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In întîmpinarea 
marii sărbători

Frecventînd cursurile de mi
nim tehnic tinerii de la uzinele 
„Vasile Roaită" din Capitală 
capătă noi cunoștințe privind 
tehnologia înaintată de lucru. 
Fotoreporterul nostru l-a sur
prins pe inginerul Coriolan 
Giurgea explicind tinerilor tur
nători o nouă metodă de con
fecționare a miezurilor.

Foto : DUMIDRV F. DUMITRU

Peste 400 000 vizitatori 
au vizionat expoziția 
Construcția economică 
a R. P. Chineze11

Expoziția „Construcția econo
mică a R.P. Chineza", care a 
funcționat în pavilionul din Par
cul de cultură și odihnă „1. V. 
Stalin" din Capitală, s-a închis 
duminică seara. Ultima zi a con
semnat o cifră record de vizitatori 
— peste 61.000.

Marele interes manifestat de 
oamenii muncii din țara noastră 
față de realizările R. P. Chineze 
este ilustrat elocvent de faptul că 
timp de 26 de zile, cît a fost des
chisă, expoziția a fost vizitată de 
peste 400.000 de persoane. Miile 
dei. însemnări din cartea de impre
sii a expoziției exprimă admirația 
și bucuria pentru succesele obți
nute de R.P. Chineză pe drumul 
construirii socialismului, sub con
ducerea Partidului Comunist Chi
nez, sentimentele de prietenie și 
dragoste față de poporul frate 
c'1,ncz‘ (Agerpres)
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DA, procentul de rebuturi
poate fi redus!

La un bloc j 
unde toți tinerii 

învăță...

de-a XV-a ani- 
de 23 August,

Atelierele C.F.R. de locomo- 
și vagoane „Grivița Ro
din București sînt trei sec- 
de turnătorie — oțel, fontă

La 
tive 
șie“ 
toare 
și bronz — în care lucrează nume
roși tineri. I.a turnătoria de oțel 
în toate lunile, de la începutul 
anului și pînă acum, procentul de 
rebuturi realizat a depășit 
2—3 procente pe cel admis.

Se apropie cea 
versare a zilei 
ziua eliberării Romîniei de sub 
jugul fascist, cea mai mare săr
bătoare națională a poporului 
nostru. Pretutindeni în întreaga 
țară, în uzine, gospodării de stat 
și colective, în școli, în institute 
științifice, în unități militare, po
porul nostru muncitor se pregă
tește cu mare însuflețire în vede
rea întîmpinării acestei glorioase 
aniversări.

Comitetul Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn și Consi
liul de Miniștri al R. P. Romine 
au adoptat o hotărîre cu privire 
la sărbătorirea celei de-a XV-a 
aniversări a eliberării țării noa
stre de sub jugul fascist. Așa 
cum se arată în hotărîre, victoria 
insurecției armate din 23 August 
1944 și răsturnarea dictaturii mi
litare fasciste obținute sub con
ducerea Partidului Comunist Ro
nin prin acțiunea coordonată a 
forțelor patriotice populare, a sol- 
daților, ofițerilor și generalilor 
pairioți din armată, în condițiile 
loviturilor nimicitoare date ar
matelor fasciste de Armata So
vietică eliberatoare, a constituit 
o cotitură istorică 
porului romln.

23 August 1944 
s'îrșitul orînduirii 
bazată pe exploatarea crîncenă a 
oamenilor muncii, și începutul 
revoluției populare, uriașă mișca
re conștientă a celor mai largi

în viata oo-

a marcat 
capitaliste.

mase de la orașe și sate, 
în frunte cu clasa munci
toare și sub conducerea oartidu- 
lui comunist, pentru instaurarea 
regimului de democrație popu
lară in țara noastră, pentru con
struirea socialismului.

Au trecut 15 ani de la elibe
rarea țării noastre de sub jugul 
fascist, în care scurtă perioadă 
istorică, poporul nostru, călăuzit 
cu înțelepciune de partid a schim
bat din temelii întreaga față a 
țării și a obținut realizări de sea
mă, pe care burghezo-moșierimea 
nu le-a putut înfăptui și pe care 
nici n-a reușit să le înfăptuiască 
în decenii de-a rîndul. Tara noa
stră s-a transformat dintr-o țară 
economicește înapoiată. într-<> 
țară cu o puternică industrie, cu 
o agricultură înfloritoare. în care 
munca de construcție se desfă
șoară pretutindeni cu entuziasm. 
Regiuni odinioară rămase mult 
în urmă, ca Oltenia sau Moldo
va s-au transformat în centre ce. 
cunosc un puternic avînt indu
strial.

Țărănimea muncitoare, stăpînă 
pe pămîntul pe care-1 muncește, 
avînd la îndemînă tractoare, 
combine, numeroase mașini agrt- 
cole pășește cu încredere pe dru- 

a 
agriculturii, drumul unei vieți de 

de

mul transformării socialiste

bunăstare. Sarcina trasată
Congresul al II-lea al P.M.R.. de 
a se asigura precumpănirea sec
torului socialist în agricultură,

ca suprafață și ca producție agri- 
colă-marfă, se realizează cu suc
ces. Au fost lichidate rămășițele 
oricăror forme de exploatare a 
omului de către om din agricul
tură.

Dezvoltarea impetuoasă a eco
nomiei țării se datorează muncit 
harnice a poporului nostru mun
citor. condus cu înțelepciune de 
P.M.R., ajutorului frățesc pri
mit din partea Uniunii Sovietice, 
precum și colaborării frățești 
cu celelalte țări din lagărul so
cialist.

Pe măsura dezvoltării întregii 
economii naționale devine tot 
mai ridicat nivelul de trai mate
rial și cultural al poporului mun
citor. Salariul real al celor ce 
muncesc în sectorul socialist de 
stat a crescut, iar veniturile ță
rănimii muncitoare, în primul rind 
a'e colectiviștilor și întovărâșiți- 
lor au sporit simțitor. Statul no
stru de democrație populară chel
tuiește mari sume in scopuri so- 
cial-culturale — pentru concedii, 
asistență medicală gratuită, invă- 
țămînt gratuit, de neconceput în- 
tr-o țară capitalistă.

In cei 15 ani care au trecut, 
viața tinerei generații din R. P. 
Romină s-a schimbat radical: ea 
trăiește zile fericite pe care nu 
le-a cunoscut niciodată. Datorită 
grijii părintești a partidului, tine
retului i s-au asigurat condiții 
demne de trai și s-au creat con
diții pentru educarea unui tînăr 
constructor al socialismului, har
nic, cult, entuziast, capabil să 
participe cu avînt la construirea 
socialismului. In patria noastră, 
tineretul muncește liber, cu a- 
vînt, pentru construirea socialis
mului, participă la conducerea 
treburilor obștești, are asigurate 
libertăți și drepturi depline, se 
bucură de o viață tot mai îmbel
șugată. Din zecile de mii de de- 
putați aleși în sfaturile populare, 
mulți sînt tineri, iar în Marea 
Adunarea Națională peste 100 de 
deputați sînt tineri muncitori, ță
rani muncitori și intelectuali. 
Numeroși tineri bucurîndu-se de 
minunatele condiții create de 
regimul democrat-popular sînt 
conducători de mari întreprin
deri industriale, în domeniul a- 
griculturii, științei și culturii.

Tinerii muncitori se bucură de 
condiții optime de muncă. Ei nu 
mai cunosc ce este aceea batjo
cura, bătaia, amenințarea, ex-

(Continuare în pag. 3-a)

Stadiul pregătirilor 
pentru campania de recoltare
Pregătirile în vederea începe

rii campaniei agricole de vară se 
apropie de sfirșit în întreaga 
țară.

Stațiunile de mașini și trac
toare, care au de efectuat în a- 
ceastă vară un volum de lucrări 
echivalent cu 2.861.707 hantri, 
au contractat pînă acum aproa.pc 
80 la sută din acest volum de 
lucrări cu unitățile agricole coo
peratiste. Numeroase gospodării 
agricole colective din regiunile 
Craiova, Oradea, Pitești, Cluj, 
Suceava, Iași și Ploești au con
tractat un volum mult mai mare 
de lucrări în cimp cu mijloace 
mecanizate decit acela prevăzut, 
în scopul îndeplinirii cu succes 
a sarcinilor care le revin in cam
pania agricolă de vară, stațiu
nile de mașini și tractoare inten
sifică reparațiile tractoarelor și 
mașinilor agricole necesare la 
recoltare, treieriș, dezmiriștit și 
arături. Pînă acum sînt gata de 
lucru întregul parc de combine 
pentru cereale, 98 la sută din 
secerătorile-legători, 94 la sută 
din tractoare, precum, și un în
semnat .... . .
agricole. Mecanizatorii din 115 
stațiuni 
printre 
Pitești,

ești și Timișoara au terminat re
parațiile.

Planul reparațiilor a fost de 
asemenea realizat în mare mă
sură și de muncitorii din gos
podăriile agricole de stat.

In unitățile agricole coopera
tiste au fost reparate pînă acum 
peste 95 la sută din secerătorile- 
legători, 96 la sută din cositori, 
precum și alt utilaj agricol ne
cesar recoltărilor, treierișului și 
dezmiriștitului.

In stațiunile de mașini și trac
toare din regiunea Hunedoara și 
Regiunea Autonomă Maghiară, 
în gospodăriile agricole de stat 
din trusturile Galați și Constan
ța, precum și în unitățile agri
cole cooperatiste din regiunile 
Baia Mare și Cluj unde pregă
tirile sînt rămase în urmă tre
buie intensificat ritmul lucrărilor 
de reparații tn vederea începe
rii la timp a recoltărilor.

(Agerpres)
----------------------- i---------------

CU 
La 

turnătoria de fontă, din luna fe
bruarie, procentul de rebuturi a 
fost de asemenea mai mare lună 
de lună.

Pagubele pricinuite de rebuturi 
la cele două turnătorii ale com
plexului ating astfel sute de 
de lei.

Iată de ce se pune în mod 
perios întrebarea : procentul 
rebuturi poate fi redus la 
două turnătorii ?

Răspunsul ni l-au dat înșiși 
muncitorii, inginerii și tehnicienii 
din turnătorii cu care am stat de 
vorbă.

— Da ! Procentul de rebuturi 
putem și trebuie să-l reducem în 
mod simțitor.

Cum ? Iată.
In primul rlnd ridlcîndu-se tn 

mod simțitor calificarea tinerilor 
muncitori. Și iată citeva exemple 
care să întărească această afir
mație. Gheorghe Constantin, de 
exemplu, e un tînăr muncitor tur
nător fruntaș. El a înțeles că nu
mai dacă ai o înaltă calificare, 
dacă te străduiești continuu să 
înveți, să citești literatură de 
specialitate poți să realizezi piese 
de calitate superioară. Faptul că 
el se preocupă de asemenea pro
bleme se reflectă în procentul din 
ce în ce mai redus de rebuturi pe 
care-1 dă. Pe baza calificării sale 
profesionale Gheorghe Constantin 
ajută și pe alți tineri să se califice, 
să înlăture rebuturile. Fruntași in 
lupta împotriva rebuturilor mai 
sînt și alți tineri ca Gheorghe Iri- 
mia, Ion Bănică, întreaga brigadă 
de tineret condusă ,de Neagu Bar
bu etc. Rezultatele muncii lor în 
această privință sînt o dovadă 
grăitoare că rebuturile se pot re
duce în mod simțitor datorită ri
dicării continue a calificării pro
fesionale.

Dar alături de ei mai sînt ti
neri care au o slabă pregătire

mii

im- 
de 

cele

profesională și aceasta se reflectă 
de asemenea direct în procentul 
ridicat de rebuturi pe care-1 dau. 
In luna martie, de pildă, tinerii 
Aurel Gerea și Avram Lungcci de 
la turnătoria de oțel au rebuțat o 
mare cantitate de port-saboți.

De asemenea tinerii Mircea 
Ciobanu, Gheorghe Crăciun care 
lucrează la prepararea amestecu
rilor de formare contribuie la 
producerea rebuturilor. Ei n-au 
nicio ca. ----- “!~! ""
străduiesc 
una. Și 
și alți 
tivita tea 1 
ridicării 
Nicolae 
sînt numai doi dintre aceștia — 
nu participă la cursurile de minim 
tehnic, nu depun toate strădaniile 
pentru pregătirea lor.

In al doilea rînd prin întări
rea disciplinei socialiste a muncii. 
Sînt mulți tineri în sectoarele de 
turnătorie care respectă indicațiile 
tehnologice, au o atitudine disci
plinată în producție, folosesc la 
maximum timpul de lucru. Atitu
dinea lor are drept rezultat scă
derea procentului de rebut. Se pot 
astfel aminti numele lui Gheor- 
ghe Marin, Vasile Nicolae și alții. 
La turnătoria de fontă, de 
exemplu, mai 
tineri care i 
ca de |'" 
deoarece nu respectă procesul 
tehnologic — nu asigură în mod 
corespunzător miezurile în forme. 
Ion Dumitru nu dă atenție la 
închiderea formelor iar Nicolae 
Lazăr este neatent in timpul tur
nării pieselor și rezultatul : zeci 
de piese rebutate.

în turnătorie există două pos
turi utemiste de control care

calificare și nici nu se 
: să-și însușească vre- 

dtn păcate sînt încă 
tineri care, deși în ac- 
lor se simte acut nevoia 
calificării profesionale — 

Neagu și Traian Soare

i de fontă, de 
i sînt însă unii 
dau adesea rebut, 

pildă Vasile Stancu,

tn general, un bloc de locu
ințe ca oricare altul, cu o în- 
fățișare arhitectonică care nu 
se prea deosebește de cele din 
jur. Poștașul — ca și locuitorii 
orașului, îl identifică după 
denumirea ce i s-a dat : „Blo
cul tineretului". Și totuși, acest 
bloc din orașul Birlad își are 
personalitatea sa distinctă.

...Pe culoare e o liniște de- 
săvirșită. Batem la una din 
uși. Nici un răspuns. Intrăm 
lotuși. Înăuntru nimeni. Aș- 
ternuturile curate, mobilierul 

nou, te invită, parcă, ospitalier 
să iei loc. Unde sintem ? În
curcătura noastră pornește de 
la vrafurile de cărți de tot 
felul, aflate pe masa din mij
locul camerei. Răsfoim : ma
nual de algebră, un altul de 
trigonometrie, de fizică, chi
mie, limba romină... Nu I Ho- 
tărît lucru : singuri nu ne pu
tem descurca. Intrăm in came
ra alăturată unde-l găsim pe 
lăcătușul mecanic Ion Ciomaga 
E candidat de partid fi nu de 
mult a absolvit școala profe
sională metalurgică de pe lingă 
uzină. Acum, e elev la cursu
rile pregătitoare de șase luni 
in vederea examenului de ad
mitere pentru școala medie.

— Aș fi putut intra tn școa-

I. BODEA

(Continuare in pag. 3-a)

Seară închinată 
lui M. Eminescu

număr de alte mașini

de mașini și tractoare, 
care acei din regiunile 
București, Craiova, Plo-

Flori de mușețel
Toatj școala ieșise tn zăvoiul 

din apropiere. Răsfirați, pionierii 
și școlarii „ciuguleau" cu mîini 
iuți florile unei anumite plante, cu 
stamine galbene și petale albe. 
Erau florile binecunoscutului mușe
țel. Iar harnicii și îndemînaticii 
culegători erau elevii și pionierii 
școlii elementare din satul Buda, 
raionul Domnești. In multe după- 
amiezi elevii de aici s-au îndelet
nicit cu o astfel de ocupație reu
șind să recolteze peste 8 kg. de 
mușețel. Asemenea lor, pionerii și 
școlarii din comunele Mihăileștl, 
Novaci, Vîrteju și altele au ieșit 
după amiezele tn lunci și dumbrăvi 
la culesul acestei importante plan
te medicinale. Sub îndrumarea 
instructorilor de pionieri și a ca
drelor didactice, pionierii și școla
rii din raionul Domnești au recol
tat pînă în prezent peste 400 kg. 
mușețel.

B. NICUȚA

Tinerii tractoriști Nicolae Dutu și Ion Mihai din G.A.S. Urlați, 
raionul Cricov, regiunea Ploești, depășesc zilnic norma la întreține
rea culturilor. Iată i executind mecanic prașila a doua la porumb.

Foto: AGERPRES

Un bloc pe lună
Brigada de zidart- 

tencuitori a lui Matei 
Lazăr de pe șantie
rul blocurilor munci
torești din parcul 
„Libertății" din Bacău 
dau zor. Fațada unui 
nou bloc trebuie ter
minată la vreme. An
trenați in întrecerea 
socialistă pornită în
tre toți constructorii, 
ei luptă pentru scopul 
propus: un bloc cu
28 de apartamente să 
fie dat în folosință

lună de zile, 
construe- 
ținut de 

au 
bloc gata, in 
fel. Luna a- 
un nou bloc 
să intre în fo

într-o 
Fină acum, 
torii s-au 
cuvînt. în aprilie 
dat un 
mai la 
ceasta 
trebuie 
losință.

Printre cei care fac 
ultimele lucrări de 
zidărie sînt și mem
brii brigăzii lui Matei 
Lazăr. Muncind cu 
entuziasm, membrii 
brigăzii au terminat

cei 1050 de metri pă- 
trați ai fațadei blo
cului numărul 8, cu 5 
zile mai devreme. Cei 
mai destoinici tencui- 
tori au 
Constantin și 
Filip, Ion Arghir 
alții.

în cinstea zilei de 
23 August toți cons
tructorii de pe șantier 
își intensifică pe zi 
ce trace eforturile.

B. COSTE A

fost tinerii 
Petre 

fi

„Gr ivifa __
admis de rebu- 
depășit lună

,,S o

viitoare.

■i nu puteți lua măsuri să dispară rebuturile astea ? 
lum să nu! De altfel trebuie să facem loc celor de luna

La turnătoriile de fontă 
și oțel de la Atelierele 
C.F.R. „Grivița Roșie" 
procentul 
turl este 
lună.

Desen de N. CLAUDIV

In sala Comedia a avut loc luni 
o seară închinată lui Mihail Emi
nescu, cu prilejul comemorării a 
70 de ani de la moartea marelui 
poet. Manifestarea a fost organi
zată de Teatrul Național „1. L. 
Caragiale" și Uniunea Scriitorilor 
din R. P. Romină.

Despre Mihail Eminescu a con
ferențiat acad. Mihai Beniuc, prim- 
secretar al Uniunii Scriitorilor din 
R. P. Romină.

După conferință, fruntași ai sce
nei noastre și tineri actori au re
citat din lirica eminesciană.

Cu prilejul aceleiași comemorări, 
in holul sălii Comedia s-a amena
jat o expoziție cu tema „Eminescu 
și teatrul". Sînt expuse documen
te, fotografii, stampe, ilustrînd le
gătura pe care marele poet a 
avut-o cu teatrul romînesc.

★
Cu prilejul împlinirii a 70 

ani de la moartea lui Mihail 
minescu, duminică dimineața,
sala „Studio" a Teatrului Național 
„I. L, Caragiale", scriitorul Al. 
Philippide a vorbit despre „Poe
zia lui Mihail Eminescu".

A urmat un program de recitări 
din opera lui Eminescu la care 
și-au dat concursul actori ai Tea
trului Național ,J. L. Caragiale".

(Agerpres)

de 
E- 
in

A

întreaga promoție merge la sale
Tineri de tot — 18-19 ani — 

în curînd absolvenți ai școlii pe
dagogicei mixte din Buzău și totuși 
destul de maturi pentru profesiunea 
pe care, peste cîteva luni, vor în
cepe să o exercite. Actualul 
an IV este una dintre cele mai 
bune promoții de învățători din 
ultimii ani — ne spune profesorul 
diriginte Tiberiu Bordea. Majorita
tea (despre cel ce formează 
minoritatea acestei clase vom vor
bi mai jos) s-a pregătit cu entuzi
asm și însuflețire. Rezultatele 
foarte bune la învățătură a 27 de 
elevi din cei 29 cîți numără clasa, 
buna comportare la practica de 
două săptămîni din școlile elemen
tare din Buzău, efectuată în apri
lie (toată clasa a obținut note de 
la 8 in sus!), susținuta activitate 
educativă desfășurată în clasă, sînt 
dovezi că acestor tineri li se poate 
încredința fără pic de toarnă sar
cina de educatori. Exemplul celor 
două surori Cobianu, Elena și 
Maria, pr.ma secretara comitetului 
U.T.M. al școlii, a doua secretara 
biroului U.T.M. al clasei, fruntașe 
la învățătură și activitatea ob
ștească, ca și a celorlalți doi mem
bri ai biroului clasei, Aba 
sescu și Gheorghe Oprea 
format nucleul animator al 
în anul IV. Biroul U.T.M.

Năstă- 
— au 
muncii 
al cla-

sei a acordat o atenție deosebită 
formării profilului moral al viito
rilor învățători.

Legătura strînsă între munca di
dactică, cea de îndrumare efectu
ată de diriginte și munca organi
zației U.T.M. a permis organizarea 
unor interesante acțiuni educati
ve, cultivarea unor trăsături spe
cifice educatorului de tip nou, 
principial și energic și mai ales 
intransigent față de lipsurile ma
nifestate în jurul lui. N-au învățat 
să fie exigenți și principiali, așa 
cum înveți o lecție din explicațiile 
profesorului sau din cărți, din 
manuale. Au învățat aceasta din 
propria lor viață. Colectivul n-a 
avut de rezolvat, e drept, probleme 
prea grele, dificile, tocmai fiindcă 
le-au rezolvat în faza lor de înce
put cînd era ușor să-l ajute pe un 
coleg să se îndrepte. Mai ales a- 
dunările generale U.T.M. au cons
tituit pentru colectiv prilejul cel 
mai bun de-a pune în discuția 
uteimiștilor problemele de învățătu
ră, de' viață.

Se poate spune că adunările 
matice, organizate bine — și 
aceea antrenînd în discuții
mare număr de elevi — cu subiec
te „la ordinea zilei", au avut o 
mare importanță în viața elevilor. 
Discuția romanului .apostol" de

te- 
de 
un

Cezar Petrescu, de pildă, cu 
incursiuni^vaste în literatura des
pre învățători, a prilejuit elevilor 
o comparație între pregătirea și 
viața învățătorilor în trecut și via
ța lor nouă de astăzi.

Răspunsurile acestor tineri, sigu
ranța și argumentarea, expunerea 
clară și sistematică mi-au întărit 
convingerea că mă aflu în fața 
unor tineri care vor rezolva sarci
nile pe care înalta lor menire le-o 
impun.

Fără îndoială principala muncă 
a absolvenților este legată de pro
fesiunea lor. Dar, oriunde merge, 
la sate în mod deosebit, învățăto
rul e chemat să exercite un rol 
foarte important — acela de pro
pagator al culturii și în special 
să-i ajute pe oameni să înțeleagă 
mai profund politica partidului 
nostru, să lupte pentru înfăptuirea 
ei. Această latură a activității vii
torilor pedagogi a ocupat un loc 
de seamă în munca educativă a 
organizației U.T.M.

Desigur, pentru aceasta este ne
cesar ca ei înșiși să fie înarmați 
cu bogate cunoștințe politice. 
De aceea, profesorii, organizația 
U.T.M.. la ore sau în discuții, la 
informări politice și în cadrul în- 
vățămîntului politic au dezbătut

larg, cu elevii, pe baza unui stu
diu temeinic documentele de 
partid, au urmărit zi de zi eveni
mentele petrecute în viața satului, 
au citit opere literare despre trans
formarea socialistă a agriculturii.

Cel mai bun semn că tînăra pro
moție de învățători și-a însușit în 
școală înalte trăsături moral-poli- 
tice, este hotărîrea ce au luat-o cu 
toții de a merge la sate. Au în 
țeles că satul nostru în plină dez
voltare are nevoie de lumină, de 
învățătură. Iar învățătorul este 
unul din oamenii meniți să con
tribuie la dezvoltarea vieții cultu
rale a satului. Tinerii viitori în
vățători au sentimentul mîndriel 
pentru profesiunea lor și aceasta 
înseamnă un prim pas — dacă nu 
cel mai important — spre îndepli
nirea misiunii lor, o garanție că-și 
vor face datoria ori unde vor fi 
trimiși.

Dar vor merge oare cu toții ? 
Este demn de a fi educator al 
unei generații de copii un elev ca 
Popescu Grigoraș, indisciplina t. 
rupt cu totul de colectivul clasei 
și preocupările lui, dur și brutal, 
(a bătut în cîteva rînduri elevi 
din clasele mai mici!) cu serioa
se lipsuri la învățătură? In nenu
mărate rînduri utemiștii clasei 
i-au arătat lipsurile tovărășește.

încercînd să-l atragă în munca 
colectivă a clasei. A fost criticat 
și în cele din urmă sancționat. 
Fără un rezultat vizibil însă. Cu 
nota 5 la purtare și cu amenința
rea a două corijente, acum, în 
preajma absolvirii, ne face să ne 
îndoim de capacitatea ți dreptul 
moral al acestui tînăr de a lucra 
în munca de învățător. Îndrepta
rea abia perceptibilă în ultimul 
timp nu poate justifica o încrede
re spontană acordată unui om 
care timp de patru ani a săvîrșit 
atîtea abateri, fără a asculta cri
tica și părerea colegilor săi. Or
ganizația U.T.M. ar trebui, îm
preună cu dirigintele și direcțiu
nea școlii să discute oportunitatea 
trimiterii lui în învățămînt.

Brînzea Ștefana, Anghela Ru- 
xandra, Postolache Virginia, suro
rile Cobianu și multi alții — iată 
un întreg detașament de noi învă
țători, bine pregătiți teoretic, ale 
căror cunoștințe sînt susținute de 
o practică consistentă, însuflețiți 
și conștienți de menirea lor înain
tată. Toți au planuri mari și pri
vesc cu încredere sarcinile care îi 
așteaptă.

Absolvenții Școlii pedagogice din 
Buzău vor face fără îndoială cinste 
profesiunii lor.

MARIANA CELAC

Ia 
examen de diferență, 
vrut insă — ne spune el. 
mai bine s-o iei de la 
Vreau să mă pregătesc 
nic—

Lăcătușul Ciomaga ne , 
leșie apoi despre colegul său de 
cameră Ștefan Miron :

— Miron e un bun meseriaș. 
Lucrează la strungărie și cîș- 
ligă — ca și ceilalți tineri — 
destul de bine. li place pic
tura, citește foarte mult, mer
ge des la cinematograf. Și to
tuși preocuparea sa principală, 
este acum învățătura.

— Noi sintem veniți de la 
țară, ne explică unul din frații 
Constând», fruntașul in pro
ducție Ion Constanda din sec
ția reparații mecanice. Amindoi 
sintem absolvenți ai școlii pro 
fesionale metalurgice și elevi 
in clasa a VllI-a la liceul seral. 
Nu-i ușor să lucrezi la mașină 
și să inveți totodată. Insă, dacă 
există voință, știi să-ți organi
zezi munca, poți să faci cu suc
ces și una și alta.

— Dar fratele ? 
bat.

— Și el merge 
Cam șchioapătă la 
place prea mult fotbalul...

Am părăsit camerele „Blocu
lui tineretului", pășind ușor 
pentru a nu deranja pe cei ce 
se pregăteau cu intensitate.

...Cind am părăsit „Blocul ti
neretului" mă gindeam la faptul 
că cei mai mulți dintre acești 
tineri fruntași în producție la 
Fabrica de rulmenți Birlad au 
transformat acest bloc într-o 
citadelă a învățăturii, Hotă
rîrea partidului și guvernului 
privind îmbunătățirea învăță- 
mîntului seral și fără frecvență 
de cultură generală și superior 
a aprins in inimile tinerilor 
muncitori dorința fierbinte de 
a învăța necontenit pentru o 
deveni muncitori, ingineri și 
tehnicieni capabili să stăpâneas
că în întregime tehnica mo
dernă, cadre cu un înalt nivel 
de cultură generală.

I. OPREA

medie de-a dreptul— Cu 
N-am

E 
capăt. 
temei-

poves-

l-am între-

ia școală, 
chimie, li

Utemiștii Marin Dumitrescu și 
llie Dogaru, din atelierul mecanic 
al gospodăriei de stat Ștefănești, 
raionul Pitești, reparind un electrv- 
propulsor.

N. STELORLAN



I

care a între-
Krems, în 

cu scorul de

în raionul Domnești, din regiu
nea București, s-au desfășurat 
duminică întrecerile celei de a 
il-a etape a Spartaehiadei de 
vară a tineretului. Vă prezen
tăm o imagine din disputa vo- 
eibaîiștilor din comunele Tin- 

tava și Slobozia 
Foto: VAL PIETREANU

Duminica sportivă. „Cupa R. P. R.“ la fotbal

Spartachiada dc vară 
tineretuluia

O larga participare 
a tineretului 
din Regiunea

Autonomă Maghiara
In Regiunea Autonomă Maghia

ră se desfășoară eu mult succes a 
IV-a ediție a Spartaehiadei de 
vară a tineretului. La întrecerile 
etapei I-a au fost antrenați peste 
70.000 de tineri printre care 626 
echipe de volei, 232 echipe femi
nine de handbal, 400 echipe de 
fotbal etc.

Comisia regională a Spartachia- 
dei, comisiile raionale și orășenești 
au ajutat și îndrumat organizațiile 
de bază U.T.M. și asociațiile spor
tive în organizarea întrecerilor 
Spartaehiadei. Și să remarcăm un 
singur aspect. în vederea antrenă
rii unui număr cît mai mare de ti
neri la această competiție au fost 
instruiți cu problemele Spartachia- 
dei peste 1.500 de activiști extra
bugetari, secretari ai organizațiilor 
de bază U.T.M. profesori de edu
cație fizică, propagandiști etc,

în același scop de la oraș au fost 
trimise la sate peste 200 echipe 
demonstrative care de asemenea au 
ajutat asociațiile sportive în orga
nizarea concursurilor. Și rezultate
le bune n-au întîrziat să se arate. 
Astfel în raionul Toplița au par
ticipat la Spartachiada de vară 
(prima etapă) 6.325 tineri și tine
re. Cei mai buni dintre aceștia au 
participat la concursurile pe cen
tre de comune care s-au organizat 
în cadrul festivalurilor comunale 
ale tineretului. în comuna Blibor 
de pildă au participat la con
cursuri peste 380 de tineri printre 
care 98 fete. O activitate rodnică 
au desfășurat și asociațiile sportive 
și organizațiile U.T.M. din raionul 
Tg. Mureș și în special cele din

comunele Gristur, Găiești, Troița, 
Sînvasii etc. In comuna Găiești au 
luat parte la concursurile de atle
tism. volei, handbal. tir. fotbal, 
ciclism, popice și trîntă peste 500 
de băieți și fete. Concursurile 
Spartaehiadei au devenit de acum 
concursuri tradiționale, îndrăgite 
de tineret. Dar din păcate nu toa
te comisiile raionale au lucrat sa
tisfăcător. în comunele Suseni, Lă- 
zaria. Remetea. Ciumani din raio
nul Gheorghieni nu au fost antre
nați la concursurile Spartaehiadei 
decît 15-20 la sută din tineri. Ase
menea lipsuri s-au manifestat și 
în alte raioane. Acum atenția prin
cipală ne-am îndreptat-o asupra 
asigurării celor mai bune condiții 
ca fazele superioare ale Spartachia- 
dei să devină o trecere în revistă 
a succeselor tinerilor sportivi în 
cinstea celei de-a 15-a aniversări 
a eliberării scumpei noastre patrii 
de sub jugul fascist și a celui de al 
Vll-lea Festival Mondial al Tine
retului și Studenților de la Viena.

ZOLTAN FRANCISC 
activist al comitetului regional 

V.T.M. din Regiunea Autonomă 
Maghiară

mul loc în întrecerea cu celelalte 
echipe din raion.

O participare numeroasă a fost 
înregistrată și în comuna Topo- 
loveni. Dar ceea ce a caracteri
zat desfășurarea etapei raionale 
de aci a fost 
au luptat terți 
tru obținerea 
pregătire au 
nenții echipei 
a asociației 
muna Priboieni, care 
rit titlul de campioni

întrecerile care au avut loc în 
cadrul etapei raionale au fost 
bine organizate, bucurîndu-se 
în același timp de u-n mare 
număr de spectatori care au ur
mărit cu interes desfășurarea 
fiecărei probe în parte.

dîrzenia cu care 
participant» pen- 
victoriei. O bună 
dovedit-o compo- 
de volei băieți 

sportive din co- 
au cuce- 

raionali.

Primele întreceri 
ale etapei raionale 

din Pitești
PITEȘTI (prin telefon). — Du

minică, în centrele raionale 
Curtea de Argeș, Topoloveni, 
Slatina, Drăgănești-Olt și Cîm- 
pulung-Muscel din regiunea Pi
tești s-au desfășurat întrecerile 
din cadrul etapei a Il-a a Spar- 
tachiadei de vară a tineretului. 
Bucurîndu-se și de data aceasta 
de o bună organizare, aceste în
treceri sportive s-au desfășurat 
în cele mai bune condiții. La 
Curtea de Argeș în întrecerile 
raionale de volei, fotbal, atletism, 
tir au luat parte peste 230 de 
tineri. Datorită pregătirii tineri
lor, cît și dorinței lor de a în
vinge, echipa de fotbal a Școlii 
tehnice de cooperație din orașul 
Curtea de Argeș a ocupat pri-

Concurenji bine pregătiți
IAȘI (de la corespondentul nos

tru). tn cursul zilei de duminică 
intr-un cadru festiv la Tîrgu-Fru- 
mos s-au desfășurat întrecerile celei 
de-a doua etape a Spurtachiadei 
de vară a tineretului.

La aceste interesante întreceri 
au luat parte un număr de peste 
240 tineri ți tinere, colectiviști și 
intovăfășiți din satele și comunele 
raionului, bală cîștigătorii :

La handbal ți volei pe primul 
loc s-au clasat membrii colectivu
lui sportiv „Recolta" din Costești, 
la oină cei ai colectivului sportiv 
Gropnița. La natație-băieți catego
ria I-a pe primul loc s-a clasat 
Victor Brahațiu iar la fete Lucia 
Bulancea, amindoi din satul Alex. 
loan Cuza, in proba de trîntă ca
tegoria 7-a primul loc a revenit 
utemistului Mihai Vizureanu din 
Costești, iar la tir a cîștigat Adrian 
Marda din Butea. Cursa de 100 
m. plat a fost cîștigată la băieți de 
Nicolae Moisuc. La proba 500 m. 
fete a cîștigat Cornelia Pătrașcu 
din Podul Iloaiei, iar la 1000 m. 
băieți a ieșit învingător Petre Matei 
din satul Lungan.

Și cu acest prilej participanții la 
Spartachiadă din raionul Tg. Fru
mos au dovedit o bună pregătire 
tehnică și o frumoasă comportare 
pe terenul de sport.

Duminica sportivă 
a fost și de această 
dată bogată atît în 
intilniri dar mai ales 
în rezultate valoroa
se.

Pe primul plan se 
situează victoria con
cludenta obținută de 
echipa de handbal 
masculin a R. P. Ro
mîne în campionatul 
mondial 
cut la 
Austria, 
19—6 (9—4) reduta
bila formație a Aus
triei. Victoria și com
portarea echipei noa
stre reprezentative a 
adus aprecieri elo
gioase din partea ce
lor care au urmărit 
partida. Delegatul Fe
derației internaționale 
ue specialitate spunea 
după meci : „echipa 
romînă a jucat exce
lent".

La fel de meritorii 
sînt și rezultatele pe 
care le-au obținut 
sportivii romini la 
concursul internațio
nal de regularitate și 
rezistență de patru 
zile 
(R. 
unde 
trei medalii de aur și 
una de argint.

O altă competiție 
la care au participat 
sportivii noștri este 
„Memorialul Kuso- 
cinski" de la Varșo
via. unde sc între
ceau unii din cei mai 
buni atleți din R. P. 
Polonii, U. R. S. S., 
S.U.A., R. P- Romî
nă, R. P. Bulgaria, 
R. D. Germana, Italia, 
Franța, R. P. Chineza, 
R. P. Ungară. în ca
drul acestui concurs 
— cu toate că timpul 
a fost nefavorabil — 
s-au înregistrat per
formanțe de valoare 
mondiala.

Pe primul plan 
se situează recordul 
mondial realizat

de patru 
Ia Erfurt 
Germană) 

ei au obținut

de 
D.

atletul polonez Piat
kowski care a arun
cat discul Ia 59,91 m, 
întrecînd vechiul re
cord al americanu
lui Fortune Gordien 
(59,28 m) și care data 
din 1953. Recordul 
este cu atît mai valo
ros cu cît americanii 
considerau ca în a- 
ceastă probă sînt ne- 
întrecuți. în cadrul 
aceluiași concurs, Io- 
landa Balaș a reali
zat, pentru a cincea 
oară în acest sezon 
1,8# m., conf irmînd 
faptul că este de de
parte cea mai valo
roasă atleta a acestei 
probe.

în sfîrșit, în alta 
întîlnire internaționa
lă echipa Rapid Bucu
rești întîlnind la An
kara, în cadrul cam
pionatului internațio
nal feroviar, selecțio
nata feroviara turcă, 
a întrecut-o cu sco
rul de 1—0.

în sala Teatrului 
Armatei Sovietice din 
Moscova s-a desfășu
rat timp de 3 zile 
concursul internațio
nal de haltere la care 
au participat repre
zentanți ai cluburilor 
militare din R. P. Al
bania, R. Cehoslova
că, R. D. Germană, 
R. P. Polonă, R. P. 
Romînă, R. P. Unga
ră și U.R.S.S. Compe
tiția a fost dominată 
de halterofilii sovie
tici, învingători la 5 
categorii și în clasa
mentul pe echipe. 
Halterofilii romini 
s-au clasat pe locul 3, 
obținînd o medalie de 
aur, o medalie de ar
gint și una de bronz. 
La categoria grea, re
prezentantul nostru 
Silviu Cazan s-a cla
sat pe primul loc.

în concursul inter
național de atletism 
de la Cairo, repre
zentantul R. P. Romî-

ne Constantin Gre- 
cescu a cîștigat pro
ba de 10.000 m. plat 
în 31’28’2/10. Alte 
rezultate : 100 m.:
Nosckc (R. F. Germa
ni) 10 ’8/10 ; 800 
m.: Depastas (Gre
cia) l’51”6/10, Vamos 
(R.P.R.) a ocupat lo
cul doi cu 1’52’ .

In competițiile in
terne se impun a fi 
menționate jocurile 
din cadrul ultimei e- 
tape a campionatului 
de rugbi care au ofe
rit jocuri spectacu
loase și în urma că
rora partea superioa
ră a clasamentului tu
rului se prezintă ast
fel : ------ ----- ‘
Roșie 
C.C.A.
Constructorul 23 punc
te ; Dinamo 23 punc
te, situație care lașa 
să se întrevadă me
ciuri viu disputate la 
reluarea campionatu
lui pentru desemna
rea echipei campioaJ 
ne.

In campionatul ca
tegoriei B — înainte 
de ultimele două eta
pe — lupta continuă 
cu aceeași îndîrjire — 
mai ales în seria I, 
unde nu se conturea
ză încă nici un fel de 
clarificare în privin
ța echipei care va 
ocupa primul loc. Se 
pare totuși că de 
acum doar patru e- 
chipe mai au această 
șansă : Mgfa * jM
peni.

cucerită de Dinamo-București

C.F.R. Grivița
25 puncte ;
24 puncte;

Minerul Lu- 
pcui. C.F.R. Arad, 
C.F.R. Timișoara și

Reșița.
oricare din a-

C.S.M.
Dar 

ceste echipe ar pro
mova în prima cate
gorie ea va fi o echi
pă valoroasa, gîndin- 
du-ne la faptul ca 
C.S.M. Baia Mare — 
finalista cupei — o- 
cupă în această serie 
abia locul 10.

S. SPIREA

Cu jocul de duminică după- 
amiază de pe stadionul ,,23 Au
gust", dintre „Dinamo“-București 
— C.S.M. Baia Mare, s-a încheiat 
una din cele mai pasionante com
petiții interne a fotbalului nostru: 
„Cupa Republicii Populare Romî- 
ne“ ediția 1959, competiție la care 
au participat peste 2.000 de echipe.

Frumusețea și ineditul n-au lip
sit nici din jocurile ediției din a- 
cest an. Și poate tocmai de aceea 
această competiție se bucură de o 
așa mare popularitate, atrage un 
număr așa de mare de spectatori. 
Stadionul „23 August" — în ciuda 
diferenței de clasă dintre cele două 
finaliste, o echipă de categoria A 
clasată pe locul II în campionat, 
iar cealaltă clasată în a doua ju
mătate a clasamentului seriei a l-a 
categoria B — a fost aproape plin, 
ca la meciurile de zile mari.

Intîlnirea a tost cîștigată cu un 
scor concludent 4-0, dar învinșii au 
marele merit de a fi luptat cu deo
sebită energie pentru a fi la înăl
țimea redutabililor lor adversari. 
Grăitor în această direcție • este 
faptul că 80 de minute scorul a 
continuat să fie 1-0 și că abia spre 
sfîrșitul partidei dinamoviștii 
reușit să treacă peste apărarea 
tărîtă a băimărenilor.

Fără doar și poate nimeni nu 
gîndea, față de forma arătată 
ultima parte a campionatului 
Dinamo București, că aceștia 
putea pierde, dar victoria lor s-a 
conturat clar abia după minutul 
80 cînd pasa lui Varga, luînd o 
traiectorie curioasă, a lovit bara și 
de aici a intrat în plasă — sub 
privirile contrariate ale portarului 
băimărean și spre surprinderea ge
nerală a spectatorilor.

Restul meciului s-a desfășurat 
sub presiunea accentuată a dina- 
moviștilor, care au mai înscris de 
două ori, obținînd astfel o victorie 
meritată și aducind echipei Dina
mo București trofeul — Cupa R.P. 
Romîne — pe care o merita cu 
prisosință. Mențiuni pentru învin
gători s-ar putea face, în mod 
special pentru apărători, lucru 
care subliniază încă o dată riposta 
pe care au dat-o jucătorii din 
Baia Mare iar din înaintare doar

Deși portarul băimărean 
înscrie un nou

a ieșit inoportun Ene nu reușește să 
punct in favoarea dinamoviștilor.

Foto: S. TRANDAFIRESCU
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pentru V. Anghel, la felpentru V. Anghel, la fel de bun 
ca și în ultimele sale evoluții.

Din echipa C.S.M. Baia .Mare — 
care în general a jucat bine — 
s-au remarcat în special Gergely 
III, un tînăr de mare talent, neo
bosit și în jocul de apărare și în 
acțiunile ofensive ale echipei — 
precum și rutinații Vlad și Mălă- 
ieru.

In sfîrșit — la consumarea ulti
mului act al acestei populare com
petiții, trebuie arătat că este 
nejustificată atitudinea manifesta
tă de Federația de fotbal față de 
jocurile din cupă, mai ales în fa
zele : optimi de finală, sferturi de 
finală și semifinale, care au fost

programafe toate în cursul săptă- 
mînii, într-o perioadă cînd echipele 
erau angajate în campionat și 
deci interesate mai mult de jocu
rile din campionat.

Federația de fotbal va trebui 
ca în ediția de anul viitor, trăgînd 
concluziile din greșelile actualei 
ediții, să programeze de așa natu
ră meciurile de cupă — mai ales 
fazele superioare — îneît ele să nu 
mai fie o simplă formalitate ci să 
suscite același interes.

în acest fel s-ar elimina greșita 
apreciere de „cenușăreasă" a jocu- 
lor de cupă.

-------•-------
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Velodromul Dinamo a găzduit duminică o nouă întrecere a alergătorilor de pistă. Iată o imagine din 
cursa de fond.

Foto: R. VAS1LE

Condiția esențiala

Duminică stadionul Republicii 
a găzduit întrecerile de atletism 
ale campionatului pe echipe al 
Capitalei.

Fotografia noastră redă o ima
gine din proba de 800 m. plat.

—•—
Cursa Munților"

Cea de-a V-a ediție a competi
ției internaționale „Cursa Munți- 
lor“ a luat sfîrșit duminică cu vic
toria lui Constantin Dumitrescu 
(C.C.A.) care cîștigă pentru a 
treia oară tradiționala întrecere. 
Pe echipe primul loc a fost ocupat 
de formația C.C.A. ai cărei alergă
tori au dovedit de data aceasta o 
bună pregătire tehnică și o omo
genitate remarcabilă.

Ultima etapă, Sinaia — Bucu
rești (127 km) a revenit dinamo- 
vistului Aurel Șelaru în 3h05’12“.

Clasamentul general individual : 
1. C. Dumitrescu (C.C.A.) 16h
30’35“ ; 2. G. Moiceanu (Dinamo) 
la 2’47“; 3. A. Șelaru (Dinamo) 
la 3’46“; 4. Torok (Dozsa Buda 
pesta) la 4’; 5. Muller (Dynamo 
Berlin) la 4’16“ ; 6. Stoica (Voin
ța la 4’18“.

Pe echipe în fruntea clasamen
tului a terminat C.C.A. urmată de 
Dynamo-Berlin, Dinamo-București, 
Victoria, Dozsa Budapesta etc.

In toamnă, la sfîrșitul turului, 
a primei jumătăți a campionatului 
categoriei A de fotbal, aproape 
toți iubitorii de fotbal socoteau 
că retrogradarea echipei Farul 
Constanța este inevitabilă. Chiar 
după primele etape ea se instalase 
în coada clasamentului și se părea 
că nici un efort, nimic nu o va 
mai putea salva de la retrogra
dare.

Farul Constanța nu a retro
gradat.

Ce s-a întîmplat cu constănțe
nii ? Cum au reușit ei ca în retu
rul campionatului categoriei A 
să-și îmbunătățească situația in 
clasament și să aibă în general 
o comportare bună ?

Din discuțiile pe care le-am a- 
vut cu conducătorii echipei, cu 
jucătorii și cu mulți muncitori din 
portul Constanța, am aflat unul 
din „secretele" acestui succes al e- 
chipei. Echipa Farul s-a sudat în 
ultima vreme într-un colectiv pu
ternic, cu un moral ridicat. Și toc
mai datorită moralului ridicat, a 
ardoarei cu care a luptat fiecare 
jucător pentru a apăra onoarea 
colectivului lor au făcut ca „Fa
rul" să cîștige puncte prețioase de 
la o etapă la alta și să evite ast
fel retrogradarea. Evident, pregă
tirea morală a jucătorilor echipei 
Farul nu a crescut peste noapte 
și nu a fost realizată intr-o... șe
dință de antrenament. Ea se dato- 
rește tocmai muncii perseverente 
a comitetului de partid din portul 
Constanța, a comitetului U.T.M., 
a conducătorilor echipei, care au 
depus multă strădanie pentru ridi
carea nivelului politic al jucători
lor, pentru educarea lor comunistă.

Chiar din toamnă au fost luate 
măsuri importante pentru stirpirea 
atitudinilor de vedetism, de indis
ciplină pe terenul de sport și mai 
ales în producție, man festate de 
unii jucători din echipă. Toți jucă-

La sfîrșitul anului 
trecut, conducătorii 
federației engleze de 
atletism ți direcția 
societății engleze 
radiodifuziune și 
leviziune B.B.C. 
semnat la Londra 
contract. Potrivit pre
vederilor acestui a- 
cord, în schimbul su
mei de 60.000 lire 
sterline, conducătorii 
atletismului din Ma
rea Britanie se obli
gau să concesioneze 
pe timp de cinci ani 
societății B.B.C. drep
tul de retransmitere 
la televiziune a tutu
ror concursurilor a- 
tletice mai importan
te. De ce e necesar ca 
un for sportiv să a- 
peleze la banii unei 
societăți de televiziu
ne pentru a putea 
trăi ? Nu este un se
cret faptul că englezii 
au pierdut, în mare 
măsură, locul de prim 
rang pe care-l ocu
pau odinioară în ie
rarhia sportivă inter
națională. Mișcarea 
sportivă din Anglia, 
care se bucură de o 
veche tradiție a 
ajuns să fie reprezen
tată numai prin cite- 
va individualități : 
Derek Ibbotson la 
atletism, Judy Grin
ham la notație. Chri
stine Trumân la te
nis. tn rugbi. sport 
care-ți are obîrșia în 
Anglia, echipele An
gliei, Țării Galilor și 
Scoției au cedat anul 
acesta supremația re
prezentativei Franței 
în tradiționalul tur
neu al „celor cinci 
națiuni". Marea Bri
tanie nu joacă nici 
un rol pe plan inter
național în sporturi 
de frunte ca : gim
nastica, baschetul, vo
leiul, hocheiul pe

gheață, schiul, tirul ți 
multe altele.

Situația aceasta este 
pe deplin explicabilă. 
In Anglia, ca ți în 
celelalte țări capita
liste de altfel, baza de 
masă a mișcării spor
tive este inexistentă, 
dezvoltarea sportului 
în rîndurile muncito
rilor este împiedica
tă. Intr-un articol 
consacrat acestei pro
bleme de ziarul „Dai
ly Worker" se arată 
că drept urmare a 
dezinteresului auto
rităților ți a conduce
rii sindicatelor de 
dreapta, Asociația 
sportivă a muncitori-

Meridiane

ciuda faptu- 
că impozite

le extrem de ridicate 
asupra biletelor de 
intrare la manifesta
țiile sportive și câști
gurile de pe urma 
concursurilor de pro
nosticuri aduc anual 
guvernului un venit 
de peste 50 milioane 
lire, sportul englez 
primește numai 
200.000 de lire. Din 
această sumă Federa
ției de atletism i-au 
fost alocate.., 4.000 de 
lire, o sumă de-a drep
tul derizorie. Trebuie 
subliniat că toate a- 
cestea se petrec în
tr-o țară care cheltu
iește anual un mili
ard și jumătate de li* 
re pentru înarmare.. 

Deosebit de preca
ră a ajuns în ultimara a ajuns 
vreme ți 
fotbalului 
Concludent 
privință este turneul 
întreprins luna trecu
tă de reprezentativa 
de fotbal a Marii 
Britanii în patru țări 
ale Americii. Trei în- 
fringeri consecutive 
suferite în fața echi
pelor Braziliei, Peru
lui ți Mexicului ți o 
victorie asupra selec
ționatei S.V.A., repre
zintă un bilanț mai 
mult decît dezastruos.

Toate aceste lacune 
care macină sportul 
englez se datoresc 
faptului că în această 
țară prin sport nu se 
urmărește întărirea 
sănătății populației 
ci, în primul rînd, 
realizarea unor bene
ficii cît mai mari 
pentru businessmenii 
care după modelul 
celor de peste ocean 
au transformat spor
tul intr-o afacere 
murdară.

situația 
englez, 

in aceastăsportive
din toate puterile ©a echipa lor 
să învingă.

Dacă la înoeput, la primele șe
dințe, contribuția jucătorilor era 
aproape neînsemnată, unii jucători 
mai „înțelegeau" ieșirile nesporti
ve ale unor tovarăși din echipă, 
cu timpul, în cadrul analizelor 
săptămînale ei și-au revizuit ati
tudinea.

Ce s-a realizat în urma acestei

torii echipei, titulari și rezerve, au 
fost încadrați în învățămîntul po
litic de partid. Comuniștii i-au aju
tat îndeaproape pe fotbaliști să 
se pregătească, să-și îndeplinească 
îndatoririle lor profesionale, au ve
gheat ca fiecare jucător să mun
cească în așa fel la locul lui de 
producție, în meseria lui, 
să-și cîștige stima 
a muncitorilor, nu 
felul în care joacă pe terenul de munci perseverente cu fiecare om 
sport ci și pentru

incit 
tovarășilor săi, 
numai pentru

felul cum se in parte, cu fiecare jucător ? Echi- 
._______ '________ i chiar 
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comporta și muncește in producție, dacă nu este astăzi o echip.. 
In același timp, au fost luate mă- care în toate compartimentele ni- 
suri radicale de 
stîrpire a atitu
dinilor huligani
ce, de vedetism 
și indisciplină. 
Cu toate că e- 
chipa ducea lip
să de jucători, 
din rîndurile ei au fost scoși jucă
tori ca Coidum și Dumitrescu care 
erau purtătorii unor astfel de atitu
dini. De asemenea, treptat, in ac
tivitatea jucătorilor de aci s-a sta
bilit practica ca odată pe săptămî
nă, marțea, să se facă o analiză 
foarte severă în spirit critic 
autocritic a jocului prestat în 
etapa precedentă, a formei în 
care s-a prezentat fiecare jucător 
în parte. In aceste analize, evolu
ția fiecărui jucător era apreciată 
in mod deosebit, pe baza a două 
criterii importante: dacă a avut 
o comportare corespunzătoare pe 
teren și dacă a luptat cu toată 
dragostea, cu tot interesul pe 
măsura posiblităților pe care le 
avea, pentru ca echipa să în
vingă. Conducător i echipei, an
trenorii nu au ignorat faptul 
că unii dintre jucători aveau 
minusuri în pregătirea tehnică, de 
aceea cînd era analizată activita
tea acestora ei țineau cont tocmai 
de criteriile amintite* dacă cu toate 
lipsurile tehnice avute, au luptat

multă străduință pentru ca eehipa 
să se prezinte mai bine de la o 
etapă la alta, care veghează la 
buna comportare pe teren a tutu
ror jucătorilor. Niculescu a lepă
dat și el apucăturile de certăreț 
și s-a străduit ca evoluția sa pe 
stadion să fie apreciată și pentru 
atitudinea sa disciplinată

La sudarea echipei într-un co- toți constănțenii. Pe adresa colec- 
lectiv unitar, omogen a contribu
it în mare măsură și grija care a 
fost acordată de către conducătorii 
colectivului sportiv pentru organi
zarea și petrecerea timpului liber 
al jucătorilor.

îmbunătățirea muncii de educație 
comunistă în rîndul fotbaliștilor 

de la „Farul“>Constanța

velul tehnic să fie cel mai ridicat, 
este o echipă omogenă, un colec
tiv de oameni buni, de sportivi 
care îndreptățesc încrederea pe 
care și-o pun în ei iniile de munci
tori portuari. Tînărul medic Cio- 
sescu este apreciat pentru munca 
sa entuziastă pe care o depune la 
maternitatea din Constanța, bobi
natorul Niculescu se află în rîn- 
dul fruntașilor în producție de la 
atelierele „23 August", dispecerul 
Sever este mult apreciat și solici
tat pentru priceperea și entuzias
mul cu care muncește la punctul 
de cale ferată din port. Inginerul 
Citmcan se bucură de asemenea 
de multă încredere în rîndul to
varășilor să; de muncă.

Unii jucători ai echipei, datori
tă tocmai acestei munci perseve
rente de educație, s-au sch mbat 
radical. Sever, căpitanul echipei, 
p;nă nu de mult un jucător nervos, 
nediscipl nat. care avea chiar ie
șiri nesportive pe teren, este acum 
unul dintre jucătorii care depun

S-a încetățenit aci 
un bun obicei ca 
măcar odată pe 
săptămînă toți 
membrii echipei, 
împreună cu 
membrii familii
lor lor, să vi
zioneze specta

cole la cinematograf sau la teatru. 
Nici conducătorii echipei și nici 

jucătorii nu s-au culcat pe laurii 
victoriilor obținute, ei continuă să 
privească și să analizeze în mod 
critic activitatea lor, evoluția fie
cărui jucător. De curind, spre e- 
xemplu, echipa a analizat compor
tarea nesportivă a lui Toma în 
meciul cu Dinamo București. Cu 
prilejul acestei analize, jucătorii 
i-au arătat lui Toma că atiiudinea 
lui de indisciplină pe teren își are 
rădăcina tocmai în faptul că el 
nici pînă acum n-a reușit să se în
cadreze în mod activ în colectivul 
de muncă unde lucrează, că în 
orele libere în loc să meargă la 
spectacole, să studieze, să citească 
o carte, să se străduiască să-și ri
dice nivelul pregătirii sale profe
sionale, politice și de cultură gene
rală el " “ “ '
oameni
Același 
analiză 
Dănulescu. Acesta în mod deose-

mai preferă tovărășia unor 
care-1 duc prin cîrciuini. 
lucru s-a spus în recenta 
și des pre ti nărui jucător

bit a fost criticat de tovarășii săi 
pentru faptul că la locul de pro
ducție nu se străduiește să mun
cească pentru a deveni fruntaș.

Se cuvine a releva și faptul că 
în ultimș vreme moralul- echipei 
a fost ridicat și de dragostea cu 
care este înconjurată echipa de 
către muncitorii portuari, de către

tivului echipei sosesc scrisori care 
laudă sau critică pe anumiți ju
cători pentru evoluția lor pe teren. 
Scrisorile lor au oferit de multe 
ori prilej de discuție in analizele 
săptămînale.

Fotbaliștii constănțeni au evitat 
retrogradarea, lăsînd prin evolu
ția lor din returul campionatului o 
bună impresie. Aceasta nu trebuie 
să-i autoliniștească însă. Echipa 
Farul Constanța nu corespunde 
încă pe deplin cerințelor impuse 
de fotbalul modern. In componența 
sa echipa are jucători ca Lepăda- 
tu, Dănulescu și alți cițiva care 
sînt slab pregătiți din punct de 
vedere tehnic. De altfel întreaga 
echipă este în bună măsură defici
tară la acest capitol și a celui 
care privește orientarea tactică în 
joc.

Pe pivotul puternic, sănătos al 
pregătirii morale, care constituie 
condiția esențială pentru progresul 
echipei, trebuie să se acorde de 
acum înainte o atenție deosebită 
stimulării la toți jucătorii a unei 
serioase preocupări pentru desă- 
vîrșirea pregătirii tehnico-tactice, 
insuflînd pe mai departe fiecărui 
fotbalist dorința de a fi din ce în 
ce mai bine pregătit, de a obține 
succese cît mai importante pentru 
clubul sportiv în care activează.

I. ȘERBU
Corespondentul „Scînteii tinere
tului1' pentru regiunea Constanța

lor englezi, o pepi
nieră de talente a fost 
desființată în urmă 
cu doi ani, după o 
existență de mai bine 
de 25 de ani. In fe
lul acesta^ la ora ac
tuală toate ușile sini 
închise în fața mun
citorilor care ar dori 
să facă sport.

Dezvoltarea sportu
lui englez este împie
dicată ți de lipsa 
oricărui sprijin mate
rial din partea guver
nului. Ziarul „Daily 
Worker" a publicat 
recent unele date ex
trem de interesante 
despre starea actuală 
a sportului pe pămin- 
tul Albionului. „tn 
Marea Britanie — 
scrie ziarul — se gă
sesc numai 140 piste 
de atletism, dintre 
care peste jumătate 
aparțin unor persoane 
particulare.

S27.5M

I. RETEGAN
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In întâmpinarea 
marii sărbători 

a poporului nostru
(Urmare din pag. I-a) 

ploatarea crîncenă ca în vremu
rile de tristă amintire ale regi
mului burghezo-moșieresc. Ti
nerii muncitori sînt astăzi sti
mați și prețuiți pentru munca lor 
însuflețită. In fiecare uzină se 
află la dispoziția lor o întreagă 
rețea de calificare, de însușirea 
științei și culturii. Alături de ti
neretul romîn, tineretul munci
tor al minorităților naționale se 
bucură de drepturi egaie în toa
te domeniile vieții politice, eco
nomice, culturale.

Regimul de democrație popu
lară acordă o atenție permanen
tă pentru educarea și instruirea 
tinerei generații. Cu fiecare an 
au crescut tot mai mult investi
țiile statului democrat.-popular 
pentru dezvoltarea bazei materia
le a școlii și culturii. A fost 
creată o largă rețea de învăță- 
mînt de toate gradele, ale căror 
porți au fost larg deschise pen
tru fiii oamenilor muncii. Aproa
pe 60 la sută din numărul total 
al studenților primesc astăzi 
burse de stat, peste 55 la sută 
din studenți locuiesc în cămine 
și mai muit de 65 la sută iau 
masa la cantine. Hotărîrea din 
acest an a 6.6. al P.M.R. și a 
Consiliului de Miniștri privind 
îmbunătățirea învățămintului se
ral și fără frecvență de cul
tură generală și superior a creat 
noi condiții, superioare, pentru 
atragerea oamenilor muncii din 
producție în spre învățămîntul 
seral și fără frecvență și a creat 
un adevărat aflux de tineri din 
producție care se îndreaptă înspre 
învățămîntul mediu și superior. 
Regimul de democrație^populară 
a pus la dispoziția tinerilor vas
te posibilități pentru a-și însuși 
cultura și știința înaintată.

toate acestea au fost obținute 
în cei 15 ani de la eliberarea 
Rominiei de sub jugul fascist. Pe 
drept cuvint tinerii din țara noa- 
s-.ră sînt mîndri de marile cuce
riri ale poporului nostru din a- 
cești ani, de viața nouă pe care 
o trăiesc, epocă care nu-și are 
asemuire în toată istoria po
porului nostru.

ilotărirea, atașamentul și dra
gostea fierbinte a oamenilor mun
cii din țara noastră, a tinerilor, 
față de regimul democrat-popu
lar, față de partid, se manifestă 
în aceste zile prin pregătirile lor 
însuflețite pentru întîmpinarea zi
lei de 23 August. în aceste zile 
tinerii muncitori din fabrici și 
uzine își iau angajamente în în
trecerea socialistă în cinstea lui 
23 August. Tineretul muncitor 
din industrie acordă mare impor
tanță intensificării întrecerii so
cialiste, îmbunătățirii muncii bri
găzilor de producție ale tineretu
lui și a posturilor utemiste de 
control pentru obținerea de noi 
succese în îndeplinirea sarcinilor 
trasate de partid și guvern. Or
ganizațiile de bază U.T.M. sub 
conducerea organizațiilor de par
tid mobilizează tinerii la obține
rea de cit mai multe economii 
de materii prime, materiale, me
tale. Se acordă atenție extinderii 
inițiativelor tineretului de la 
uzinele „Progresul“-Brăila, de la 
„Tudor Vladimirescu“, a tinerilor 
de la fabrica „Encsel Mauriciu", 
a inițiativei tinerilor reșițeni pri
vind realizarea de cit mai mul
te economii, precum și a altor 
inițiative valoroase ale tineretu
lui muncitor din țara noastră.

Utemiștii, tinerii țărani munci
tori sprijină cu însuflețire munca 
politico-organizatorică desfășurată 
de partid pentru transformarea 
socialistă a agriculturii, pentru 
creșterea continuă a producției 
vegetale și animale. In această 
perioadă numeroase organizații 
de bază U.T.M. vor antrena ti
neretul la muncă voluntară pe 
șantierele de hidroameliorații, 
pentru redarea agriculturii de noi 
terenuri.

Energia creatoare, elanul tine
retului și-au găsit un minunat 
cîmp de afirmare pe șantierele 
naționale și locale ale tineretu
lui.’ In această perioadă, în în
tîmpinarea zilei de 23 August, 
din toate colțurile țării ne so
sesc numeroase știri care arată 
că brigăzile utemiste de muncă 
patriotică sînt hotărîte să-și in
tensifice activitatea și-și vor a

Arta plastică bielorusă 
și mesajul ei comunist
Dacă expozițiile de artă so

vietică deschise la București în 
ultimii ani ne-au introdus în te
zaurul creației pictorilor, sculpto
rilor și graficienilor din U.R.S.S., 
actuala expoziție de la Sala 
Dalles ne îngăduie să cunoaștem 
dezvoltarea artelor plastice din- 
tr-o republică sovietică : a arte
lor plastice bieloruse.

Caracterul dominant în ima
ginea picturală și sculpturală 
e aici eroismul. Personajul prin
cipal este partizanul — în com
pozițiile închinate Revoluției și 
Marelui Război de Apărare a Pa
triei, și muncitorul în compozi
țiile care înfățișează realitatea 
construcției socialismului și co
munismului. Partizan ori munci
tor sînt însă două ipostaze ale 
constructorului societății noi, 
ale eroului care se dăruiește cu 
pasiune cauzei comuniste. A* 
cest fapt e insistent subliniat în 
viziunea plastică a artiștilor bie
loruși. Proporțiile monumentale 
ale compozițiilor sînt dictate 
•le o concepție grandioasă despre 
om, sînt create pe măsura spi- 
ituală a revoluționarului. Fi

gura acestuia e unică în nenu
mărate înfățișări particulare ; o 
figură severă dar fără duritate, 
exprimind o conștiință concen

duce o serioasă contribuție la 
acțiunea patriotică de înfrumuse
țare a orașelor și satelor, la re
pararea de drumuri și poduri, de 
îngrijire a parcurilor, școlilor, că
minelor culturale.

Tinerii creatori muncesc cu 
dragoste în aceste zile pentru a 
crea noi opere de valoare, în 
care să înfățișeze viața minunată 
de astăzi a oamenilor muncii din 
țara noastră, spre deosebire de 
trecutul întunecat cind erau ex
ploatați și înjosiți de statul bur
ghezo-moșieresc.

După cum se arată în Hotărî
rea 6.6. al Partidului Muncito
resc Romîn și a Consiliului de 
Miniștri al R.P. Romine cu privire 
la cea de-a XV-a aniversare a eli
berării Romîniei de sub jugul 
fascist, în a doua jumătate a 
anului se va deschide în Bucu
rești expoziția „Dezvoltarea eco
nomiei Republicii Populare Ro
mine în cei 15 ani de la elibe
rare". Participarea la această 
expoziție, care reprezintă o tre
cere în revistă a succeselor pa
triei noastre în cei 15 ani de la 
eliberare, trebuie să constituie un 
puternic stimulent și pentru ti
neri, spre a desfășura o activi
tate rodnică în vederea obținerii 
dreptului ca întreprinderea în 
care lucrează să poată participa 
la expoziție.

Hotărîrea 6.6. al P.M.R și a 
guvernului menționează largile 
acțiuni, multilaterale, care vor 
avea loc în țara noastră in legă
tură cu sărbătorirea acestui mare 
eveniment istoric în viața țării 
noastre. Intre 13—24 august se 
va desfășura „Decada culturii din 
R.P. Rotnină" cu prilejul căreia 
se vor trece în revistă realizările 
în domeniul creației artistice și 
culturii, se vor prezenta specta
cole de teatru, concerte, se vor 
deschide expoziții.

Perioada premergătoare marii 
sărbători va constitui prilejul 
unei intensificări a activității po
litice și culturale de masă me
nite să înfățișeze pe larg mase
lor, îndeosebi tineretului însem
nătatea zilei de 23 August în 
viața poporului nostru. Organiza
țiile U.T.M. vor trebui să arate 
tineretului condițiile grele de via
ță și muncă în care era silită să 
trăiască tînăra generație în anii 
regimului burghezo-moșieresc. In 
acei ani negri tineretul era fo
losit doar ca o nună de lucru 
ieftină, drept carne de tun pentru 
războaiele de cotropire, trăia în 
mizerie, era lăsat pradă analfa
betismului fiind înjosit și dispre
țuit. Iată de ce tineretul munci
tor trebuie educat în spiritul uri* 
față de nemiloasa orînduire capi
talistă, în spiritul dragostei față 
de regimul democrat-popular, al 
apărării marilor cuceriri revolu
ționare ale poporului nostru. As
tăzi tineretul trăiește cu totul 
o altă viață. Toate cuceririle re
voluționare dobindite de poporul 
nostru muncitor, de tînăra gene
rație a patriei noastre se dato- 
resc luptei și muncii avîntate a 
maselor populare conduse de 
partid. Organizațiile U.T.M. tre
buie să explice temeinic tinerilor 
că numai orînduirea socialistă a 
creat tineretului cele mai largi 
posibilități de desfășurare a ela
nului său creator, a aptituî.ni- 
lor sale, viața nouă, fericită pe 
care o trăiește, perspectivele 
grandioase care se deschid în 
față. Organizațiile U.T.M. vor 
avea prilejul să desfășoare o vie 
și interesantă activitate de edu
care a tinerilor în spiritul patrio
tismului socialist și internaționa
lismului proletar, în spiritul ho- 
tărîrii de nezdruncinat de a-și 
închina toate eforturile construc
ției socialismului în patria noas
tră și de a apăra cu hotărire 
unitatea indestructibilă a fami
liei frățești a popoarelor lagăru
lui socialist.

Tînăra generație a patriei noa
stre, împreună cu toți oamenii 
muncii se pregătește să sărbăto
rească cea de-a XV-a aniversare 
a zilei de 23 August cu un uriaș 
entuziasm, cu inima plină de re
cunoștință pentru regimul demo
crat-popular, fiind mai stuîns 
unită ca oriei nd în jurul Parti
dului Muncitoresc Romîn. condu
cătorul înțelept al întregului 
nostru popor.

trată în acțiune. Gestul său e 
patetic, sugerînd încleștarea vo
inței, hotărîrea de a învinge. 
Construcția compozițiilor închi
nate partizanului e vibrantă : 
liniile dau dinamism, culoarea 
dă o 'atmosferă în care se im
pune spiritul luptei. Fie acțiunea 
intensă, concentrată în „Tipogra
fia ilegală" a lui K, M. Kosma- 
ciev, fie remarcabila sugestie a 
unei mișcări care mocnește în li
niștea impresionantă a apei peste 
care Lenin scrutează zările din 
tabloul „în ajun" de același pic
tor, fie mișcarea desfășurată a 
„Apărătorilor fortăreței din 
Brest" de Abramcik, fie mișcarea 
suspendată în clipa solemnă a 
înmormântării unui erou ca în 
„Datoria e o cinste" de M. A. 
Sovițki — emoția imaginii vine 
din intensitatea acțiunii revoluți
onare ce se săvîrșește acolo. 
Avem de asemenea prilejul prin
tre 'alte asemenea lucrări să 
regăsim emoționanta compoziție 
a lui S. A. Demianovici, înfăți- 
șîndu-l pe Lenin în clipa cînd 
rostește „Avem un astfel de 
partid".

Același patriotism însuflețește 
imaginea muncii socialiste, a doua 
temă majoră din arta bielorusă. 
Eroul muncii e lucrat din aceeași

Un jubileu
Stațiunea agricolă experkawita. 

la Marculești a Institutului de 
cercetări agronomice al Academiei 
R.P. Romine a împlinit 30 de ani 
de activitate. Acest eveniment a 
1'ost sărbătorit duminică printr-o 
test ivita ta la care au participat 
acad. prof. Gh. lonescu-Sisești, dr. 
Grigore Obrejan, director știin
țific al I.C.A.R., membru corespon. 
dent al Academiei R.PjR., cercetă
tori, activiști ai Comitetului re- 
g.odal Constanța al P.M.R., di
rectori din gospodăriile agricole 
de stat și președinți de gospodarii 
agricole colective.

lng. Gh. Tușa, directorul sta
țiuni, a aratat ca după Plenara 
C.C. al P.M.R. din 3—5 martie 
1949, activitatea stațiunii, care 
pina atunci avea ca obiectiv prin
cipal studiul lucrărilor de bază 
ale solului la principalele culturi, 
a fost reorganizata pentru a răs
punde nevoilor agriculturii socia
liste. In acest scop suprafața ara
bila a stațiunii a fost mărita de 
la 150 la 1500 ha. teren agricol, 
fiind totodată înzestrată cu ma
șini agricole și tractoare necesare 
mecanizării lucrărilor agricole. De 
asemenea colectivul stațiunii a 
fost mărit de 6 ori, iac numărul 
de laboratoare de 7 ori.

Stațiunea agricolă experimen
tală Marculești a adus contr.bu- 
ții înseninate la dezvoltarea agri
culturii în Băragan prin cercetă
rile întreprinse șt raspîndirea în 
practica agricolă a rezultatelor 
obținute. Cercetătorii de aici îo- 
drumează efectiv 14 unități agri
cole cooperatiste în care au orga
nizat cîmpuri demonstrative și 
case laborator. Gospodării colecti
ve ca cele din Ogoarele, „Gh. Di
mitrov'1, Dragallna și altele sînt 
acum fruntașe prin producțiile 
obținute.

(Agerpres)

------•------

Vacanța plăcută 
și instructivă

Comitetul raional U.T.M. Sebeș, 
regiunea Hunedoara, împreună cu 
secția de invățămînt și cultură a 
sfatului popular raional și-au pro
pus o serie de măsuri pentru ca 
pionierii și elevii să-și petreacă 
vacanța de vară în mod plăcut și 
educativ.

Comisia raională de organiza
re a vacanței de vară a pionierilor 
și școlarilor, îndrumată de comite
tul raional de partid, a stabilit 
deschiderea unui număr de 22 ta
bere locale pe lîngă școli, G.A.S. 
și G.A.G. precum și 8 cluburi pio
nierești unde cei peste 8000 pio
nieri și elevi din raion își vor 
petrece vacanța. Printre localită
țile care au fost propuse și unde 
s-au și luat măsurile necesare 
pentru deschiderea taberelor și a 
cluburilor pot fi amintite comune
le Apoldul de Jos. Poiana. Ghir- 
bom, Daia Romînă și altele. în 
orașul Sebeș pionierii și elevii vor 
activa în vacanța de vară în ta
băra orășenească ce va funcționa 
pe lîngă Casa pionierilor.

De asemenea s-au luat măsuri 
pentru a se organiza peste 28 vi
zite și excursii în raion și în afa
ra raionului.

La școala medie de 11 ani din 
orașul Sebeș se va deschide un 
club al elevilor care va funcționa 
pe toată perioada vacanței de vară 
sub îndrumarea cadrelor didactice 
de la această școală și a activiș
tilor comitetului orășenesc U.T.M.

IULIAN IONAȘ
secrcUir al Comitetului raional 

U.T.M. Sebeș. 1

lată tabloul „Pentru patria bielorusă" de V. P. Suhoverhov din expoziție

plămadă umană cu eroul Revolu
ției. Portretele îl arată viguros 
și solemn, subliniind însă în 
același timp trăsături individu
ale pitorești, psihologii persona
le bine conturate. Omul folosind 
unealta, plămădind materia, apare 
în toată expresivitatea sa în 
compozițiile cu scene de muncă 
sau în peisajul industrial. Con
cepția lui E. E. Krasonski („La 
banda rulantă — uzina de ma
șini și tractoare de la Minsk") 
despre scena de muncă nu negli
jează cadrul mecanic tocmai cu 
intenția de a afirma estetica ma
șinii, accesibilă ochiului unui 
muncitor sfăpîn al tehnicii noi, 
avansate. Peisajul industrial pre
zintă aspectele centrelor impor
tante ale Bielorusiei cu o mîn- 
drie patriotică manifestată în pre
cizia cu care se conturează 
specificul concret al complexu
lui peisagistic. Scena de gen 
tinde adesea să devină simbol al 
modului de viață a poporului : 
artiștii aleg momente cu scene

Zilele culturii și artei R.S.S. Bieloruse
Manifestări 

in Capitală și in țară
Duminică au avut loc în Capi

tală numeroase manifestări în ca
drul Zilelor culturii și artei bielo
ruse.

La Palatul Pionierilor s-a des
fășurat, suib auspiciile Consiliului 
orășenesc A.R.L.U.S., o serbare 
a prieteniei consacrată pionierilor 
din Minsk. După conferința scrii
toarei Gica luteș, a urmat un pro- 
gram artistic prezentat de ansam
blul de copii al Casei prieteniei 
romîno:sovietice.

In cursul după-.amiezii Un mare 
număr de oameni al muncii au 
participat la conferințele consa
crate R.S.S. Bieloruse. La Casa 
prieteniei roraîno-sovietice a con
ferențiat tov. N. Moraru, redactor 
șef al revistei „Narodnaia Rumî- 
nia“, despre „Avîntul culturii bie
loruse în anii puterii sovietice".

In sala Casei Centrale a Arma
tei prof. ing. N. Danilă a confe
rențiat deșpre „R.S.S. Bielorusă 
în anii septenalului“.

La manifestarea care a avut loc 
în Parcul de cultură „Izvor1* a 
conferențiat tov. Marcu Ion, vice
președinte al Sfatului popular al 
raionului „Lenin", iar la Casa de 
cultură a raionului „Gh. Gheor- 
ghlu-Dej“ prof. Spiridon Dan a ți
nut conferința „R.S.S. Bielorusă în 
plin avînt al construirii comunis
mului11.

Conferințele au prilejuit căl
duroase manifestări ale partici- 
panților pentru prietenia de 
nezdruncinat dintre poporul ro
mîn și popoarele sovietice.

Luni dupâ-amiază, în cadrul „Zi
lelor culturii și artei bieloruse", 
a avut loc în sala Ministerului In
dustriei Bunurilor de Consum 
conferința acad. Eugen Bădărău 
cu tema „Impresii din R.S.S. Bie
lorusă".

Scriitorul Toma George Maio- 
rescu a conferențiat în cadrul fes
tivalului literar artistic organizat 
în sala filimon Sirbu“ a Teatru
lui Municipal. A urmat un pro
gram artistic prezentat de actori

metaforice evocî nd perspectivele 
de viitor: seninătatea omului scu
tit de grija zilei de mîine, idea
lul de pace al omului care pă
șește încrezător prin viață. în 
scena de gen facem cunoștință 
cu omul bielorus în o a treia 
ipostază : de cetățean fericit, 
surîzător și bogat în simțăminte 
puternice — așa cum apare de 
pildă, în ,,în întîmpinarea zilei 
de mîine", compoziție a tânărului 
pictor M. V. Danting, în 
„Tinerii constructori din Minsk" 
de. alt pictor : V. 1. Stelmosonsk, 
în „Studenții" lui V, V, Volkov. 
Peisajul liric evocă întinse ți
nuturi peste care anotimpurile 
se succed antrenînd dispoziția 
optimistă a oamenilor, dez
văluind a coardă foarte sensibilă 
la frumusețea naturii.

Sculptura bielorusă s-a afir
mat prin opera, cunoscută în 
parte și la noi, a unor artiști 
ca Bembel și Azgur, în a căror 
viziune apare omul înnobilat cu 
romantism revoluționar, sau ca 
Poleicink, Zaspiski și alții, care

înfățișează chipul uman cu o re- 
mar cub Hăt finețe psihologică.

Grafica, în toate compartimen
tele ei, din care expoziția ne 
prezintă cîteva exemplare, de
monstrează aceeași înaltă conști
ință de artist, partidpînd lucid 
la construcția lumii comuniste, 
prin zelul cu care oglindește rea
litatea măreață ce stimulează 
neîncetat acele motive în stare să 
stimuleze încrederea în viața 
nouă, socialistă și în omul a- 
cestei lumi.

Din expoziția artei bieloruse 
se desprinde traiectoria dezvol
tării spirituale a țării, pe par
cursul deceniilor de construire 
a socialismului. Răstimp în care, 
alături de celelalte republici 
ale Uniunii Sovietice, R. S. S. 
Bielorusă a contribuit la constitu
irea unei arte realist-socialiste 
aducînd la tezaurul artei sovietice 
trăsăturile specifice ale propriei 
creații, reflexe ale trăsăturilor 
morale noi, socialiste, ale acestui 
popor.

A. AR GII IR

Din frumusețile pa

triei noastre — 

Bușteni, la poalele 

Bucegilor

ai Teatrului Municipal, care au 
prezentat două dramatizări după 
romanele „Pe direcția Minsk" de 
1. Melej și „Se luminează la Za- 
bolotie" de I. Brili in regia Zoiei 
Stanca Angliei.

In saia Teatrului Muncitoresc 
C.F.R. Ciulești a conferențiat tov. 
Elena Ueleanu, directoarea teatru
lui, iar la Teatrul Evreesc de stal, 
scriitorul Ury Benador. Aceste 
conferințe, care au tratat despre 
înflorirea artei și literaturii bielo
ruse in anii puterii sovietice, au 
fost călduros aplaudate. Au urmat 
programe artistice prezentate de 
actorii teatrelor respective.

Despre „Lupta 'pentru pace a 
poporului bielorus oglindită in 
poezie și proză" a vorbit conf. 
univ. Tatiana Nicole seu in sala 
clubului I.S.B., iar tov. M. Mari
nescu, decanul Facultății de limba 
și literatura rusă a Institutului 
„Maxim Gorki", a conferențiat la 
Cusa prieteniei romîno-sovielica 
A.R.L.U.S. despre „Pagini din 
istoria poporului bielorus".

Luni seara, la Palatul sporturi
lor din Constanța, Ansamblul de 
stat bielorus de cintece și dansuri 
populare, sub conducerea lui G. I. 
Țitovici, artist al poporului din 
R.S.S. Bielorusă, a prezentat un 
bogat program de cintece și dan
suri bieloruse, cintece și dansuri 
ale popoarelor Uniunii Sovietice și 
ale țărilor de democrație populară. 
Cei peste 2000 de spectatori au 
răsplătit cu îndelungi aplauze 
măiestria artiștilor bieloruși.

Vizitele oaspeților 
bieloruși

în cursul zilei de duminica, 
M. A. Minkovici, prim-adjunct al 
ministrului Culturii al R.S.S. Bielo
ruse, și V. A. Cerneavskaia, vice
președintă a Asociației bielofuse 
de prietenie și relații culturale cu 
țările străine, împreună cu I. S. 
Ilin, prim-secretar al Ambasadei 
Uniunii Sovietice la București, au 
vizitat, însoțiți de Eugen Rodan, 
secretar al Consiliului General 
A.R.L.U.S., orașele Galați și Brăila.

La Galați oaspeții au fost pri
miți la sfatul popular regional 

unde au avut o convorbire cu con
ducători ai organelor locale de 
partid și de stat și reprezentanți 
ai oamenilor de cultură. Ei au vi
zitat apoi șantierul naval din lo
calitate.

La Brăila oaspeții au participat 
la o serbare populară organizată 
cu prilejul „Zilelor culturii și ar
tei bieloruse". în cadrul manifes
tărilor ce au avut loc cu acest pri
lej a luat cuvîntul M. A. Minko
vici, care a vorbit despre prietenia 
frățească romîno-sovietică. în a- 
ceeași zi, oaspeții au vizitat Casa 
de copii nr. 2 din Brăila și au 
asistat la spectacolul cu opereta 
„Ana Lugojana", prezentat de Tea
trul muzical din Galați, aflat în 
turneu în orașul Brăila. Luni di
mineața, în drum spre Bacau, oas
peții au vizitat Mausoleul Eroilor 
de la Mărășești.

Luni după-amiază, delegația a 
sosit în orașul Bacău. La Comite
tul Executiv al sfatului popular 
regional, oaspeții s-au întîlnit cu 
reprezentanți ai organelor locale 
de partid și de stat.

Seara, a avut loc la Teatrul de 
Stat din localitate o manifestare 
cultural-artistică dedicată „Zilelor 
culturii și artei bieloruse44.

Au luat cuvîntul M. A. Minko
vici, conducătorul delegației R.S.S. 
Bieloruse, și Ion Ghica, directorul 
Teatrului de Stat.

Scriitorul I. P. Șamiakin, vice
președinte al conducerii Uniunii 
Scriitorilor din R.S.S. Bielorusă, 
P. N. Gavrilenko, președintele 
Uniunii Artiștilor Plastici din 
R.S.S. Bielorusă^ și sculptorul 
A. O. Bembel au sosit duminică 
dimineața în orașul Tg. Mureș. 
Oaspeții au vizitat Palatul Cultu
rii unde au asistat la un program 
artistic, interpretat de artiștii ama
tori din întreprinderile și institu
țiile din Tg. Mureș, care se între
ceau în cadrul celui de-al 5-lea 
concurs al formațiilor artistice de 
amatori. Duminică după-amiază 
oaspeții bieloruși au făcut o vizită 
țăranilor muncitori din comuna 
Dumbrăvioara, raionul Mureș. La 
căminul cultural, ei au asistat la 
un spectacol dat de formațiile ar
tistice din comună în cadrul „Zi
lelor culturii și artei bieloruse",

în cursul zilei de luni oaspeții 
au vizitat orașul Sibiu. La sediul 
sfatului popular și la muzeul 
Bruckenthal, oaspeților li s-a fă
cut o primire călduroasă. în drum 
spre Orașul Stalin, membrii dele
gației din R.S.S. Bielorusă au vi
zitat orașul Victoria.

(Agerpres) ----- e------

Plecarea violonistului 
Ștefan Ruha la Paris
Luni, violonistul Ștefan Ruha, 

laureat al concursurilor muzicale 
internaționale „George Enescu" și 
9,P. 1, Ceaikovski", a părăsit Ca
pitala îndrepți ndu-se spre Paris 
unde va participa la concursul 
„Marguerite Long — Jacques Thi- 
baud". împreună cu violonistul ro
mîn au .mai plecat compozitorul 
Dumitru Bughici și pianistul acom
paniator Ferdinand JVeiss.

DA, procentul de rebuturi 
poate fi redus!

(Urmare din pag, l-a)

s-au ocupat în trecut mai bine 
de problema rebuturilor. La 
gazetele de perete ale acestora 
au fost criticați adesea codașii în 
producție, tinerii slab calificați, ti
nerii indjsciplinați care dădeau 
rebuturi. Din pacate insă colecti
vele posturilor utemiste de control 
n-au mers consecvent pe această 
linie. In momentul de față 
cele două posturi utemiste de 
control de la turnatoria de 
fontă și oțel nu urmăresc și 
nu analizează cauzele rebuturi
lor, nu mobilizează toate forțele 
tinerilor împotriva rebuturilor. 
Dealtfel trebuie spus că cele 
două posturi utemiste de control 
nu pun, în ultima vreme, în acti
vitatea lor accentul principal pe 
problemele de producție. Iar atunci 
cînd se ocupă de problemele pro
ducției p fac în mod general, fără 
date, cifre și fapte concrete.

Problemele amintite ar putea fi 
rezolvate dacă organizațiile 
U.T.M. din cele două secții de 
turnătorie ar desfășura o in
tensă muncă de educare, de 
îndrumare și mobilizare a tu
turor forțelor tinerilor mun
citori într-o acțiune sistema
tică împotriva rebuturilor. A fost

In întîmpinarea celei ue a 15-a 
aniversări a eliberării patriei

Ce pregătesc editurile
Editura de stat pentru UterMură' Theodor Constantin, in care sînt 

și artă și Editura tinerelului pre- înfățișate momente importante din 
gătesc in cinstea celei de-a 15-a lupta poporului romîn împotriva
universuri a eliberării patriei, noi 
lucrări qle scriitorilor noștri inspi
rate din munca șt lupta poporului 
nostru, din viața noua a patriei.

Printre lucrările prevăzute să 
apară sînt roman.ele „Pe muche de 

'cti(k‘‘ de Mihai BeniuC, evocare a 
luptei comuniștilor înainte și după 
eliberarea larii, „Rădăcinile s:nt 
amare" 'volumul V de Zaluirid 
Stanca, satiră ascuțită Ja udresa 
politicianismului burghez, ^Biogra
fii contemporane" , vol. I de Petru 
Dumitriu, in care sînt redate figuri 
de comuniști atit din perioada din
tre ce/e două războaie, cil șl dirt 
anii puterii populare, „Bărăgan" 
voi. II de V. Em. Galan și volumul 
de nuvele „îndrăzneală" de Marin 
Preda.

Din creația lui Tudor Arghezi se 
va edita un volum — edifie biblio
filă — ce va cuprinde întreaga 
operă poetică a marelui scriitor.

In ciclul de „Opere" ale lui Geo 
Bogza se va tipări vol. IV, caprin- 
zirui o selecție dintre cele mai re
prezentative reportaje ale autoru
lui.

Tot In cinstea marii sărbători a 
eliberării vor altare romanele „Șo
seaua nordului" de Eugen Barbu, 
„Tinerețe fără tinerețe" de Ion 
Istratl, „Cazul dr. Udrea" de. B. 
Corlaciu, un volum de nuvele de

Fiecare muncitor 
economisește cite 1000 lei

„Fiecare muncitor să economi
sească cite 1000 lei“. Sub această 
lozincă iși desfășoară activitatea 
muncitorii tineri și vârstnici de la 
Uzinele de tractoare „Ernst Thâl- 
mann“-Orașul Stâdin, dornici de 
a contribui la sporirea acumulări
lor socialiste, Ia îndeplinirea sar
cinilor puse de Plenara C.C. al 
P.M.R. din noiembrie 1958.

A intrat în tradiția muncitorilor 
de la uzinele de tractoare de a se 
preocupa zi de zi de folosirea cu 
chibzuială a metalului, a combus
tibilului, a materialelor auxiliare 
etc. Și iată că în primele patru 
luni ale anului s-au realizat, pe 
întreaga uzină, 5.886.000 lei eco
nomii depășindu-se astfel angaja, 
meritul luat cu peste două milioa
ne lei.

In fruntea acestei acțiuni stau 
muncitorii din sectoarele oțelătie, 
forje, bloc-motor, sculerie și turnă
torie. Îndrumate de organizațiile 
de partid organizațiile U.T.M. din. 
aceste sectoare au desfășurat o 
muncă susținută pentru ca tinerii 
să studieze toate posibilitățile •-

La Uzinele „I. 6. Frimu" din 
Sinaia a intrat în funcțiune o 
nouă secție de tratamente ter
mice. Aici a fost instalat un 
agregat sovietic de călire prin 
inducție cu ajutorul căruia se 
scurtează operația de călire 
cu aproape o oră.

In fotografie: utemistul Niță 
Ion lucrînd la noul agregat.

Foto: AGERPRES

un timp cînd organizațiile U.T.M. 
de aici discutau inai pe larg în a- 
dunările generale problema rebu
turilor, analizau activitatea tineri
lor care dadeau un procent ridicat 
de rebuturi, a celor slab calificați, 
indisciplinați și luau măsuri con
crete de îndreptare a situației. 
Dar aceasta a fost in trecut, pe la 
începutul anului. Acum, cele 
două organizații de secție U.T.M. 
fac foarte puțin în această pri
vință. Deși cunoșteau experiența 
acumulată de tinerii de la uzinele 
„Steagul Roșu“ din Orașul Sta
lin și 1.M.S.-Roman, care au por
nit acțiunea de mobilizare a tu
turor forțelor tinerilor turnători 
împotriva rebuturilor, nu au luat 
prea multe măsuri de extinde
rea ei. Așa se face că mulți ti
neri dau piese rebutate iar în a- 
dunările generale U.T.M., la ga
zetele de perete despre aceasta 
se discută doar tangențial, amin- 
tindu-se că „ar trebui luate mă
suri". Concret însă, birourile 
U.T.M. nu au luat nici un fel 
de măsuri, n-au organizat consfă
tuiri largi cu tinerii în care să 
analizeze cauzele rebuturilor, să 
stabilească planuri concrete, pre
cise de acțiune. Datorită acestei 
situații unii tineri manifestă o a- 

fascismului, pentru eliberarea Șam.
Viafu noug a muncitorilor din 

patria noastră este redată in ro
manele „Valea fiertllui" voi. 11 de 
Dragoș Vicol, „Întâlnire" de Con

stantin Chiriță, precum și in nume
roase volume de nuvele.

Poezia va fi reprezentată prin 
volumele de versuri. ale. lui Eugen 
lebeleanu, Marja Baituș. Veronica 
Portimbacti, Miron Rădu-Paraschi- 
vescu.

Se va reedita roptanul „Negura" 
de Eusebiu Camilar

Alături de aceste lucrări vor a. 
pare in limbile naționalităților con
locuitoare un volum de nuvele de 
Nagțj Istvan, o povestire de Ko
vacs Gyorgy, un volum de versuri 
de Szetnlir Ferenc, precum și alte 
sc'ieri semnate de Siilo Andras. 
Majtenț/i Erik, Katana Szabo și 
alții. ■ ■

Paralel cu editarea noilor creații 
beletristice se vor tipări în colec
ția „Opere" vol. I de I. L. Cara- 
giale și o edifie festivă a romanu
lui „Ciocoii vechi și noi" de Nico- 
lae Filimon.

Iubitorii de literatură vor găsi 
în librării numeroase . alte lucrări 
ale scriitorilor noștri consacrate 
celei de-a 15-a aniversări a elibe
rării patriei.

(Ager preș)

xistente la fiecare loc de munci 
pentru folosirea judicioasă a mate
riilor prime și materialelor, a tim
pului de lucru iii vederea reali
zării de economii. Astfel folo
sind unele materiale vechi pentru 
matrițe, brigada de tineret condu
să de Simian Buciumeanu de la 
secția matrițe, a economisit in 
primele cinci luni ale anului peste 
60.000 lei. Brigada de la ciocanul 
tineretului din secția forjă, con
dusă de iov. Mircea Stanciu, și-a 
îndeplinit și chiar depășit angaja
mentul luat ca fiecare membru al 
brigăzii să realizeze pînă la sfir- 
șitul anului o economie de 1000 
lei. Economiile realizate la secto
rul forjă au dus la reducerea pre
țului de cost peste sarcina de plan, 
pe luna aprilie cu 8,4 la sulă.

Și, acestea, nu sînt decit numai 
cîteva exemple. In ori care secție 
a uzinei ai intra, jnlUnești aceeași 
muncă neobosită pentru realizarea 
sarcinilor sporite de plan pe care 
le are uzina pentru realizarea de 
economii.

Ci BANCILĂ

Vizita delegației 
de tehnicieni chinezi
Delegația de tehnicieni și spe-* 

cialiști chinezi, în frunte cu Siao 
Fan-ciou, secretar general adjunct 
al Comitetului chinez pentru pro
movarea comerțului internațional, 
care a organizat în Capitală expo
ziția „Construcția economică a 
R. P. Chineze", a vizitat luni di
mineața Uzinele „Mao Țze-dun“ 
din Capitală.

însoțiți de conducerea tehnico- 
administrativă a uzinei, oaspeții 
au vizitat principalele sectoare de 
muncă.

Anunț
Centrul școlar silvic Clmpu- 

lung Moldovenesc aduce la cu
noștința celor interesați, că în 
sesiunea 1-10 iulie a.c. se va 
ține un ultim examen de diplo
mă pentru absolvenții fostelor 
școli medii tehnice pentru ex
ploatarea și industrializarea 
lemnului care din anumite mo
tive nu l-au dat in sesiunile 
legale.

Cererile de înscriere se vor 
trimite direct Centrului școlar 
silvic Cimptilung Moldovenesc 
pină la data de 30 iunie 1059. 
Informații suplimentare se pot 
lua și prin telefon nr. 187.

titudine de au tomul țuntire față de 
faptul că procentul admis de re
buturi este sistematic depășit.

La turnătoriile de fontă și 
oțel de la Atelierele C.F.R. 
„Grivița Roșie" procentul de 
rebuturi poate să fie redus. Acolo 
sînt mulți tineri muncitori 
fruntași, bine calificați și ex
periența lor bună în reducerea 
rebuturilor trebuie extinsă. Pen
tru aceasta însă, birourile U.T.M. 
din cele două turnătorii vor trebui 
să pună pe primul plan în activi
tatea lor problema intensificării 
muncii politice care să aibă drept 
țel principal mobilizarea tuturor 
tinerilor împotriva rebuturilor. Ele 
trebuie să arate tinerilor că stă în 
puterea fiecăruia, ca alături de toți 
muncitorii vârstnici, alături de co
muniști să contribuie la reducerea 
rebuturilor sub procentul admis. 
Birourile organizațiilor U.T.M. 
din cele două turnătorii au da
toria de a pune în discuția adu
nărilor generale U.T.M. problema 
rebuturilor și de a lua asemenea 
măsuri care să antreneze pe toți 
tinerii în această importantă ac
țiune economică asupra căreia 
plenara din noiembrie 1958 a 
C.C. al P.M.R. atrage atenția în 
mod deosebit.



De peste hotare 3
Vizita delegației de partid

și guvernamentale a R.D.G. în U.R.S.S.
Mitingul de la Kiev

Azi se deschide Expoziția 
realizărilor economiei naționale 

a U. R. S. S.

KIEV 14 (Agerpres). - TASS 
transmite: La mitingul care a 
avut loc la 13 iunie la Kiev, Ni
kolai Podgornii, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Comunist din 
Ucraina, salutind delegația de 
partid și guvernamentală a 
R.D.G., care a sosit la Kiev, a 
declarat că oamenii sovietici sint 
mîndri de succesele economiei și 
culturii tinerei Republici Demo
crate Germane.

Nikolai Podgornii și-a exprimat 
convingerea că socialismul va în
vinge in R.D.G. in mod definitiv. 
Arătind că oamenii muncii din 
R. D. Germană și toți germanii 
cinstiți intensifică lupta împotri
va politicii antipopulare a milita- 
riștilor și revanșarzilor vest-ger- 
mani și a patronilor lor străini, 
Podgornii a subliniat că această 
luptă întărește prestigiul R.D.G., 
sporește influența ei pe plan in
ternațional.

Nikolai Podgornii a subliniat 
că legăturile de prietenie dintre 
Ucraina și R.D.G. se întăresc și 
și-a exprimat convingerea că con
tactele de prietenie dintre orașe
le, întreprinderile, colhozurile, in
stituțiile științifice și culturale 
ale celor două țări se vor întări 
și dezvolta și mai mult in urma 
vizitei in Ucraina a delegației de 
partid și guvernamentale a 
R.D.G.

Walter Ulbricht, prim-secretar 
al C. C. al P.S.U.G., a declarat 
in cuvintarea sa că deși membrii 
delegației an petrecut puține zile 
în orașul Kiev, ei și-au putut da 
seama de rapiditatea cu care au 
fost Înlăturate marile distrugeri 
pricinuite de fasciștii hitleristi. 
Sensul adine al prieteniei noastre, 
a declarat el> constă în a răpi mi
litarismului german posibilitatea 
de a mai incendia orașele și sa
tele Uniunii Sovietice și ale altor 
țări.

Vorbitorul s-a referit în conti
nuare la marile transformări 
care au avut loc în R.D.G., la si
tuația din Germania occidentală, 
la politica guvernului de la 
Bonn. El a arătat care este sen
sul propunerilor P.S.U.G., ale 
Frontului Național al Germaniei 
democrate și guvernului R.D.G., 
propuneri care urmăresc asigura-

Lărgirea schimburilor comerciale 
între R. P. R. și R. P. Polonă

VARȘOVIA 15 (Agerpres). — 
Delegația guvernamentală a R.P. 
Rormne care a participat la festi
vitățile de deschidere a celui de-al 
28-lea Tirg International de la 
Poznan, a dus in timpul șederii 
sale in R.P. Polonă discuții în 
legătură cu lărgirea schimburilor 
comerciale dintre R.P. Romină și 
R.P. Polonă pe anul 1959.

Ca urmare a acestor discuții la 
14 iunie 1959 s-a semnat un pro
tocol adițional pentru livrări su
plimentare de mărfuri, valoarea a- 
cordului comercial pe anul 1959 
majorlndu-se cu circa 12 la sută. 
Astfel, s-a prevăzut ca R.P. Po
lonă să livreze R.P. Romine dife
rite mașini, instalații, laminate, 
celofibră, coloranti, conserve de 
pește și alte mărfuri. De aseme
nea R.P. Romină va livra R.P. 
Polone motoare electrice, geamuri 
mate, produse petrolifere, ciment, 
traverse de căi ferate, cherestea, 
celuloză din fag, vin, ceară de al
bine și alte mărfuri.

Peninsula balcanică poate și 
trebuie să devină o zonă a păcii, 
a înțelegerii și colaborării fruc
tuoase intre popoarele ce o popu
lează. Este năzuință pe care o 
afirmă răspicat popoarele balcani
ce. Cercuri politice largi, organi
zații inf.uente, ziare de mare ti
raj, oameni de diferite convingeri 
aspiră către o sinceră înțelegere 
balcanică. Dar din păcate, împlini
rea acestui deziderat al oamenilor 
iubitori de pace este in mod grav 
periclitată de acțiunile de înarma
re atomică ce se desfășoară în 
acele. țări balcanice ce sint ade
rente la N.A.T.U. — Grecia și Tur
cia. U atare situa{ie este normal 
să se impună în atenția popoarelor 
vecine, ce nu pot privi cu indife
rență evoluția situației din Bal
cani. Pe această linie de preocu
pări s-a inserts declarația guver
nului romin cu privire la ampla
sarea in Grecia a rampelor de 
l inșare a rachetelor telegnidate și 
problema păcii și securității in 
Balcani.

Repub ica noastră Populară — 
credincioasă politicii de înțelegere 
pașnică pe care o promovează 
consecvent in relațiile mternațio 
naie este interesată in menținerea 
păcii in Balcani și in dezvoltarea 
colaborării mu tilaterale a statelor 
din această regiune. în crearea 
unei zone dcnuclearizate, a păcii. 
Conștient de răspunderea ce revi
ne tuturor țărilor mari și mici de 
a contribui fiecare in parte și prin 
eforturi comune la realizarea unui 
climat prielnic destinderii interna- 
ționa.e, guvernul romin a abordat 
in declarația sa problema căilor 
către asigurarea păcii și securită
ții in peninsula balcanică. Guver
nul nostru a arătat pe bună drep
tate că intensificarea cursei inar 
mărilor in Grecia, agravată in pe
rioada din urmă, nu numai că 
n-are darul să contribuie la con
solidarea păcii in Balcani, dar im
pinge Grecia pe un drum primej
dios. in contradicție flagrantă cu 
interesele păcii. Acțiunile guvernu

rea păcii prin încheierea Trata
tului de pace cu cele două state 
germane și reglementarea situa
ției din Berlin. Dorim ca poporul 
german să respire liber, să tră
iască liber, să nu mai îndure po
vara înarmării atomice și presiu
nea militarismului german.

Popoarele din Europa, precum 
și poporul german harnic, a ară
tat Walter Ulbricht, sint intere
sate ca în inima Europei să ia 
ființă o Germanie democratică și 
iubitoare de pace. Guvernul 
R.D.G. va face totul pentru a 
contribui la destinderea încordă
rii internaționale. De aceea, por
nind de la interesele naționale 
ale întregului popor german, el 
sprijină întru totul politica de 
pace a Uniunii Sovietice. Voi, 
dragi tovarăși și prieteni, a 
spus W. Ulbricht, puteți să vă 
bizuiți ferm pe noi.

Apoi a luat cuvintul Frol Koz
lov, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C.U.S. și prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

Salutăm în persoana membrilor 
delegației de partid și guverna
mentale a R.D.G., a declarat el, 
pe reprezentanții poporului mun
citor din Germania care pentru 
prima oară in istorie au creat pe 
pămintul lor un stat al muncito
rilor și țăranilor.

Treci nd la problemele situației 
internaționale, F. Kozlov a subli
niat că atit poporul sovietic, cit 
și popoarele tuturor țărilor socia
liste, preocupate de construirea 
vieții noi, se pronunță ferm și 
consecvent pentru pace, împotri
va Încercărilor întreprinse de 
grupările cele mai războinice ale 
imperialiștilor de a dezlănțui un 
nou război mondial singeros. F. 
Kozlov a remarcat că in prezent 
situația internațională este destul 
de bună. Forțele partizanilor pă
cii s-au întărit acum considerabil 
și pozițiile lor sint mai trainice 
ca oricind.

Tn cuvîntarea sa, Kozlov a 
vorbit amănunțit despre eforturi
le Uniunii Sovietice și Republicii 
Democrate Germane, precum și 
ale tuturor forțelor iubitoare de 
pace, îndreptate spre rezolvarea 
problemei germane. El a amintit

Din partea romină protocolul 
suplimentar a fost semnat de Ana 
Toma, adjunct al ministrului Co
merțului al R.P. Romine, iar din 
partea poloneză de Tadeusz Krop- 
czynski, ministru adjunct la Mi
nisterul Comerțului Exterior al 
R.P. Polone. La semnare au fost 
de față J. Trendota, ministru ad
junct la Ministerul de Finanțe al 
R.P. Polone, dr. Titus Cristureanu, 
vicepreședinte al Camerei de Co
merț a R.P. Romine, Niculae Z. 
Ionescu, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al R.P. Romine în Po
lonia, Alexandru Filip, reprezen
tantul Agenției economice a R.P. 
Romine la Varșovia, precum și 
funcționari superiori ai Ministeru
lui Comerțului Exterior al R. P. 
Polone.

La 14 iunie delegația romină a 
plecat spre țară.

In aceeași zi delegația a sosit 
la București.

lui grec sînt cu atit mai surprin
zătoare, cu cît se petrec într-o pe
rioadă în care conjunctura inter
națională creează perspective noi 
pentru pace.

Țările lagărului socialist susțin 
neobosit ideea unei zone balcani
ce a păcii, în care să fie eliminată 
înarmarea atomică. Au fost primi
te cu justificat interes propunerile 
făcute de N. S. Hrușciov în legă
tură cu crearea unei zone denu- 
clearizate in Balcani și in bazinul 
Mării Mediterane. Pentru a trans
forma Balcanii intr-o regiune a 
păcii este nevoie să se stabilească 
o trainică înțelegere între statele 
balcanice, înțelegere ce nu poate 
fi afectată de deosebirile orindui- 
rilor sociale. încă din 1957, tova
rășul Chivu Stoica a propus in 
numele guvernului R.P.R. o intil
nire a șefilor guvernelor balcanice 
pentru a înfăptui o înțelegere co
lectivă, bazată pe deplina egalita
te in drepturi între state, pe res
pectul reciproc al suveranității, pe 
neamestecul in treburile interne. 
Evoluția situației internaționale, și 
cu deosebire evoluția situației din 
zona balcanică, dovedește că pro
puneri.e formulate de guvernul 
nostru în 1957 își păstrează pe 
deplin actualitatea. O intilnire a 
șefilor de guverne ale statelor bal
canice ar putea examina și adopta 
hotărîri de natură să consolideze 
pacea în Balcani. Declarația gu
vernului nostru a menționat posi 
biiitatea ex minării si adoptării 
unui tratat de înțelegere și secu
ritate colectivă a regiunii balca
nice. Prin acest tratat, statele din 
Balcani s-ar angaja să rezolve pe 
cale pașnică orice problemă liti
gioasă, să nu recurgă la agresiuni 
sau la amenințări cu război in ra
porturile reciproce, să nu admită 
stocarea de armament atomic și 
nuclear, sau stationarea unităților 
militare dotate cu armament ato
mic și nuclear aparținind unor 
state străine de regiunea balcani
că sau instalarea de rampe pentru 
lansarea de rachete și proiectile 

despre esența recentelor propu
neri ale Uniunii Sovietice cu pri
vire la Berlinul occidental și Tra
tatul de pace cu Germania făcu
te in cadrul conferinței de le Ge
neva a miniștrilor Afacerilor Ex
terne.

Trebuie să sperăm că forțele iu
bitoare de pace ale poporului 
german vor ști să potolească ca
petele peste măsură de infierbin- 
tate ale revanșarzilor din Germa
nia occidentală și vor determina 
guvernul R. F. Germane să țină 
seama de voința poporului său.

Credem de asemenea, a spus 
în continuare Kozlov, că guver
nele S.U.A., Angliei și Franței nu 
pot să nu-și dea seama ce ur
mări triste poate avea pentru o- 
menire și in primul rind pentru 
țările capitaliste politica dezlăn
țuirii unui nou război. Dorim să 
credem, a spus el, că guvernele 
acestor țări vor găsi destulă pu
tere de voință, vor da dovadă de 
singe rece și rațiune necesară 
pentru a respinge calea primej
dioasă pe care ii împing revan
șarzii vest-germani și cercurile 
cele mai agresive din țările lor.

★
KIEV 14 (Agerpres). TASS 

transmite : In dimineața zilei de 
14 iunie Walter Ulbricht, prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G., Otto 
Grotewohl, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. D. Germa
ne, și ceilalți membri ai delega
ției de partid și guvernamentale 
a R. D. Germane care se află în 
vizită la Kiev, Frol Kozlov, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., Nikolai 
Podgornii, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Ucraina. Damian Ko- 
rotcenko, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al R.S.S. U- 
crainene, Nikifor Kalcenko, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R.S.S. Ucrainene, au vizitat 
Expoziția experienței înaintate în 
agricultură.

★
GORKI 15 (Agerpres). — TASS 

transmite: în după-amlaza zilei 
de 15 iunie Walter Ulbricht, Otto 
Grotewohl și membrii delegației 
de partid și guvernamentale a 
Republicii Democrate Germane, 
care fac o călătorie prin Uniunea 
Sovietică au sosit la Gorki, stră
vechi oraș rus și important cen
tru industrial de pe Volga.

Ecouri la Declarația 
guvernului romîn
NEW DELHI 15 (Agerpres). - 

Ziarul „National Herald" din Luck
now a publicat sub titlul „Romî- 
nia propune o conferință balcanică 
la nivel înalt" extrase din Decla
rația guvernului romîn cu privire 
la amplasarea în Grecia a rampe
lor de lansare a rachetelor tele
ghidate și problema păcii și secu
rității în Balcani. Ziarul subliniază 
că deși Rominia și alte țări socia
liste sint membre ale Tratatului de 
la Varșovia, iar Grecia și Turcia 
fac parte din N.A.T.O., aceasta 
nu trebuie să constituie o piedică 
în calea unui tratat de înțelegere 
și securitate colectivă.

Ziarul „Tribune" din Ambala a 
publicat, de asemenea, extrase 
din Declarația guvernului romîn, 
arătind că Rominia a reînnoit pro
punerea de acum doi ani pentru 
convocarea unei conferințe a pre
mierilor statelor balcanice.

Cui servește 
atitudinea negativă 
a guvernului grec?

teleghidate pe teritoriul lor. Un 
asemenea tratat ar putea să soli
cite garanții ale marilor puteri în 
sensul respectării hotărârii statelor 
din Balcani de a transforma .a- 
ceastă regiune intr-o zonă a păcii. 
Formulind propunerile sale, gu
vernul romin se declara gata să 
ia in considerare orice propuneri 
ale guvernului grec sau ale altor 
state participante, inspirate de nă
zuința păcii in Balcani.

Propunerile guvernului nostru 
au stirn.t un larg ecou în țările 
balcanice și nu numai in Balcani 
ci in întreaga Europă. R. P. Al
bania și R. P. Bulgaria și-au ex
primat acordul lor deplin pentru 
ideea unei zone denuciearizate în 
Balcani. Intr-o cuvintare recenlă, 
președintele Tito a arătat că Bal
canii trebuie să devină țn întregi
me o zonă denuclearizată. Și in 
Turc.a s-au făcut auzite glasuri 
ce-și exprimau interesul pentru 
propunerile rominești.

Se poate afirma că inițiativa 
țării noastre a determinat un inte
res cu totul special in opinia pu
blică greacă. Acest interes își are 
originea in îngrijorarea cu care 
întregul popor grec, oamenii poli
tici clarvăzători urmăresc trans
formarea Greciei în bază atomică 
americană, lipsa de realism a po
litic 1 externe grecești, consecințe
le nefaste ale „alianței atlantice" 
pentru interesele naționale ale Gre
ciei. Doi oameni polit'ci de seamă 
ai Greciei — liderul liberal Veni- 
zelos și liderul partidului progre

MOSCOVA 16. — Coresponden
tul Agerpres transmite: Comite
tul de stat pentru legăturile cul
turale cu țările străine și Comite
tul general al Expoziției realizări
lor economiei naționale a U.R.S.S. 
au organizat la 15 iunie, la Mos
cova o conferință de presă la care 
âu participat ziariști sovietici și 
străini.

luri Maksariov, președintele Co. 
mitetului de stat tehnico-științific 
de pe lingă Consiliul de Miniștri 
al U.R.S.S., directorul Comitetu
lui general al Expoziției, a anunțat 
că Expoziția se va deschide marți 
la ora 17. El a declarat că în pa
vilioanele expoziției vor fi prezen

Conferinfa Federației 
Tineretului Democrat

din
BAGDAD 15 (Agerpres). — La 

Bagdad își continuă lucrările pri
ma conferință a Federației Tine
retului Demorcat din Irak, la care 
participă delegații ale organiza
țiilor de tineret din mai multe 
țări. In ședința din 14 iunie, Du
mitru Popescu, membru al Birou-

Salutul delegației Uniunii Tineretului 
Muncitor din R. P* R.

Permiteți-mi ca in numele Comi
tetului Central al Uniunii Tinere
tului Muncitor din Republica 
Populară Romină, să mulțumesc 
reprezentanților tineretului ira
kian pentru invitarea delegației 
noastre și să salut călduros Con
gresul dumneavoastră.

Împreună cu întregul popor ro
mân, tineretul romîn a manifestat 
simpatie ți un adine sentiment de 
solidaritate față de lupta eroică a 
poporului irakian, a tinerei sale 
generații, pentru răsturnarea re
gimului lui Nuri Said, pentru do- 
bindirea independenței naționale a 
țării, pentru zădărnicirea complotu
rilor urzite de agresorii americani 
ți englezi împotriva patriei voastre.

Republica Irak a pornit pe dru
mul unei dezvoltări noi în care tî- 
năra generație iți găsește un cimp 
larg de manifestare a energiei ți 
patriotismului ei, în interesul pro
gresului țării, al consolidării inde
pendenței ei naționale, al apărării 
păcii. Știm că tineretul irakian iți 
iubețte patria, iubețte libertatea ți 
că lozinca de luptă formulată de 
premierul Kassem „pină la ultima 
picătură de singe in apărarea pa
triei" reprezintă propriul său an
gajament in fața poporului.

Congresul dumneavoastră menit 
să pună bazele unei largi organi
zări de masă va reprezenta fără 
îndoială o etapă importantă in mo
bilizarea forțelor tineretului ira
kian la opera de dezvoltare a țării, 
la înfăptuirea sarcinilor actuale 
care stau in fața poporului dv., la 
lupta tineretului din întreaga lume 
pentru pace ți progres social.

Tineretul romin împreună cu în
tregul popor este angajat într-o 
uriașă operă socială care are drept 
scop construirea socialismului in 
țara noastră. Pe această linie, 
a construirii revoluționare a socie
tății noi, socialiste, poporul nostru, 
condus de Partidul Muncitoresc 
Romin, a obținut într-un timp 
scurt succese fără precedent în is
toria țării.

Trebuie să spunem că țara noa
stră a moștenit de la vechiul regim 
burghezo-moțieresc o situație foar
te grea, caracterizată prin înapo
ierea economică ți socială. Știm că 
și țara dumneavoastră a primit o 
moștenire dureroasă de pe vremea 
regimului monarhic ți a colonia
lismului prădalnic.

Istoria ultimilor 15 ani ai țării 
noastre, a dovedit incă odată că 
atunci cînd poporul iți ia soarta în

sist Markezinls — au exprimat 
într-o declarație comună sprijinul 
lor pentru propunerea menită să 
transforme Balcanii intr-n zonă 
denuclearizată. Markezinls arăta 
într-un articol al său: „Națiunea 
greacă este neliniștită din cauza 
primejdiei directe ce decurge din 
amplasarea rachetelor. Numeroși 
greci consideră că Grecia nu are 
motive să se amestece în aven
tura creării de baze pentru rachete 
pe teritoriul său". Fostul ministru 
de externe P. Arghiropulos scria 
în „Anexartitos Typos" că con- 
simtămintul de a amplasa baze a- 
mericane pentru rachete in Gre
cia o va împinge pe un drum pe
riculos și o va izola. Opinii ase
mănătoare exprima și ziarul de 
dreapta grec „Estia“ arătind că : 
„Dacă in prezent S.U.A. prin in
termediul comandamentului ameri
can al N.A.T.O. exercită presiuni 
asupra noastră, cerind amplasarea 
cît mai grabnică a bazelor de ra
chete in Grecia, ele fac aceasta nu 
in interesul Greciei, ci tn intere
sul lor personal. Nu trebuie să fim 
distruși din cauza americanilor... 
Trebuie să renunțăm la amplasa
rea bazelor de rachete pe teritoriul 
nostru"

Guvernul grec perseverînd pe 
drumul per culos pe care a pornii 
a hotărî! să ignoreze cerința clar 
exprimată a unor cercuri larg' 
ale opiniei publice di.r Grecia si 
a respins propunerea guvernului 
romîn, propunere destinată reali
zării unei înțelegeri balcanice. Ci

tate pentru prima dată, concomi
tent, ultimele realizări ale indus
triei și agriculturii, științei, tehni
cii și culturii sovietice. Pe terito
riul fostei Expoziții agricole s-au 
ridicat 18 pavilioane noi. La ex
poziție vor fi. prezentate peste 
100.000 exponate mari; pentru a 
examina fiecare exponat în parte 
timp de 5 minute ar fi nevoie de 
un an de zile.

luri Maksariov a declarat că la 
deschiderea Expoziției, au fost in
vitați conducătorii partidului co
munist și ai guvernului sovietic și 
peste 90.000 de reprezentanți ai 
oamenilor muncii și intelectuali
tății.

Irak
lui C.C. al U.T.M., redactor șef 
al ziarului „Scînteia tineretului", 
a adus conferinței salutul tinere
tului romîn. Au rostit de asemenea 
cuvîntări de salut delegați din Al
bania, Cuba, Rugiunea Siriană a 
R.A.U. și U.R.S.S.

propriile sale miini, el este capa
bil de adevărate minuni. In dome
niul dezvoltării industriale, de pil
dă, țara noastră a înregistrat in 
ramura construcțiilor de mașini și 
a prelucrării metalelor — care are 
un rol hotărîtor — o producție de 
7,5 ori mai mare decit in anul 
1938, anul de vîrf al creșterii pro
ducției in regimul trecut. Producția 
industriei chimice va depăși la 
sfirșitul anului curent de 10 ori 
nivelul din 1938. In ultimii opt 
ani ți jumătate, salariul real al 
celor ce muncesc în sectorul socia
list de stat a crescut cu aproape 
60 la sută.

Rezultatele ți perspectivele din 
ce in cc mai largi care se deschid, 
însuflețesc milioane de tineri mun
citori, țărani și intelectuali din Re
publica Populară Romină. Organi-' 
rația noastră — Uniunea Tineretu
lui Muncitor, sub conducerea Par
tidului Muncitoresc Romîn — a 
inițiat multiple forme de antrenare 
a tineretului la muncă în produc
ția industrială ți agricolă, la ac
țiuni voluntare de construcție, la 
învățătură, în acțiunea de cultura
lizare. Uniunea Tineretului Mun
citor se străduiește ca în procesul 
muncii să educe un tineret cult, 
cu inalte trăsături morale, înarmat 
cu cea mai înaltă ți mai umanita
ră ideologie ți etică : marxism- 
leninismul.

Dragi prieteni ți tovarăși,
Tineretul din țara noastră con

sideră că tinerelul irakian este o 
forță puternică in lupta mondială 
a tinerei generații pentru pace și 
progres. El îți exprimă încrederea 
că relațiile de prietenie ți colabo
rare cu tineretul irakian vor fi pe 
viitor din ce in ce mai strinse, 
servind în mod activ idealurile 
înaintate ale mișcării mondiale a 
tineretului. Noi sperăm că cu prie
tenii irakieni ne vom întilni din 
nou in curând în cadrul marei ma
nifestații care va avea loc în anul 
acesta la Viena — cel de-al VII-lea 
Festival Mondial al Tineretului ți 
Studenților pentru Pace ți Priete
nie.

Dați-mi voie ca in numele tine
retului din Republica Populară Ro- 
mînă ți al organizației sale revolu
ționare, să urez bravului tineret 
irakian succes deplin în lupta sa 
nobilă pentru apărarea indepen
denței patriei sale, pentru o viață 
mai bună, pentru pace în lumea 
întreagă.

tind nota greacă iți dai seama cu 
ușurință de inconsistența argu
mentelor, de netemeinicia faptelor 
ce sînt invocate în sprijinul unei 
poziții negative. E ciudat să afli 
din nota greacă că o propunere ca 
cea privind denuclearizarea Bal
canilor ar reprezenta „o interven
ție" in treburile interne ale Gre
ciei. Instalarea de rampe pentru 
rachete nu este o problemă ce pri
vește doar Grecia. Aceste rachete 
nu sint un obiect ornamental, niște 
bibelouri menite să înfrumusețeze 
o vitrină. Ele sint arme de distru
gere ce nu sînt destinate pentru 
uz intern: aceste arme sînt pre
gătite împotriva vecinilor Greciei, 
împotriva țărilor socialiste. Se mai 
știe că instalațiile de rachete vor 
aduce inevitabil controlul milita
rilor amer câni care vor hotărî 
eventuala lor utilizare. Oare po
poarele balcanic; pot privi cu ne
păsare o'asemenea stare de lu
cruri ? Oare protestul lor justificat 
poate fi calificat drept „o inter
venție inadmisibilă în viața poli
tică internă a Greciei" ?

Răspunsul guvernului grec nea
gă în mod neconvingător valoarea 
unei dezarmări limitate sau chiar 
totale, aplicată la o anumită parte 
a globului. Ce alternativă oferă 
guvernul grec? In ultimă instan
ță, guvernul grec propune conti
nuarea cursei înarmărilor, intensi
ficarea ci. Oare — se naște în 
mod firesc întrebarea — poate fi 
păstrată și întărită pacea pe a- 
ceastă cale ? Cursa înarmărilor

Cu aparatul fotografic în țările capitaliste

Studenții japonezi 
în luptă

Peste 150.000 studenți japonezi 
au ținut mitinguri și au organizat 
demonstrații in 40 de localități îm
potriva politicii guvernului Kiși de 
infeudare a țării către S.U.A. La 
Tokio, peste 5000 studenți, după 
ce au ținut un miting la Hibiya 
Park, au demonstrat in cartierul 
comercial al orașului. Cum poliția 
a arestat un număr de studenți, 
ceilalți s-au așezat timp de o oră 
pe pavajul străzii, cerind elibera
rea tovarășilor lor. (fotografia 1).

In fotografia 2, la mitingul cen
tral ținut la teatrul în aer liber 
din Hibiya Park din Tokio. Pe 
pancarde scrie : „Neutralitate pen
tru Japonia", „Prietenie cu 
China".

Conferința de la Geneva
GENEVA 15 (Agerpres). — 

Trimisul special Agerpres, C. Ră- 
ducanu, transmite :

întreruptă pentru două zile la 
cererea unor miniștri, respectiv 
Couve de Murville și Selwyn 
Lloyd, care au folosit prilejul pen
tru consultări cu guvernele lor, 
Conferința de la Geneva și-a reluat 
lucrările luni după-amiază. Intîl- 
nirea neoficială a celor patru mi
niștri de Externe programată ini
țial pentru ora 15,30 a fost ainî- 
nată cu două ore la cererea miniș
trilor occidentali care au dorit 
să-și confrunte punctele de vedere 
și să-și coordoneze pozițiile pentru 
discuția cu Andrei Gromîko.

Ședința a avut loc la reședința 
delegației franceze între orele 17,30 
și 20,15 (ora locală). Următoarea 
intilnire neoficială a celor patru 
miniștri este programată pentru 
miercuri, ora 15,30, la reședința 
delegației britanice. Marți nu are 
loc nici o ședință.

Cercurile din preajma conferin
ței atribuie o mare atenție întîlnirii 
celor patru, considerată ca deose
bit de importantă pentru viitoarea 
desfășurare a dezbaterilor sau, 
după unii, pentru fixarea conținu
tului pe care îl va avea comunica
tul final al conferinței, intrată de
sigur în faza ei finală.

După „peripețiile dramatice" 
provocate de miniștrii occidentali 
în ultimele ședințe ale săptămînii 
trecute, cînd s-a încercat întreru
perea lucrărilor, tocmai în mo
mentul în care delegația sovietică 
prezentase noi propuneri inspirate 
de dorința de a se găsi o platfor
mă comună pe baza aprecierii rea
liste a situației din Berlin, se spe
ră ca cele 48 de ore de întreru
pere să fi permis delegaților occi
dentali să-și reexamineze pozițiile 
în vederea continuării unui dialog 
ale cărui rezultate pozitive au în- 
tîrziat pînă acum să se arate.

Se știe că luni dimineață a avut 
loc la Londra un consiliu de mi

creează încordare în relațiile inter
naționale, sădește neîncredere, ac
centuează divergențele, împiedică 
crearea acelui climat ce este indis
pensabil consolidării păcii.

Nota greacă reia un argument 
pe care cercurile conducătoare de 
ia Atena l-au mai folosit fără a 
reuși însă să demonstreze justețea 
lui. Conducătorii guvernului grec 
afirmă că existența unor dificultăți 
în relațiile dintre Grecia și unele 
țări socialiste ar împiedica reali
zarea conferinței balcanice. Ar
gumentul este fals. Conferința bal
canică poate fi tocmai acel instru
ment cu ajutorul căruia diferendele 
să fie înlăturate. In zilele noastre 
ideea tratativelor și-a ciștigat o 
autoritate mondială de care sînt 
obligați să țîn'ă seama chiar și 
promotorii „războiului rece". Nu 
poți să nu remarci că atitudinea 
guvernului grec nu este de natură 
să contribuie la o coexistență paș
nică a statelor cu diferite orinduiri 
sociale în peninsula balcanică.

Citind nota greacă iți pui între
barea : cui servește atitudinea ne
gativă a guvernului de la Atena, 
corespunde ea intereselor naționa
le ale Greciei ? Oare nu sînt sa
crificate interesele firești vitale 
ale Greciei din dorința de a urma 
fără discernămint o politică de 
inspirație străină ? Nu cumva au 
fost părăsite interesele Greciei de 
dragul apărării unor interese ce 
sint străine de poporul grec? O 
serie de fapte menționate de presa 
greacă oferă unele indicații reve
latoare. îndată ce a devenit cunos
cută noua propunere romîncască. 
ambasadorul grec în S.U.A. a fost 
convocat de urgență la Departa
mentul de Stat, iar după convorbi
rile cu personalități oficiale arreri- 
cane el și-a afirmat împotrivirea 
față de inițiativa guvernului R. P. 
Romine. Ziarul „Eleftheria" subli
nia că poziția guvernului grec „a 
fost determinată de declarația am
basadorului Greciei la Washing
ton". Ziarul „Estia“ vorbea cu a- 
mărăciune de faptul că Grecia se

niștri care, după expresia agenției 
U.P.I., ar fi confirmat „intenția 
guvernului britanic de a continua 
discuțiile de la Geneva în vederea 
obținerii unui rezultat", după ce 
discursul lui Macmillan de sirabă- 
tă a indicat după ziarul „New 
York Herald Trihune", că „există 
suficiente speranțe de a se ajunge 
la o anumită înțelegere". „Nu este 
exclus, scrie ziarul „Times", ca dl. 
Selwyh Lloyd să se fi întors la 
Geneva cu o formulă care să per
mită conferinței să meargă îna
inte".

Observatori de obicei bine infor
mați recunosc că lipsa de succes 
a presiunilor occidentale îi obligă 
acuta pe delegații occidentali să 
caute îormule viabile pentru ieși
rea din impas, „nedorind să ia a- 
supra lor un eșec plin de conse
cințe serioase" („Le Monde"). Este 
evident că pe baza acceptării unui 
statut provizoriu al Berlinului Oc
cidental care să mențină în oraș 
pentru o perioadă limitată trupe 
occidentale simbolice și să interzi
că înarmarea atomică sau instala
rea de rampe de lansare, tratativele 
pot continua și un acord este po
sibil.

Nici într-un caz, nici intr-altul, 
recunosc majoritatea observatori
lor punerea sttb semnul întrebării 
a conferinței la nivel înalt nu-și 
are rost, deoarece a pretinde „con
diții preliminare" înseamnă a evita 
de fapt întîlnirea șefilor de guver
ne. Acest lucru a fost subliniat 
explicit de Bevan care a declarat: 
„Conferința de la Geneva a fost 
totdeauna privită ca o intilnire 
preliminară aceleia la nivel înalt. 
Nu s-ar putea găsi nici o justifi
care dacă Conferința de la Geneva 
s-ar întrerupe fără a se fixa o 
conferință la nivel înalt pentru a- 
ceasta vară. Dacă s-ar întîmpla 
așa ceva, aceasta s-ar datora într-o 
mare măsură faptului că puterile 
occidentale vor să evite o Intilni
re la nivel înalt".

află în situația în care așteaptă 
„ordinele unui șef oarecare de la 
Departamentul de Stat al S.U.A. 
pentru a putea răspunde lui Chivu 
Stoica". Ziarul „Avghi" califica 
nota greacă drept „pur și simplu 
un răspuns american scris în lim
ba greacă".

Atitudinea negativă a guvernu
lui grec a stir nit indignarea opi
niei publice. Oamenii simpli din 
Grecia nu pot să nu facă o legă
tură directă între poziția Greciei 
în problema înțelegerii balcanice 
și unele fapte recente privind înar
marea atomică a acestei țări. Po
trivit agenției „France Presse" 
chiar în octombrie 1959 pe pămin- 
tul Greciei vor sosi primele baterii 
de proiectile teleghidate. Interesant 
este faptul remarcat de presa grea
că că, acordul greco-american pri
vind înarmarea atomică a Greciei 
nu va fi prezentat parlamentului 
grec, ci... Congresului S.U.A. Zia
rul „Eleftheria" califică drept „sa
mavolnicie" refuzul guvernului 
atenian de a aduce în discuția 
parlamentului acordul greco-ame
rican. Aceiași termeni folosea și 
ziarul „Anexartitos Typos".

Popoarele balcanice nu pot con
sidera răspunsul Greciei la propu
nerile rominești ca o contribuție la 
cauza înțelegerii între popoare. 
Deși guvernul grec își afirmă prin 
citeva fraze intenții pașnice, el nu 
le vădește prin atitudinea față de 
problemele vitale pentru pace.

Peninsula balcanică nu trebuie 
să fie un butoi cu pulbere. Balca
nii pot să devină o zonă a păcii. 
Țara noastră, ca și celelalte țări 
socialiste, vor acționa cu aceeași 
energie pentru a realiza o trainică 
înțelegere balcanică. A transforma 
Balcanii într-o regiune a convie
țuirii pașnice, a păcii, înseamnă a 
aduce 6 contribuție de seamă la 
cauza destinderii internaționale. Io 
crearea acelei atmosfere care să 
înlăture suspiciunea și să nete
zească drumul spre o colaborare 
sănătoasă.

EUGEN1U OBREA

Comunicarea unui om 
de știioțâ romîn 

apreciată în U.R.S.S.
MOSCOVA 15. — Coresponden

ta! Agerpres transmite :
Prof. Al. Domșa, rectorul Insti

tutului politehnic din Cluj, care se 
află în Uniunea Sovietica la invi
tația Societății unionale peniru 
răspindirea cunoștințelor politice 
și științifice, a prezentat la Comi
tatul de stat tehnico-științific de 
pe lingă Consiliul de Miniștri a! 
U.R.S.S. o comunicare intitulată 
„Știința în sprijinul bazei tehnico- 
niateriale a construirii socialismu
lui în R.P. Romină".

Al. Domșa a vorbit despre dez
voltarea științelor tehnice, agrono
miei, medicine:, botanicii și altor 
ramuri ale științei, ale căror reali
zări contribuie la construirea so
cialismului. Au fost de față un 
mare număr de oameni de știință, 
planificatori, activiști, care după 
prelegere au pus numeroase între
bări.

Societatea unională pentru răs- 
pîndirea cunoștințelor politice și 
științifice a mulțumit omului de 
știință romîn pentru comunicarea 
sa interesantă. Aceeași comunicare 
a fost prezentată de prof. Al. 
Domșa la Leningrad in fața unui 
numeros auditoriu științific.

MOSCOVA. La 14 iunie ziarele 
„Pravda" și „Izvestia" au publicat 
scrisoarea tai N. S. Hrușciov în 
care aduce mulțumiri tuturor or
ganizațiilor și persoanelor ce i-au 
transmis felicitări cu ocazia de
cernării titlului de laureat al Pre
miului Internațional Lenin „Pentru 
întărirea păcii între popoare".

Această înaltă prețuire a activi
tății mele, se spune printre 
altele în scrisoare, o consi
der ca o recunoaștere inter
națională a meritelor Uniunii So
vietice în lupta pentru menținerea 
păcii, pentru coexistență pașnică și 
colaborare între toate statele și o 
atribui în întregime Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice.

In scrisoarea sa, N. S. Hrușciov 
asigură că și de acum înainte își 
va consacra toate forțele luptei 
pentru triumful politicii externe le
niniste de pace, pentru întărirea 
păcii și prieteniei între popoare.

MOSCOVA. — Incepînd de la I 
octombrie a.c., 6 milioane de mun
citori și funcționari din industria 
constructoare de mașini și de pre
lucrare a metalelor din U.R..S.S. 
vor trece in mod treptat ta ziua 
de muncă de șapte ore. Această 
aefiune se va termina în anul 1960.

Astfel, fiecare din cei 6 milioane 
de constructori de mașini din 
Uniunea Sovietică va realiza în 
decursul^ unui an peste 30 de zile 
de odihnă suplimentare.

MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
TASS transmite: Cu prilejul îm
plinirii a 70 de ani de la njoartea 
lui Mihaîl Eminescu, la 15 iunie, 
conducerea Asociației dg prietenie 
sovieto-romîne a organizat o 
reuniune, consacrată memoriei ma
relui poet romîn.

Poeta Vera Inber, membră a 
conducerii Asociației, a subliniat 
in cuvîntarea de deschidere a a- 
cestei reuniuni că Eminescu, care 
a lăsat o mare moștenire literară, 
a exercitat o puternică influență 
asupra dezvoltării culturii romî- 
nești din secolul al XX-lea.

ROMA - La 9 iunie s-a des
chis la Teatrul Comunal din Bo
logna, dip inițiativa Asociației 
Italia-Romînia, expoziția „Afișul 
de spectacol în Rominia". Expozi
ția cuprinde peste 40 de lucrări 
ale unor desenatori romîni de afi
șe, prezentînd spectacole de tea- 
tru, operă și cinematograf.

Expoziția care se bucură de un 
deosebit succes, a fost vizitată în 
decurs de trei zile de peste 8.000 
de persoane.

PARIS 15 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 14 iunie s-a 
deschis în suburbia pariziană Ivry. 
sur-Seine cel de-al 32-lea Congres 
al Confederație: Generale a Mun
cii (C.G.T.) — cea mai mare 
uniune sindicală din Franța. La 
lucrările congresului participă a- 
proxiinativ 1.500 de delegați.

R3DACI1A șl ADMINISTRATA : București. Pia^a „Sririteii". Iei. 17.60.10. Tiparul : Combinatul Puiigrafio „Casa Scînteii". STAS 3452 52.


