașe a 
fost viu disputată și 
abia etapa de duminică 
a adus prici palele clari' 
ficări : Petrolul Ploești 
cîștigă titlul de echipă 
campioană republicană 
pe anul 1958—1959 (a 
doua oară consecutiv și 
deci cinstea de a repre- 
zenta fotbalul nostru in 
„Cupa campionilor Eu
ropei" ediția 1959—60). 
iar echipele Știința-Cluj 
și Șliința-Timișoara ocu- 
pind ultimele două locuri, 
retrogradează. Ultima 
etapă, cea de miercuri, 
nu mai poate aduce de- 
cit modificări neesențiale 
clasamentului.

Performerele etapei 
sînt fără îndoială Jiul- 
Petroșani cu victoria a- 
supra echipei C.C.A. 
(1—0) și Farul Constan 
ța ('învingătoare in me
ciul cu Steagul Roșu-Ora 
șui Stalin cu 3—1), echi
pe care și-ou asigurat 
astfel rămînerea în pri

ma categorie. (Ceva mai 
mult chiar, victoria mi
nerilor a scos echipa 
C.C.A. din cursa pentru 
titlu).

Deosebit de valoroasă 
este și victoria echipei 
Petrolul-Ploești asupra 
echipei U.T.A., victorie 
ce i-a asigurat astfel pri
mul loc. Dinamo-Bucu- 
rești intr-o puternică re
venire a cîștigat la Timi
șoara: 5—3 (2—2) și a 
trecut pe locul 2. în 
rest s-au înregistrat re
zultate normale (Știmța- 
Cluj — Rapid-Bucur ești 
2—2; Progresul—llina- 
mo-Bacău 2—0}

Dacă in categoria A, 
lucrurile s-au limpezit, 
nu același lucru se în- 
timplă in cele doua serii 
ale campionatului cate
goriei B. Se pare că aici 
abia ultima etapă va pu
tea aduce clarificări mai 
ales cu privire la echi
pele care vor fi califi
cate în categoria A. în 
orice caz, mai ales în se
ria l-a, 7 echipe concu
rează cu șanse aproape 
egale la cucerirea primu
lui loc. Acestea sînt 
C.F.R, Arad, C.S.M. Re

șița, Minerul Lupeni, 
Gaz Metan Mediaș, C.S. 
Tg. Mureș, C.F.R. Timi
șoara și Corvinul-Hune- 
doara.

Prin această prizmă 
ultimele trei etape se a- 
nunță a fi disputate (de 
altfel acesta este ele
mentul caracteristic aces
tei serii în care se întrec 
echipe redutabile cu 
mulți fotbaliști de valoa
re. Un exemplu conclu
dent în această direcție 
este cel al echipei C.S.M. 
Baia-Mare care, deși ocu
pă abia locul 10 în cla
samentul seriei, a reușit 
voloroasa performanță de 
a se califica în finala 
Cupei R.P. Romîne). în 
seria a II-a, lucrurile 
sînt ceva mai clare în 
sensul că TAROM-Bucu- 
rești și Metalul M.I.G.- 
București, despărțite în
tre ele de două puncte, 
s-au depărtat din nou de 
Unirea-Iași cu 6 și res
pectiv 4 puncte în urma 
înfrîngerii suferite pe te
ren propriu de echipa 
ieșeană.

în orice caz se pare 
că în această serie TA- 
ROM nu mai poate pier

de șefia. Dar mai sînt to
tuși trei etape... și balo
nul este rotund iar in
constanța este o meteah
nă veche a echipelor 
noastre.

Mai modestă în com
petiții internaționale la 
care au luat parte spor
tivii romini, această du
minică sportivă, consem
nează totuși două remar
cabile succese. Gimnas
tele din echipa repre
zentativă a țării noastre 
au reușit să obțină o 
prețioasă victorie in fața 
gimnastelor din echipa 
reprezentativă a R.P.r. 
Iugoslavia, pe care le-au 
întrecut »(225,05—220,25 
puncte), reprezentanta 
noastră Elena Teodores- 
cu, clasindu-se pe primul 
loc la proba individual 
compus și la toate apa 
ratele.

Cea de a doua întâl
nire internațională este 
cea dintre reprezentativa 
feminină de baschet a 
țării noastre cu cea a 
R.S.S. Gruzine termi
nând cu victoria echipei 
oaspete la diferență de 
numai un punct (42-41).

S. SPIREA

Duminică s-a deschis în Gapi- 
tală sezonul ciclist de pistă. Foto
grafia noastră redă o imagine din 
proba de eliminare desfășurată pe 
velodromul „Dinamo" eu prilejul 
celei de a Il-a ediții a Gupei 
Federației Romîne de Ciclism.

Foto: VAL. P1ETREANU

Ce se preconizează 
pentru lărgirea 

bazei de masă a scrimei
De vorbă cu George Iacobini,

Scrima, această disciplină sportivă ale cărei 
concursuri se dispută exclusiv în sală, ar pă
rea acum cînd urmărim cu atîta pasiune între
cerile de fotbal, atletism sau ciclism, depășită 
de sezon. De aceea poate o discuție despre 
scrimă n-ar trezi din primul moment intere
sul cuvenit. Atunci însă cînd este vorba de 
perspectivele dezvoltării scrimei romînești — 
sport odinioară apanaj al claselor exploata
toare — și care in anii noștri devine pe zi ce 
trece un bun al maselor largi ale tinerelului, 
rămine în orice sezon o problemă la ordinea 
zi ei. De la această premiză a și început 
dealtfel convorbirea noastră cu tovarășul 
GEORGE IACOBINI — secretar general al 
Federației Romine de Scrimă.

— Dorim să informăm cititorii ziarului no
stru asupra stadiului actual de dezvoltare a 
scrimei noastre ca sport de masă al tinere
tului.

— Evident, o asemenea problemă ocupă o 
pondere considerabilă în preocupările federa
ției de scrimă, deoarece în ultimii ani, această 
disciplină sportivă, este îmbrățișată cu mult 
patos de tinerii muncitori, studenți sau elevi, 
din rindul cărora s-au și promovat noii com- 
ponenți ai loturilor noastre naționale. Și ca 
urmare un lucru e cert: scrima romînească 
se bucură de un renume bine meritat peste 
graniță. Nu mai departe tinerele speranțe care 
au debutat cu puțin timp in urmă la Paris, au 
dat satisfacție printr-o comportare meritorie. 
Evolumd cu prilejul internaționalelor de la Pa
ris, precum și al întîlnirii cu reprezentativa 
R.S.F.S.R. o seamă de tineri scrimeri: 
I. Drimbă, Fr. Boga, Gh. Culcea, N. Constan
tin — au reușit să depășească adversari deo
sebit de valoroși, cu o bogată experiență de 
concurs. Debutul promițător al acestor tinere 
talente, ca si renutnele cucerit de scrima ro
mînească peste hotare, datorită unor perfor
manțe valoroase cucerite de o pleiadă de tineri 
scrimeri consacrați, ca Maria Vicol, Olga Or
ban, Ion Mureșan, 1. Mustață etc. constituie 
o mărturie a nivelului tehnic ridicat pe care 
l-a înregistrat în ultimii ani în țara noastră 
scrima. Aceasta se datorește deașemenea 
creșterii bazei de masă a acestei discipline 
sportive, izvor nesecat de cadre noi. In ce pri
vește lărgirea bazei de masă a scrimei, prin 
atragerea unui număr din ce în ce mai mare 
de tineri la practicarea acestei discipline spor
tive trebuie să spunem că mai avem încă mult 
de făcut. Deși în ultimii 2-3 ani mai ales in
tr-o seamă de orașe : București, Cluj, Oradea, 
Timișoara, Tg. Mureș, Ploeșii a crescut nu
mărul asociațiilor sportive care dispun de 
secții de scrimă înzestrate cu utilaj necesar 
ca si cef al școlilor sportive de elevi, este încă 
destul de mic numărul scrimerilor și cu atit 
mai mic al celor care au clasificare sportivă 
în această disciplină.

— Cum se explică numărul redus de tineri 
antrenați în practicarea scrimei, și mai ales 
de ce i redusă încă prezența tinerilor munci
tori pe planșele fioretiștilor, a sabrerilor ?

— Două elemente au determinat această 
stare de lucruri. Este vorba mai intîi de greu
tățile intervenite în înzestrarea secțiilor de 
scrimă cu materialul și aparatajul necesar, 
care mult timp a trebuit importat. Motivul 
principal este însă orientarea defectuoasă a 
federației noastre privind organizarea acestui 
sport mai ales în rîndurile tinerilor muncitori.

Mergînd pe linia celei mai ușoare rezisten
țe, noi ne-am îndreptat aproape exclusiv 
atenția spre orașele cu tradiție în scrimă: 
Cluj, Oradea, Timișoara, creînd in aceste aso
ciații sportive noi secții de scrimă, precum și 
școii sportive de elevi care să asigure creș
terea numărului sportivilor fruntași. Mergînd 
pe această linie comodă, am neglijat pro
pagarea scrimei, și mai cu seamă asigurarea 
condițiilor materiale, în marile centre munci
torești : Reșița, Hunedoara, Valea Jiului.

— Ce măsuri preconizează federația de spe
cialitate în scopul dezvoltării și propagării 
mai accelerate a scrimei în masa largă a ti
neretului ?

— In primul rînd trebuie să arătăm cu 
bucurie că a început să se fabrice în țară 
materialul și utilajul necesar scrimerilor.’ In 
primele luni ale acestui an s-au fabricat pri
mele lame indigene pentru floretă, la școala 
de meserii Galvanii Tei din București. încer
cate în cadrul unor concursuri ele au dat 
excelente rezultate. De asemenea, la Satu 
Mare s au construit 200 măști a căror cali-

NOU RECORD EUROPEAN 
LA ARUNCAREA DISCULUI

In cadrul unui con
curs de atletism dis
putat duminică la 
Gyoer, atletul ma
ghiar Joseph Szecse- 
nyi a stabilit un nou 
record al Europei în 
proba de aruncarea 
discului, cu o per
formanță de 58,33 m. 
Vechiul record era 
de 57,89 m. și apar
ținea polonezului 
Piatkowski. Aceasta 
este cea de-a doua

performanță mondia
lă și cea mai bună 
din lume din actualul 
sezon sportiv. Recor
dul mondial al pro
bei este de 59,28 
m. (Gordien - S.U.Â.) 
Szecsenyi este în 
vîrstă de 27 de ani. 
El a obținut recor
dul din cea de-a 
patra aruncare. Pînă 
atunci realizase în 
ordine t 57,62 m-,
57,10 și 55,40 m.

Portarul dinamoviștîlor băcăoani a ieșit inoportun iar Dinulescu 
(Progresul-București) înscrie. Imagine din meciul Progresul — 

Dinamo-Bacău (2—0).
Foto: GH. DUMITRU

secretar general al F. R. S.
tate s-a dovedit a fi la înălțime. Executa
rea în serie a acestor materiale, indispensa
bile unei secții de scrimă, va lărgi conside
rabil baza de masă a scrimei asigurînd unui 
număr din ce în ce mai mare de tineri opti
me condiții materiale pentru practicarea scri- 
rrtei.

— Care sînt perspectivele propagării și 
dezvoltării acestui sport la sate ?

— Aici, ca să folosim o expresie adecvată, 
vom lucra pe un teren virgin, ce trebuie des
țelenit. Așa cum organizăm astăzi in orașele 
in care scrima era mai puțin cunoscută : Con
stanța (Cupa primăverii), lași (Cupa de 
vară) competiții de scrimă cu caracter repu
blican care au în același timp și scopul de a 
populariza acest sport în orașele respective, 
vom organiza peste putină vreme trimiterea 
unor echipe demonstrative de scrimă într-o 
seamă de comune cu unități socialiste mai 
mari. Treptat apoi vom trece la organizarea 
primelor secții de scrimă în asociațiile spor
tive sătești. Sintem convinși că și la sate 
sînt mulți prieteni ai scrimei pe care-i vom 
ajuta să îmbrățișeze ramura sportivă prefe
rată.

VAL. PIETREANU

Pe terenurile de sport ale Casei de cultură 
a tineretului din raionul ,,23 August", s-au 
desfășurat duminică întrecerile sportive din 
cadrul Festivalului raional al tineretului.

Iată o imagine din disputa baschetbaliștilor.
Foto : R. VASILE

Gimnastica de producție 
se extinde în sectoarele 

uzinelor „28 August"
Mișcarea de culturii fizică cu

prinde numeroase discipline 
sportive. Una dintre acestea deo
sebit de eficace privind întărirea 
sănătății oamenilor muncii și in
fluențarea unei corecte dezvoltări 
fizice, în scopul măririi capacită
ții de muncă este gimnastica de 
producție.

Antrenarea tinerilor muncitori 
la practicarea gimnasticii de pro
ducție este o problemă care a 
preocupat multă vreme Consiliul 
asociației sportive și Comitetul 
organizației U.T.M. a uzinelor 
„23 August" din Capitală. Pre
gătirile în vederea introducerii 
gimnasticii de producție au în
ceput încă din ultimele luni ale 
anului 1958, odată cu înființa
rea comisiei de organizare a gim
nasticii de producție. Comisia 
și-a propus să examineze în pri
mul rînd specificul de muncă al 
diferitelor sectoare și a stabilit 
pentru început introducerea gim
nasticii de producție în Secția 
Sculerie Generală.

în același timp organizația 
U.T.M., asociația sportivă au 
desfășurat o intensă muncă de 
popularizare a însemnătății prac
ticării gimnasticii de producție 
de către tineret. în acest scop au 
folosit forme cit mai variate : 
afișe, lozinci, gazete de perete, 
stația de radioficare. Și astfel 
la 23 februarie în secția Sculerie 
Generală a avut loc în primele 
minute ale pauzei de prînz, pri
ma lecție de gimnastică de pro
ducție, după un program alcă
tuit din vreme care urmărea, în 
primul rînd, obișnuirca muncito
rilor de a practica gimnastica de 
producție prin exerciții simple 
de respirație, exerciții corec
tive și exerciții pentru acti
varea circulației. Dacă la în
ceput au fost mai puțini 
adepți. ai practicării gimna
sticii de producție, n-umai în 
acest sector avem acum zilnic 
peste 300 muncitori care parti
cipă efectiv la acest program. 
Numărul mare al amatorilor pen
tru gimnastica de producție ne-a 
impus luarea unor măsuri care 
să asigure desfășurarea progra
mului în cele mai bune condiții. 
Astfel s-au format cîteva grupe 
care sînt conduse de către un 
instructor sportiv voluntar ales 
dintre cei mai buni sportivi.

Gimnastica în producție se va 
extinde în mod treptat în întrea
ga uzină. De curînd programul 
său a fost organizat în Secția 
motoare și automotoare unde 
sînt antrenați zilnic 450 și res- 
pectiv 100 tineri muncitori. Deu
năzi ne-a fost dat să aflăm o plă
cută surpriză : dorința tinerilor 
din sectorul Laborator de a prac
tica gimnastica de producție. 
Este o dovadă în plus a intere
sului trezit în uzina noastră pen
tru gimnastica de producție, pe 
care-I vom stimula în scopul cu
prinderii în acest program a tu
turor muncitorilor din sectoarele 
uzinelor „23 August".

FLORIAN FRAZZEI 
profesor metodist

După sesiunea Comitetului 
Olimpic Internațional

Cu puține zile în 
urmă la Munchen a 
luat sfîrșit sesiunea 
Comitetului Olim
pic Internațional, 
chemată să soluțio
neze o agendă bo
gată 
care 
mișcării sportive din 
lumea întreagă.

Un loc important 
in lucrările actualei 
sesiuni a Comitetu
lui Olimpic Inter
național a fost ocu
pat de dezbaterile 
în așa zisa proble
mă a Comitetului 
Olimpic Chinez din 
Taivan. După cum 
se știe, reacționarii 
ciankaișiști, spriji
niți de Statele Uni
te, au încercat în 
ultima vreme să se 
erijeze în purtătorii 
de cuvînt ai mișcă
rii sportive din în
treaga Chină, sfi
dînd în felul acesta 
realitatea și mișca
rea din marea 
Chină Populară — 
cu o populație de 
peste 600 de mili
oane — cu aproape 
100 milioane de 
sportivi. în realitate 
însă, lucru subli
niat și de presa de 
specialitate din nu
meroase țări ale lu
mii, așa zisul Co
mitet Olimpic Chi
nez cu sediul în 
Taipe nu reprezenta 
pe nimeni, în afara 
trupelor americane 
de ocupație din 
Taivan—teritoriu al 
R. P. Chineze aflat 
vremelnic sub stă- 
pînirea ciankaișiști
lor. în legătură cu 
aceasta, cunoscutul 
ziarist francez Mau
rice Vidai a scris 
în revista „Miroir 
Sprint" următoa
rele: „Comitetul 0- 
limpic Internațional 
recunoscînd, în ciu
da oricărei logici și

în probleme 
stau în fața

realități așa zisul 
„Comitet 
Chinez",
ție care-și are sediul 
în Taivan, își ia o 
mare răspundere 
care va putea duce 
la conflicte viitoa
re". Lucrul acesta 
a fost de altfel con
firmat cu prilejul 
diferitelor compe
tiții internaționale 
unde ciankaișiștii au 
manifestat o atitu
dine obstrucționistă 
aducînd numai pre
judicii mișcării 
sportive internațio
nale.

Sesiunea de la 
Munchen a C.l.O. 
a reglementat defi
nitiv această pro
blemă hotărind, la 
propunerea delega
ției Uniunii Sovieti- 

care a primit un

Olimpic 
organiza-

ce,

sprijin unanim, să 
excludă din C.l.O. 
așa-zisul Comitet O- 
limpic Chinez din 
Taivan. în rezoluția 
dată publicității cu 
acest prilej se spu
ne : „Comitetul O- 
limpic Național Chi
nez care-și are reșe
dința în Taipe 
(Taivan) va fi în
științat de 
laria C.l.O., 
mai poate 
cunoscut sub 
tă denumire,
rece el nu contro
lează mișcarea spor
tivă din țara 
tă „China" 
este exclus 
lista oficială a Co
mitetelor Olimpice 
recunoscute de
C.l.O.".

Această hotărîre 
care reprezintă o 
înfrîngere a forțelor

cance- 
că nu 

fi re- 
aceas- 
deoa-

numi
și că 
de pe

reacționare din miș
carea olimpică in
ternațională a fost 
primită cu satisfac
ție de iubitorii 
sportului din lumea 
întreagă. Este de a- 
ceea indignantă ati
tudinea luată de a- 
numiți conducători 
ai mișcării sportive 
din S.U.A., de dife
rite organe ale presei 
americane și chiar 
de Departamentul de 
Stat care, la aflarea 
știrii excluderii din 
C.l.O. a așa-zisului 
Comitet Olimpic 
Chinez cu sediul 
în Taivan au în
ceput o campanie 
de calomnii și inju
rii la adresa mem
brilor Comitetului 
Olimpic Internațio- 

articol 
ziarul

nal. intr-un 
redacțional,

Times'„New York
a acuzat pe mem
brii C.l.O. că au 
„cedat presiunilor" 
reprezentanților ță
rilor progresiste ex- 
cluzînd pe ciankai- 
șiști din forul su
prem al mișcării 
sportive internațio
nale. Vărsînd la
crimi de crocodil, 
acest ziar a depiîns 
„acțiunea politică 
luată de C.l.O., un 
for care se intitu
lează apolitic". Ca 
întotdeauna însă, 
lovitura pe care 
presa americană a 
încercat să o dea 
Comitetului Olim
pic Internațional s-a 
întors chiar asupra 
conducătorilor reac
ționari ai mișcării 
sportive americane. 
Sfidînd orice bun 
simț, Departamen

tul de Stat al S.V.A.. 
a dat publicității 
o declarație în care 
condamnă pe 
ședințele C. 1. O., 
Brundage, 
ce atesta, 
litatea sa de ce
tățean american, a 
contribuit la luarea 
hotărîrii de exclu
dere a ciankaișiștilor. 
„Hotărfrea noastră 
a fost luată, a de
clarat Brundage,' 
în unanimitate și 
este legală. Nu au 
fost exercitate nici' 
un fel de presiuni. 
C.l.O. nu poate re
cunoaște un Comi
tet Olimpic Chinez 
cu sediul în Taivan, 
cum nu poate recu
noaște un Comitet 
Olimpic Italian a- 
flat în Sicilia sau 
unul canadian cu 
sediul în Newfound
land".

In prezent sporti
vii din toate țările 
lumii se pregătesc 
intens în vederea a- 
prapiatelor Jocuri 
Olimpice de vară 
și de iarnă găzduite 
anul viitor de capi
tala Italiei, Roma 
stațiunea americană 
de sporturi de iar
nă Squaw Valley. 
Nu există nici o în
doială că hotărîrile 
luate de sesiunea 
Comitetului Olim
pic Internațional de 
la Munchen vor 
contribui ca aceste 
locuri să se desfă
șoare 
bune 
pentru 
Iutilor 
devărata lor valoa
re, aceea a păcii și 
prieteniei între 
sportivii celor cinci 
continente.

pre-

deoare- 
in ca-

în cele mai 
condițiuni, 

a reda idea- 
olimpice a-

I. RETEGAN



Comitetul orășenesc U.T.M. Tg. 
Mureș are de condus numeroase 
organizații de bază U.T.M. din 
industrie, instituții, școli și insti
tute de învățămint superior — 
fiecare cu problemele sale speci
fice. Pentru a le conduce cu suc
ces el trebuie să acorde o deose
bită atenție organizării și planifi
cării muncii, elaborării minuțioase 
a măsurilor și hotărîrilor precum 
și organizării controlului îndepli
nirii lor, sprijinirii active a muncii 
de organizație în colectivele 
respective. Comitetul orășenesc 
U.T.M. Tg. Mureș a obținut în ul
timul timp rezultate bune în unele 
domenii de activitate ca: organi
zarea activității brigăzilor utemiste 
de muncă patriotică ; dezvoltarea 
mișcării de inovații în rîndul tine
retului ; mobilizarea tineretului la 
activitatea cul'tural-artistică; îm
bunătățirea vieții interne a unor 
organizații U.T.M. etc.

Totuși în activitatea comitetului 
orășenesc U.T.M. Tg. Mureș, a bi
roului și aparatului său, se mai 
manifestă formalism, metodele ad
ministrative în îndrumarea și con
ducerea organizațiilor de bază. 
Unii activiști se îndeletnicesc încă 
prea mult cu întocmirea a tot fe
lul de planuri, situații și rapoarte, 
cu darea de dispoziții prin tele
fon, în loc să se ocupe efectiv de 
organizarea muncii tineretului, de 
îndrumarea cadrelor din organiza
țiile de bază U.T.M., de controlul 
îndeplinirii hotărîrilor.

Așa de pildă în fiecare plan de 
muncă al comitetului orășenesc 
este trecută problema creării a noi 
brigăzi de producție și îmbu
nătățirea muncii ceior existente. 
Și în planul pe trimestrul II (a- 
prilie-iupie 1959) s-a prevăzut 
crearea pe lingăi cele 99 brigăzi 
utemiste de’producție existente, a 
încă 15 brigăzi. Totuși în mod se
rios biroul comitetului orășenesc 
nu s-a ocupat de multă vreme de 
activitatea brigăzilor utemiste de 
producție.

Sînt încă numeroase brigăzi or
ganizate formal ai căror membri 
uneori nici nu lucrează împreună, 
care nu au un program concret de 
muncă, care nu formează un co
lectiv unit și sudat. Asemenea 
„brigăzi" ca cea condusă de 
Gheorghe Maloș de la atelierul de 
platine a fabricii „Ludovic Min- 
ski“, brigada de tinichigii condusă 
de Fekete fozsef de la cooperativă 
„Ciocanul" pot fi oare numite bri

Un aspect ale cantinei fabricii de hîrtie „Steaua Roșie” din Bacău care a fost de curînd renovata 
și mărită

Foto: DUMITRU F. DUMITRU

(Urmare din pag. l-a) 

măsuri ca : reducerea consumului 
specific de metal la cazanul cu 
aburi fabricat la uzinele Mao 
Țze-dun,..“ din București.

Organizația de bază U.T.M. din 
serviciul Studii și proiectări a pus 
în centrul activității sale dezbate
rea largă în rîndul tinerilor pro- 
iectanți a sarcinilor ce le revin îrt 
abținerea de economii de metal și 
manoperă, prin reproiectarea dife
ritelor produse. Biroul acestei or
ganizații a pus un accent deosebit 
pe dezvoltarea inițiativei tinerilor 
proiectanți în scopul studierii po
sibilităților de modernizare și per
fecționare tehnică a diferitelor pro
duse ale uzinei. Problemele teh
nice greu de rezolvat au cerut un 
efort sporit, au cerut o adevărată 
muncă de creație. Tinerii proiec- 
tanți însă nu au dat nici un mi
nut înapoi. Ei se angajaseră în 
fața organizației de partid că vor 
îndeplini cu succes sarcinile încre
dințate.

Colectivul de proiectanți condus 
de tînărul inginer Dan Constanti
nescu a reușit ca prin reproiecta
rea cazanului de 50 tone-abur, să 
modernizeze și să mărească ran
damentul acestui cazan și să re
ducă consumul specific de metal. In
ginerul utemist Ivan Ion, membru 
al acestui colectiv a avut sarcina 
să reprofileze cadrul metalic al 
cazanului de 50 tone-abur. Multe 
nopți albe și-a petrecut tînărul in
giner în căutarea soluțiilor tehni
ce cele mai avantajoase. Pînă la 
urmă a reușit să înlocuiască profi- 
Iele laminate prin chesoane, să în
locuiască construcția nituită cu 
construcția complet sudată, adu- 
cînd astfel o economie de 22 tone 
metal la fiecare cazan de 50 tone 
abur.

VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

Consecințele 
formalismului

găzi utemiste de producție din 
moment ce n-au program de lu
cru, tinerii n-au sarcini precise (în 
afară de obligațiile curente de pro
ducție) și a căror activitate se 
rezumă doar la calcularea rezul
tatelor în producție ale tinerilor la 
sfîrșitul lunii, trecindu-le pe sea
ma brigăzii. Adevărul 'este că 
membrii biroului comitetului orășe
nesc U.T.M. Tg. Mureș nu cunosc 
activitatea brigăzilor deed în „linii 
generale", nu se ocupă în mod 
concret de activitatea lor, nu stu
diază experiența tor.

Iată încă un fapt care întărește 
acest adevăr. în preajma unei 
consfătuiri a responsabililor brigă
zilor de producție ale tineretului 
din oraș, biroul comitetului orășe
nesc U.T.M. s-a gîndit să orga
nizeze o întrecere între brigăzi, pe 
baza unor obiective concrete.

Trebuia o brigadă, care să lan-

Cum se ocupă Comitetul 
orășenesc U.T.M.

Tg. Mureș de îndrumarea 
brigăzilor de produefie 

ale tineretului
seze chemarea. Fără să controleze 
munca brigăzilor, luîndu-se după 
auzite tovarășul Alexandru Ruja, 
membru al biroului comitetului 
orășenesc, împreună cu un instruc
tor, au chemat la comitetul orășe
nesc pe responsabila brigăzii 
a III-a de la uzina „Ludovic 
Minski" tovarășa Maria Stein îm
preună cu secretarul comitetului 
U.T.M. (De fapt „brigada" nici nu 
întrunea în realitate calitățile unei 
brigăzi de producție; membrii ei 
muncesc răspîndiți in diferite sec
ții, n-au un program de lucru co
mun etc.).

Fără a se fi studiat condițiile 
de la locul de muncă, fără a cu
noaște activitatea brigăzii, activiștii 
comitetului orășenesc U.T.M. i-a 
ajutat pe cei doi tovarăși să în
tocmească o chemare la întrecere 
pe oraș care a fost concretă... nu
mai pe hîrtie.

Cu această „chemare" formală 
a început și o întrecere formală în
tre brigăzile de tineret din oraș. 
Ulterior nimeni n-a urmărit cum 
se desfășoară întrecerea între bri
găzi, cum se respectă angajamen
tele luate la această consfătuire,

Cum am răspuns chemăm 
tinerilor reșițeni

Mobilizați de organizația de 
bază U.T.M., în același mod entu
ziast lucrează la reproiectarea di
feritelor produse și tinerii ingineri 
Constantin Buga, proiectantul 
Gheorghe Mihuț, ing. Antonescu 
Gheorghe, desenatoarele Mihaela 
Popazu, V. Pincova și mulți alți ti
neri din serviciul studii și proiec
tări. Efortul creator al acestui en
tuziast colectiv este ilustrat de 
bogatul bilanț de realizări din care 
cităm numai economia de 123.230 
kg. metal obținut în urma repro- 
iectării podurilor rulante de diferi
te tipuri.

A DOUA VIAȚĂ 
A SCULELOR

Despre această a doua viață a 
sculelor s-a discutat mult în 
adunările generale ale organiza
ției de bază U.T.M. de la atelierul 
sculerie al cărui secretar este 
strungarul Mihai Bodor. Răspun- 
zînd chemării tinerilor de la Reși
ța, tinerii din atelierul sculerie 
și-au îndreptat eforturile spre a 
obține economii de metal — în 
special oțeluri rapide — la unel
tele confecționate din nou și spre 
recondițianarea sculelor uzate, 
considerate pînă atunci bune doar 
de retopit.

Organizația de bază U.T.M. diri 
atelierul sculerie, sub conducerea 
organizației de partid, a întreprins 
diferite acțiuni menite să îndrume 
tinerii la obținerea de cît mai 
mari economii. In cadrul unor 
șdunări generale deschise, tehni

munca și activitatea brigăzilor 
deși la consfătuire ș-a ales și o 
comisie pentru urmărirea între
cerii. Unii membri ai comisiei ca 
Szolosi Lajos, Gergely Ana și Pai 
Csaba s-au interesat la comitetul 
orășenesc U.T.M. de situația între 
cerii, dar n-au primit nici un răs
puns pentru că nici chiar membrii 
acestei comisii nu s-au străduit să 
o facă. Datorită formalismului 
cu care a fost organizată, întrece
rea n-a constituit un prilej de îm
bunătățire a activității brigăzilor 
de producție din oraș.

în planul comitetului orășenesc 
s-a mai prevăzut că pînă la 1 Mai. 
să se creeze 4 brigăzi complexe 
de economii la întreprinderile 
„Encsel Mauricu", „Ludovic Min
ski", „Ciocanul" și I.L.E.F.O.R., 
sarcină de care răspundea direct 
tov. Samodi Jozsef, prim-secretar 
al comitetului orășenesc U.T.M. 
Pînă în prezent nici tov. Samodi 
și nici un alt activist al comitetu
lui orășenesc nu s-a ocupat de a- 
ceastă problemă, ea fiind trecută 
dintr-un plan în altul al comite
tului orășenesc.

Comitetul orășenesc U.T.M. Tg. 
Mureș, trebuie să ia măsuri ur
gente pentru lichidarea formalis
mului cuibărit în ceea ce privește 
conducerea și îndrumarea concretă 
a activității brigăzilor de produc
ție ale tineretului.

Planurile de muncă, hotărîrile 
nu sînt simple hîrtii lipsite de va
loare; ele trebuie să reprezinte cu 
adevărat un ajutor în îndreptarea 
activității de organizație într-un 
domeniu ori altul. De aceea comi
tetul orășenesc trebuie să-și întoc
mească cu mai multă maturitate 
planurile de muncă prevăzînd în 
ele sarcini concrete, controlabile, 
și mai ales luptînd zi de zi pentru 
îndeplinirea lor. Membrii comitetu
lui și biroului orășenesc, precum și 
aparatul său, trebuie să părăsească 
munca cu hîrtiiie, cu telefoanele, 
să se deplaseze mai mult în între
prinderi, instituții, școli, să parti
cipe mai mult la înfăptuirea sar
cinilor, controlînd și ajutînd or
ganizațiile de bază să desfășoare 
o muncă mai intensă, mai bogată 
în conținut atît în producție cît 
și în activitatea politică și ob
ștească.

ST. NEKANIȚCHI 
corespondentul „Scinteii tineretu
lui" pentru Regiunea Autonomă 

Maghiară

cieni competenți au vorbit tinerilor 
despre căile de obținere a econo
miilor. Printre acțiunile organiza
te în atelierul sculerie și care au 
dat bune rezultate, sînt: organiza
rea săptămînii de recondiționarea 
sculelor, precum și a zilei de mun
că voluntară, pentru obținerea din 
scule vechi — unelte bune de 
muncă.

In cadrul acestor acțiuni, tine
rii ajustori matrițeri Andrei Ga- 
vrilă, Vasile Panciu, Alexandru 
Chitu, Victor Enoiu și alții au 
luat inițiativa refolosirii matrițelor 
vechi prin restrunjire sau confec
ționarea de pansoane (care înain
te se lucrau în întregime din oțel 
rapid)din oțelul obișnuit dotate 
numai cu plăcuțe din oțel special. 
Prin recondiționarea de scule la 
acest atelier s-a obținut în pri
mele cinci luni ale anului o eco
nomie de peste 17.000 lei.

REBUTURILE — FRINĂ 
IN OBȚINEREA DE ECONOMII 

Procentajul ridicat de rebut 
duce în mod firesc la creșterea 
prețului de cost aț produselor, la 
irosirea unui volum însemnat de 
manoperă, la risipa de materiale 
și-n special de metal. Lupta îm
potriva rebuturilor se desfășoară 
intens în toate fabricile și uzine-, 
le din țară. Un aport însemnat în 
această luptă îl aduc tinerii. Ini
țiativa luată de tinerii muncitori 
de la uzinele „Steagul Roșu" din 
Orașul' Stalin și I.M.S. Roman : 
„Toate forțele tinerilor din turnă
torii împotriva rebuturilor'^ a fost

De curînd la Orașul Stalin au fost introduse troleibuse pentru 
transportul urban.

Foto : S. NICULESCU

Adunări consacrate 
lucrărilor sesiunii jubiliare 

a Consiliului Mondial al Păcii 
de la Stockholm

în numeroase localități din țară 
au continuat să aibă. loc adunări 
ale oamenilor muncii in legătura 
cu lucrările sesiunii jubiliare a 
Consiliului .Mondial al Păcii de la 
Stockholm și ale Conferinței de la 
Gorlițz a oamenilor muncii și a 
sindicatelor din țările Europei în 
problema Tratatului de pace cu 
Germania, dezarmării și interzice
rii armei atomice.

La adunarea care a avut loc la 
Orașul Stalin au luat parte nume
roși oameni ai muncii din între
prinderile orașului. Au luat cuvîn- 
tu președintele Consiliului sindical 
regional Covaci Martin și T. Po- 
povici, președintele .Comitetului 
regional de luptă pentru pace, care 
au relevat aportul pe . care’ cele 
două întîlniri internaționale. l-au 
adus cauzei păcii și securității 
mondiale. O adunare asemănătoare 
a avut loc și la Uzinele de trac
toare „Ernst Thălmann".

La adunarea oamenilor muncii 
din Craiova' au luat cuvinîul tova
rășii Marin Năstase, vicepreședinte 
al Consiliului sindical regional și 
dr. Anton Dobreșcu, președintele 
Comitetului regional de luptă pen
tru pace, care au vorbit despre ne
cesitatea . soluționării problemei 
germane pe calea încheierii . unui 
Tratat de pace cu Germania și a. 
transformării Berlinului occidental 
într-un oraș liber, demilitarizat, ac
țiuni menite să contribuie Ia des
tinderea încordării internaționale, 
la crearea condițiilor favorabile 
pentru asigurarea securității euro
pene și a păcii în întreaga hune.

La Bacău, în cadrul adunării oa
menilor muncii din întreprinderile 
și instituțiile orașului au luat cu
vîntul loan Micu, vicepreședinte al 
Comitetului regional de luptă pen
tru pace și Sa va Tăbăcaru, preșe
dintele Consiliului sindical regio
nal. Vorbitorii au arătat printre 
altele că oamenii muncii din re
giunea Bacău alături de întregul 
nostru popor sprijină cu fermitate 
politica externă a partidului nostru 
și a guvernului R. P. Romîne, po
litică menită să asigure o pace 
trainică în lume.

Peste 2.000 de oameni ai muticii 
din întreprinderile și instituțiile o- 
rașului Deva au luat parte la adu
narea în cadrul căreia președintele 

extinsă în multe din fabric! și 
uzine.

Din păcate, comitetul organiza
ției U.T.M. de la uzinele „Mao 
Țze-dun“ a minimalizat eficacita
tea aplicării acestei inițiative. La 
turnătoria de oțel-inițiativa nu a 
fost încă aplicată, iar la turnăto
ria de fantă s-a organizat o adu
nare în care s-a vorbit despre 
această inițiativă, fără însă să se 
facă o analiză a cauzelor care duc 
la un procent ridicat de rebuturi, 
și fără să se ia măsurile cele mai 
eficace.

C O N C
Comitetul organizației de bază 

U.T.M. al uzinelor „Mao Țze-dun“ 
răspunzînd chemării tinerilor reșh 
țeni „Să realizăm cît mai multe 
economii pentru înflorirea patriei 
noastre socialiste" a organizat ac
țiuni care au contribuit activ la 
educarea politică a tinerilor în 
spiritul folosirii cu grijă a fiecă
rui gram de metal, a gospodăririi 
cu atenție a materialelor auxi
liare.

Apreciem însă că tinerii din uzina 
noastră pot obține totuși succese 
mai mari în realizarea de econo
mii. Pentru aceasta este necesar 
insă ca comitetul U.T.M. să des
fășoare o susținută muncă politi
că, spre a se crea în toate atelie
rele și secțiile din uzină o puter
nică opinie de masă în rîndul ti
nerilor împotriva risipei de orice 
fel.

Apreciem că neaplicarea iniția
tivei „Toate forțele tinerilor din 

Consiliului regional sindical Vi- 
cliente Bălan și Emil Lășlău, di
rectorul școlii medii „Decebal" din 
Deva au vorbit despre importanța, 
soluționării problemei Tratatului de 
pace cu Germania, pe baza noilor 
propuneri sovietice și transformării 

. Berlinului occidental într-un oraș 
liber și demilitarizat.

In cadrul adunării de la Tg. Mu
reș au luat cuvîntul Scheer Mikloș, 
vicepreședinte al Consiliului sindi
cal regional și dr. Horvath Endre, 
membru al Comitetului regional de 
luptă pentru pace, care au scos în 
evidență hotărîrea fermă a milioa
nelor de oameni ai muncii din în
treaga lume, a tuturor popoarelor 
de a opri mina ațițatorilor la răz
boi., de a asigura lumii o pace 
trainică, siguranța zilei de Aline.

O adunare asemănătoare a avut 
loc și la Fabrica de mobilă „Sinio 
Geza“. i

La adunarea oamenilor muncii 
din întreprinderile și instituțiile 
orașului Pitești au luat cuvintul 
Ilie Purcel, vicepreședinte al' Co
mitetului regional de luptă pentru 
pace și Ion Frățilă, președintele 
Consiliului sindical regional. In 
încheierea adunărilor, participant 
au adoptat moțiuni adresate Con
ferinței de la Geneva a miniștrilor 
Afacerilor Externe prin care ei cer 
ca marile puteri să cadă de acord 
în problema încheierii Tratatului 
de pace cu Germania și transfor
mării Berlinului occidental într-un 
oraș liber, demilitarizat în scopul 
destinderii încordării internaționale 
și consolidării păcii în lumea în
treagă.

(Agerpres)

INFOR
La invitația Academiei R. P. 

Romîne, a sosit în Capitală prof, 
dr. O. E. Viazov, profesor la Insti
tutul de biologie experimentală al 
Academiei de Științe Medicale a 
U.R.S.S.

★
La invitația Comitetului național 

pentru apărarea, păcii din R. P. 
Romînă a sosit în Capitală dl. An
ton Refreigher, pictor, militant 
pentru pace -din S.U.A., care ne 
va vizita țara timp de cîteva zile.

Multe din rebuturile provenite 
în aceste două secții sînt cauzate 
de nivelul profesional scăzut și de 
neglijența în muncă a unor tineri 
muncitori, ca Ion Ciorobea, Mari 
Savu, Micu Marin de la turnăto
ria de fontă, Ion Dinu, Simion 
Constantin și alții de la turnătoria 
de oțel, care nu respectă tehnolo
gia turnării, fac risipă de metal 
și manoperă. Numai la turnătoria 
de oțel s-a rebutat o piesă în 
greutate de circa 4.000 kg. Iar din 
nefericire acesta nu-i singurul 
exemplu.

Comitetul U.T.M. pe uzină tre
buie să analizeze cu mult simț de 
răspundere cauzele care fac ca 
unii tineri turnători să dea rebu
turi sau să facă risipă de metal și 
împreună cu birourile organizații
lor de bază U.T.M. să ia măsurile 
politice și organizatorice corespun
zătoare.

LUZII
turnătorii împotriva rebuturilor” a 
influențat negativ realizarea de 
economii și că în mod nesatisfă- 
cătar s-a preocupat comitetul 
U.T.M. de ridicarea continuă a ca
lificării profesionale a tinerilor 
muncitori din secțiile turnătorie, 
fontă și oțel, precum și forjă 
și debitări.

In mod nepermis a minimalizat 
comitetul U.T.M. aportul pe care-1 
pot aduce tinerii la obținerea de 
economii prin inovații. Numărul 
de tineri inovatori — în special 
muncitori — este extrem de scă
zut.

Comitetului U.T.M. al uzinei 
„Mao Țze-dun“ îi revine sarcina 
să analizeze de urgență lipsurile 
semnalate, să ia măsurile politice 
și organizatorice cele mai eficace, 
menite să dea un mai mare avînt 
luptei tinerilor pentru realizarea 
de cît mai mari economii pentru 
înflorirea patriei noastre socialiste.

Duminică după-amiază 
in Capitală delegația de oameni 
le cultură din R.S.S.' Belorusă și 
Ansamblul de Stat de cîntece și 
(tinsuri din. R.S.S. Belorusă, care 
articipa ,1a manifestările din' ca. 

irul „Zilelor mituri! șr'artei bclo- 
.use" în țara noastră.

Delegația este compusă din : 
M. A. Minkovki,,’ prim-adjunct al 
ministrului Culturii al R.S.S. Belo
ruse, I. P. Șamiakin, scriitor, vice
președinte al conducerii Uniunii 
Scriitorilor din R.S.Si Belorusă, 
și V., A. Cerneavskaia, vicepreșe-

Festivitatea de inaugurare
Luni după-amiază la Teatrul de mului, adoptat de Congresul al 

Operă și Balet al R. P. Romîne a XXI-lea al P.C.U.S.
Totodată delegația belorusă va 

avea prilejul să vadă realizările 
noastre obținute în construcția so
cialistă — dezvoltarea industriei, 
progresele mari obținute în trans
formarea socialistă a agriculturii 
și înflorirea științei, artei și cultu
rii în R. P, Romînă.

Partidul Muncitoresc Romîn, 
conducătorul și organizatorul ace
stei munci uriașe,- prin care po
porul romîn și-a deschis drumul 
spre un viitor luminos și fericit, 
educă poporul nostru în spiritul 
prieteniei frățești de nezdruncinat, 
dintre poporul romîn și popoarele 
Uniunii Sovietice.

A vorbit apoi M. A. Minkovici, 
prim-adjunct al ministrului Cultu
rii al R.S.S. Beloruse, conducătorul 
delegației de oameni de cultură 
din R.S.S. Belorusă.

Vorbitorul a arătat că strînsele 
legături culturale statornicite între 
poporul romîn și popoarele sovieti- 

: prietenia popoarelor 
noastre frățești și le ajută în lupta 
pentru construirea viitorului lumi
nos al comunismului, unesc forțele 
lor în lupta pentru pace în lumea 
întreagă.

După ce a subliniat însemnătatea 
Zilelor culturii și artei beloruse care 
au început acum în R.P. Romînă și 
a Zilelor culturii și artei romînești 
care vor avea loc în luna august 
în R.S.S'. Belorusă, pentru întări
rea prieteniei dintre poporul romîn 
și popoarele'sovietice, M. A. Min
kovici a arătat că în anii puterii 
sovietice R.S.S. Belorusă a obținut 
mari succese în dezvoltarea econo
miei, științei, culturii și tehnicii, 
sub conducerea înțeleaptă a Parti
dului Comunist al Uniunii Sovie
tice. Perspective și posibilități 
uriașe au deschis în fața poporului 
belorus ca și în fața tuturor po
poarelor din Uniunea Sovietică, 
hotărîrile istorice
XXI-lea Congres al P.C.U.S. și 
planul septenal de dezvoltare a 
economiei naționale. Poporul belo
rus, ca și toate popoarele marii 
noastre patrii, va face totul pentru 
fericirea oamenilor muncii, pentru 
construirea comunismului.

Permiteți-mi, a spus îri- încheiere 
vorbitorul,, să exprim profunda și

avut loc festivitatea inaugurării 
„Zilelor culturii și artei beloruse”.

In prezidiu au luat loc tovarășii: 
Constanța Crăciun, acad. Petre 
Constantinescu lași, Pavel Țugui, 
acad. Iorgu Iordan, Octav Livezea
nu, acad. Mihai Beniuc, I. Jalea, 
Maria Rosetti, Nicolae Pascu, Le- 
tiția Ionescu, N. Melinescu, Costa- 
che Antoniu, Eugen Rodan, D. 
Praporgescu, Eugen Frunză.

în prezidiu au luat loc de ase
menea tovarășii: A. A. Epișev, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, M. A. Minkovici, prim- 
adjunct al ministrului Culturii al 
R.S.S. Beloruse, I. P. Șamiakin, 
scriitor, vicepreședinte al conduce
rii Uniunii Scriitorilor din R.S.Ș. 
Belorusă, V. A. Cerneavskaia, 
vicepreședintă a Prezidiului Aso
ciației beloruse de prietenie și rela
ții culturale cu țările străine, P. N. 
Gavrilenko, președintele Uniunii 
Artiștilor Plastici din R.S.S. Belo
rusă, E. Porvatov, director general' ce întăresc 
al Artelor din Ministerul Culturii 
al R.S.S. Beloruse și A, O. Bem
bel, sculptor din R.S.S. Belorusă.

La festivitate au luat parte 
membri ai C.C. al P.M.R., oameni 
ai muncii, oameni de cultură și 
artă, activiști ai A.R.L.U.S.-ului, 
reprezentanți ai organizațiilor de 
masă, ziariști romîni și corespon
denți ai presei străine.

Deschizînd adunarea, acad. Petre
Constantinescu-Iași, vicepreședinte rea prieteniei dintre poporul romîn 
al Consiliului General A.R.L.U.S., 
a salutat călduros pe membrii de
legației culturale din R.S.S. Belo
rusă, pe membrii Ansamblului de 
Stat de cîntece și dansuri și pe 
ceilalți oameni de cultură din 
R.S.S. Belorusă sosiți în țara noa
stră pentru a participa la manifes
tările prilejuite de „Zilele culturii 
și ariei beloruse".

A luat apoi cuvîntul Octav Live
zeanu, vicepreședinte al Consiliu
lui General A.R.L.U.S.

Arătînd că „Zilele culturii și ar
tei beloruse" sînt o sărbătoare a 
prieteniei romîno-sovietice, vorbi
torul a spus printre altele :

Această prietenie de veacuri nu 
a cunoscut .nickînd o asemenea tă
rie, măreție și trăinicie ca în zilele 
noastre. Comunitatea de idealuri, 
același drum, ducînd spre același 
țel, experiența și sprijinul Uniunii 
Sovietice, oferite eu generozitate 
poporului nostru în anii muncii 
sale pentru construirea socialismu
lui, au călit vechea prietenie, au 
sporit-o și au întărit-o.

Cu prilejul Zilelor culturii și 
artei beloruse vom cunoaște mai 
îndeaproape una din înfloritoarele 
republici sovietice care, alături de 
celelalte republici surori ce alcă
tuiesc statul sovietic, participă la 
înfăptuirea mărețului program al 
construcției desfășurate a comunis-

M A T I I
La invitația Comitetului național 

pentru apărarea păcii din R. P. 
Romînă au sosit in Capitală Hugh 
Mac Diarmid, poet scoțian, și 
Moira Gaster, secretara Consiliu
lui păcii din Hampstead, care vor 
participa la aniversarea în țara 
noastră a 200 de ani de la nașterea 
poetului " ~ '

Luni 
pitală 
greacă,

scoțian Robert Burns.
★

dimineața a sosit în Ca- 
o delegație economică 
condusă de dl. Stephanos 

Rocanas, din Ministerul Afaceri
lor Externe al Greciei. Delegația 
economică greacă va purta dis
cuții la Ministerul Comerțului cu 
privire la desfășurarea schimbu
rilor de mărfuri în cadrul acor
dului comercial în vigoare între 
R.P. Romînă 'și Grecia.

La sosire, în Gara de Nord, 
membrii delegației au fost în- 
tîmpinați de Al. Bogdan, direc
tor în Ministerul Comerțului și 
de alți membri ai delegației ro
mîne.

Au fost de față dl. Antonios 
J. Poumpouras, ambasadorul Gre
ciei la București și membri ai 
ambasadei Greciei la București.

(Agerpres)

Una din echipele de dansuri participante la concurs.
Foto: D. D. FLOREA

„Zilele culturii 
și artei beloruse“

a sosit dinfă ă Prezidiului Asociației belo-
ruse de prietenie și relații cultu
rale cu țările .străine. Ansamblul 
este condus de G. I. Țitovici, ar
tist al poporului din R.S.S. Belo
rusă.

La sosire în Gara de Nord se 
aflau tovarășii : Constanța Cră
ciun," adjunct al ministrului Invă- 
țămîntului și Culturii, Vasile Du
mitrescu, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe, acad. P. Con- 
stantineșep-Iași și Octav Livezea- 
nu, vicepreședinți ai A.R.L.U.S,- 
ului, acad. M. Beniuc, prim-secte- 

ale celui de-al

In raionul N. Bălcescu

întrecerea artiștilor 
amatori

Nu mai puțin de 7 ore a durat 
duminică prezentarea programelor 
culturale ale formațiilor de artiști 
amatori din raionul N. Bălcescu 
participante la faza raională a 
celui de al V-lea concurs pe țară 
al formațiilor de artiști amatori. 
Membrii juriului, spectatorii ti
neri și vîrstnici urmăreau atenți 
evoluția artiștilor aproape în to
talitate tineri muncitori și tehni
cieni de la fabricile Kirov”, „Pa
vel Tcacenco”, Combinatul de cau- 
ciuc-Jilava, Fabrica de chibrituri- 
București precum și salariați ai 
Spitalului nr. 9 București. Soliști, 
dansatorii, artiștii brigăzilor de a 
gitație, au prezentat rodul muncii 
lor intense, rezultatele pregătiri
lor desfășurate timp de cîteva luni. 
Cu ropote de aplauze la „scenă 
deschisă" au fost intîmpinați dan
satorii fabricii „Kirov”. Cei pre- 
zenți în sală au admirat frumu
sețea dansurilor muntenești, vir
tuozitatea în execuție a unor figuri 
specifice dansurilor ucrainiene, 
măiestria interpretării dansului te
matic „Pe drumul eliberării". în 
acesta din urmă, prin tablouri su
gestive, artiștii amatori au înfăți
șat aspecte din viața grea a popo- nu vor merge la faza superioară, 
rului dinaintea lui 23 August 1944, 
lupta acestuia sub conducerea 
partidului pentru desființarea ex
ploatării, pentru eliberarea patriei 
noastre, munca entuziastă pe care 
o desfășoară masele pentru apli
carea politicii partidului nostru de 
construire a socialismului.

«MM»® sfc
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tar al Uniunii Scriitorilor diti 
R.P. Romînă, membri ai Consiliu
lui General A.R.L.U.S., reprezen
tanți ai marilor ansambluri artisti
ce din Capitală.

Au fost de fată A. A. Epișev, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai Ambasadei 
Uniunii Sovietice.

La sosire au rostit cuvîntări I. 
Moraru, secretar al Consiliului 
General A.R.L.U.S. și M. A. Min- 
kovici conducătorul delegației 
R.S.S. Beloruse.

sincera recunoștință față de C.O, 
al Partidului Muncitoresc Romîn, 
guvernul R. P. Romîne, Ministerul ■ 
fnvățămîntului și Culturii, și 
A.R.L.U.S., pentru organizarea Zi
lelor Culturii și artei beloruse
pentru activitatea de întărire a
prieteniei dintre popoarele noastre. :

Cuvîntările au fost subliniate cu 
aplauze prelungite. Participanții la 
festivitate au manifestat călduros 
pentru prietenia veșnică și de 
nezdruncinat dintre poporul romîn 
și popoarele Uniunii Sovietice.

A fost prezentat apoi un pro- 1 
gram artistic la care și-au dat ' 
concursul Ansamblul de Stat de - 
cîntece și dansuri al R.S.S. Belo
ruse, formația de dansuri a Ansam
blului „Ciocîrlia”, precum și Ze- 
naida Palii, de la Teatrul de Operă 
și Balet, și Cornel Fănățeanu, de 
la Opera romînă din Cluj.

★
Delegația de oameni de cultură ,. 

din R.S.S. Belorusă în frunte cu ■ j 
M. A. Minkovici, prim-adjunct al „ 
ministrului Culturii al R.S.S. Belo
ruse, a făcut luni dimineața o vi
zită la Ministerul Invățămîntului.. 
și Culturii unde a avut o întreve-.. 
dere cu tov.. Constanța Crăciun, 
adjunct al ministrului Invățămin-, ?. 
tului și Culturii.

La întrevedere au fost de față 
acad. Mihai Beniuc, prim-secretar»iț 
al Uniunii Scriitorilor din R. P. 
Romînă, Mihai Alexandru, secretar 
general al Ministerului Invățămîn- -... 
tului și Culturii, funcționari supe-- 
riori din Ministerul Invățămintu- 
lui și Culturii.

★ '
Tot luni dimineața, membrii de

legației de oameni de cultură din 
R.S.S. Belorusă, în frunte cu M. A. 
Minkovici, prim-adjunct al minis- 
trului Culturii al R.S.S. Beloruse, 
împreună cu P. N.. Gavrilenko,' 
președintele Uniunii artiștilor plas
tici din R.S.S. Belorusă, sculpto- . 
rul A. O. Bembel și E. Porvatov, 
director general al Artelor din Mi
nisterul Culturii al R.S.S. Belo-' 
ruse, au făcut o vizită la sediul '. 
Consiliului general A.R.L.U.S.. ■ 
Aici oaspeții au fost salutați de- 
tovarășii acad. P. Constantinescu- ' 
Iași și O. Livezeanu, vicepreședinți 
ai Consiliului general A.R.L.U.S.,

(Agerpres)

Multe cuvinte de laudă se pot 
spune și despre celelalte formații 
prezente duminică la faza raională 
a concursului. Brigada de agitație 
a Spitalului nr. 9 — finalistă a ( 
concursului trecut — a prezentat 
de asemenea un spectacol bine în- , A 
chegat, bogat și instructiv. Spec- ț 
tacolul „Alo Salvarea" s-a bucurat 
de un binemeritat succes. Autorul 
textului, dr. Cornel Constantinescu, 
și autorul unor melodii originale, 
dr. Eduard Călinescu, sînt de alt
fel laureați ai celui de al IVlea 
concurs pe țară al formațiilor de f 
artiști amatori. Și de această dată 
ei au fost la înălțimea titlului j 
primit. Evidențiind mutica pasio- f 
nată a celor ce veghează ia sănă
tatea oamenilor muncii. brigada 
nu-i iartă pe codași, pe neglijenți 
și delăsători.

Cu spectacolele prezentate du
minică s-au încheiat întrecerile 
fazei raionale ale celui de-al V-lea 
concurs al formațiilor artisUce de 
amatori din raionul N. Bălcescu. 
Dar cu aceasta nu înseamnă că for
mațiile cultural-artistice respective 
și-au încheiat activitatea. Și pre- 
mianții și celelalte formații care 

pe Capitală, au datoria de a-și îm
bogăți continuu repertoriul și in
terpretarea, a face din spectaco
lele lor arme și mai eficace de 
educare și mobilizare a maselor 
la lupta pentru aplicarea în viață 
a politicii partidului nostru.

GH. ANGELESCU
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Largul răsunet 
internațional al declarației 

guvernului R. P. Romîne
Ecourile declarației guvernului romîn cu privire la amplasarea în 

Grecia a rampelor de lansare a rachetelor teleghidate Și problema 
păcii și securității în Balcani atestă că cercurile largi ale opiniei 
publice internaționale manifestă interes pentru noua inițiativă a 
guvernului: R. P. Romîne pe planul politicii externe.
Agențiile de presă au reluat de

clarația guvernului romîn, scoțînd 
în relief principalele pasaje. 
AGENȚIA TASS, care publică am
ple extrase din declarație, scoate 
în evidență pasajul in care se a- 
rală că guvernul romîn, profund 
interesat în menținerea păcii în 
Baicani și în dezvoltarea colabo
rării multilaterale a statelor din 
această regiune, nu poate ignora 
faptul că in Grecia, cu care R. P. 
Romînă întreține relații de bună 
vecinătate, se desfășoară acțiuni 
militare ce primejduiesc pacea și 
securitatea popoarelor balcanice. 
Declarația guvernului roinîn, se 
spune in telegrama agenției TASS, 
consideră că propunerile formulate 
in 1957 de președintele Consiliu
lui de Miniștri a| R. P. Romîne, 
Chivu Stoica, cu privire la o în
tîlnire a șefilor de guverne ai ță
rilor balcanice își păstrează pe 
deplin actualitatea, calea înțele
gerii, prieteniei și colaborării mul
tilaterale între statele acestei re
giuni fiyid calea pentru asigura* 
rea păcii, securității și colaborării 
între statele din această regiune. 

Agenția TASS se referă la noua 
propunere a guvernului R. P. Ro
mine privind o întîlnire a șefilor 
de guverne ai statelor balcanice, 
în cadrul căreia s-ar putea exami
na și adopta hotărîri corespunză
toare în problemele colaborării 
multilaterale și dezvoltării rela
țiilor de bună vecinătate între sta
tele balcanice. Totodată, sar pu
tea examina și adopta un Tratat 
de înțelegere și securitate colecti
vă a regiunii balcanice.

AGENȚIA CHINA NOUA a 
transmis o largă expunere a de- 

■ clarației guvernului romîn, punînd 
accentul pe propunerile formulate 
de guvernul R. P. Romine, și.rele- 
vînd totodată că participarea Ro- 
miniei și a altor țări socialiste din 
Balcani la organizația Tratatului 
de la Varșovia, și a Greciei și 
Turciei la N.A.T.O., nu trebuie să 
constituie o piedică în calea în
cheierii unui tratat de colaborare 
și securitate colectivă.

Duminică, ziarul cehoslovac 
„RUDE PRAVO" a publicat în 
pagina externă o relatare a co- 
resțxondentului său de la Bucu
rești în care sînt redate pasaje din 
declarația guvernului R. P. Ro
mîne. Luni, același ziar publică 
un grupaj de ecouri ale cuvîntarii 
din 6 iunie a lui N. S. Hrușciov, 
în care se fac referiri și la recen
ta declarație a guvernului R. P. 
Romîne. Grupajul are ca titlu: 
„Ideea creării unei zone a păcii in

balcanice își păstrează pe

jul din declarație privitor la în
cheierea unui tratat de înțelegere 
și securitate colectivă prin care 
statele din Balcani s-ar angaja să 
rezolve pe cale pașnică orice pro
blemă litigioasă.

In presa franceză declarația gu
vernului romîn este anunțată de 
ziarele „LIBERATION", „COM
BAT", „L’AURORE" „PARIS 
JOURNAL". Ziarul „L’HUMANI- 
TE“ scrie în titlu : „Romînia pro
pune o conferință a țărilor balca
nice pentru a studia crearea unei 
zone denuclearizate". In telegra
ma privitoare la declarația guver
nului romin, AGENȚIA FRANCE 
PRESSE remarcă reînnoirea de că
tre guvernul R. P. Romîne a pro
punerii sale din 10 septembrie 

balcanice încheierea unui 1957. Agenția relevă pasajul din 
' 4 denuc.earizată declarație în care se exprimă spe-

Balcani este deosebit de necesară 
și actuală".

Cititorii bulgari au luat cunoș
tință de declarația guvernului ro- 
niîn din 7 iunie din ziarele „RA- 
BOTNICESKO DELO" și „TRUD* 
care redau fragmente din declara
ție.

In numărul duminical al ziaru
lui „TRYBUNA LUDU" au apărut 
extrase din declarația guvernului 
romîn în relatarea corespondentu
lui agenției PAP. la București 
sub titlul „Romînia propune pu
terilor 1 
pact pentru o zonă 
în Balcani".

Ziarele „ZYC1E 
și „GLOS PRACY" 
semenea informații 
rația guvernului romîn.'

„Romînia propune o întîlnire la 
nivel înalt în Balcani" este titlul 
sub care a apărut în ziarul 
„NEUES DEUTSCHLAND" știrea 
corespondentului său din Bucu
rești referitoare la declarația gu
vernului romîn. La rîndul ei, A- 
GENȚIA A.D.N. din R. D. Germa
nă a transmis o informație în care 
se trec în revistă probleme cu
prinse în declarație, informație re
luată luni de ziarul „TRIBUNE".

Ziarul ungar „HETFOI HIREK", 
a publicat în versiunea agenției 
M.T.l. o expunere a cuprinsului 
declarației guvernului romîn su
bliniind în titlu că ea se referă la 
o întîlnire a șefilor de guverne 
din Balcani. In știre se arată că 
guvernele statelor balcanice, con
simțind la încheierea unui tratat 
de înțelegere și securitate colecti
vă, ar putea conveni de asemenea 
să ceară marilor puteri, care poar
tă principala răspundere pe plan 
mondial în ceea ce privește pro
blemele păcii și securității, garan
ții în sensul respectării hotărîrii 
statelor din Balcani de a transfor
ma această regiune într-o zonă a 
păcii și bunei vecinătăți.

Presa iugoslavă de duminică se 
ocupă de asemenea de declarația 
guvernului romîn. Știrea referitoa
re la declarație, transmisă de co
respondentul AGENȚIEI TANIUG 
la București, a fost reluată de zia
rul „BORBA" sub titlul „Guvernul 
romîn propune din nou o confe
rință a șefilor de guverne ai țări
lor balcanice". Menționînd referi
rea la faptul că propunerile for
mulate în 1957 de „premierul ro
mîn Chivu Stoica privind convo
carea unei asemenea conferințe 
își păstrează pe deplin actualita
tea", în știre se evidențiază pasa-

WARSZAWY" 
publică de a- 
despre decla-

declarație în care se exprimă spe
ranța că guvernul grec va adopta 
o poziție constructivă cu privire la 
transformarea regiunii Balcani 
într-o zonă a păcii.

Corespondentul londonez al A- 
GENȚIE1 ASSOCIATED PRESS 
semnalează faptul că guvernul 
R. P. Romîne consideră oportună 
încheierea unui acord cu privire 
la colaborarea și securitatea co
lectivă în regiunea balcanică. De
clarația, se spune în telegrama 
agenției Associated Press, exprimă 
îngrijorarea față de faptul că Gre
cia ar putea încheia un acord care 
să permită stabilirea pe teritoriul 
ei a unor rampe de lansare a ra
chetelor americane. Aceeași agen
ție transmite o relatare a cores
pondentului său din Viena pe 
marginea declarației guvernului 
romîn.

Corespondentul din Viena al 
AGENȚIEI UNITED PRESS IN
TERNATIONAL, reluînd declara
ția guvernului romîn, scoate în 
relief pasajul în care se arată că 
guvernele statelor balcanice ar 
putea conveni de asemenea să cea
ră marilor puteri garanții în sen
sul'respectării hotărîrii statelor din 
Balcani de a transforma această 
regiune într-o zonă a păcii. A- 
genția engleză REUTER și agen
ția vestgermană D.P.A., reiau și 
ele declarația guvernului romîn. 
In R. F. Germană știrea privitoa
re la declarația guvernului romîn 
este consemnată de ziarul „DER 
TAG*.

(Agerpres)

----•----

Din nou eșec 
la Cap Canaveral

Poporul grec este profund neliniștit 
in legătură cu instalarea 

de rachetodroame in Grecia

CAP CANAVERAL 7 (Agerpres). 
Potrivit relatărilor agențiile, oc
cidentale de presă la 6 iunie la 
Cap Canaveral a eșuat o nouă în
cercare de lansare a unei rachete 
„Atlas" de un lip nou. Racheta a 
explodat la trei minute după lan
sarea ei. Cauzele exploziei nu au 
fost făcute cunoscute.

Agenția France Presse subliniază 
că este pentru a treia oară cînd 
noul model al rachetei „Atlas 
explodează după lansare.

ATENA 8 (Agerpres). — TASS 
transmite: Intr-o declarație făcu
tă la 6 iunie de Comitetul admi
nistrativ al Uniunii Democrate de 
Stînga (E.D.A.) în legătură cu 
răspunsul guvernului Greciei la 
memorandumul guvernului sovietic 
în problema creării de baze pen
tru rachete pe teritoriul Greciei, 
se spune că „respingerea propu
nerilor sovietice de pace, care re
prezintă o bază trainică pentru 
transformarea Balcanilor într-o 
zonă a păcii, va avea consecințe 
cît se poate de grave pentru vii
torul țării noastre și trezește o 
profundă neliniște în rîndurile Po
porului grec".

Ziarul „Eleftheria" cere să se 
convoace o sesiune extraordinară 
a Parlamentului sau a Consiliului 
de coroană care să examineze 
litica guvernului în problema ba
zelor pentru rachete.

Alarmat de reacția opiniei
■ blice, în seara zilei de 5 iunie, gu
vernul a declarat printr-un purtă
tor de cuvînt al său că a fost 
greșit înțeles atunci cînd răspun-

po-

pu

sul său a fost luat drept o accep
tare a creării de baze pentru ra
chete pe teritoriul Greciei. Guver
nul, a declarat purtătorul de cu- 
vînt, nu a adoptat încă o hotărî
re în problema creării de baze 
pentru rachete tn Grecia. Această 
problemă este în studiu.

Totodată, purtătorul de cuvînt 
al guvernului a declarat că pla
nul de creare a unei zone denu
clearizate în Balcani a fost res
pins dată fiind actuala situație din 
Balcani. Dacă situația sar schim
ba, s-ar putea pune problema e- 
xaminării acestui plan de către 
guvernul grec.

★
ATENA 8 (Agerpres). — Ziarul 

„Avghi" relatează că un grup de 
deputați ai parlamentului grec au 
prezentat guvernului o interpelare 
în legătură cu obligația asumată 
de acesta acum cîteva luni față de 
parlament de a nu lua nici o ho
tărîre în ce privește instalarea de 
baze pentru lansarea de rachete, 
fără ca în prealabil să discute a- 
ceastă problemă în public și să 
obțină asentimentul parlamentului.

tt

la

A 40-a aniversare 
primului Congres al P« C« Bulgar

Raportul lui D. Ganev, 
adunarea festiva de la Sofia
8. (Agerpres). — După' SOFIA 8. (Agerpres). — După 

cum s-a anunțat, la Sofia în sala 
congreselor a Casei partidului a 
avut loc adunarea festivă consa
crată împlinirii a 40 de ani de la 
primul Congres al Partidului Co
munist Bulgar.

Cu acest prilej, Dimităr Ganev, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Comunist Bulgar și 
președinte al Prezidiului Adunării 
Populare, a prezentat raportul cu 
privire la drumul glorios străbă; 
tut în cursul celor patru decenii 
de Partidul Comunist Bulgar.

D. Ganev a subliniat că primul 
Congres al P.C. Bulgar ocupă un 
loc deosebit de important nu nu
mai în istoria mișcării revoluțio- 
naredin Bulgaria, ci și în istoria 
națională modernă a poporului 
bulgar.

D. Ganev a vorbit apoi despre 
marile succese pe care le-a obți
nut poporul bulgar în construirea 
socialismului sub conducerea în
cercată și înțeleaptă a Partidului 
Comunist Bulgar.

Problemele internaționale 
actuale pot fi rezolvate 

numai de șefii guvernelor 
Interviu acordat de N. S. Hrușciov 

agenției M. T. I. și ziarului „Nepszabadsâg*
BUDAPESTA 7. (Agerpres). — 

înt r-un interviu acordat agenției
M. T I. ți redacției ziarului „Nep- 
szabadsag", N. S. Hruțciov a de
clarat că situația internațională 
este în prezent mai bună decît în 
urmă cu 2—3 ani. Cît privește 
perspectivele, sperăm că ea va fi 
ți mai bună. Unul din indicii care 
arată o oarecare îmbunătățire a 
situației internaționale, a spus
N. S. Hruțciov, este Conferința de 
la Geneva a minițtrilor Afacerilor ferința de la Geneva a minițtrilor 
Externe. Este adevărat că în țările 
occidentale se fac pronosticuri pe
simiste. Unii spun că s-ar apropia 
un „impas" în lucrările conferin
ței, este folosit chiar cuvîntul de 
„criză" etc- Cred că aceste cuvin
te sînt folosite de acei care nu do
resc slăbirea încordării internațio
nale. După cît se pare, auumite 
cercuri se tem ca nu cumva mi- 
nițtrii Afacerilor Externe, întru
niți Ia Geneva, să se înțeleagă în 
problemele principale ți fac totul 
pentru a împiedica acest lucru. 
N. S. Hruțciov a subliniat ca în
crederea în posibilitatea îmbunătă
țirii perspectivelor situației inter
naționale se întemeiază pe faptul 
că în prezent raportul de forțe 
s-a schimbat în favoarea păcii. în 
condițiile actualului raport de for
țe, a declarat N. S. Hruțciov, este 
puțin probabil că se vor găsi oa
meni cu mintea sănătoasă care vor 
dori să dezlănțuie un nou război 
pentru a se căpătui de pe urma 
acaparării altor țări sau care să 
încerce să impună țărilor socialis
te rînduielile capitaliste. Politicie
nii realițti trebuie să înțeleagă că 
în actualele condiții un atac împo
triva țărilor socialiste s-ar solda 
pentru lumea capitalistă cu o ca
tastrofă totală.

în conțtiința 
rădăcinează tot 
inadmisibilității 
poarele tuturor 
ardoare pacea, 
mai activ împotriva 
mărilor, pentru ] 
unui nou război. De acest luern 
forțele agresive trebuie de aseme
nea să țină seama.

Referindu-se la perspectivele 
tratativelor de la Geneva, N. S. 
Hruțciov ți-a exprimat speranța că

popoarelor »e în- 
mai profund ideea 

războiului. Po- 
țârilor doresc cn 
ele ee ridică tot 

i cursei- înar- 
preîntimpinarea

la Conferința miniștrilor Afaceri
lor Externe vor fi realizate acor
duri asupra unor probleme actua- 

a declarat el, 
botărîri in Ie- 
atit de impor- 
Tratatului de 

Aceasta ar în-

Ie. In primul rînd, 
trebuie să fie luate 
gatură cu problema 
tantă a încheierii 
pace cu Germania, 
semna un pas important pe calea 
spre lichidarea războiului rece.

Guvernul sovietic, a subliniat 
N. S. Hrușciov, participă la Con-

Afacerilor Externe, pentru • duce 
tratative 
pentru a ajunge 
privire la încheierea Tratatului de 
pace cu Germania și lichidarea ră
mășițelor regimului de ocupație 
din Berlinul occidental. Nici un 
fel de presiuni nu vor putea de
termina Uniunea Sovietică să în
cheie un acord care să eternizeze 
regimul de ocupație în Berlinul 
occidental,

Vorbind despre conferința șefi
lor de guverne, N. S. Hrușciov a 
subliniat că ea este necesară pen
tru rezolvarea problemelor inter
naționale actuale, probleme care 
pot fi rezolvate numai de șefii 
guvernelor. Dacă șefii guvernelor, 
a declarat el, vor considera nece
sar să rezolve aceste probleme 
pentru a împrăștia norii care în
tunecă relațiile dintre state, a lim
pezi orizontul și a crea într-adevăr 
toate condițiile pentru coexistența 
pașnică a tuturor statelor cu sis
teme soeial-politice diferite, atunci 
această întîlnire va avea loc-

Dacă șefii guvernelor se vor 
călăuzi după interesele asigurării 
păcii, la această întîlnire vor pu
tea fi rezolvate multe probleme. 
Dar dacă nu se va manifesta o 
astfel de dorință, evident că întîl- 
nirea șefilor de guverne nu va 
avea loc. în acest caz opinia pu
blică mondială va vedea cine este 
vinovat de torpilarea conferinței 
Ia nivel înalt. Acest lucru,_ după 
cît se vede, nu va trece fără să 
lase urme pentru cei care vor 
pune piedici îmbunătățirii care s-a 
conturat în situația internațională, 
care vor sabota realizarea unor 
acorduri îndreptate spre destinde
rea încordării internaționale.

pe o bază rezonabilă, 
la un acord cu

Conferința de la Geneva 
a miniștri'or Afacerilor Externe

GENEVA 8 Trimisul special 
Agerpres, C. Răducanu, transmite: 
I.uni după amiază, o nouă întîlnire 
neoficială a celor patru miniștri 
de Externe la reședința delegației 
sovietice, a reluat șirul convorbi
rilor diplomatice, pe care majori
tatea observatorilor le caracterizea
ză ca abordînd „stadiul final" al 
conferinței. In acest sens cercuri 
din preia jma delegațiilor afirmă că 
s-a început, chiar dacă vor mai fi 
supuse unor modificări ulterioare, 
redactarea comunicatului final și 
a documentelor conferinței.

In centrul comentariilor privind 
ultimele întîlniri ale miniștrilor 
continuă să se plaseze problema 
Berlinului occidental. Majoritatea 
observatorilor consideră că „revi-

I zuirea poziției occidentale față de 
I regimul de ocupație în Berlinul da

Deschiderea Tîrgului internațional 
Poznande la

POZNAN 8. (Agerpres). — La 
iunie s-a deschis la Poznan7___  _________

(Polonia) cel de-al 28-lea Tîrg in
ternațional. Anul acesta la Tîrgul 
internațional de la Poznan sînt 
prezentate 47 de țări din cele cinci 
continente.

Pavilioanele Tîrgului internațio
nal de la Poznan au fost vizitate 
duminică de delegația guverna
mentală a R. P. Romîne alcătuită 
din tovarășii Ion Cozraa, minis
trul Agriculturii și Silviculturii, 
șeful delegației, Ana Toma, ad-

junct al ministrului Comerțului, 
ing. Anton Constantinescu, adjunct 
al ministrului Industriei Petrolului 
și Chimiei, dr. Titus Cristureanu, 
vicepreședinte al Camerei de Co
merț a R. P. Romîne.

Delegația romînă a fost însoți
tă de Edward Ochab, ministrul 
Agriculturii al R. P. Polone, mi
nistrul adjunct, Jagielski și de Ni- 
colae Z. Ionescu, însărcinat cu 
afaceri ad-inlerim la Varșovia.

•-----

ROMA 8 (Agerpres). — Rezul
tatele alegerilor pentru Consiliul 
regional al regiunii autonome Si
cilia, care au avut loc duminică 
7 iunie, indică creșterea generală 
a numărului de mandate obținute 
de partidele de stînga. Astfel, 
Partidul Comunist Italian a obți
nut în actualul Consiliu 21 de 
mandate, față de 20 în trecuta 
Adunare regională, iar Partidul 
socialist 11 mandate, față de 10.

Noul Partid creștin social, o di
zidentă a Partidului democrat 
creștin, condusă de fostul prim mi
nistru al regiunii, Milazzo, a ob
ținut nouă mandate.

în același timp partidele de 
dreapta au pierdut locuri. Partidul 
democrat creștin, deține acum 34 
de mandate, față de 37 în fostul 
Consiliu, Partidul monarhist a ob
ținut trei mandate, față de noua, 
Partidul social democrat al lui 
Saragat un mandat, față de două, 
Partidul liberal două mandate, iață 
de trei.

Comenfînd rezultatele alegerilor, 
agenția United Press Internatio
nal subliniază că alianța partide
lor care In ultimele luni au foi- 
mat guvernul regional, Partidul 

t și 
Partidul creștin social, a cîști- 
gat victoria în alegerile regionale, 
obțlnînd 1.309.607 voturi, față de 
1.089.781, obținute de alianța Par
tidului democrat creștin cu alte 
partide de dreapta.

Raportorul a arătat în conti
nuare, că în lupta pentru înfăptui
rea marilor idei ale comunismului, 
Partidul Comunist Bulgar este un 
detașament devotat și credincios 
al mișcării comuniste și muncito
rești internaționale.

Sub conducerea Partidului Co
munist, Bulgaria duce o politică 
consecventă de pace care cores
punde pe deplin intereselor con
strucției socialiste.

Țara noastră — a spus D. Ga- 
nev — este un luptător activ pen
tru o apropiere între popoarele 
balcanice și pentru transformarea 
Peninsulei Balcanice într un bas
tion al păcii.

Partidul Comunist Bulgar, a 
continuat vorbitorul, stă ferm pe 
poziția că victoria socialismului 
în diferite țări cere întărirea uni
tății și extinderea ajutorului reci- .Comunist, Partidul Socialist 
proc între țările socialiste, dez
voltarea legăturilor reciproce din
tre partidele comuniste, coeziunea 
lor tot mai strînsă în jurul Uniu
nii Sovietice și al partidului său 
comunist.

Delegația de partid 
și guvernamentală a R. D. Germane 

a sosit la Moscova
MOSCOVA 8 (Agerpres). — 

TASS transmite: Răspunzind in
vitației C.C. al P.C.U.S. și Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., la 
8 iunie a sosit la Moscova într-o 
vizită de prietenie delegația de 
partid și guvernamentală a Repu
blicii Democrate Germane. Din de
legație fac parte : Walter Ulbricht, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., 
Otto Grote.vohl, președintele Con
siliului de Miniștri al R. D. Ger
mane, conducători ai Partidului 
Socialist Unit din Germania, Uni
unii Creștin-Democrate, Partidului 
Liberal-Democrat din Germania, 
Partidului Democrat-Țărănesc din 
Germania, Consiliului Național al 
Frontului Național al Germaniei 
Democrate, Partidului Național 
Democrat din Germania, repre
zentanți ai organizațiilor obștești, 
ai clasei muncitoare, ai țărănimii 
muncitoare și ai intelectualității 
ieșite din rîndurile poporului.

Pe aeroportul Vnukovo delega
ția R. D. Germane a fost salutată 
de numeroși locuitori ai Moscovei.

Printre oficialitățile sosite în 
întîmpinarea delegației au fost: 
Averki Aristov, Nikita Hrușciov, 
Nikolai Ignatov, Aleksei Kiricen- 
ko, Frol Kozlov, Anastas Miko- 
ian, Nurjtdin Muh'itdinov ; 
Pospelov și Dmitri 
miniștri și mareșali 
Sovietico, diplomați și 
denți de presă străni.

N. S. Hrușciov și 
bricht au rostit cuvîntări.

Salutînd delegația de partid și 
guvernamentală a Republicii De

Piotr 
Poleanski: 
ai Uniunii 

corespon-

Walter Ul-

mocrate Germane, N. S. Hrușciov 
a spus: Cu un sentiment de pro
fundă bucurie vă urăm btrn venit 
dv., soli ai poporului german, ai 
păcii și prieteniei. Vizitele reci
proce, schimburile de delegații au 
devenit o tradiție în relațiile din
tre cele două țări ale noastre. 
Este o tradiție bună.

Poporul Uniunii Sovietice, a 
spus N. S. Hrușciov în continuare, 
salută cu o bucurie mare și sin
ceră fiecare nou succes dobîndit 
de oamenii muncii din Republica 
Democrată Germană care s-au gru
pat în Frontul Național, condus 
de Partidul Socialist Unit din 
Germania șj înaintează cu fermi
tate pe calea construirii socalis- 
mului. pe calea Întăririi statului 
lor muncitoresc țărănesc. Ne face 
o mare plăcere să aflăm că, dato-

cuta și reglementa toate aceste 
probleme, într-o atmosferă de de
plină unitate, așa cum se cuvine 
între prieteni și tovarăși de idei, 
care luptă pentru pace, democrație 
și socialism.

Sperăm, a spus N. S. Hrușciov, 
adresîndu-se membrilor delegației 
R. D. Germane, că vizita dv. în 
țara noastră va fi utilă și plăcută.

Considerăm, a declarat Walter 
Ulbricht,- că vizita noastră în 
U.R.S.S. este o nouă dovadă a 
prieteniei germano-sovietice care 
se întărește tot mai mult. Sîntem 
convinși că această vizită va în
tări și mai mult legăturile frățești 
dintre țările noastre

Walter Ulbricht a subliniat că 
vizita delegației de partid și gu
vernamentale a R.D.G. coincide cu 
perioada intensificării luptei din
tre forțele progresiste și cele a- 
gresive din Europa. Germania Oc
cidentală și Berlinul occidental, 
a arătat Walter Ulbricht, au de
venit focare ale războiului rece. 
Dar forțele păcii sînt acum capa
bile să lichideze pericolele de agra
vare a situației internaționale care 
se ivesc. Calea cea mai sigură, a 
subliniat Walter Ulbricht, este în
cheierea Tratatului de pace cu 
Germania, care va oferi posibili
tatea creării unei Germanii unite, 
independente și iubitoare de pace.

W. Ulbricht a mulțumit pentru 
primirea caldă făcută la Moscova 
și a transmis conducătorului par
tidului comunist și guvernului so
vietic, locuitorilor Moscovei, între
gului popor sovietic un salut cor
dial din partea lui Wilhelm Pieck, 
președintele R.D.G., din partea 
partidului, a guvernului și a între
gului popor german iubitor de

pace dtn Republica Democrată 
Germană.

Walter Ulbricht a subliniat că 
pînă în 1961 Republica Democrată 
Germană va ajunge din urmă 
Germania Occidentală in ceea ce 
privește consumul de produse in- 
dustr ale principale calculat pe 
cap de locuitor. In felul acesta, 
a spus Ulbricht, vom devedi o 
dată inai mult superioritatea sis
temului socialist. Aceasta va repre
zenta o importantă contribuție la 
intăr.rea păcii in Europa, la con
solidarea unității lagărului socia
list.

★
MOSCOVA 8. (Agerpres). — 

TASS transmite: La 8 iunie, Otto 
Grotewohl, Walter Ulbricht și cei
lalți membri ai delegației de partid 
și guvernamentale a R. D. Ger
mane au făcut o vizită lui N. S. 
Hrușciov, prim secretar al C.C. al 
P.C.U.S. și președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., în ca
binetul său de lucru din Kremlin.

★
MOSCOVA 8 (Agerpres). TASS 

transmite: La 8 iunie în Palatul 
Atare al Kremlinului, C.C. al 
P.C.U.S. și Consiliul de Miniștri 
al U.R.S.S. au oferit un prînz in 
cinstea lui Walter Ulbricht, a lui 
Otto Grotewohl și a celorlalți 
membri ai delegației de partid și 
guvernamentale a R. D. Germane 
care a sosit la 8 iunie la Moscova 
într-o vizită de prietenie

La prînz au participat Averki 
Aristov, Nikita Hrușciov, Nikolai 
Ignatov, Aleksei Kiricenko, Frol 
Kozlov, Otto Kuusinen, Anastas 
Mikoian, Nuritdin Muhitdinov, 
Piotr Pospelov, Mihail Pervuhin. 
Dmitri Poleanski.

vest ar înlătura ultimele obstacole 
în calea unui progres rapid". Intr- 
adevăr, noile clarificări aduse de 
delegația sovietică în problema 
garantării comunicațiilor Berlinu
lui occidental, ca și în demonstra
rea inconsistenței argumentelor in
vocate în privință relațiilor între 
puterile occidentale și R. D. Ger
mană, au pus pe miniștrii occiden
tali în situația delicată de a nu
mai putea evita fondul problemei — 
abolirea regimului anacronic de 
ocupație. Odată ce va fi dat răs
punsul la această chestiune, se va 
putea vedea dacă este justificat 
sau nu optimismul pe care-l afi
șează astăzi ..New York Herald 
Tribune" cînd afirmă că s-ar fi 
produs „o părăsire a pozițiilor ex
treme de la început și se întrevede 
un acord asupra mai multor punc
te, inclusiv Berlinul". Ziarul a- 
junge la concluzia de mai sus 
după ce recunoaște că „cele mai 
multe propuneri sovietice sînt com
plet acceptabile din punctul de 
vedere american, englez și fran
cez".

★

GENEVA. — In dimineața zilei 
de 8 iunie, A. A. Gromîko, mi
nistrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., s-a întîlnit la reședința 
delegației engleze cu S. Lloyd, 
ministrul Afacerilor Externe al 
Angliei. In cadrul convorbirii care 
a avut loc cu acest prilej, miniș
trii au abordat problema încetă
rii experiențelor cu arme 
cieare.

Lucrările Conferinței O.l.M
Cuvîntul reprezentanților R.P.Romîne

GENEVA 8. — Trimisul spe
cial Agerpres transmite: Confe
rința Organizației Internaționale a 
Muncii își continuă lucrările la 
Geneva. In ședințele plenare se 
dezbate raportul comitetului spe
cial desemnat de Consiliul de ad
ministrație al O.l.M. pentru îm- 

_______ _____ bunătățirea metodelor de lucru 
rită politicii de pace a guvernului ale conferinței. Acest raport, a- 
Republicii Democrate Germane, probat de Consiliul de adminis- 
care exprimă interesele naționale 
ale întregului popor german, pe 
zl ce trece crește prestigiul ei pe 
arena internațională.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
sosirea delegației Republicii De
mocrate Germane în Uniunea So
vietică va permite discutarea u- 
nui număr de probleme care pre
zintă interes pentru cele două țări. 
Este sigur, a spus el, că vom dis-

trație, a avut ca scop renunțarea 
la practicile discriminatorii din 
trecut ale grupului patronal ca
pitalist și rezolvarea problemei 
reprezentării cu depline puteri a 
delegațiilor țărilor socialiste.

Luind parte la discuția gene
rală pe marginea acestui raport, 
Nicolae Popa, delegatul directori
lor de întreprinderi din R.P. Ro-

mină, a subliniat că adoptarea 
unor soluții urmărind eliminarea 
efectivă a politicii de discrimina
re din O.l.M. este de natură a 
îmbunătăți atmosfera de lucru, 
permițînd conferinței să-și consa
cre timpul problemelor importan
te înscrise pe ordinea de zi.

In cadrul ședinței din ziua de 
6 iunie a luat cuvîntul Eduard 
Mezincescu, conducătorul delega
ției R.P. Romîne la Conferința 
O.l.M. El a arătat că principiile 
proclamate de raport reprezintă o 
recunoaștere oficială a faptului 
că încălcările constituției O l M., 
practicate în ultimii ani cu oca
zia conferințelor O.l.M. nu mai 
puteau continua fără să aducă 
grave prejudicii eficacității mun
cii și prestigiului organizației.

-----•

MOSCOVA. — La invitația mi
nistrului Apărării al Aust'iei, F. 
Graf, mareșalul Uniunii Sovietice 
Rodion l. Malinovski, ministrul A- 
parării al U.R.S.S., însoțit de un 
grup de generali și ofițeri oi ar
matei sovietice, va face in prima 
țumătate a lunii iunie o vizită de 
prietenie in Austria.

MOSCOVA. — în după-amiaza 
zilei de 8 iunie a sosit la Atosco- 
va Harold Macclehan, 
general al F 
americane de la Moscova. Harold 
Macclellan 
ția expoziției

PRAGA. - 
iunie a avut 
ră a C.C. al 
cia. Ludmila 1 ankovcova a prezen
tat un raport privind propunerile 
pentru noile prețuri ale produselor 
agricole și noul sistem de achizi
ții de stau ; Villiam Siroky a pre
zentat un raport in problema con
ducerii economiei naționale și în 
legătură cu activitatea comitetelor 
naționale; Miroslav Pastyrik a 
prezentat un raport privind situa
ția organizatorică a partidului. Co
mitetul Central al P.C. din Ceho
slovacia a adoptat o hotărlre in 
problemele discutate.

Pentru interzicerea 
tuturor experiențelor 

cu arma nucleară

va

directorul
Expoziției naționale

L _____ j
i conduce administra- 
americane.
în zilele de 5 șl 6 

loc o ședință plena- 
P.C, din Cehoslova-

războiului
avi-

Copilărie înnegurată 
de isteria

Penlru toți oamenii cinstiți, 
pentru toți cei ce iubesc pacea, 
este o datorie de conștiință să fe
rească tînăra generație de urmă
rile exploziilor atomice, de expe
riențele nucleare. Toți acești oa
meni luptă cu hotărîre pentru o- 
prirea cursei înarmărilor, pentru 
încetarea experiențelor cu arme 
atomice, pentru încheierea unui 
acord cu privire la dezarmare.

în cu totul altă direcție acțio
nează Cercurile agresive militariste 
din S.U.A. Fotografia din stingă 
înfățișează intrarea în parcul co
piilor din New Torit împodobită 
cu modele de arme rachetă. Aces
te „ornamente" belicoase ce au 
menirea să întrețină isteria război
nică, devin simbolul sub care e 
pus întreg viitorul copiilor ameri
cani, indică soarta rezervată de 
militariștii de la Pentagon și de 
monopoliștii din Wall Street tine
rei generații.

Tot despre soarta pe care cercu
rile agresive imperialiste o pregă
tesc copiilor vorbește și cea de a 
doua fotografie. Deasupra școlii 
din Maedesi (Japonia) zboară a- 
vioanele american» cu reacție.

Zgomotul asurzitor făcut de 
oane împiedică necontenit cursu
rile, iar copiii înspăimîntați își 
acoperă urechile. Copilăria e pusă, 
în țările capitaliste, stih semnul 
tragic al pregătirilor unui nou 
război de către cercurile agresive 
din S.U.A.

Strigăte pline 
cuprins America 
este contaminat 
„Laptele conține stronțiu 90!“. 
Paginile ziarelor sînt pline cu de
clarații : „O agresiune împotriva 
poporului argentinian" ; „Poporul 
Uruguayan are dreptul să ceară 
încetarea imediată a experien
țelor nucleare 1“ ; „Asupra po
porului brazilian planează primej
diile exploziilor nucleare!“... Sînt 
doar cîteva extrase din declarații
le și articolele unor personalități 
științifice de frunte și ale presei 
din Argentina, Brazilia și Uru
guay și din celelalte țări sudame- 
ricane. Sînt reacțiile puternice din 
America Latină împotriva explo
ziilor nucleare ale S.U.A. efectuate 
deasupra Atlanticului de Sud. Și 
nu numai din America Latină. 
Agenția americană United Press 
International arăta într-un co
mentariu că acțiunile maselor 
populare împotriva experiențelor 
nucleare „se înmulțesc ca ciuper
cile în țări ca Anglia, Franța, 
Olanda, Norvegia, Suedia, Elveția, 
Republica Federală Germană*. 
Pretutindeni, zeci și sute de mili
oane de oameni cer într-un glas: 
încetarea totală și pentru totdeau
na a experiențelor cu arma nu
cleară ! Numai cercurile imperia
liste din S.U.A. și Anglia nu vor 
să audă glasul omenirii. S.U.A. au 
elaborat fi pus în practică planul 
exploziilor nucleare în Atlanticul 
de Sud. Acest plan poartă numele 
oarecum ciudat de „operația Ar
gus". Presa americană a făcut 
multă zarvă în jurul „operației 
Argus", în cadrul căreia S.U.A. 
au efectuat experiențe nucleare în 
păturile superioare ale atmosferei, 
ia altitudini de peste 50 km. Re
clama făcută acestor experiențe a 
avut drept scop să dovedească, 
chipurile, imposibilitatea unui con
trol eficace asupra exploziilor nu
cleare la înălțimi mari și totoda
tă inexistența primejdiei pentru 
sănătatea oamenilor. Inconsisten
ța acestor teorii a fost dovedită 
chiar de unul din conducătorii 
grupu'ui de experți al „operației 
Argus", dl. York, care a recunos
cut că în urma experiențelor efec
tuate au avut loc depuneri masi
ve de elemente radioactive. Iar 
unele ziare americane au subliniat 
că aceste căderi radioactive 
stratosfera au fost de trei ori 
repezi decît se credea. In ce

de indignare au 
Latină: „Griul 
cu stronțiu 90.'“,

veste cealaltă problemă, a imposi
bilității controlului, după relatări
le date publicității pină acuin, nu
meroși savanți francezi au făcut 
cunoscut că au detectat seria expe
riențelor făcute la mare înălțime 
de către S.U.A.

Fapte.e dovedesc, odită în plus, 
că propunerile americane care 
prevăd să se cadă de acord asu
pra interzicerii experiențelor nu
cleare numai pînă la 50 km. înăl
țime, urmînd ca interzicerea expe
riențelor |a înălțimi mai mari și 
sub păinînt, să fie aminate la... 
calendele grecești, nu-și propun 
decît să inducă în eroare opinia 
publică mondială. Aceste propu
neri nu înlătură primejdia unui 
război nuclear și nici nu lichidea
ză pericolul radiațiilor atomice 
asupra omenirii. Un fruntaș al vie
ții publice din India, Rajagopala- 
charya, a calificat propunerile 
americane ca și cum judecătorii 
ar putea propune interzicerea cri
melor pe timpul zilei și ar permi
te temporar omorurile în cursul 
nopții.

Pentru toată lumea sînt bine cu
noscute eforturile perseverente ale 
Uniunii Sovietice pentru interzice
rea pentru totdeauna a oricărei 
forme de experiențe cu arma nu
cleară atît în aer, sub pămînt, sub 
apă cît și la mare înălțime. 
Aceasta este singura cale justă 
care poate să împiedice crearea 
unor noi tipuri de arme nucleare 
și să înlăture primejdia experien
țelor nucleare pentru viața și să
nătatea oamenilor.

Se pune întrebarea: este posi
bilă realizarea unui acord privind 
încetarea experiențelor nucleare, 
acord pe care-l așteaptă cu toată 
ardoarea întreaga omenire? Da, 
este posibil. Propunerile construc
tive ale Uniunii Sovietice în 
această direcție au creat o bază 
sigură pentru înțelegere. Chiar 
ziarul ..New York Herald Tribune'* 
consideră, acum la reînceperea 
tratativelor de la Geneva a celor 
trei mari puteri — U.R.S.S,, 
S.U.A., Anglia — consacrate înce
tării experiențelor atomice, că 
„există mari speranțe de realizare 
a unui acord". Trebuie adăugat 
însă că totul depinde de pozi ia 
S.U.A. și a Angliei, Dacă puterile 
occidentale renunță la poziția lor 
obstrucționistă de pină acum, un 
acord devine imediat posibil.

R. LUCIAN

REDACflA șl ADMINISTRAlIA ; București, Piața „Scînteii". Tel. 17.60.10. Tiparul: Combinatul Poligrafia „Case Scînteii*’,

din 
mai 
Pri-

★

GENEVA 8 (Agerpres). 
TASS transmite: La 8 iunie 
Palatul Națiunilor din Geneva, 
și-a reluat lucrările, după o pauză 
de două săptămini Conferința ce- 
,lor trei puteri în problema încetă
rii experiențelor cu

In ședința din 8 
xaminată problema 
grup de experți în

în

arma atomică, 
iunie a fost e- 
creării unui 
problema de-

★

tectării exploziilor nucleare la 
mare altitudine. Delegația sovie
tică a propus să fie formulate sar
cinile experților în ce privește de
tectarea exploziilor la mare altitu
dine. Delegația S.U.A. a prezen
tat de asemenea un proiect.

Următoarea ședință a fost fixa
tă pentru 9 iunie.

STAS 3452 52.


