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Îmbunătățirea muncii U. T. M. 
în dezbaterea conferințelor regionale Din poșta 

de ieri

Economii - echivalente 
cir prețul de cost a 6 tractoare

r»-*** e*- ——------
j In urmă cu un an de zile, tinere- 
1 tul «Uzinelor de tractoare din Orașul 
’ Stalin a trecut să aplice prețioasa ini

țiativă ds a realiza economii echiva
lente cu prețul de cost al unor impor
tante produse finite.

Asemeni unui gospodar care-și chib
zuiește avutul, tinerii de aici au folosit cu price
pere materia primă și și-au organizat munca in așa 
fel, incit in decurs de un an de zile au realizat 
economii echivalente cu prețul de cost a patra 
tractoare.

Alături de oamenii muncii, care s-au angajat ca 
în cinstea zilei de 23 August să obțină noi suc
cese, tinerii de la Uzinele dc tractoare, sub indru- 

î marea comuniștilor, s-au angajat să realizeze eco- 
j nomii egale cu prețul de cost a două tractoare 
! K.D. 35. Comitetul organizației de bază U.T.M. a 
j mobilizat tineretul in lupta pentru noi economii. 
» Conturile individuale ca și cele colective cuprind 
j acum cifre grăitoare care vorbesc despre eroismul 
!’ in muncă al constructorilor <le tractoare.

Munca avîntată, a fost încununată de noi succese. 
Pînă acum au fost realizate economii echiva

lente cu prețul de cost al unui tractor KD. 35.
| Angajamentele luate prind viață. Despre acest 
' lucru vorbesc și scrisorile dc mai jos.

Ne pregătim pentru noi realizări

PE BAZA HOTARÎRII Biroului Po
litic al P.M.R. în luna iulie a.c. au 
loc conferințele ‘organizațiilor regio

nale pentru dări de seamă și alegeri și 
conferința pe țară a U.T.M. — eveniment 
de o deosebită importanță în viața Uniunii 
Tineretului Muncitor.

Pregătirea și desfășurarea conferințelor 
organizațiilor regionale U.T.M. are loc 
sub directa conducere a comitetelor re
gionale de partid. De asemenea la lucră
rile conferințelor regionale U.T.M. iau 
parte secretari ai comitetelor regionale de 
partid care în cuvîntul lor, în numele co
mitetelor regionale de partid dau prețioase 
îndrumări cu privire la îmbunătățirea 
muncii U.T.M.

Conferințele organizațiilor regionale 
U.T.M. ținute pînă acum au analizat te
meinic în spiritul articolului redacțional 
din „Scînteia", ..Pentru continua îmbună
tățire a muncii Uniunii Tineretului Mun
citor**  contribuția pe care au adus-o or
ganizațiile U.T.M., sub conducerea parti
dului, la lupta pentru traducerea în viață 
a Hotărîrilor plenarei lărgite a C.C. al 
P.M.R. din august 1953.

Din dările de seamă prezentate confe
rințelor a reieșit că zeci de mii de utemiști 
și tineri sînt*  antrenați în întrecerea so
cialistă, sînt organizați în brigăzi ute- 
miste de producție și de calitate și în 
posturi utemiste de control, descoperă și 
folosesc noi metode și inițiative în muncă 
și luptă cu forțe sporite pentru mărirea 
producției și productivității muncii, pen
tru scăderea prețului de cost și o calitate 
ruperioară a produselor, pentru realizarea 
unui regim sever de economii. De aseme
nea din rîndurile utemiștilor și tineretului 
s-au ridicat mulți fruntași ai întrecerii 
socialiste, inovatori, raționalizatori, cunos- 
cuți in întreaga țară.

In sectorul socialist și individual al 
agriculturii lucrările conferințelor regio
nale U.T.M. au scos la iveală realizările 
obținute de organizațiile U.T.M. în direc
ția creșterii producției agricole, animale 
și vegetale, în direcția consolidării și lăr
girii sectorului socialist în agricultură, în 
direcția întăririi alianței dintre clasa 
muncitoare și țărănimea muncitoare. Lu
crările unor conferințe regionale U.T.M., 
așa cum a fost conferința Regiunii Auto
nome Maghiare, au prilejuit o manifestare 
entuziastă a frăției tineretului romîn cu 
tineretul minorităților naționale.

După cum dovedesc lucrările conferințe
lor regionale U.T.M. a crescut și rolul or
ganizațiilor U.T.M. din școli și institute 
de învățămînt superior în mobilizarea 
elevilor și studenților la îmbunătățirea 
muncii de învățătură.

Cu toate acestea, lucrările conferințelor 
regionale U.T.M. de pînă acum au arătat 
că activitatea multor organe și organizații 
U.T.M. cum sînt de exemplu cele din re
giunile Hunedoara, Ploești, Craiova, Timi
șoara. etc. nu este încă la înălțimea sar
cinilor încredințate de partid tineretului.

A reeșit astfel că în unele întreprin
deri din București, Timișoara, Petroșani, 
Orăștie, Craiova, Ploești etc., organi
zațiile U.T.M. nu dau dovadă de inițiativă 
și curaj în combaterea manifestărilor de 
indisciplină ale unor tineri în producție.

Lucrările conferințelor organizațiilor 
regionale U.T.M. au scos la iveală lipsuri 
serioase în ce privește calificarea profe
sională a tineretului. In unele între
prinderi din țară cursurile de minim teh
nic ca și întrecerea pe profesii sînt slab 
organizate iar multe organe și organizații 
U.T.M. nu iau măsurile necesare pentru 
buna lor organizare și funcționare.

Din lucrările conferințelor regionale 
U.T.M. de pînă acum a reieșit de aseme
nea că activitatea multor organe și orga
nizații U.T.M. în agricultură și în deosebi 
în sectorul individual continuă să rămi- 
nă în urma cerințelor, duc o insuficientă 
muncă politică de convingere a tinerilor 
țărani muncitori pentru a intra printre 
primii în gospodării colective și întovără
șiri agricole. De asemenea unele organe și 
organizații U.T.M. acordă insuficientă 
atenție muncii politice cu tractoriștii, cu 
tinerii muncitori din gospodăriile de stat 
și din sectorul individual al agriculturii, 
că în multe gospodării colective nu se 
muncește permanent cu tinerii pentru a-i 
ridica în rîndul fruntașilor.

Lipsuri serioase au ieșit la iveală cu 
prilejul conferințelor și în ceea ce privește 
educația comunistă și cetățenească a ti
neretului și în deosebi a elevilor și stu
denților. Organizațiile U. T. M. din 
școli și facultăți n-au muncit satisfăcă
tor pentru a cultiva la elevi și studenți 
și în primul rînd la Utemiști, răspunde
rea pentru munca de învățătură și disci
plină. N-au fost combătute cu tărie de 
către organizațiile U.T.M. manifestările 
de huliganism, de atitudine nejustă față 
de profesori în rîndurile unor elevi și 
studenți.

Creșterea continuă a rolului organiza
țiilor U.T.M. in viața economică și cultu
rală a fiecărei regiuni în parte este strîns 
legată de munca politico-educativă ce se 
desfășoară în rîndurile utemiștilor și ti
neretului.

In munca de propagandă pentru tineret 
se manifestă însă lipsuri serioase. Multe 
organe și organizații U.T.M. n-au acordat 
suficientă atenție informărilor politice, lec
țiilor și conferințelor pentru tineret, mun
cii culturale de masă. De asemenea în mul
te cercuri și cursuri politice care au func
ționat în anul de învățămînt 1953-54, lec
țiile și seminariile s-au desfășurat la un 
nivel ideologic scăzut, nu s-a legat în mod 
organic teoria revoluționară. de sarcinile 
economice ale utemiștilor și tinerilor. In 
multe cercuri și cursuri politice ale U.T.M. 
s-a practicat un studiu bucheresc și dog
matic a teoriei marxist-leniniste.

Acest lucru s-a putut întîmpla din cauză 
că multi propagandiști și activiști care 

ocupat de învățămîntul politic

U.T.M. au fost slab selecționați ri 
instruiți.

Slaba activitate politico-educativă des
fășurată de unele organe și organizații 
U.T.M. nu putea sâ râmînă fără urmări. 
Astfel, vigilența de clasă a unor utemiști 
și tineri este slabă, iar în rîndul unor 
tineri și îndeosebi in rindul unor studenți 
și elevi se întîlnesc manifestări străine 
moralei noastre comuniste.

Slăbiciunile existente în munca politico- 
educativă în rîndul tineretului impune 
noilor comitete regionale U.T.M. pregăti
rea din vreme a noului an de învățămînt 
pqlitic, să intensifice munca politică de 
masă și să desfășoare larg munca cultu- 
ral-artistică și sportivă in scopul îndepli
nirii principalei sarcini pe care partidul 
a încredințat-o Uniunii Tineretului Mun
citor — educarea comunistă a tineretului 
din patria noastră, să pregătească astfel 
utemiști și tineri demni de a intra în rîn
durile partidului. De asemenea trebuie li
chidată subaprecierea de către unele or
ganizații U.T.M. a sprijinului ce trebuie 
acordat organizațiilor de pionieri. Mai 
mulți participanți la conferințele regio
nale U.T.M. au cerut noilor organe alese 
să desfășoare o temeinică muncă politică 
pentru a întări legăturile U.T.M. cu tine
retul neorganizat, prin primirea de noi 

‘membri în U.T.M.. acordîndu-se o atenție 
deosebită muncii in rîndul fetelor.

Trebuie subliniat în conferințele regio
nale U.T.M. ținute pînă acum, caracterul 
combativ și principial al discuțiilor, exi
gența sporită a utemiștilor față de acti
viștii aleși în organele de conducere, spiri
tul lor de răspundere crescut față de 
munca organizațiilor regionale. Delegații 
la conferințe au criticat cu curaj, fără a 
ține seama de persoane pe activiștii care 
s-au înfumurat și birocratizat, care au 
slăbit legătura cu tineretul, care nu țin 
seama de cerințele și nevoile materiale 
și culturale ale utemiștilor și tineretului 
și nu luptă pentru realizarea lor.

La conferințele organizațiilor regionale 
U.T.M. Craiova, Ploești, Hunedoara, Iași, 
Cluj, unii delegați au arătat că lipsurile 
serioase care au existat. în activitatea 
acestor organizații se datoresc și C.C. al 
U.T.M., unor activiști și secretari ai C.C. 
al U.T.M. care nu întotdeauna au desfă
șurat o temeinică muncă de îndrumare și 
control atunci cînd s-au deplasat pe teren

Cu toate acestea însă, la unele confe
rințe regionale U.T.M. care s-au ținut pînă 
acum s-au dezbătut la un nivel scăzut 
unele probleme deosebit de importante 
pentru viața economică, culturală și po
litică a regiunii respective.

Regiunea Craiova de pildă, este una din 
cele mai mari regiuni agricole ale țării. 
Conferința a dezbătut însă nesatisfăcător 
felul in care organele și organizațiile 
U.T.M. din regiune îndeplinesc Hotăririle 
plenarei lărgite a C.C. al P.M.R. din august 
1953 cu privire la sporirea producției agri
cole, animale și vegetale. La conferința 
organizației regionale U.T.M. Cluj — unde 
există un important centru universitar și 
cultural al țării — s-a discutat superfi
cial despre munca cultural-educativă și 
despre activitatea organelor și organizații
lor U.T.M. in direcția muncii pclitico-ideo- 
logice în rîndurile elevilor și studenților. 
Dar cum de s-au putut întîmpla asemenea 
lipsuri ? Pentru că însăși dările de seamă 
prezentate acestor conferințe n-au consti
tuit o bază serioasă de discuții în multe 
domenii de activitate ale organizațiilor 
U.T.M.

La conferința organizației regionale 
U.T.M. Suceava unii delegați abuzînd de 
răbdarea participanților s-au oprit asupra 
unor probleme mărunte fără să analizeze 
problemele centrale ale organizației 
noastre. La unele conferințe regionale au 
lipsit o serie de delegați. De aceea este 
necesar să se ia din vreme măsurile cores
punzătoare pentru ca la celelalte confe
rințe regionale U.T.M. care urmează să se 
țină să nu se mai repete asemenea lipsuri.

Principala sarcină de luptă a Uniunii 
Tineretului Muncitor în perioada actuală 
este educarea comunistă a tineretului în 
scopul de a participa mai activ la tradu
cerea în viață a Hotărîrilor plenarei lăr
gite a C.C. al P.M.R. din august 1953.

De aceea este foarte important ca co
mitetele regionale U.T.M. noi alese să 
lupte cu toate puterile împotriva forma- 

j lismului și birocratismului de orice soi, 
și oricum s-ar manifesta el. să se ducă o 

• luptă necruțătoare împotriva hîrtiilor, a 
ședințelor și consfătuirilor inutile, îm
potriva a tot ce împiedică apropierea 
activiștilor de masele tineretului. In ace
lași timp trebuie de«fășurată o intensă 
muncă de instruire și de control a acti
viștilor. de educare a lor în spiritul res
pectării principiilor democrației interne 
de organizație, dc ridicare a nivelului lor 
ideologic și cultural.

Ținînd seama de numeroasele critici și 
propuneri pe care delegații le-au făcut 
cu prilejul conferințelor regionale U.T.M. 
și militind activ pentru a da viață hotărî
rilor adoptate de conferințe, noile comi
tete regionale U.T.M. trebuie să justifice 
prin munca lor de zi cu zi încrederea ce 
le-a fost acordată. Lichidînd rapid lipsu
rile semnalate și însușindu-și indicațiile 
date de articolul redacțional din „Scîn- 
teia“, „Pentru continua îmbunătățire a 
muncii Uniunii Tineretului Muncitor**,  ele 
trebuie să ridice pe o treaptă superioară 
nivelul muncii organizatorice și politico- 
educative a organelor și organizațiilor 
U.T.M. la înălțimea sarcinilor mari și 
grele pe care partidul le-a încredințat ti
neretului în opera de construire a socia
lismului în patria noastră.

Cooperativa din comuna Lipnița ra
ionul Băneasa este cunoscută in între
gul raion pentru frumoasele succese 
obținute în realizarea planului de achi
ziții și contractări.

Numeroși țărani muncitori din co
mună vin cu încredere la cooperativă 
să-și valorifice prisosul, luind în 
schimb cele necesare gospodăriilor lor. 
De la data de 1 iunie și pînă la data 
de 26 iunie, țăranii muncitori din co- i 
muna Lipnița au valorificat prin coo- j 
perativă 147 kg. griu, 749 kg. secară, 
624 kg. lînă și 4.302 kg. porumb. Coo
perativa din comuna Lipnița a obți
nut succese și la contractarea de ani
male, contractînd 2 porci și 32 miei ' 
față de 18 miei cit avea prevăzut în 
plan.

Și gestionarii acordă o deosebită ’ 
atenție îndeplinirii și depășirii planului l 
de producție. Comunistul Oprea Nico- i 
lae și utemistul Emil Mitea. se stră- ' 
duiesc ca prin munca lor să mențină I 
titlul de magazin fruntaș pe raion pe 
care îl deține încă din 1953.

Printre țăranii muncitori care și-au 
valorificat produsele lor la cooperativă 
se numără Ion Alexandru, Ion Manea 
și alții. Cooperativa este aprovizionată 
din timp cu furci, coase și celelalte 
unelte necesare campaniei de recoltare.

Corespondent
AUREL MOCANU

I______________________________________

Consfătuire medicală 
la Craiova

Luni după amiază au început în aula 
Institutului Agronomic din Craiova lucră
rile consfătuirii medicale organizată de 
secția de științe medicale a Academiei 
R.P.R. in colaborare cu Societatea Știin
țelor Medicale. La consfătuire participă 
academicieni, oameni de știință, profesori 
de la diferite institute medtco-fafmaceu- 
tice din țară și cadre sanitare din regiu
nile Timișoara, Cluj și Craiova.

Consfătuirea a fost deschisă de dr. Ion 
Parhon, președintele filialei Craiova a 
Societății Științelor Medicale. A luat apoi 
cuvîntul tov. Nicolae Oniga, secretar al 
Comitetului regional al P.M.R'. care a 
adus consfătuirii salutul comitetului re
gional de partid.

A vorbit apoi acad. Ștefan G. Nicolau 
care a subliniat necesitatea întăririi co
laborării dintre oamenii de știință și me
dicii de teren.

Primul referat intitulat: „Principiile de 
: bază ale organizării ocrotirii sănătății 
i populației din mediul rural" a fost pre- 
| zentat de prof I. Ilea și dr. L. Grom.
i Doctorii I. Parhon și D. Dorgescu din 
I Craiova au susținut apoi coreferatul: 

..Aspecte din activitatea caselor de naștere 
din regiunea Craiova".

Lucrările consfătuirii continuă.

Organizare, îndrumare, succese
Brigada noastră de tineret care a obținut recent 

din partea comitetului organizației de bază U.T.M., 
drapelul de brigadă fruntașă pe uzină, are la baza 
succeselor dobîndite, un proces de lucru științific, or
ganizat. Prin aplicarea experienței înaintate in pro
ducție, am reușit ca în ultima perioadă să dăm peste 
plan cu 20 la sută mai mult oțel de bună calitate. La 
secția de topire, am reușit să reducem timpii morți 
aproape în întregime, iar repararea cuptorului la 
cald, lucrare care era normată să dureze o oră, am 
redus-o la o jumătate de oră. Intrucît fiecare mem
bru al brigăzii știe dinainte ce anume operații trebuie 

execute, noi am reușit să reducem timpul de tur
nare cu 20 la sută. La acest lucru a contribuit și fap
tul că se toarnă cu conveierul din mers, la viteza 
maximă a utilajului. Prin utilizarea curentului de to
pire în mod rațional, reușim întotdeauna să econo
misim energia electrică specifică. Un sprijin de seamă 
ni-1 dau electricienii Subici Gheorghe, calificat și în 
meseria de topitor, și utemistul Martin Rothbăcher.

Reducerea timpului de elaborare a șarjei, îmbună
tățirea calității și creșterea rezistenței mecanice a 
cuptorului, am obținut-o în primul rînd datorită cu
noașterii de către fiecare în parte a „capriciilor**  
cuptoarelor noastre. Conducînd în mod •‘gur, interve
nind la timp in adăugarea de material în cuptor, am 
reușit să facem ca oxidarea și dezoxidaroa să se des
fășoare în bune condițiuni, iar calitatea să fie con
stantă.

Apreciind just timpul de turnare a oțelului, mon- 
tînd oala pentru turnare qpnform prescripțiilor, noi 
am reușit ca la turnarea oțelului în forme, să redu
cem rebuturile față de anul trecut cu 50 la sută. Nu
mai în luna iunie brigada noastră a reușit să reali
zeze economii în valoare d? 19.000 lei. Primul succes 
obținut în cinstea zilei de 23 August constituie pen
tru noi un imbold in muncă. Ne vom strădui ca în 
contul de economii al brigăzii, să fie înscrise noi suc
cese în cinstea măreței sărbători a poporului nostru 
muncitor.

Sub îndrumarea comitetului de 
partid, comitetul organizației de bază 
U.T.M. a organizai un miting în 
care tineretul uzinei noastre s-a 
angajat să realizeze pînă la data 
de 23 August, economii echivalenta 
cu prețul de cost a două tractoare, 
iar pînă la sfîrșitul anului să reali
zeze economii echivalente cu prețul 
dc cost a încă trei tractoare In acest 
sens au fost luate o scamă de mă
suri concrete care să asigure înde
plinirea și depășirea angajamente
lor.

Printre măsurile prevăzute, se 
numără și introducerea unui număr 
de 250 noi conturi personale de eco
nomii, crearea a șase noi brigăzi 
de economii, instruirea contabililor 
de sectoare, pentru a ține la zi evi
dența economiilor realizate de ti
neri. De asemenea ne-am propus să 
mobilizăm tinerii în întrecerea socia
listă pe sectoare, sub lozinca : „Să 
realizăm economii echivalente cu 
prețul de cost a unor importante 
produse finite*'.

Pînă acum au fost introduse peste 
200 noi conturi personale de

mii, trei conturi de economii colec
tive, au fost organizate patru noi 
brigăzi utemiste, un post utemist 
de control. In majoritatea sectoare
lor au fost organizate ședințe cu bi
rourile organizațiilor de secție, in 
care s-au prelucrat angajamentele 
luate și s-a stabilit planul de măsuri.

Deși a fost organizată consfătuirea 
cu contabilii, există încă serioasa 
lipsuri in această problemă. Econo
miile nu sint contabilizate in toate 
sectoarele șl trecute în carnetele de 
economii personale sau colective. 
Una din cauzele pentru care persistă 
încă această lipsă, este faptul că noi 
nu am cerut în permanență sprijinul 
comitetului de partid și 
țiunii.

Invățînd din lipsurile 
le-am avut, noi ne vom 
atenția In mod deosebit în
bilizarea tineretului în îndeplinirea 
angajamentelor pe care ni le-am 
luat.

ȘTEFĂNESCU VASILE
secretarul comitetului organizației 
de bază U.T.M., Uzinele de trac

toare, Orașul Stalin

al direc-

p® care 
îndrepta 

spre mo

CERCHEZ GHEORGHE 
responsabilul brigăzii utemiste nr. 50 

sectorul oțelărie

Cisterna brigăzii utemiste
Posibilitățile de a realiza economii sînt 

destul de mari in secția în care lucrez eu;
Dacă oprești motorul la timp, dacă înlo- 

cuiești din vreme garniturile în curs de 
defectare, dacă folosești în mod rațional 
motorul, poți obține economii de carbu
ranți.

Brigada utemistă nr. 26 din care fac și 
eu parte, a realizat o parte din angaja
mentele luate în cinstea zilei de 23 August. 
De pildă, în luna trecută noi am econo
misit o cantitate de 2000 kg. de motorină.

Deoarece pînă acum uleiul ars se arunca, 
ne-am sfătuit cu comunistul Ciobanu Pe
tre, maistrul secției, și am confecționat 
în timpul nostru liber, o cisternă în care 
adunăm uleiul ars și-1 recondiționăm. 
Pînă în prezent, am economisit cantita
tea de 150 kg. ulei ars. In această acțiune 
patriotică s-au evidențiat utemiștii Decu 
Vasile, Rădulescu Gheorghe și tînărul Di- 
mitrovici Nicolae.

Membrii brigăzii utemiste nr. 26 sînt 
hotărîți să adauge la succesele obținute 
pînă acum, noi și frumoase realizări.

CHIȘ IOAN
fruntaș în întrecerea socialistă — 

secția transport intern

econo-

Fiecare picătură de u'ei,
a avutIn cadrul mitingului care 

loc in uzina noastră, ca și în con
sfătuirile de producție noi ne-am 
angajat să economisim fiecare pi
cătură de ulei, fiecare gram de me
tal. Tinerii din brigada complexă 
de producție nr. 63 din sectorul scu- 
lărie, participă cu avînt la întrece
rea pentru cel mai bogat cont de 
economii. In ultima perioadă noi am 
confecționat din deșeuri 30 de cio
cane de plumb în greutate de 1,5 
kg. și 100 ciocane de aluminiu. Su
dorii din această brigadă, au recu
perat sîrmă pentru lipirea pastilei 
de metal dur pe diferite scule de 
tăiere, în cantitate de 30 kg., care 
a înlocuit aluminiul fără a influența 
calitatea lucrului.

Brigada de tineret nr. 47 — recti- 
ficatori-ascuțitori — au recondi
ționat după metoda lui Kuznețov, 
150 freze circulare și 300 burghie 
spirale de diferite dimensiuni. Res- 
pectînd procesul tehnologic, mem
brii brigăzii nu au avut în luna 
iunie nici un rebut. In lupta pentru 
economii s-au evidențiat din sec-

fiecare eram de metal..,
tor în mod deosebit tinerii Ponea 
Gheorghe, Grozavu Gheorghe, 
Cosma Augustin, Grăjdan Dumitru 
și alții.

Biroul organizației de secție U.T.M. 
s-a preocupat îndeaproape de mobi
lizarea tineretului în producție, 
pentru îndeplinirea și depășirea sar
cinilor de plan și obținerea do noi 
economii. Au fost organizate șe
dințe de analiză a muncii, iar pînă 
acum au fost introduse încă un nu
măr de 40 de conturi personale de 
economii, printre care se află și 
cele ale tinerilor Pavelovici Adam, 
Sălejean Romi etc. Mai sînt însă 
multe lucruri da făcut. De pildă, ar 
trebui, organizate schimburi de ex
periență între brigăzile din sector, 
în ceea ce privește lupta pentru eco
nomii. Biroul organizației de secție 
U.T.M. își va îndrepta principala a- 
tenție înspre mobilizarea tineretu
lui și în îndeplinirea angajamente
lor luate.

Recuperînd feromanganul
In sectorul oțelărie lu

crează numeroși tineri. Ei 
s-au angajat ca, aplicind 
inițiativa patriotică a tine
rilor de la uzinele „Progre- 
sul“-Brăiia, să realizeze 
noi economii. Primele roa
de au și fost obținute. In 
luna iunie la propunerea 
inginerului Pleter Octavian 
tinerii au recuperat fero- 
mangan, ceea ce Ie-a adus

o economie de 28.000 lei. 
In această acțiune s-au 
evidențiat tinerii Borbeli 
Alexandru, Craiete Ion și 
alții.

Economii însemnate s-au 
obținut prin recuperarea 
materialului pentru cozi 
metalice la lopeți de încăr
care, linguri de turnare. In 
luna care a trecut, au fost 
obținute economii în va
loare de 13.000 lei.

CRIMU VASILS 
fruntaș în producție 

sectorul sculări®

Succesele tinerilor din 
sectorul nostru sînt factori 
însemnați la realizarea an
gajamentelor, pe care co
lectivul uzinelor noastire 
l-a luat în cinstea zilei de 
23 August.

NEAGU GHEORGHE 
responsabil cu aprovi

zionarea materialelor 
sectorul oțelărie'

In luna iunie în urma intensificării întrecerii socialiste au fost obținute 
următoarele succese:

• Brigada complexă de economii nr. 37 din secția U.F.S. a realizat economii 
in valoare de 17.000 Ici. O contribuție de seamă a adus-o uteiTiistul Baboș Ion, 
fruntaș în întrecerea socialistă.

• Brigada complexă de economii din atelierul tapițerie a obținut prin folo
sirea rațională a pinzei pentru saci, cilți, mușama, o economie de 16.254 lei. S-au 
evidențiat in mod deosebit, utemiștii Marmond Harald și Ardeleanu Traian.

• Tinerii de la banda dc vopsii automat din sectorul presă, au economisit 
în ultima perioadă 100 kg. vopsea duko, in valoare de 3.200 lei.

Să stringem recolta la timp și in bune condiții
La G. A. C. 

Nikos Beloiannis
BÎRLAD (de la co- 

respondentul nostru). 
In primăvara anului 
acesta numărul mem
brilor gospodăriei 
agricole colective 
„Nikos Beloiannis1* 
din satul Stelian 
Dumbravă, raionul 
Bîrlad a crescut sim
țitor. In întregul sat 
în afara colectivei nu 
au rămas decît trei 
familii. Țăranii mun
citori s-au convins de 
superioritatea muncii 
in gospodăria agri
colă colectivă. Res- 
pectînd regulile agro
tehnice, de cîtcva zile 
colectiviștii au ter
minat prașila Il-a la 
toate culturile și cu 
sîrguință au început 
muncile de recoltare. 
Pînă în ziua de 9 iu
lie au terminat de 
recoltat 5 hectare de 
mazăre și au cosit 
trei hectare de fin. 
Tinerii Ion Arsene, 
Victor Lăcătuș și lor. 
dache Arsene, secre
tarul organizației de 
bază U.T.M., au fost 
în primele rînduri la 
muncile cîmpului. In 
ziua de 8 iulie în 
ajutorul colectiviști
lor a sosit brigada 
de tractoriști de la 
S.M.T.-Crivești, con
dusă de utemistul 
Lădaru Gheorghe. A 
doua zi a .și înce
put recoltatul. Trac
toriștii Matei Toa- 
der și Ioan N. Gheor
ghe înainte de-a in
tra cu secerătorile- 
legători în lanul de 
orz s-au angajat ca 
pînă în seară să ter
mine recoltatul a 10 
hectare de orz.

întrecerea combainierilor
GALAȚI (de la corespon

dentul nostru). — Proba 
a ieșit bine. Combainele 
autopropulsate ale gospo
dăriei agricole de stat „Be
rea Barbu“, raionul Fiii— 
mon Sîrbu, funcționau cum 
se poate mai bine.

Pe fețele utemiștilor 
Oprea Tihan, Cristache 
Zaharia și Anghel Tihan, 
se citea o mare bucurie. 
Mîine odată cu revărsatul 
zorilor, vor intra cu com
bainele în lanul de orz. 
întrecerea va căpăta ia
răși viață. Cine va realiza 
mai mult peste angajamen
tul luat ?

A doua zi cei trei com- 
--------------------------------- ★

bainieri s-au sculat, și-au 
controlat mașinile și au 
pornit...

Soarele, încălzind puter
nic, a făcut ca picăturile 
de rouă să dispară repede. 
Combainierul Oprea Ti
han, cu mai multă expe
riență, intră în lan, rupe 
cîteva spice de orz, le frea
că în palmele lui aspre, 
cercetează din ochi lanul, 
și apoi dă semnalul de ple
care în largul holdelor au
rite.

Spicele se bat tocmai 
bine. In buncher boabele 
au început să curgă. După 
cîteva minute a oprit la 
capăt și a descărcat bun- 
cherul: o bogăție. 900 kg.

de fiecare combalnă la o 
singură tură. E limpede, 
întrecerea va fi cîștigată 
de acel ce va face mai 
multe ture. Zoresc mereu 
combainierii. Ziua se scur
ge pe nesimțite. Bilanțul se 
apropie odată cu căderea 
amurgului. Oprea Tihan a 
izbutit să facă două ture 
în plus, ceea ce înseamnă 
un hectar mai mult. Cei
lalți doi se încordează, dar 
Tihan e în frunte. Mîine, 
poate...

O zi de muncă și combai
nierii au recoltat peste 15 
hsetare de orz de primă
vară : 22.550 kg. orz din 
recolta nouă a intrat in 
magazie intr-o singură zi.

★ ----------------------------- -

Recoltatul griului a început șl pe ogoarele gospodăriei agricole de stat Dătga 
din raionul Lehliu.

In fotografie utemistul Albășteanu Radu lucrînd pe combaină.
Foto: Agerpres

înainte 
de termen

Dintre toate păioa- 
sele, orzul era cel 
care nu mai aștepta: 
dăduse în pîrg. Se 
cerea să fie recoltat 
cît mai rapid. 
Utemistul Brăiescu 
Ifrim, tehnicianul a- 
gricol din comuna 
Padina, se întreba : 
va putea face față 
recoltatului cu 58 se- 
cerători simple exis
tente în comună? Cu 
ajutorul organizației 
de partid, al organi
zației U.T.M. și al 
deputaților sfatului 
popular comunal a 
găsit răspunsul : „or
ganizarea întrecerii 
pentru strîngerea re
coltei la timp și fără J 
pierderi**.  La prima 
adunare, comuniștii, 
utemiștii și deputății 
au lansat chemarea 
la întrecere A doua 
zi cele 58 secerători 
au și fost scoase pe 
suprafețele de orz. 
Viteza zilnică de se
cerat a fost depășită I 
cu 20 la sută. Frun
tașii au fost cunos- 
cuți tot în prima zi. 
Printre ci se află de
putatul Zaharia Bo
țea, țăranii muncitori 
Radu Cornea, An
drei Samoilă, Radu 
Mitu și alții Utemiș
tii Nedelcu Bașturea, 
Mihalașcu Preda și 
Popescu Tudorache 
au muncit cu spor 
fiind de laudă în co
mună. întrecerea a 
mobilizat mulți ță
rani să iasă la sece
riș. Astfel 1640 hec
tare însămînțate cu 
orz au fost secerate 
cu trei zile mai îna
inte de termenul pre
văzut, după viteza 
zilnică planificați.

In studiourile noasiro 
cinematografice

Publicul spectator va putea urmări în 
curînd pe ecranele cinematografelor din 
Capitală și țară, noi producțiuni ale ti
nerei noastre cinematografii. .

In prezent, studioul cinematografic 
„București", pregătește o serie întreagă de 
filme artistice de lung metraj, filme artis
tice de scurt metraj, filme de desen animat 
și filme de păpuși.

După cunoscuta nuvelă a lui Marin 
Preda „Desfășurarea", se va turna filmul 
cu același nume. Scenariul este semnat de 
Marin Preda și Paul Călinescu. In rolurile 
principale apar artiștii Colea Răutu, Foc- 
șea Ion, Forry Etterle, V. Tomazian, Toma 
Dimitriu și alții. Regizorul filmului este 
Paul Călinescu.

„Directorul nostru" este un nou film ar
tistic de lung metraj care satirizează pe 
birocrați și atitudinile înapoiate ale aces
tora care înfrînează mersul înainte al vie
ții noastre noi. Scenariul este realizat după 
nuvela lui Gh. Dorin. Apar in acest film 
actori de frunte ca : Al. Giugaru, Gr. Va- 
siliu-Birlic, C. Ramadan, Zizi Șerban si 
H. Nicolaide. Filmul este regizat de Jean 
Georgescu iar muzica este compusă de Ion 
Vasilescu, laureat al premiului de Stat.

Sub regia lui Marieta Sadova, figura ma
relui cintăreț popular, Barbu Lăutaru, a 
vieții și creației sale muzicale va prinde 
viață în filmul cu același nume după sce
nariul literar scris de Dumitru Corbea. In 
rolurile principale apar Valentin Teodo- 
rian, Emanoil Petruț, Gheorghe Calbo- 
reanu, Elvira Godeanu și alții.

Artiștii Marcel Angelescu și Didi Io- 
nescu vor apare în filmul de scurt metraj 
„Cu Marincea... e ceva 1“ Scenariul' este 
realizat de Silviu Georgescu.

Se lucrează de asemenea la filmele artis
tice „In cîntece și dansuri" film care va 
face cunoscut spectatorilor bogăția artis
tică a folclorului nostru, și „Grănicerii" 
care va înfățișa viața plină de abnegație 
și de.votament a ostașilor care păzesc cu 
strășnicie granițele patriei noastre.

Studioul cinematografic București va 
prezenta de asemenea filme de desene ani
mate ca : „Lacătul minune", care satiri
zează acele elemente care vor să rezolve 
problemele, fără a le cunoaște, fără să 
le învețe, și filmul „Pățania ariciului" rea
lizat de Popescu-Gopo după fabula „Ari
ciul cu-n picior scrintit" de Marcel Bres- 
lașu. Pentru cei mici se lucrează la filmul 
de păpuși „Păstrați curățenia".



Produse din fontă lichidă
E. Nikolaenko

șeful Biroului Central tehnologic de 
construcții de pe lingă Ministerul Con
strucției de automobile, tractoare și 
mașini agricole al U.R.S.S., laureat al 

Premiului Stalin

sovietici au 
producție un 
producă for-

Congresul al XIX- 
lea al P.C.U.S. a 
dat directiva de a se 
extinde in industrie 
laminarea directă 
fără lingouri a me
talelor. Traducînd în 
viață această direc
tivă, savanții și inginerii 
elaborat și au introdus în 
proces care permite să se 
marea unei foi din metal lichid.

Primul pas practic în acest domeniu a 
fost obținerea unei foi subțiri pe o cale 
cit mai scurtă — direct din fontă topită. 
A fost creată o mașină, în care se toarnă 
fontă lichidă și din care iese îndată o 
foaie gata. In situația actuală a producției 
putem produce o bandă cu grosimea 
de la 0,5 pină la 1,5 milimetri, cu lăți
mea pînă la 750 milimetri și lungimea în 
raport cu cantitatea metalului turnat. 
Este pe cale de a se adopta producția 
benzii de fontă în suluri și a foilor de 
fontă avînd o grosime de doi-trei mili
metri, cu lățimea de peste 1.000 milimetri.

După răcirea înceată, foaia de fontă ca
pătă plasticitatea necesară, trece prin pre
lucrarea mecanică și este expediată la 
consumator. Astfel, din ciclul metalurgic 
sint excluse procesele cele mai grele și 
mai complicate : topirea oțelului, turna
rea lingourilor. încălzirea lor. presarea lin
goului in laminor sau în laminorul de- 
grositor, stringerea repetată a lingoului în 
laminoare puternice.

Producția foii de fontă crește din an în 
an. se extinde folosirea ei, se întreprind 
lucrări continue de cercetări în această 
ramură tînără a metalurgiei. In acest 
scop a fost organizată o bază de cerce

Ulei și spirt dm
Valorificarea tuturor bogățiilor tării este 

o problemă care în regimul nostru de de
mocrație populară se pune prin practica 
muncii zilnice. In trecut, multe bunuri se 
iroseau, nesocotindu-se importanța lor e- 
ccncmică. Printre ele se află și castanele 
sălbatice.

La prima vedere s-ar părea că intr-ade
văr, castanele sălbatice nu au nici o va
loare. Cu toate acestea, castanele sălbatice 
conțin printre altele amidon, ulei, sapo- 
nine și proteine. Un colectiv de cercetători 
de la Universitățile „Babeș" și „Bolyai" 
din Cluj, în colaborare cu tehnicieni de la 
fabrica „Clujeanul", au studiat problema 
___z— ★ 

Uzinele constructoare de mașini produc utilaje cit mai perfecționate pentru 
întreprinderile producătoare de obiecte de larg consum. La uzina ..Stecloma- 
șiua • din Moscova a fost construit și pus in funcțiune un automat original de 
înaltă producție — marca „V. 8.-24“ care fabrică pahare cu pereți subțiri.

Un astfel de automat înlocuiește munca a peste 150 de muncitori suflători 
de sticlă. Ea produce 25.000 de pahare in 24 de ore.

Maștna-automată are o greutate de aproape 10 tone. Ea este compusă din 
aproximativ 12.000 piese.

In clișeu : mașina-automată de suflat sticlă.

tări științifice — Bi
roul central tehnolo
gic de construcții. 38 
de întreprinderi in
dustriale din Uniu
nea Sovietică fabrică 
acum foi subțiri din 
fontă lichidă și 57 

de întreprinderi încep să introducă pro
ducția lor.

Foaia de fontă a găsit pentru prima 
dată o largă utilizare practică în calitatea 
de material pentru acoperișuri. In anul 
trecut cu acest material au fost acoperiți 
aproape 5 milioane de metri pătrați de a- 
coperișuri de clădiri industriale și de lo
cuit, de școli, spitale, ferme zootehnice 
etc.

Este pe cale de organizare producția fo
ilor de fontă ondulate, decorative. Se ela
borează metodele de obținere intr-un sin
gur mic agregat nu numai a semifabrica
tului — foaia subțire, ci și a produsului 
finisat. In cazul de față este folosită 
plasticitatea foii fierbinți de fontă, care o- 
feră posibilitatea ca îndată după forma
rea ei să se efectueze ștanțarea — obți
nerea diferitelor fabricate. Toate acestea 
permit creșterea considerabilă a producției 
fabricatelor de metal, eliberează capacita
tea metalurgiei feroaselor pentru produc
ția altor genuri necesare de laminate de 
oțel.

Producția foilor subțiri direct din fontă 
topită necesită mult mal putină muncă și 
un consum mult mai mic de mijloace în 
comparație cu celelalte metode. Prețul de 
cost al unei tone de produse din foi de 
fontă este mai redus decît prețul de cost 
al foilor de oțeL

(Din „Prcvda" Nr. 15S/19S4)

castane sălbatice
utilizării castanelor sălbatice și au pus la 
punct o metodă pentru fabricarea spirtu
lui din acest soi de castane.

Castanele sînt uscate și apoi se macină 
în mori speciale, pină ce se obține un 
„griș“ de castane. Din acest griș se ex
trage ulei și saponinâ. Supus rafinării, 
uleiul poate rivaliza cu uleiul de măsline. 
Alcoolul se obține din grișul rămas după 
extragerea uleiului și a saponinei.

S-a făcut socoteală, că printr-o justă 
valorificare a castanelor sălbatice, s-ar 
putea produce anual sute de vagoane de 
ulei și mii de vagoane de spirt peste plan.

+ —

Căiți pentru pionieri 
și șco.ari

APARUTE TN EDITURA 
TINERETULUI

— recomandări pentru taberele 
de vară —

Pentru copii de la 7—9 ani
LUCRĂRI ORIGINALE

V. Huber : Vălurea
M. Stoian : Găinușa de aur
* * * : Toroiman
M. Eminescu: Somnoroase păsărele 
G. Coșbuc: Povestea gîștelor
G. Topîrceanu: Rapsodii de toamnă
M. Banuș : București oraș iubit
C. Drăgoi: Povestea bradului 

LUCRĂRI TRADUSE
S. Babaevschi: Fericirea lui Mitea 
J. Atila: Csoszogi, bătrînul cizmar 
E. Mar : Casa în care înveți
S. Marșac : Zăpăcilă

Pentru copii de la 9—12 ani
LUCRĂRI ORIGINALE

C. Petrescu: Fram, ursul polar
V. Colin : Basme
I. Manoliu Mircești: Frații gemeni
S. Larian-V. Vîntu: Cei dintr-a 

V-a A
S. Larian : Ghiduș Arcăduș
S. Ursu: Cinci zile
N. Cassian: Nică fără frică (ed. Il-a)
C. Drăgoi: Serile cu moș Nichifor

LUCRĂRI TRADUSE
A. Gaidar: Timur și băieții lui 

(ed. II)
N. Nosov : Nuvele și schițe
V. Oseeva: Vasioc Trubaciov și 

prietenii săi
V. Bianchi : Povestiri și povești 
Huo Shan: Scrisoare cu pene de 

cocoș
Z. Alexandrova : Prietenii
I. Tuwin: Versuri pentru mari și 

mici
A. S. Pușchin : Povestea pescarului 

și a peștișorului

Pentru copii de la 12—14 ani
LUCRĂRI ORIGINALE

A. G. Vaida: Povestiri
O. Pancu Iași: Marea 

„Iazul Mic“.
G. Iuteș: Inimoșii
G. Naum : Tabăra din
I. Pascadi: Detașamentul 7 (însem

nările unui instructor de pionieri)
S. Ursu : Copii de pe Iang-Tse
★

din anii grei 
bătălie de la

munți

* * : File de viață
* * : Toba lui Noho
Beniuc : O sama de poeme
Breslașu: Cintec de leagăn

*■
M.
M.

Dor.căi
E.

ne re
St.
FI.

Muller
• *

noastre

ț

Jebeleanu: Cîntecele pădurii

al

ti-

Pentru

Iureș : Urmașii lui Roaită
Mugur: Cintecul lui Philipp {

copiii patriei l
I

---------------- ------- I

Informație
S RS Q în colaborare cu Consiliu’ Ge

neral A.F. LU-S. organizează mart: 13 iu
lie ac. orele 2030 coufermta «Folosirea 
energiei atomice in V RsS in slujba 
vieții și a omului*  care va fi ținută de 
profesorul universitar Horia Hulubei di
rectorul Institutului de Fizică al Acade
miei R.P.R. Conferința se va ține in Par
cul Prieteniei Rommo-Scv-.ettce str Dr. 
Staicovici nr. 44 tramvaiul 3-13-14. In caz 
de ploaie conferința se va țme la Casa 
Pnetentei Romino-Sovietice str. Batiștei 
nr. 14.

Conferința va fi urmată de film Intra
rea liberă

In cei 50 de ani 
care au trecut de 
Ia data morții ma
relui scriitor rus
A. P. Cehov, opera

lui nu numai că nu se vestejește cu timpul, 
ci, dimpotrivă, dobîndește cu fiecare an o 
forță vitală tot mai mare, trezește o dra
goste și un interes tot mai mare, exercită 
o tot mai mare influență asupra artei con
temporane.

Prin ideile sale curate și cinstite, prin 
idealurile sale pozitive, prin critica sa 
mînioasă și multilaterală la adresa micii 
burghezii reacționare, prin democratis
mul său adine, prin credința nesfîrșită in 
talentul și forța oamenilor simpli, in vii
torul lor fericit, prin năzuința sa spre 
adevăr, spre o viață de muncă liberă și 
armonioasă, — prin toate acestea ne este 
atît de apropiat Cehov — înțeleptul prie
ten al Rusiei — cum l-a numit Gorki.

Operele lui Cehov constituie un izvor 
viu pentru arta cinematografică. Recur
gerea directă la Cehov, transpunerea pe 
ecran a operelor lui a constituit o preo
cupare permanentă de-a lungul dezvoltării 
cinematografiei sovietice. Dacă socotim 
și filmele primitive de dinainte de revo
luție, au fost create în total după operele 
Iui Cehov peste 20 de filme. Printre ele 
se află — „Chibritul suedez", „O dramă 
la vînătoare", „Povestirea unui necunos
cut", „Zglobia". In anul 1926 a apărut fil
mul „Kaștanka". In anul 1929 a apărut cu
legerea „Grade și oameni", în care au in
trat 3 prelucrări cinematografice ale nu
velei „Ordinul Ana la gît", „Moartea 
funcționarului", „Cameleonul".

In 1937-1939 au fost transpuse pe ecran: 
„Masca", „Mihalțul", „Chirurgia", „Rău
voitorul", „Ursul", „Omul in cutie”.

In anul 1944 la comemorarea a 40 de 
ani de la data morții lui A. P. Cehov au 
apărut: „Nunta", și „Jubileul". Și, în- 
sfîrșit în anul acesta au apărut pe ecran 
„Ordinul Ana la gît“, „Fără de lege", „în
vălmășeala".

La transpunerea pe ecran a operelor 
lui Cehov au lucrat (în diferiți ani) regi
zorii I. Protazanov, S. Sploșnov, I. Frid. 
S. Timoșenko, I. Annenski, V. Petrov, C. 
Iudin, A. Zolotnițki și alții.

De obicei, pentru interpretarea roluri
lor după povestirile lui Cehov erau antre
nați actorii de teatru cu experiență. In 
filmele după operele lui Cehov enumerate 
mai sus, vom găsi numele multor actori 
de seamă de la cele mai bune teatre aca
demice din Moscova și Leningrad : Mosk
vin, Tarhanov, Hmelev, Ianșin, Gribov, 
Ilinski, Stanițin, Erșov, Androvskaia, 
Zueva. Pelțțr, Korciaghina-Alexandrovs- 
kaia, Ranevskaia, Toporkov, Abdulov, 
Marețkaia, Vladislavski, Sașin-Nikolski și 
alții.

Acești talentați actori ai școlii realiste 
au adus cu ei în cinematograf o înaltă 
cultură scenică, au demonstrat o minu
nată tehnică actoricească, o măiestrie re
marcabilă a întruchipării personajelor. 
Multe figuri create de ei in aceste filme 
au constituit mari realizări artistice.

Astfel, in filmul mut „Ordinul Ana la 
git~ roiul soțului Anei, — Modest Alexee- 
viei a fost jucat in mod strălucit de acto
rul M. Tarhanov de la teatrul de artă. 
Deși actorul a fost limitat de posibilitățile 
cinematografului mut, totuși in acest ca
dru restrins el a creat o figură strălucită 
— caracterul unui funcționar bătrîn și 
zgircit, obișnuit să respecte și să lingu
șească gradele mai mari.

CLUJ (de la corespondentul nostru 
Ion Deleanu).

Casa de cultură raională din Zalău 
desfășoară o bogată și interesantă ac
tivitate culturală. Au fost organizate pe 
lingă această casă un cerc de artă plas

Transpunerea pe ecran 
a operelor lui

In filmul „Moartea funcționarului" rolul 
lui Cerveakov a fost jucat de I. Moskvin. 
El a dezvăluit foarte bine sensul interior 
al figurii omului de nimic creat de Ce
hov, a unui om care trăiește într-o per
manentă groază față de șefii săi din apa
ratul de stat țarist.

In filmul după nuvela „Cameleonul'' 
rolul lui Ociumelov l-a jucat I. Mosk
vin iar rolul lui Hriukin l-a jucat V. 
Popov.

Au trecut anii, cinematograful a devenit 
sonor și curînd au apărut primele filme 
sonore după operele lui Cehov — ^Mas
ca" „Mihalțul", „Răuvoitorul", „Chirur
gia", ..Omul în cutie”, „Ursul".

Era în jurul anului 1930 cînd paralel cu 
o serie întreagă de filme strălucite — 
„Trilogia despre Maxim", „CeapaOv", 
„Deputatul de Baltica" și altele, — au 
apărut multe și minunate transpuneri pe 
ecran ale operelor clasice — „Iudușca 
Golovliov", „Domnii- Golovliov" după ro
manul lui Saltîcov-Scedrin, „Furtuna" 
după piesa cu același nume a lui Ostrovs
ki, „O noapte la Petersburg"- după moti
vele povestirilor lui Dostoievski etc.

Din filmele după Cehov enumerate mai 
sus filmul „Omul în cutie" a trezit cel 
mai mare interes. Scenariul și regia fil
mului i-au aparținut tînărului regisor I. 
Annenski. Rolul principal — rolul lui Be
likov a fost interpretat întîi de N. Hme
lev, rolul lui Kovalenko — de M. Jarov, 
rolul Varenkăi — de O. Androvskaia. 
Hmelev a tratat în mod foarte reușit ro
lul „omului în cutie". El a dat viață fi
gurii lui Belikov, dezvăluind excelent 
motivul pentru care se temeau de el toți 
în oraș. Imaginea acestui profesor de lim
bă greacă a apărut în film și înspăimîn- 
tătoare și plină de nimicnicie.

Plină de efect este chiar prima apari
ție a lui Belikov pe ecran, — ușa sălii 
de festivități a gimnaziului se deschide 
încet și spectatorul poate vedea un om 
cu ochelari negri, strîns într-un veston de 
uniformă. Prudent, circumspect, furișîn- 
du-se mereu, trăgînd cu urechea — așa 
apare Belikov, care prin cuvintele sale : 
„Să nu cumva să se întîmple ceva“, a 
speriat tot orașul.

Regizorul n-a reușit să redea pe ecran 
tot ce cuprindea povestirea lui Cehov, 
dar sensul principal al povestirii și con
flictul dintre Belikov și Kovalenko a fost 
rezolvat în film în mod interesant și as
cuțit.

Cu mult talent și temperament a fost 
jucat pe ecran veselul vodevil al lui Ce
hov „Ursul", (prezentat și pe ecranele din 
R.P.R. n.n.). Această mică comedie ferme
cătoare a păstrat în întregime pe ecran 
tonul lui Cehov. Dincolo de tradiționala 
intrigă amoroasă a acestui vodevil dis
tractiv au fost dezvăluite caractere rea
liste, veridice, au fost înfățișate pătrunză
tor moravurile moșierilor provinciali. Ele
mentul comic strălucit se reliefează în 
film nu numai din situațiile comice, neo
bișnuite, ci mai ales, din caracterele per
sonajelor.

Regizorul I. Annenski și actorii — M. 
Jarov și O. Androvskaia i-au transmis cu 
multă grijă spectatorului măiestria fină a 
lui Cehov, cu care el „demasca" treptat 

Activitatea casei de cultură din Zalău
tică, o orchestră alcătuită din 24 per
soane, o echipă de dansuri, și o echipă 
de teatru în limba romînă, care în ziua 
de 26 iunie a prezentat piesa „Mielul tur
bat" de Aurel Baranga. Casa de Cultură 

în U. R. S. S, 
Cehov

caracterul adevărat al văduvei vesele, eaW 
se ascundea cu multă grijă sub masca d» 
„văduvă tristă" și descoperea fața ade
vărată, nu simulată de „misogin" a „Ur
sului". In munca la acest film regizorul 
I. Annenski a găsit prețiosul simț al mă
surii, necesar întotdeauna în artă șl în 
special in muneja la creația lui Cehov.

In timpul războiului — in anul 1944
— au apărut pe ecran două noi filme după 
Cehov — „Nunta" regizor I. Annenski și 
„Jubileul" regizor V. Petrov.

In „Nunta" au jucat M. Ianșin, S. Mar
tinson, V. Marețkaia, O. Abdulov, N. Plot
nikov, V. Vladislavski, L. Sverdlin și 
alții. Cele mai bune scene și figuri din 
film au fost cele satirice. Talentații ac
tori au prezentat în mod viu și strălucit 
o întreagă galerie de personaje negative, 
făcîndu-i pe spectatori să rîdă de lumea 
micilor burghezi, de oamenii proști, jos
nici și cinici, care au organizat nunta ab
surdă a generalului.

In „Jubileul" au jucat — V. Stanițin,
O. Androvskaia, V. Toporkov, A. Zueva 
și alții.

Atît „Nunta" cit și „Jubileul" s-au bu
curat de un mare succes in rîndurile 
spectatorilor. Dialogul plin de spirit al 
lui Cehov și strălucita interpretare ac
toricească au stat la baza popularității 
acestor filme.

Apoi în istoria ecranizării lui Cehov a 
intervenit o întrerupere de 10 ani. In anul 
acesta (1954) spectatorii sovietici au văzut 
din nou pe ecran opera lui A. P. Cehov, 
„Ordinul Ana la gît" în regia lui I. An
nenski, „Mihalțul" în regia lui Zolotnițki, 
„Fără de lege" în regia lui C. Iudin și 
„învălmășeala" în regia tinerilor absol
venți ai institutului*de  cinematografie —■ 
Ordînski și Seghel.

25 de ani ne despart de cînd a fost pen
tru prima oară transpus pe ecran „Ordi
nul Ana la gît".

In acești ani cinematografia a crescut 
Cinematograful a devenit sonor și în cu
lori. Dacă am compara astăzi vechiul film 
„Ordinul Ana la gît", cu cel nou, regizat 
de I. Annenski și filmat în culori de ta
lentatul operator G. Reishof, am vedea 
cită distanță desparte ilustrația naivă, 
mută, în alb și negru a povestirii lui Ce
hov turnată în 1929, de filmul creat în 
anul 1954.

De curînd a mai apărut pe ecranele din 
U.R.S.S. un film după Cehov — „învăl
mășeala", realizat de tinerii regizori, ab
solvenți ai institutului de cinematografie
— Ordînski și I. Seghel. Redînd istoria 
simplă a unei guvernante, care a fost 
odată adine jignită, punînd în lumină 
demnitatea omenească a unei fete bune 
și inteligente, — autorii au înfățișat cu 
iscusință și finețe, în stilul specific lui 
Cehov, neîmpăcaiea dintre ceea ce e jos
nic și ceea ce e omenesc, dintre ceea ce 
e murdar și frumos. Tînăra actriță (Men- 
șikova) interpretează cu talent rolul eroi
nei, înfățișînd sufletul acesteia mîndru 
și cinstit, incapabil de a se adapta și de 
a minți.

Toate aceste filme, de la cele din pe
rioada începuturilor stîngace ale artei 
cinematografice, pină la cele mai recente, 
se simte dragostea pentru arta lui Ce
hov și atitudinea plină de grijă față de 
stilul său.

Creația lui Cehov a exercitat și va 
exercita și mai departe cea mai binefăcă
toare influență asupra cinematografiei, ca 
și asupra întregii arte sovietice.

are de asemenea o bibliotecă cu peste 
6.000 volume, frecventată de peste 700 
cititori din oraș și raion.

In viitor, conducerea Casei de Cultură 
își propune să înființeze un cenaclu lite
rar și o școală de muzică, și coregrafie.

Un caz
— Tovarășe Bucur, mergi la Slănic, nu ? 

— întrebă Pașcu, șeful secției organiza
țiilor U.T.M. stăpînîndu-și anevoie un 
căscat.
- Da:
— Păi uite, continuă Pașcu scărpinîn- 

du-se cu un creion în cap și strîmbin- 
du-se de efortul ce-1 făcea să-și continuie 
gindirea, să vezi, este acolo, la întreprin
derile balneare un membru in comitet... 
Nu corespunde... Trebuie schimbat... Vezi 
ce faci. Am auzit că e orb... înțelegi, nu 
vede... Trebuie pus un băiat întreg... Ăsta 
nu merge... Trebuie unul tare... Vorbește 
cu. frații, convinge-i, pune problema în 
mod politic... In fine, orientează-te prac
tic.

Bucur își potrivi ochelarii pe nas și-l 
privi atent pe Pașcu. Parcă nu înțelesese 
bine ce vroia acesta Dar șeful secției 
organizațiilor U.T.M., mai căscă edată 
dc-i trosniră fălcile ca niște’lemne us
cate la foc și ii spuse : Aăă... adică da, 
cam asta ar fi Dar numai vezi, fă treabă, 
Că altfel...

Ii mai aruncă instructorului o privire 
care spunea destul de neclar ce s-ar pu
tea întimpla „altfel" și intră în cameră 
tîrșind picioarele pe podea.

Tot timpul în autobuz Bucur s-a gîndit 
la ceea ce ii spusese Pașcu. N-a înțeles 
el bine sau cum ? Oare trebuie schimbat 
tovarășul acela numai fiindcă e orb ? Să 
fie chiar necorespunzător ? Dar Pașcu îl 
cunoștea măcar pe orb, să știe ce poate și 
dacă e în stare să-și ducă munca sau 
nu ? Atunci de ce i-a spus să-l schimbe ? 
Dar la urma urmei ce să facă el ? A pri
mit o sarcină, o va îndeplini, n-are decît 
să răspundă Pașcu.

Apariția primelor case din Slănic îi 
atrase atenția. Parcă intra într-un oraș 
de basm. Munți și brazi împrejur, susu
rul apei și fișîitul vintului printre frunze, 
case cu balcoane de lemn dantelate adu- 
cînd cu niște pagode chinezești, podețe 
peste riu cu felinare, scoase parcă din- 
tr-un peisaj venețian, lumina domolită 
d® culoare verde odihnitoare dimprejur, 
un cintec tirolez transmis de stația de 
radio-amplificare. Cit de bine era aici, 
cit de frumos. Și acum el trebuia parcă 
să turbure această liniște minunată, să 
vină în fața utemiștilor și arătîndu-1 cu
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degetul pe orb, să spună: Schimbați-], e 
sarcină de la raion!

Dar cum să facă asta, poate nu de
geaba l-au ales utemiștii pe orb in comi
tet, poate merită ? Cum să hotărască el 
de soarta acestuia fără să-1 cunoască ’ 
Ce știa ei despre acest tinăr, despre viața 
lui, despre capacitățile Iui. despre bucu
riile și necazurile lui despre felul cum 
știe să învingă greutățile ?

♦
A fost o vreme cînd aproape nimic nu 

înnegura zările copilului care se juca la 
poalele muntelui Harghita Cînd a cres
cut, el a hotărit să meargă la o școală de 
agricultură și să se dedice înfrumusețării 
pămintului. Ca »i acum, el zimbea atunci 
necontenit. Numai că pe vremea aceea 
zîmbetul ii era luminat de strălucirea 
ochilor.

Dar a venit într-o dimineață in casa 
părintească poștașul, l-a privit în tăcere 
pe flăcău și i-a întins o hirtie. Și Suciu 
Andrei, băiat de abia ieșit din școală, a 
plecat împreună cu alți tineri mormăind 
pe uliți un fel de cintec al cărui rost sin
gur nu-1 înțelegea. Pe front el a fost re
partizat la un batalion sanitar și tot 
acolo, într-un cort, l-a găsit ziua cînd un 
bubuit puternic, venit parcă din adîncuri, 
a zguduit totul împrejur. Suciu a căzut 
la pămînt, apoi și-a revenit și ridieîndu-se 
în capul caselor a dus mîinile la ochi, zi- 
cînd printre dinți: Ah, Hitler arzăte-ar..

Afară era o zi mohorită. noroasă și el 
nici nu bănuia că nu peste mult timp, 
ochii Iui vor avea parte de un întuneric 
pe lingă care acea zi era ca lumina soa
relui.

A trăit cîțiva ani cu știrile vagi despre 
lumea înconjurătoare pe care i le adu
cea un singur ochi și într-o zi, cînd i s-a 
scos pansamentul după operație, a văzut 
pentru prima dată atît de clar culoarea 
neagră a beznei ce i-a devenit de atunci 
tovarăș nedespărțit al ambilor ochi. Nu 
i-a spus nimeni aceste cuvinte groaznice, 
dintre cele mai monstruoase ce se pot 
spune unui om, dar el le-a auzit limpede : 
De azi înainte Suciu Andrei ești orb.

Da, acum Suciu zimbește adeseori și 
acesta este un semn că e încrezător în 
viață, dar numai el știe cite atacuri a 
avut de suferit din partea dușmanului său 
cel mai crunt, desnădejdea și cît de greu 
i-a fost, ifiai ales la început, să le dea 
peste cap. Căci vocea aceea nu-i dădea 
pace: Ești orb, orb, orb. De acum ești 
un apendice, nu mai trăești decît pe 
seama altora, dus de alții de mină, in-

comun
curcindu-le viața. Ei te vor blestema în 
tăcere și te vor duce totuși mai departe 
ca pe o povară nefolositoare. Cei mai răi 
iș: vor bate joc de tine pe față. Orb, orb, 
orb.

Disperarea îi rodea inima, cum roade 
cartul lemnul fraged al copacului. De 
cite ori n-a vrut bietul băiat să-și facă 
seama. Intr-o zi chiar, nemaiputind su
porta chinurile sufletești, a ieșit hotărit 
din casă s: s-a dus spre linia ferată. Avea 
să sfîrșească cu toate. Mergea repede și 
creerul i se golise, nu se mai gindea la 
nimic; doar o enormă părere de rău îi 
apăsa sufletul, il gituia parcă și-1 împie
dica să răsufle Nu-i nimic, își zicea. încă 
puțin și totul se va termina. Mai bine 
așa decît...

— Unde te duci Andrei ?
Suciu tresări, recunoscind vocea unui 

văr de al său.
— Mă... adică am... am ieșit puțin la 

aer._ Simți cum o roșeață puternică îi 
înfierbinta obrajii.

— Hai la mine să bem ceva, mai spuse 
Anton, vărul Cînd s-a întors acasă Su
ciu era puțin amețit O groază de gin duri 
i se învălmășeau in cap. Ce eram să fac, 
cum am putut să doresc așa ceva, își spu
nea. Dar nici așa nu mai merge. Dacă 
trăiesc trebuie să am liniște, să nu-mi 
șfichiuesc tot mereu sufletul cu biciul 
usturător al disperării. Și orbul a început 
să caute munca grea, istovitoare, care 
să-1 înlănțuie cu totul, să-l facă să uite. 
Căra lemne din pădure, scotea pietre la 
o carieră, ducea cu spinarea bolovani că
rora n-ar fi crezut vreo dată că le poate 
rezista.

Mult l-am descusut pe Suciu ca să aflu 
cine au fost oamenii adevărați, comuniș
tii și cei fără de partid care l-au ajutat 
să-și biruie groaznica criză prin care 
trecea, să reintre în rîndul oamenilor care 
rid viitorului. Am aflat astfel despre un 
membru de partid care l-a învățat să nu 
se țină departe de viața socială, l-a pus 
odată aproape cu forța să pregătească, să 
țină o conferință, lucru care i-a reușit 
și i-a dat încredere în forțele lui, despre 
un profesor care îl chema acasă să-1 în
vețe vioara și alții. Dar am aflat că mai 
presus de toate nu e vorba de un om sau 
altul, că e vorba de toți și toate în țara 
asta, de întreaga atmosferă de optimism 
și muncă constructivă, de încrederea care 
domnește la noi unde și ultimul pionier 
este gata să-1 dăscălească pe un orb care 
și-a pierdut speranța, cu exemplul lui 
Pavel Corceaghin; că toată viața noas

tră care-i întindea prietenește mina și-1 
chema la drum spre înălțimi și care în
seamnă de fapt tot partidul, e aceea care 
I-a pus din nou pe picioare.

Au fost și altădată orbi care au supra
viețuit pierderii vederii, dueîndu-și zilele 
la un colț de stradă cu mina întinsă. Dar 
Suciu nu poate fi ca aceștia. El nu poartă 
înfiorătorii ochelari negri care provocau 
milă oamenilor, nu numai fiindcă statul 
nostru ii asigură condițiile de trai dar și 
fiindcă nu are nevoie de compătimirea 
celorlalți, nu vrea să se deosebească cu 
nimic sau aproape cu nimic de ei, nu 
vrea ca infirmitatea lui să-1 împiedice 
a-și aduce aportul la cauza comună.

El gindește așa: imperialiștii fac răz
boaie pentru a se îmbogăți din sîngele 
oamenilor. Nu m-ar mira să aibă un re
gistru cu două rubrici. Intr-una trec nu
mele oamenilor morți, într-alta cîștigul 
realizat de pe urma acestei crime. Un
deva în acest registru scrie că Suciu An
drei a fost scos din luptă. Ei bine, nu, 
domnilor, le zice el in gind, iată că n-a 
fost așa cum ați vrut voi și nici n-o să 
fie vreodată.

Suciu Andrei nu poate fi scos așa ușor 
din controalele celor care luptă pentru 
pace și fericire.

Chiar dacă nu au ajuns deocamdată la 
imperialiști răvașele pe care le lucra cu 
incăpăținare noapte de noapte în timpul 
cînd sufletul îi era in această cumpănă, 
ele împodobesc deocamdată casele tuturor 
rudelor și prietenilor săi. Nu știu dacă 
am spus tocmai bine răvașe, căci acestea 
sînt de fapt sticle învelite artistic în îm
pletituri de paie, peri! frumoase, coșulețe 
și alte lucruri pe care Suciu a învățat să 
le facă la școala profesională și care ori 
unde s-ar afla, parcă spun: Suciu n-a 
murit, Suciu nu s-a predat, Suciu lu
crează, Suciu biruie.

Dar viața care nu e pentru nimeni ase
menea unui medicament amar învelit în 
ciocolată ce se înghite deodată și fără ne
plăceri, n-are nici un motiv să fie mai 
blinda și mai dulce cu un orb decît cu cei
lalți. Suciu n-are de înfruntat numai vi
tregia soartei ci și rea voința și neînțele
gerea unora.

— Este la Slănic un băiat, Titi îi zice. 
Băiat mai deștept și mai șmecher mai rar, 
spune Suciu. Mă vede că merg pe drum 
și mă îndrept spre un stîlp, tace nu zice 
nimic, să vadă ce se intimplă După ce 
mă lovesc bine la cap, vine mă ia de mină 
și mă ajută să regăsesc drumul. Cînd 
vorbesc cu el și sint și alții de față se 
strîmbă și face semne caraghioase spre 
mine. Dar eu le simt, mai zice el.

Nu odată după asemenea întîmplări ca- 
re-i strecurau amărăciune în suflet, Suciu 
își spunea : Nu am drept să chinuiesc un 
suflet, nu am dreptul să mă însor. A fost 

să fie altfel. S-a întîmplat după ce a ab
solvit școala sanitară și a venit să lucreze 
la Slănic. Intr-o seară a ieșit să se plimbe 
însoțit de o soră de caritate, Anica. Mer
geau așa. Liniște. Ea se gândea: De ce 
nu îmi spune nimic. Se vede că nu-i 
place de mine. L-a întrebat.

— De ce taci ?
Cum putea el să explice că tace, tocmai 

pentru că avea atîtea de spus.
— Dacă ești indispus, du-te.
O strîngere puternică de inimă, frica de 

a nu se sgîndări rana pe care o ascundea 
cu grijă în adîncuri. A plecat. Apoi a auzit 
pași repezi în spatele lui și vocea ei puțin 
tremurătoare.

— De ce m-ai lăsat singură ?
Intr-o bună zi au vorbit despre căsăto

rie, dar vai, mama ei nu-i dădea voie. 
„Cum să te măriți cu un orb ?“ spunea 
ea. Peste tot sînt atîția băieți întregi, iar 
fata mea, deșteaptă, și-a găsit un orb. Nu 
dau voie.

O vreme stăteau în cumpănă. „Ce să fac 
îi spunea ea, ce să fac ? Cum să mă îm
potrivesc mamei ?“

S-au mai plimbat pe sub brazi odată, de 
zece ori, pînă cînd într-o seară el ia spus: 
vino la mine.

Numai el știa cum îi bătea inima în aș
teptarea răspunsului.

— Dacă vin nu mai plec nici odată, să 
știi. Toată viața.

Au mers mai departe pe la ea acasă. 
Anica zicea că are de luat dinăuntru un 
lucrușor, dar a ieșit cu un pachet mare, 
tu toate rochiile, cămășile, basmalele.

Acum grijilor lui Suciu li s-a mai adău
gat una. Nu plînge Dorel, copilul ? Poate 
îi e foame, poate trebuie schimbate scu
tecele ?

Nu știu dacă ați văzut vreodată un om 
plutind pe apă agățat de un butuc. Tot 
mereu butucul se întoarce pe dos, incer- 
cînd să scape de povară, s-o dea la fund. 
Dar de fiecare dată omul reușește să nu 
scape din mină lemnul, să-1 stăpînească să 
se mențină la suprafață. Așa și cu Suciu. 
De cite ori a încercat viața să-1 dea la 
fund, de atîtea ori s-a apucat el mai vîr- 
tos de ea și a strunit-o.

Suciu este fruntaș in muncă, multe 
mulțumiri a primit din partea celora că
rora le-a ajutat să se vindece, de la acela 
care poate deacum să miște capul ce-i 
rămăsese înțepenit, ca și de la celălalt 
pe care l-a scăpat de groaznicele nevral
gii ce-i chinuiau creerii. Și munca de în- 
vățămînt politic s-a îmbunătățit de cînd 
se ocupă el de ea. Tovarășii au încredere 
în el, ii cer sfatul, convinși că ajutorul 
unui om ca el, le poate fi de mare folos. 
Numai cit m-am plimbat cu Suciu pe 
stradă au venit la el vreo trei tineri. Unul 
voia să rezolve problema unor cadouri 
pentru școlarii fruntași din comună, altul 

venise să-i ceară sfatul într-o delicată 
chestiune familiară, iar celălalt îi vorbea 
în legătură cu activitatea echipei artistice. 
Și Suciu simte că dorința lui cea mai 
aprigă, aceea de a fi folositor, de a se afla 
cot la cot cu ceilalți oameni, i se îndepli
nește pe zi ce trece tot mai mult. Armele 
pe care i le-a dat partidul, încrederea, 
munca, telul cel mare, îl servesc bine.

Da, știe Suciu multe, multe simte el pe 
care alții nu le bănuiesc. După mișcarea 
aproape imperceptibilă a aerului, simte că 
Titi il maimuțărește, el n-a văzut-o pe 
nevastă-sa și nici nu știe bine cum arată, 
dar i-a simțit pulsul sufletului, mai bine 
decît alții. Ei, dacă tov. Pașcu șeful sec
ției organizațiilor U.T.M. de la comitetul 
raional U.T.M. Tg. Ocna ar ști aceasta? 
Dar el nu are de unde să știe, fiindcă așa 
ceva nu este prevăzut în nici o instruc
țiune.

De aceea tov. Pașcu a socotit că Suciu 
trebuie scos, din comitet și l-a trimis pen
tru aceasta pe Bucur la Slănic.

★

Cînd au auzit utemiștii ce vrea Bucur 
s-au supărat rău. Cum să-1 schimbe. Și ce 
dacă e orb ? Ce folos de alții care au doi 
ochi și nu fac nici o treabă ? Bine, a spus 
Bucur, incercînd să domolească potopul 
de cuvinte care îl asaltau, are el nivel po
litic necesar pentru asemenea muncă ? 
Are, cum să nu, î s-a răspuns. Are mai 
multe cunoștințe politice decît noi.

Poate că Bucur ar mai fi spus ceva, dar 
utemiștii i-au dat a înțelege că nu-1 vor 
schimba pe Suciu, așa că Bucur a plecat 
înapoi spunîndu-și: De bună seamă că 
tov. Pașcu o să zică că am fost prea slab. 
Dar de fapt utemiștii au dreptate. Pașcu 
nici nu l-a văzut la față pe Suciu și a ho- 
tărît schimbarea lui. Cînd se intimplă să 
se ia hotărîri despre soarta unui om, fără 
să se știe cine e, ce vrea șl ce poate, nu
mai pe baza unor informații, îndoelnice, 
a unui dosar, a unor hîrtii fără viață, se 
procedează oare bine ? Iată, era să facem 
acum un act nedrept, chiar crud, și nu din 
răutate ci din lene de a gîndi, din prostie.

Probabil că tovarășul Pașcu și-a zis: 
sînt dispoziții ca orbii să facă parte din 
comitetele U.T.M. ? Nu sînt! Gata, îl scoa
tem. Ca să ia o altfel de hotărîre asupra 
acestui caz ieșit din comun și care nu 
poate fi rezolvat prin aplicarea mecanică 
a instrucțiunilor ,ar fi trebuit să se gîn- 
dească, să-și ia o răspundere. Dar aceasta 
e mai complicat. Și de ce să-și complice 
el viața cînd poate s-o trăiască simplu ? 
Sînt unii tare orbi pe lume I

Iată ce gindea Bucur mergînd spre 
raion.

B. DUMITRESCU



Vă așteptăm
Tineretului îi este caracteristică do

rința de a săvirși fapte vitejești, de ne
întrecut : in fabrică să depășească nor
mele, să dea produse de cea mai bună cali
tate, pe ogoare să strîngă recolte nemai
auzite, in cultură și știință să atingă cul
mile cele mai înalte, in sport să înscrie 
recorduri de necrezut. Peste tot, tineretul 
visează lucruri deosebite, spre binele po
porului. Nicicînd, în istoria patriei noa
stre, tineretul nu a avut posibilitatea 
cum are astăzi să înfăptuiască asemenea 
visuri. Regimul de democrație populară 
a deschis tineretului toate căile pentru 
a-și manifesta energia, capacitățile, în
drăzneala.

Pășind pe aceste căi, tineretul se con
vinge de adevărul că poate da viață pla
nurilor sale cele mai dragi.

Partidul socotește U.T.M.-ul ca fiind 
ajutorul său prețios in educarea tineretu
lui, în spiritul dragostei față de patrie, al 
devotamentului nemărginit față de popor, 
în spiritul luptei fără preget pentru con
struirea socialismului și pentru împlinirea 
celor mai scumpe visuri ale tineretului. 
De aceea tineretul cere ca U.T.M. să-și 
îmbunătățească necontenit munca, să dea 
o îndrumare mai bună, să țină la vreme 
seama de dorințele sale.

Cine a luat parte la conferința organi
zației regionale U.T.M.-Craiova nu a pu
tut să nu rămînă cu această impresie. 
Darea de seamă și delegații au relatat 
despre izbînzile înscrise de tineretul din 
regiune in multe locuri în care organi
zațiile de bază, comitetele raionale și co
mitetul regional sub conducerea partidu
lui au luat în seamă dorințele tineretului, 
au ținut legătura cu el și l-au îndrumat.

In producția industrială și agricolă, în 
învățămint, în sport au fost ajutați mulți 
tineri să devină fruntași, mîndria orga
nizațiilor respective. . ,

Delegații s-au arătat nemulțumiți insa 
de ceea ce au făcut pînă acum și au spus 
cg o rădăcină de seama a slăbiciunilor 
în munca lor, este slaba legătură cu ma
sele a multor comitete raionale și a co
mitetului regional. Din lipsa legăturii 
etrinse cu tineretul, unele comitete raio
nale orășenești și comitetul regional nu 
cunosc situația concretă din fabrici, din 
sate și școli, nu știu ce-1 trebuie tine
retului și ca urmare nu dau ajutorul de 
care se simte atita nevoie.

A reeșit că în munca mai multor orga
nizații U.T.M., se manifestă formalism și 
superficialitate, lipsă asupra căreia, atrage 
atenția articolul redacțional din „Scînteia", 
„Pentru continua îmbunătățire a muncii 
Uniunii Tineretului Muncitor".

M-ulți delegați s-au oprit asupra ace
stei probleme.

Delegatul Radu Ion din raionul Tg. Jiu 
este unul dintre aceștia. El a povestit mai 
îlitîi despre tinerii din întreprinderea sa. 
Organizația lor e tînără, dar în rîndu- 
rile ei sînt tineri capabili să realizeze lu
cruri mari, să dea mult mai multe pro
duse patriei. Ceea ce dobindesc ei acum e 
însă sub posibilități.

De ce se petrece acest lucru? In orga
nizația de bază U.T.M. sînt încă serioase 
lipsuri. Nu se cunosc încă toți utemiștii 
din întreprindere și multă vreme n-a fost 
comitet al organizației de bază.

A aflat comitetul raional U.T.M. Tg. 
Jiu de această situație ?

A aflat, dar foarte tirziu a luat în sfîr- 
șit hotărîrea să dea ajutor. Comitetul ra
ional a fost des sezisat de situație, dar 
nu a ținut seama de dorințele tinerilor. 
Nici acum comitetul raional nu tine o le
gătură strînsă și nu ajută această organi
zație. Tinerii vor să aibă sectoare ale lor, 
să alcătuiască brigăzi utemiste de produc
ție. încearcă introducerea unor metode

Noi premiere de filme 
în Capitală

In cursul acestei săptămîni, vor fi pre
zentate în premieră pe ecranele unor 
cinematografe din Capitală filmele „O 
noapte la Veneția" și „Clochemerle".

Filmul austriac „O noapte la Veneția", 
care va putea fi vizionat de publicul 
bucureștean cu începere de marți 13 iulie 
la cinematografele Patria și București, 
este o transpunere pe ecran a operetei cu 
același nume de Johann Strauss.

Cealaltă premieră cinematografică, fil
mul „Clochemerle", va avea loc în ziua 
de 15 iulie, la cinematografele Republica 
și I. C. Frimu. Filmul francez „Cloche
merle" a fost realizat după romanul scrii
torului Gabriel Chevalier, în adaptarea 
cinematografică a lui P. Chenal și P. 
Laroche.

Cu începere de la 19 iulie, filmul fran
cez „Clochemerle" va rula și la cinemato
graful „înfrățirea intre popoare".

(Agerpres)
------------------------------»♦♦♦♦♦♦♦»♦+■»■♦------------------------------

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE

Să îmbunătățim calitatea produselor
„Cămăși calitatea I"

Așa era intitulat unul din articolele 
apărute în ziarul „Scînteia tineretului" 
nr. 1597 din 15 iunie. Cooperativa mește
șugărească Artex din Arad a fost criti
cată în acest articol pentru lipsa de preo
cupare pentru calitatea produselor.

De curînd la redacția ziarului nostru a 
sosit o scrisoare din partea Consiliului de 
conducere al Cooperativei Artex-Arad în 
care se spune :

„Ne însușim pe de-a-ntregul critica ce 
ni s-a făcut considerîncl că nu este permis 
ca produsele ce le lucrăm pentru oamenii 
muncii să fie de proastă calitate. Deși în 
aparență cusutul unui nasture pare să fie 
un lucru mărunt totuși el poate pricinui 
neplăceri aceluia care îmbracă cămașa.

In consfătuirea cu membrii secției con- 
fecții-lengerie și cu colectivul de tehni
cieni ai cooperativei unde s-a prelucrat 
articolul s-a scos în evidență îndeosebi 
seriozitatea cu care trebuie privită calita
tea la toate operațiile ce se execută la o 
cămașă.

Consiliul de conducere al cooperativei 
'Artex mulțumește pentru ajutorul dat în 
remedierea lipsurilor luîndu-și angaja
mentul de a da produse de o calitate cit 
mai bună".

„Jelania unui fumător"
„Scopul nostru este îmbunătățirea con

tinuă a calității produselor spre a satis
face în măsură cît mai mare cerințele 
consumatorilor. Pentru aceasta controlul

Viața U. T. M.

Ea noi, tovarăși activiști!
i

Pe marginea conferinței 
organizației regionale U.T.M.

Craiova

avansate. Dar in întreprindere sînt ele
mente birocratizate care le pun tot 
felul de piedici. Despre aceastea prea 
puțin știe comitetul raional. Tg. Jiu și 
nici nu se grăbește prea mult să-i spri
jine pe tineri.

Tovarășul Radu Ion a relatat, mai de
parte, despre faptul că comitetul regio
nal a uitat de ei. Sînt rarități aparițiile 
activiștilor comitetului regional in între
prinderea lor, o întreprindere foarte im
portantă nu numai pentru raionul Tg. Jiu 
ci pentru întreaga regiune. Neprimind 
ajutorul din partea comitetului regional și 
a comitetului raional U.T.M. — de care 
se simțea atita nevoie — tinerii au fost 
lipsiți de posibilitatea de a se organiza 
mai bine, de a introduce mai curînd teh
nica înaintată, de-a da mai multe produse.

Nu a ținut o legătură mai strînsă cu ti
neretul, nu a avut o atitudine mai justă 
față de cerințele lui, nici comitetul raio
nal U.T.M. Caracal. Delegata Brăiculescu 
Ana de la gospodăria colectivă din Apele 
Vii a criticat pe activiștii comitetului 
raional pentru faptul că nu iau în 
seamă semnalele critice .ce i se fac. Ea 
a arătat că secretarul organizației de 
bază U.T.M. de la gospodăria din Apele 
Vii s-a birocratizat, și refuză să se ocu
pe de nevoile tineretului. Comitetul ra
ional a fost des anunțat și i s-a cerut să 
ia măsuri. Dar comitetul raional n-a as
cultat glasul tineretului, nu a luat mă
suri și munca organizației din Apele Vii 
merge slab.

Primul secretar al comitetului raional 
U.T.M.-Caracal tovarășul Zaharia Dumi
tru a mai fost criticat și de alți delegați 
pentru desconsiderarea propunerilor ti
neretului.

Unele organizații U.T.M. iau cutare sau 
cutare inițiativă, a cărei reușită depinde 
și de organele de stat. Din cauza birocra
tismului unor organe inițiativa este frî- 
nată. Despre asemenea stări de lucruri 
comitetele raionale și regional află prea 
tirziu și din păcate nici atunci nu dau 
ajutor.

Delegatul Șerban Aristide din comuna 
Bratovoești, raionul Craiova a vorbit de
spre numeroase piedici de care se izbesc 
tinerii în domeniul muncii sportive. Pre
ședintele cooperativei din comuna Bra
tovoești nu eliberează fondurile destinate 
sportului. Președintele sfatului popular 
nu are timp de asemenea treburi, pretin
de că este ocupat cu altele. Directorul 
școlii a ars în perioada iernii cursa cu 
obstacole. Un președinte de colectiv spor
tiv a luat echipamentul echipei de fotbal 
și l-a împărțit rudelor pentru a-1 folosi 
ca... îmbrăcăminte. Delegatul Șerban Ari
stide a discutat despre aceste lucruri cu 
activiștii comitetului raional U.T.M.-Cra- 
Itiva. Odată a discutat cu un activist al 
comitetului regional care i-a promis că-1 
va întîlni peste o oră și pe care nu l-a 
mai văzut de atunci.

Tovarășul Șerban Aristide a Încheiat 
astfel:

— Vă așteptăm la noi, tovarăși acti
viști.

E semnificativ pentru legătura cu ma
sele a fostului birou al comitetului regio
nal faptul că răspundea cu mare întârzie
re la scrisorile tineretului, uneori după 
multe luni de zile.

Delegații au cerut ca noul comitet re
gional ales să înlăture o seamă de prac-

Practicantu l plimbăreț
II cheamă Dumitru Asaftei. A venit la 

practica stagiară de la Institutul agrono
mic din Iași. In repartizare scrie clar : 
G.A.S. Secueni — raionul Roman. Iată-1 
cu numele stagiar la secția Trifești a aces
tei gospodării și cu faptele mai mult 
plimbăreț pe bulevardele Romanului. 
(Bineînțeles, în timpul producției. Tri- 
feștii sînt la distanță de numai 3 km. de 
Roman ,așa că poate merge și pe jos. Pi
cioarele le are zdravene — pentru plimbat 
pe cimp e noroi sau soarele arde puter
nic, iar în Roman sint alei umbrite de 
tei...).

De altfel și atunci cînd este în secție nu 
face altceva decit să încurce pe ceilalți 
și să împiedice munca. El combătea 
semănatul culturilor prășitoare în cuiburi 
dispuse în pătrat.

Dumitru Asaftei n-a plătit cotizația de 
utemist pe lunile martie, aprilie, mai, iu
nie și nici nu activează în cadrul organi
zației de bază U.T.M. din gospodărie, deși 
trebuia să-și facă mutația provizorie.

Oare decanatul Institutului agronomic 
din Iași nu controlează munca in produc- 

calității produselor joacă un rol impor
tant".

Așa începe scrisoarea trimisă de Di
recția Generală a Industriei tutunului din 
cadrul Ministerului Industriei Alimentare 
ca răspuns la articolul „Jelania unui 
fumător" apărut in „Scînteia tineretului" 
nr. 1587 din 3 iulie 1954. Iată și cauzele 
care îndreptățesc pe fumători să fie ne
mulțumiți de calitatea țigărilor Mărășești 
fabricate la Ada-Kaleh și care sînt men
ționate în răspuns.

La fabrica de țigarete Ada-Kaleh con
trolul calității produselor se face încă 
superficial fapt care permite să se dea in 
consumație țigarete de proastă calitate 
ele sînt prea tari, pocnesc și au miros 
urît.

Nu se efectuiază controlul calitativ pe 
faze de producție așa cum indică „Regu
lamentul interior pentru controlul cali
tății" din care motiv procedura stabilită 
fiecărui sort de țigarete nu se respectă 
exact. Tăierea tutunului se face defectuos 
deci și înfundarea țigaretelor fapt care 
pune la grea încercare pe un fumător 
deoarece țigaretele au o combustibilitate 
scăzută. Toate acestea fac ca fumătorii să 
cumpere mai rar țigările Mărășești fa
bricate la Ada-Kaleh.

Direcția Generală a Industriei tutunu
lui a luat insă măsuri de restructurare a 
colectivelor de calitate.

Lumdu-și angajamentul de îmbunătă
țire a calității țigaretelor Mărășești Ada- 
Kaleh, Direcția Generală a industriei 
tutunului va rezolva astfel jelania unor 
fumători. 

tici cu totul nepermise ale vechiului or
gan.

Fostul comitet regional — relata dele- 
gata Pană Victoria de la „Electroputere" 
din Craiova — ne-a lăudat foarte des 
uzina și mai ales în darea de seamă. Dar 
de ajutat nu a venit să nc ajute. Tinere
tul din uzină și-a propus înființarea unei 
„secții a tineretului", dar comitetul re
gional nu ne-a susținut inițiativa. Tova
rășii s-au mulțumit să ne laude numai, 
să ne spună vorbe frumoase.

Alți delegați au semnalat că tovarășul 
Cioclei Dumitru, șef al secției muncito- 
rești-agrare făcea promisiuni de care 
nu-și mai amintea apoi.

Unii activiști ai comitetului regional 
uită de unitatea din care au plecat. Dele
gatul Popa Ion de la uzina „7 Noiembrie**  
l-a mustrat pe tovarășul Moraru Ștefan 
pentru că de cînd e activist al comitetului 
regional n-a mai fost văzut prin uzină.

punctuația cerută. Aplicații de punctua
ție.

LITERATURA ROM1NA

începuturile culturii noastre. Primele 
manuscrise și tipărituri în limba slavă.

Cultura rominească in secolul al 
XVI-lea. Primele texte și tipărituri in 
limba romină.

Cultura și literatura romină in secolul 
al XVII-lea. Istoriografia in limba romi
nă (Gr. Ureche, M. Costin. R. Popescu).

Cultura și literatura romină în secolul 
al XVIII-lea. (I. Neculce. D. Cantemir).

Școala Ardeleană. Ion Budai-Deleanu: 
Țiganiada.

Literatura romină în primul sfert al 
secolului al XIX-lea. Poeții Văcărești, 
D. Golescu : însemnare a călătoriei mele.

Literatura romină în cel de al doilea 
sfert al secolului al XIX-lea. Școala, 
presa, teatrul, artele plastice.

D. Bolintineanu : Balade istorice.
C. Boliac : Poezia socială.
♦) M. Kogălniceanu, îndrumător cul

tural.
♦) N. Bălcescu : Despre starea socială a 

muncitorilor plugari. Istoria Romînilor 
sub Mihai Vodă Viteazul.

Gr. Alexandrescu : Lirica patriotică. Sa
tire. Fabule.
C. Negruzzi: Al. Lăpușneanu.

Al. Russo : Cîntarea Romîniei.
*) V. Alecsandri : Poezia, Teatrul (Des

pot Vodă, Chirița în provincie).
N. Filimon : Ciocoii vechi și noi.
Al. Odobescu : Mihnea Vodă cel Rău, 

Pseudokinegheticos.
B. P. Hașdeu : Răzvan și Vidra. Ion 

Vodă cel Cumplit.
Revista „Contemporanul", tribună de 

luptă a clasei muncitoare.
Activitatea de critic literar a lui C. Do- 

brogeanu-Gherea.
♦) Mihai Eminescu : Poeziț.
*) Ion Creangă : Amintiri din copilărie.
♦) I. L. Caragiale : O scrisoare pierdu

tă. Un pedagog de școală nouă. Arendașul 
romin, 1907, din primăvară pînă în 
toamnă.

I. Slavici: Budulea taichii. Moara cu 
noroc.

George Coșbuc: Poezii (Nunta Zamfi
rei, Dușmancele, Noapte de vară, Noi

Slaba legătură cu tineretul, necunoaște
rea situației concrete, a făcut ca comite
tul regional să fie într-o anumită măsură 
rupt de problemele tineretului, să nu poa
tă lua totdeauna măsurile cele mai potri
vite. Din această cauză, unii tineri au 
căzut sub influența ideologiei burgheze, a 
elementelor corupte, au comportări com
promițătoare și se dedau la acte imorale 
și huliganice.

De unde vine acesta lipsă de legătură 
cu tineretul a comitetului regional 
U.T.M. și a comitetelor raionale ? Se pare 
că ea vine din concepția îngustă despre 
munca de organizație introdusă de biroul 
comitetului regional, din practica muncii 
pe campanii, a muncii formale. Sînt de
parte de a fi rare cazurile în care acti
viștii sînt trimiși după situații, după 
hîrtii din care biroul regional și activi
știi iși confecționează ochelari de cal. 
Darea de seamă nu a relatat nici o situa
ție în care un activist să fi fost tras la 
răspundere pentru că nu cunoaște ce
rințele tineretului din cutare sau cutare 
lcc.

In loc să recunoască asemenea lipsuri, 
unii membri ai biroului regional ca to
varășii Butcă sau Nica și-au pus cenușă 
în cap, căutînd prin fraze generale să-și 
asume toate lipsurile.

Dealtminteri, darea de seamă, mai ales 
în formele anterioare, a fost prea puțin- 
autocritică, fostul birou al comitetului 
regional a încercat să închidă ochii asu
pra lipsurilor sale și mai ales ale secre
tarilor comitetului regional.

Noul comitet regional ales, noul birou 
al său trebuie să tragă concluziile cuve
nite din toate acestea.

Tăria partidului nostru izvorăște din 
legătura sa indestructibilă cu masele, din 
politica sa, în centrul căreia stă omul 
cu nevoile sale, politică care se bucură 
de aprobarea unanimă și de sprijinul ac
tiv al oamenilor muncii.

★
Militînd pentru înfăptuirea politicii 

partidului, Uniunea Tineretului Muncitor 
este puternică prin faptul că, sub condu
cerea partidului mobilizează tineretul în 
lupta pentru înfăptuirea celor mai înalte 
dorințe ale tineretului. A ține seama de 
năzuințele, de trebuințele tineretului, a le 
rezolva, a lupta pentru strîngerea legătu
rilor cu tineretul, — în aceasta constă una 
din sarcinile de bază ale organizațiilor 
utemiste.

Comitetul regional, comitetele raionale 
și organizațiile de bază U.T.M. din re
giunea Craiova — așa cum a stabilit 
conferința — sînt obligate să întărească 
necontenit legătura cu masele largi ale 
tineretului de la orașe și sate. Aceasta va 
duce la ridicarea muncii organizației re
gionale U.T.M. Craiova.

P. NIȚA

ție a agronomilor stagiari ? Iar organiza
ția de bază U.T.M. nu are nimic de spus 
despre un asemenea utemist ?

C. BUCUR 
corespondentul „Scinteii tineretului" 

pentru regiunea IașiProgramele disciplinelor la care se va da examen de admitere In invățămintul superior
Limba și literatura romină

LIMBA ROMINĂ

INTRODUCERE : Despre tezele cuprin
se în lucrarea lui I. V. Stalin „Marxismul 
și problemele lingvisticii". Importanța te
zelor staliniste pentru lămurirea proble
melor în legătură cu studiul limbii, pen
tru dezvoltarea lingvisticii.

VOCABULARUL : Componența vocabu
larului limbii romine : fond principal de 
cuvinte și vocabular schimbător. Mijloa
cele de îmbogățire a vocabularului: for
marea cuvintelor prin derivare și com
punere, schimbarea funcției gramaticale, 
introducerea cuvintelor noi din alte limbi.

FONETICA : Sunetele : vocale, s?mivo- 
cale. diftongi, triftongi. consoane. Silabe ; 
despărțirea cuvintelor in silabe. Accentul— 
Aplicații ortografice.

MORFOLOGIA: Cuvintele flexibile și 
neflexibile. Substantivul, felurile lui. Ge
nul și numărul substantivelor. Declinarea 
substantivelor. Felurile articolului, acor
dul lui cu substantivul. Formarea adjec
tivelor. Compararea adjectivelor. Felurile 
pronumelor. Pronumele personal (forme 
accentuate și neaccentuate). Funcția ad
jectivală a pronumelor. Declinarea pronu
melor. Felurile numeralului. Verbul : tim
purile și folosirea lor, modurile personale 
și nepersonale, formele de conjugare (ac
tivă, reflexivă, pasivă), conjugarea ver
belor auxiliare, regulate, neregulate, de
fective și impersonale. Cuvintele neflexi
bile (adverbe, prepoziții, conjucții și inter
jecții) și rolul lor în vorbire.

SINTAXA: sintaxa propoziției. Părțile 
de vorbire care pot avea funcția de su
biect. Subiectul subînțeles. Predicatul ver
bal și cel nominal. Acordul predicatului 
cu subiectul într-o propoziție cu un sin
gur subiect, cu mai multe subiecte, cu su
biecte la persoane, numere și genuri di
ferite. Felurile atributului și complemen
tului. Ordinea cuvintelor în propoziție, le
gătura cuvintelor’ în propoziție și punc
tuația cerută.

Sintaxa frazei. Propoziții principale și 
propoziții secundare. Fraza formată prin 
coordonare și subordonare. Felurile pro
pozițiilor coordonate (copulative, adversa
tive, disjunctive, concluzive. Transforma
rea părților de propoziție în propoziții 
subordonate. Felurile propozițiilor subor
donate (subiective, predicative, atributive, 
completive, circumstanțiale). Contragerea 
(reducerea) propozițiilor subordonate. To
pica frazei; raportul dintre propozițiile și 
grupele de propoziții dintr-o frază și

SPORTIVII ÎN ÎNTRECERE
Atleții noștri au învins reprezentativa Elveției

Categorica victorie realizată în mod stră
lucit de reprezentanții noștri este o nouă 
puternică dovadă â creșterii și afirmării 
pe tărîm internațional a atletismului ro- 
mînesc. Eforturile sportivilor noștri sînt 
un răspuns la minunatele condiții care le 
sînt puse la dispoziție de către partid și 
guvern.

★
Prima parte a meciului atletic R. P. R.- 

Elveția a început prin disputarea probei 
de 110 m. garduri. La capătul unei curse 
frumoase Ion Opriș aduce prima victo
rie a țării noastre. Excelentul timp rea
lizat în această cursă : 10,6 constituie un 
nou record adus patriei. Cu această nouă 
performanță Opriș iși consolidează pozi
ția alături de cei mai buni sprinteri eu
ropeni.

Doar cîteva minute au trecut și măr
șăluitorii au luat startul în proba de 
10.000 m. Tinerii noștri mărșăluitori Ha- 
ralambie Răceanu și Nicolae Liga, aveau 
de înfruntat pe campionul european Fritz 
Schwab. Valoroasa sa performanță nu i-a 
intimidat însă pe reprezentanții noștri, 
care au realizat chiar de la început un 
ușor avantaj. Cu fiecare tură distanța de
venea mai mare. Hotărît să nu fie în- 
frînt, campionul european pornește în 
urmărirea lor. După cîteva ture el reu
șește să-1 ajungă pe Liga. Răceanu con
tinuă de-acum singur cursa mărindu-și 
treptat avantajul. Dovedind o mare pu
tere de luptă și dozindu-și bine efortu
rile, el reușește să treacă primul linia 
de sosire învingîndu-1 pe campionul eu
ropean Fritz Schwab cu aproape 40n m. 
Haralambie Răceanu a obținut o bineme
ritată victorie. Privirile tuturor spectato
rilor erau acurrf ațintite spre locul unde 
campionul european iși îmbrățișa învin
gătorul.

In partea dreaptă a stadionului a în
ceput săritura în înălțime femei. Atletele 
elvețiene Schweitzer, E. Gilomen nu pot 
sări mai mult de 1.35 și respectiv 1.45. 
Tînăra noastră săritoare E. Karbach tre
ce — cu emoție ce-i drept — 1.48 m. La 
1,51 intră in concurs și Iolanda Balaș. 
Ea aduce o nouă victorie cucerind locul 
I cu 1,61 m. dovedind din nou posibilită
țile pe care le are pentru realizarea unor 
performanțe de valoare mondială.

Doar cîteva minute au trecut și craini
cul vesti un succes al atleților elvețieni. 
Fr. Portman. reușește chiar din prima 
încercare să obțină un nou record națio
nal la triplu salt. Cu 14,87 m. el cucerește 
și locul I la această probă.

In cercul de aruncări și-au făcut apa
riția aruncătorii de greutate. Din între
cerea lor deosebit de spectaculoasă Ga
briel Georgescu a ieșit învingător cu 
15,87 m.. performanță ce reprezintă un 
nou record al patriei noastre la această 
•robă.

Comportarea atleților noștri continuă 
să fie la fel de frumoasă.

Starterul a dat plecarea în proba de 
’.000 m. Tinărul nostru fondist C. Gre- 
ceanu a trecut cu succes un greu exa
men. Impunindu-se chiar de la început 
prin conducerea cursei, el promite un 
rezultat de seamă. După o cursă viu dis
putată el reușește 14’52".2. Aducînd vic
toria echipei noastre el întrece pe atleții 
elvețieni P. Page. R. Morgenthaler ca și pe 
Nicolae Bunea. care a alergat mult sub 
posibilitățile sale obișnuite.

De-a dreptul surprinzătoare a fost, 
comportarea celor două echipe de ștafetă 
ale țării noastre la proba 4x100 m. Cea 
femenină (S. Moțiil. I. Marks, I. Luță și 
D. Copîndeanu) după o luptă echilibrată 
dusă pe întregul parcurs a reușit să-și 
infringă adversarele. Demn de remarcat 
este faptul că ambele echipe au realizat 
noi recorduri naționale. Victoria repre
zentativei noastre este cu atît mai va
loroasă cu cît componentele ei fiind ju
nioare au întrecut o echipă a senioarelor. 
Noul record: 49,5 (junioare) realizat cu 
acest prilej este deosebit de valoros.

Ștafeta masculină (Opriș. Magdaș. Sto- 
ienescu, Wiesermayer) a făcut un adevă
rat spectacol atletic. In primele două 
schimburi, lupta a fost echilibrată. Sto- 
ienescu in al treilea schimb înminează 
ștafeta lui Wiesermayer cu un ușor avan

Pentru disciplinele la care se va da examen de admitere în invățămintul 
superior, publicate in ..Scinteia tineretului" nr. 1613 din 3 iulie a.c., examinarea 
se va face din materia studiată in școlile medii de 10 ani.

Ca să venim în ajutorul absolvenților școlilor medii care vor să se înscrie 
în invățămintul superior, vom publica incepînd din numărul acesta programele 
după care se va face examinarea la toate obiectele.

taj. Revenindu-și excepțional, acesta mă
rește avantajul aducînd totodată și vic
toria întregii echipe. Comportarea am
belor ștafete și mai cu seamă cea mascu
lină a fost excepțională.

Cea de a doua zi a întîlnirii de atletism 
a dat de asemenea prilejul unor dispute 
aprige. In prima probă, cea de 400 m. gar
duri, s-au întîlnit J. Kost, K. Weil (Elve
ția), I. Savel și Gheorgfre Stanei (R.P.R.).

De la început Savel și Kost sînt anima
torii cursei. După un tăios duel ambii so
sesc în același timp : 52”8.

Sare ia prăjină Zeno Dragotnir (R.P.R.)

Cine-i primul ? Rezultatul a putut fi 
aflat de abia după developarea filmului, 
care a arătat că Kost l-a întrecut cu puțin 
pe Savel clasindu-se astfel pe primul loc 
al probei

Cu un deosebit succes a concurat Ale
xandru Merică la săritura în înălțime. El 
a reușit să întreacă pe H. Wali, recordma
nul Elveției la această probă cu 4 cm. Re
zultatul său 1.94 m. constituie cea mai de 
seamă performanță personală de pînă 
acum.

In proba de 200 m. plat, rezervată fe
meilor, Ileana Marks a realizat 26", cla- 
sindu-se pe locul I înaintea Ioanei Luță și 
a atletelor elvețiene, S. Pretot și H. Ber
nard.

Deosebit de spectaculoasă s-a desfășurat 
proba de 3000 m. obstacole. Grigore Co
jocarul (R.P.R.). principalul animator al 
probei, a cucerit locul I realizînd 9’12”4.

In jurul orei 18,00 a început desfășura
rea probei săritura în lungime femei. In
tr-un duel viu disputat cu E. Nemeț, ju
nioara Sanda Grosu a realizat o valoroasă 
performanță de 5.60 m., ceea ce constituie 
un nou record al R.P.R. la junioare și 
senioare la această probă. Merituoasă a 
fost de asemenea comportarea atletelor 
elvețiene G. Bcliger și E. Gilomen care 
au depășit granița celor 5 m.

Proba de 10.000 m. a adus la startul său 
pe Dinu Cristea și tinărul atlet C. Gre- 
ceanu ca și pe R. Margenthaler recordma
nul Elveției la această probă alături de 
coechiperul său E. Schudel. Victoria a re
venit recordmanului elvețian cu timpul 
de 3154’8.

★
In ansamblul său întîlnirea dintre re

prezentativele de atletism ale R.P.R. și 
Elveției s-a desfășurat la un înalt nivel 
tehnic. Numeroasele recorduri doborîte, ca 
și valoroasele performanțe realizate atît 
de atleții romîni cît și de cei elvețieni, sînt 
o dovadă puternică a acestei afirmații. In- 
vingînd reprezentativa Elveției cu scorul 
de 204—126 puncte compusă din experi
mentați și valoroși atleți, lotul țării noas
tre a arătat că în R.P.R. — țară a lagă
rului democrat-popular — atletismul este 
in plin progres.

vrem pămînt, Doina, O scrisoare de la 
Muselim Selo, Pașa Hassan).

Alexandru Vlahuță : Liniște, Unde ni 
sînt visătorii. 1907. Socoteala.

B. $t. Delavrancea : Hagi Tudose, Apus 
de soare.

Șt. O. Iosif : Icoane din Carpați. Doina.
C. Hogaș : Amintiri din călătorie. In 

munții Neamțului.
Cezar Petrescu: întunecare.
G. Topîrceanu: Balade vesele și triste. 

Migdale amare.
•) Mihail Sadoveanu : Baltagul. Neamul 

Șoimăreștilor.
*) A. Toma: Cîntul vieții. Acesta e 

cintecul plinii amare. Marea preluare.
L. Rebreanu : Răscoala.
•) M. Beniuc : Versuri.

+* *)  Alexandru Sahia : Uzina vie. Ploaie 
de iunie.

*) Poezia rominească după 23 August:
M. Beniuc, M. Banuș. Dan Deșliu. E. Je- 
beleanu, E. Frunză, V. Porumbacu.

*) Realizări in domeniul prozei : M Sa
doveanu : (Mitrea Cocor, Nicoară Potcoa
vă). P. Dumitriu (Nuvele).

♦) Realizări în domeniul dramaturgiei. 
Camil Petrescu (Bălcescu), N. Moraru, A. 
Baranga (Pentru fericirea poporului), M. 
Davidoglu (Cetatea de foc).

Notă. — Programa este obligatorie în 
întregime pentru facultățile la care se dă 
examen scris și oral de limbă și litera
tură. La facultățile unde se dă numai exa
men scris la limba și literatura romină 
se cere în întregime materia din progra
mă de limba romină și numai autorii și 
capitolele însemnate cu asterisc (♦) la li
teratura romină.

Limba rusă
FONETICA, ORTOGRAFIA. Alfabetul 

rus. Sistemul de sunete și litere în limba 
rusă. Locul accentului și pronunțarea în 
limba rusă. Pronunțarea literelor o, î, u, i 
accentuate. Reducerea vocalelor neaccen
tuate în limba rusă. Asurzirea și sonori
zarea consoanelor. Consoane moi și tari. 
Semnul moale și semnul tare, ca semne 
despărțitoare sau pentru înmuierea sune
telor.

MORFOLOGIA. Componența cuvîntu- 
lui. Tulpina, rădăcina, terminația, pre-

Trăgătorii romîni 
pa locul 1

Ora 10. Liniștea ce se așternuse în po
ligonul Tunari fu spartă de primele îm« 
pușcături. Au început tragerile in proba 
de pistol liber 60 focuri a întîlnirii R.P.R.- 
Franța.

Chiar din primele lovituri rutinatul 
trăgător francez Des Jamonieres a intrat 
într-un aprig duel cu tinărul nostru re
prezentant Ștefan Hartvig. După 30 de 
lovituri ambii se aflau pe primul loc la 
egalitate cu 264 puncte.

Folosind întreaga sa experiență și dînd 
dovadă de un calm deosebit în următoa
rele 30 de focuri trăgătorul francez reu
șește să se distanțeze. Acumulînd 536 
puncte din 600 posibile el cucerește lo
cul I în clasamentul individual. Dovedind 
o mai mare omogenitate echipa noastră 
reușește însă să cucerească locul I pe 
echipe. Victoria echipei noastre de pistol 
liber asupra experimentaților trăgători 
francezi în prima zi a concursului con
stituie o mare performanță.

★
Luni au continuat întrecerile din cadrul 

întîlnirii internaționale de tir dintre echi
pele R.P.R. și Franței cu proba de armă 
liberă 3x40. Dînd dovadă de o excelentă 
pregătire trăgătorii echipei R.P.R. au ob
ținut un frumos succes ocupînd primul 
loc în toate cele 4 probe pe echipe. De 
r-semenea ei au ocupat primul loc, indivi
dual la trei probe.

Cu acest prilej trăgătorii noștri au do
bori t. toate cele patru recorduri pe 
echipă.

La un singur pas 
de victorie

Odată cu căderea serii in tribunele velo
dromului Dinamo, spectatorii și-au luat 
locurile.

La lumina reflectoarelor din incinta 
velodromului, unde este amenajat terenul 
de baschet și-au făcut apariția cele două 
echipe : Akad.emic Sofia și Dinamo Bucu
rești.

După încălzirea reglementară echipele 
și-au început dispusa. Chiar din primele 
minute dinamoviștii iau conducerea pe 
care o mențin pină aproape de sfîrșitul 
primei reprize cînd studenții din Sofia 
egalează. Scorul este de 27-27.

La începutul celei de a doua reprize 
scorul oscilează cind în favoarea oaspeți
lor cînd pentru reprezentanții noștri. Spre 
sfirșit însă, oaspeții se impun prin acțiuni 
mai rapide și reușesc să preia conducerea.

Dirzenia de care dau dovadă în ultimele 
minute de joc fac impresia că dinamoviștii 
vor egala și chiar ouține victoria. Oaspeții 
ciștigă însă partida cu scorul de 69-64.

Dacă oaspeții au demonstrat înalte cali
tăți de joc și au cucerit victoria, echipa 
Dinamo a arătat cu acest prilej grave slă
biciuni atît în atac cît și în apărare.

Faptul că trei dintre cei mai valoroși 
componenți ai săi: Niculescu Dan, Călugă- 
reanu și Constantinide au fost scoși din 
joc înainte de sfirșitul intilnirii, pune in 
fața baschet-baliștilor de la Dinamo cit 
și ’ antrenorului său o grea problemă de 
rezolvat: faultul.

Greșelile personale ale acestor trei jucă
tori au permis oaspeților să înscrie în 
urma penalturilor un număr mai mare de 
puncte decît ccl care putea fi obținut prin 
joc. Iată de ce lichidarea greșelilor per
sonale trebuie să constituie o preocupare 
de seamă a baschet-baliștilor de la 
Dinamo.

O altă slăbiciune manifestată în acest 
meci a fost imprecizia cu care bucureștenii 
au tras de la șemidistanță. Este inadmisi
bil c'a un jucător cu mari posibilități cum 
este Naghi să rateze nenumărate încercări 
de coș de la semi distanță. Dacă transfor
ma— nu toate — ci majoritatea încercă
rilor de care el a beneficiat, scorul ar fi 
avut o altă înfățișare. Naghi din păcate 
nu este singurul exemplu în această 
direcție.

Tocmai aceste două lipsuri principale 
au determinat ca echipa de baschet Di
namo să nu obțină victoria de care a fost 
doar la un singur pas.

VASILE RANGA

fixul, sufixul. Alternanța sunetelor. Des
părțirea cuvintelor în silabe. Formarea 
cuvintelor. Cuvinte compuse.

PĂRȚILE DE VORBIRE. Cuvinte flexi
bile și neflexibile. Substantivul. Rolul 
substantivului în propoziție. Schimbarea 
substantivului după gen, număr și caz. 
Funcția cazurilor și întrebuințarea lor cu 
cele mai frecvente prepoziții. Declinarea 
I, II și III. Adjectivul — rolul său in 
propoziție. Acordul adjectivului cu sub
stantivul. Felurile adjectivului. Gradele 
de comparație a adjectivului. Declinarea 
■adjectivelor. Forma scurtă a adjectivelor 
și rolul lor in propoziție. Felurile pronu
melui. Declinarea pronumelui personal, 
posesiv, demonstrativ, reflexiv și deter
minativ. Felurile numeralului. întrebuin
țarea substantivelor cu numeralele cardi
nale. Exprimarea virstei și datei. Verbul. 
Rolul verbului în propoziție. Schimbarea 
verbului după număr, persoană, timp și 
gen. Cele două tulpine ale verbului. Infi
nitivul verbelor. Conjugarea I și II. As
pectele verbelor în limba rusă. Formarea 
verbelor perfective eu ajutorul prefixelor 
și sufixelor. Conjugarea verbelor refle
xive. Modurile indicativ, condițional și 
imperativ. Adverbul. Rolul adverbului în 
propoziție. Formarea adverbelor și gra
dele lor de comparație.

SINTAXA. Sintaxa propoziției. Propo
ziția nedezvoltată și dezvoltată. Părțile 
principale ale propoziției. Subiectul și ex
primarea lui. Predicatul și exprimarea 
lui. Acordul predicatului cu subiectul. 
Părțile secundare ale propoziției. Comple
mentul direct și indirect. Exprimarea 
complementului. Atributul și exprimarea 
lui. Complementul circumstanțial de mod, 
loc, timp, cauză și scop. Exprimarea lui.

Notă. — In vederea examenului de ad
mitere la limba rusă in instituțiile de in- 
vățămînt superior, candidații vor pregăti 
in mod obligatoriu următoarele texte din 
manualul de limba rusă pentru învăță- 
mintul mediu, ed. 1952: Nașa Rodina 
(Patria noastră) pag 12 ; Crîlia Mina (A- 
ripile păcii) pag. 30 ; Molodaia Gvardia 
(Tînăra Gardă) pag. 35 ; Vasile Roaită, 
pag. 46 : Maria Cincă, pag. 49 ; Golos 
Moscvi (Vocea Moscovei) pag. 72 ; Pușkin 
v sele Mihailovscom (Pușkin in satul Mi- 
hailovscoie) pag. 181 : A. N. Nekrasov, 
pag. 211: A. M. Gorki, pag. 219; N. A. 
Ostrovski, pag. 230.
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i Conferința pe întreaga Coree 
a activului de tinereti ts

I PHENIAN 11 (Agerpres).— TASS trans- 
inite : La 10 iulie, s-a deschis la Phenian 
conferința pe întreaga Coree a activului 
de tineret, la care participă 800 de dele
gați. Printre ei sînt cei mai buni repre- 

i zentanți ai tineretului coreean — Eroi ai 
R.P.D. Coreene, Eroi ai Muncii, munci
tori fruntași, țărani și elevi. Pe ordinea de 
zi a conferinței este înscrisă problema — 
Sarcinile tineretului coreean în lupta pen
tru realizarea planului trienal ai refacerii 
postbelice și al dezvoltării economiei na
ționale a R.P.D. Coreene. Kim Gi Su, 
vicepreședinte al C.C. al Uniunii Tinere
tului Democrat din Coreea a prezentat un 
raport cu această temă.

Raportorul s-a oprit în amănunt asupra 
problemelor participării tineretului la 
întrecerile în muncă, ridicării calificării, 
însușirii tehnicei noi și a metodelor îna
intate în muncă, luptei pentru economii, 
pentru scăderea prețului de cost al pro
ducției și participarea activă a tineretului 
la dezvoltarea agriculturii.

★
PHENIAN 12 (Agerpres). — TASS 

• transmite : Conferința pe întreaga Coree 
a activului de tineret își continuă lucră
rile. La dezbaterile din 11 iulie pe mar
ginea raportului cu privire la sarcinile ti
neretului în lupta pentru realizarea pla
nului trienal al refacerii postbelice și al 
dezvoltării economiei naționale a R.P.D. 
Coreene, au luat cuvîntul și alți tineri 
fruntași in producție.

Festivalul național 
al tineretului francez

PARIS 12 (Agerpres). — La Paris se 
'desfășoară primul festival național al ti
neretului la care participă mii de tineri 
ți tinere din toate colțurile țării.

Potrivit planului desfășurării festivalu
lui în numeroase săli,teatre, parcuri și te
renuri de sport din capitală se organi
zează spectacole, concerte, vizionări de 
filme, adunări, jocuri și competiții spor
tive. La deschiderea oficială a festivalu
lui care a avut loc în parcul din cartie
rul muncitoresc al Parisului, Montreuil, 
sub președinția curajosului patriot fran
cez Henri Martin, au rostit cuvîntări 
Francois Billoux, secretar al Partidului 
Comunist Francez și conducători ai orga
nizațiilor democrate de tineret — Uniu
nea tinerelor tete din Franța și Uniunea 
tineretului republican din Franța.

In numele Partidului Comunist Fran
cez, Francois Billoux a chemat pe toți 
tinerii și tinerele să întărească unitatea 
în lupta pentru libertate, independență 
națională, pace șl un viitor fericit pentru 
tineretul francez.

Participanții la festival au adoptat în 
unanimitate un apel adresat tineretului 
francez în care îi cheamă să lupte pen
tru stabilirea păcii în Indochina, împo
triva tratatelor de la Bonn și Paris.

Conferința internațională 
a studenților 

din institutele de agronomie
SOFIA 12 (Agerpres). — Agenția Tele

grafică Bulgară transmite :
La 11 iulie s-a deschis la Sofia confe

rința internațională a studenților din in
stitutele de agronomie. La lucrările con
ferinței participă studenți de la institu
tele de învățămînt superior agricol din 
Bulgaria, Uniunea Sovietică, Republica 
Populară Chineză, Cehoslovacia, Romînia, 
Albania, Anglia, Franța, Belgia, India și 
alte țări.

Profesorul Petr Iliev (Bulgaria) a dat 
citire raportului intitulat „Metodele aca
demicianului bulgar Metodii Popov de 
stimulare a vitalității plantelor**.

Marți, 13 iulie
CINEMATOGRAFE : Patria, București, Grădina 

..Progres" : O noapte la Veneția : M. Eminescu : 
Cafeneaua de pe bulevard ; Republica, I. C. 
Frimu, înfrățirea între popoare: Crîntjul de că
lini; Maxim Gorki, Elena Pavel: De la lăcră
mioare pină la căderea frunzelor; Lumina : Marile 
speranțe; Victoria Gh. Doja: Vinovat! fără vină; 
Alex. Popov; Maeștrii baletului rus; 8 Martie: 
Balada Siberiei; Vasile Roaită, Unirea : Fanfan 
la Tulipe; Cultural: Umbre: Constantin David : 
Sub oraș; Alex. Sabia. Munca (Șos Mihai Bravu 
nr. 221) : Hamlet ; Flacăra ; Ernst Thalmann: 
Donca Simo: Povestea micului cocoșat; Arta: Sus
pine pe stradă: Popular: Nu-i pace sub măslini; 
Moșilor: Magazin de stat: T. Vladimirescu: Pri
măvara; Miorița: Preludiul gloriei; 23 August : 
Rapsodie caucaziană; llie Pintilie- Brigada lui 
Ionut: 8 Mai: Așteaptă-mă: Volga: lulia, I Mai: 
Căsătorie ciudată; Libertății: Pulbere argintie : 
Rahova : Petroliștii din Caspica, Zborul în lună; 
Olga Bancic: Pumnul de fier; N. Bălcescu ; Insula 
misterelor.

. Conferința va dura cinci zile.
-----e-----

împotriva tratatului 
„comunității defensive 

europene"
ROMA 11 (Agerpres). — Ziarul „Unita" 

a publicat o expunere amănunțită asupra 
ședinței din 9 iulie a Comisiei pentru Afa
cerile Externe a Camerei deputaților, con
sacrată discutării proiectului de ratificare 
a tratatului cu privire la crearea „comu
nității defensive europene".

După cuvîntarea ministrului Afacerilor 
Externe, Piccioni, s-a desfășurat discuția 
la care au participat monarhistul Can- 
talpo, neofascistul Anfuso, secretarul gene
ral al partidului socialist, Nenni, și secre
tarul general al Partidului Comunist, 
Togliatti.

Cei doi reprezentanți ai partidelor de 
dreapta s-au pronunțat pentru amînarea 
examinării acestei probleme „în aștepta
rea limpezirii situației".

Nenni a declarat că sînt absurde strădu
ințele guvernului de a ratifica tratatul cu 
privire la „comunitatea defensivă euro
peană". Guvernul nu poate să-și mențină 
poziția în această problemă în clipa cînd 
Franța este hotărîtă, după cît se pare, 
să-și revizuiască în mod serios politica 
bazată pe „comunitatea defensivă euro
peană". Crearea acestei „comunități" ar 
spulbera speranța în realizarea unei înțe
legeri reale și pașnice între toate popoa
rele europene fără excepție.

Togliatti s-a pronunțat împotriva tezei 
guvernului care insistă pentru urgenta
rea discutării tratatului. Totodată, el a 
criticat poziția partidelor de extremă 
dreaptă, care au cerut să se aștepte in 
mod pasiv desfășurarea viitoare a eve
nimentelor internaționale.
, -----o-----

Nci presiuni aJe S. U. A. 
asupra Franței și Italiei

NEW YORK 12 (Agerpres). — Ziarele 
din New York relatează despre hotărîrea 
Comisiei senatoriale pentru afacerile ex
terne de a recomanda încetarea de la data 
de 31 decembrie „a ajutorului" acordat 
Franței și Italiei, dacă ele nu vor ratifica 
tratatul cu privire la armata europeană.
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Convorbirea dintre V. M. Molotov și P. Mendes-France
GENEVA 11 (Agerpres). — TASS trans

mite : La 10 iulie, V. M. Molotov, prim 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. și ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., a avut o convorbire cu P. Men
des-France, prim ministru și ministru al 
Afacerilor Externe al Franței, care a sosit 
în după amiaza zilei la Geneva pentru a 
participa la conferința miniștrilor Aface
rilor Externe.

Convorbirea a avut loc la sediul delega
ției sovietice, unde V. M. Molotov a ofe

Declarația lui Ciu En-lai
GENEVA 12 (Agerpres). — TASS trans

mite :
La 12 iulie a sosit la Geneva Ciu En-lai, 

premierul Consiliului Administrativ de 
Stat și ministrul Afacerilor Externe al Re
publicii Populare Chineze.

La aerodromul din Geneva Ciu En-lai a 
fost întîmpinat de V. M. Molotov, prim 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. și ministrul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., Fam Van Dong, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al Republicii 
Democrate Vietnam, V. V. Kuznețov, loc
țiitor al ministrului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., Cian Ven-tian și Li Ke-nun, loc
țiitorii ministrului Afacerilor Externe al 
R. P. Chineze, Krișhna Menon, re
prezentantul primului ministru al Indiei, 
de consilieri și experți al delegațiilor

Declarația lui Mendes-France
GENEVA 11 (Agerpres). — TASS 

transmite :
La sosirea sa pe aerodromul de la Ge

neva, Mendes-France primul ministru și 
ministrul Afacerilor Externe al Franței, 
a făcut pentru postul de radio Geneva 
următoarea declarație;

întrevederea
dintre P. Mendes France și Fam Van Dong

PARIS 12 (Agerpres). — TASS trans
mite : După cum se anunță din Geneva, la 
11 iulie a avut loc o întrevedere între P. 
Mendes-France, președintele Consiliului

A. Eden a sosit la Geneva
GENEVA 12 (Agerpres). — TASS 

transmite : La 12 iulie a sosit la Geneva 
A. Eden, ministrul afacerilor externe al 
Marii Britanii.

Presa străină despre reluarea lucrărilor 
conferinței d

GENEVA 12 (Agerpres). — Reluarea lu
crărilor conferinței de la Geneva la ni
velul miniștrilor Afacerilor Externe ocupă 
din nou locul principal în comentariile 
presei. Majoritatea știrilor transmise de 
agențiile de presă, partea covirșitoare a 
paginilor externe ale ziarelor occidentale 
sînt consacrate problemelor legate de sta
diul actual al conferinței de la Geneva.

La loc de frunte se situează chestiunea 
perspectivelor conferinței în lumina pozi
țiilor și intereselor fiecărei delegații. In 
ceea ce privește delegația franceză și en
gleză, presa vest-europeană remarcă că 
declarațiile favorabile încetării ostilități
lor în Indochina făcute de Mendes-France, 
precum și de reprezentanți ai guvernului 
britanic au fost primite cu satisfacție 
vădită de cercurile largi ale opiniei pu
blice.

Comentatorii de politică externă ai zia
relor și agențiilor consideră ca elemente 
pozitive pe calea spre încheierea armisti
țiului în Indochina recentele întrevederi 
avute de Mendes France cu V. M. Molo
tov, ministrul Afacerilor Externe al Uni
unii Sovietice și Fam Van Dong, șeful de-

Tratativele militare de la Tung Jia
TUNG JIA 12 (Agerpres). — Agenția 

Vietnameză de Informații transmite: La 
10 iulie au avut loc la Tung Jia ședințele 
a 6-a și a 7-a ale reprezentanților înal
telor comandamente ale Armatei Popu
lare Vietnameze și trupelor franceze. In 
cadrul ședințelor s-a terminat discutarea 
problemelor în legătură cu prizonierii de 
război potrivit hotărîrilor conferinței mi
litare de la Geneva.

La 10 iulie a avut loc și o ședință des
chisă la care au luat parte corespondenți 
și fotoreporteri vietnamezi, francezi și 
străini. La ședință s-a dat citire unui co
municat comun al delegațiilor celor două 
înalte comandamente privitor la rezulta
tele discutării problemei prizonierilor de 
război. In comunicat se spune :

Delegațiile înaltelor comandamente ale 
Armatei Populare Vietnameze și trupe
lor^ Uniunii franceze în Indochina s-au 
întîlnit la Tung Jia între 5 și 10 iulie a.c. 
și au discutat măsurile în vederea rea
lizării unor hotărîri practice privitoare la 
prizonierii de război, elaborate la confe
rința militară de la Geneva. Ședințele 
conferinței s-au desfășurat într-o atmo
sferă favorabilă. Cele două părți s-au 
străduit să găsească rezolvarea practică 
a problemei schimbului reciproc de pri
zonieri de război răniți și bolnavi și îm
bunătățirii condițiilor de trai ale prizo-, 
nierilor de război. S-a ajuns la un acord 
asupra următoarelor puncte :

1. Cele două părți vor preda prizonierii

Scurte știri
* După cum transmite agenția Associ

ated Press, Paul Robeson, al cărui pașa
port a fost confiscat acum patru ani de 
către autoritățile S.U.A., a cerut să i se 
aprobe plecarea din Statele Unite în An
glia și in alte țări europene pe timp de 
șase luni. Robeson își motivează cererea 
prin necesitatea de a practica meseria de 
actor și de a-și cîștiga existența, deoarece 
proprietarii teatrelor, cinematografelor, 
radioului și televiziunii din America l-au 
trecut pe Robeson pe „lista neagră" pen
tru vederile sale politice.

• După cum anunță ziarul „Al-Ahbar", 
guvernul Arabiei Saudite a înștiințat la 
10 iulie guvernul S.U.A. că denunță toate

acordurile încheiate cu S.U.A., referitoare 

rit un dineu în cinstea lui P. Mendes- 
France. La dineu au fost de față din par
tea franceză: J. Chauvel, ambasadorul 
Franței în Elveția, Guy de la Tournelle, 
director general al departamentului politic 
din Ministerul Afacerilor Externe, Geor
ges Boris, șeful cancelariei primului mi
nistru. Din partea sovietică au participat 
la dineu : V. V. Kuznețov, S. A. Vinogra
dov, F. F. Molocikov, K. V. Novikov, A. 
A. Lavrișcev.

la sosirea sa la Geneva
U.R.S.S., Republicii Populare Chineze și ai 
Republicii Democrate Vietnam la confe
rința de la Geneva.

Ciu En-lai a făcut reprezentanților pre
sei următoarea declarație : „Sînt fericit de 
a mă întoarce în acest minunat oraș 
pașnic, care are o deosebită însemnătate 
pentru slăbirea încordării internaționale.

Conferința de la Geneva pentru pro
blema restabilirii păcii în Indochina prin 
participarea din nou la ea a miniștrilor 
Afacerilor Externe pășește într-o fază 
importantă. Sînt convins că dacă toate 
părțile interesate vor acționa în spiritul 
concilierii în numele stabilirii păcii, a- 
tunci conferința de la Geneva poate să-și 
îndeplinească repede măreața ei sarcină, 
de restabilire a păcii în Indochina.

Sper că fiecare din noi va depune efor
turi pentru realizarea acestui scop".

la sosirea sa la Geneva
„Vă este cunoscut scopul venirii mele 

la Geneva. Dacă cu concursul celorlalte 
delegații voi fi în stare să realizez pacea 
în Extremul Orient, aceasta va constitui 
un motiv în plus pentru marea simpatie 
pe care o nutresc față de minunatul vo
stru oraș de care mă leagă atîtea amin
tiri".

de Miniștri și ministrul Afacerilor Exter
ne al Franței, și Fam Van Dong, vice
președinte al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Democrate Vietnam.

La sesirea pe aerodrom A. Eden a de
clarat următoarele: „Sînt bucuros că 
m-am întors la conferința de la Geneva. 
Desigur că sînt multe de făcut".

e la Geneva
legației R. D. Vietnam la conferința de la 
Geneva.

Agenția France Presse relevă că întîlni- 
rea Mendes-France — Fam Van Dong este 
primul prilej în care șeful delegației fran
ceze întilnește pe șeful delegației R. D. 
Vietnam.

Ziarul „Observer" scrie în numărul său de 
duminică că Anthony Eden, ministrul Afa
cerilor Externe al Marii Britanii, „continuă 
să nutrească speranțe în vederea încheierii | 
unu: armistițiu în Indochina încă înainte | 
de data de 20 iulie, fixată ca limită de 
premierul Mendes-France". Presa pari
ziană și londoneză, apărută în dimineața 
zilei de 12 iulie abordă bineînțeles aceeași 
temă a conferinței de la Geneva. „Săptă- 
mînâ decisivă", „Ultimul act*  — acestea 
sînt cuvintele care revin cel mai des în 
editorialele presei franceze. Numeroase 
ziare de provincie ca și ziarul ,.Le Pari- 
sien Libere" consideră că aceas‘> ultimă 
etapă a conferinței este etapa cea mai im
portantă.

Presa engleză privește cu „optimism 
moderat" — după cum califică agenția 
France Presse. — reluarea lucrărilor con
ferinței de la Geneva.

de război bolnavi și răniți în grupuri 
succesive, iar în primul rînd vor fi pre- 
dați prizonierii de război grav bolnavi 
sau răniți ;

2. Fiecare dintre părți va asigura pri
zonierilor de război același regim în ceea 
ce privește hrana, îmbrăcămintea și ca
zarea de care se bucură soldații arma
tei ei ;

3. Cele două părți se obligă să inter
zică toate măsurile care ar putea fi in
terpretate ca aducînd un prejudiciu fizic 
sau moral prizonierilor de război. Prizo
nierii de război nu vor fi folosiți în ope
rațiuni militare. Se interzice de asemenea 
să se ia sînge prizonierilor de război pen
tru transfuzie :

4. Cele două părți vor asigura trimite
rea de medicamente pentru prizonierii de 
război. Vor fi create condițiile necesare 
pentru a se permite prizonierilor de război 
ai fiecărei părți să trimită și să pri
mească scrisori, daruri și pachete din 
partea familiilor lor într-o perioadă de
terminată. Părțile vor lua de asemenea 
măsuri pentru ca prima poștă să fie pri
mită în lagărele prizonierilor de război 
înainte de 31 iulie 1954. Părțile își asuma 
obligația să îndeplinească întocmai punc
tele asupra cărora s-a căzut de acord. 
Acordul sus-mentionat va fi adus la 
cunoștința prizonierilor de război în toa
te lagărele. El va fi de asemenea publicat 
în presă și transmis prin radio în inte
resul prizonierilor de război și al familii
lor lor.

la așa-zisul „ajutor" tehnic în cadrul 
„punctului 4 al programului Truman".

o Agenția France Presse anunță că gu
vernul francez a interzis toate demon
strațiile și parăzile ce urmau să aibe loc 
în ziua de 14 iulie — aniversarea căderii 
Bastiliei — cu excepția procesiunii ofi
ciale organizată sub auspiciile președin
telui Coty.

• In cadrul unei mari întruniri care 
a avut loc la 10 iulie la Allahabad, pri
mul ministru indian, Nehru, și-a expri
mat speranța că războiul din Indochina 
se va termina în curînd și că pacea va fi 
instaurată din nou’ în această regiune.

Premierul indian s-a pronunțat din nou 
împotriva experiențelor cu bomba atomică 
și cu hidrogen, cerînd ca aceste arme să 
fie interzise.

Consfătuirea fruntașilor 
din agricultură din Siberia

NOVOSIBIRSK 12 (Agerpres). — TASS 
transmite :

La 10 iulie, la Teatrul de operă și balet 
din Novosibirsk s-a deschis consfătuirea 
fruntașilor din agricultură din Siberia, 
convocată de Consiliul de Miniștri al 
R.S.F.S.R.

Consfătuirea a fost deschisă de A. M. 
Puzanov, președintele Consiliului de Mi
niștri al R.S.F.S.R.

Primul a prezentat raportul P. Lobanov 
ministrul agriculturii al R.S.F.S.R.

Apoi a prezentat raportul V. Kalașni- 
kov, împuternicitul Ministerului colectă
rilor pentru Federația Rusă.

După aceasta au început discuțiile pe 
marginea rapoartelor.

★
NOVOSIBIRSK 12 (Agerpres). — TASS 

transmite :
La 11 iulie, consfătuirea fruntașilor din 

agricultură din Siberia și-a continuat lu
crările.

La discuții au luat cuvîntul președinți 
de colhozuri, directori de sovhozuri, con
ducători ai organizațiilor de partid și me
canizatori din Siberia.

La lucrările consfătuirii a luat parte
N. S. Hrușciov, prim secretar al Comite
tului Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice.

La sfîrșitul ședinței N. S. Hrușciov, în
tîmpinat cu căldură de participanții la 
consfătuire a rostit o amplă cuvîntare.

Consfătuirea fruntașilor din agricultură 
din Siberia a adoptat o chemare adresată 
tuturor colhoznicilor și colhoznicelor, lu
crătorilor din S.M.T.-uri sovhozuri, orga
nelor de colectare și specialiștilor în agri
cultură din Siberia.

-----•------

Sărbătorirea celei de a 33-a aniversări 
a Revoluției Populare Mongole

ULAN BATOR 12 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 11 iulie a avut loc la Ulan 
Bator parada militară și demonstrația oa
menilor muncii, consacrate celei de a 33-a 
aniversări a Revoluției Populare. In Piața 
centrală Suhe-Bator, în fața cavoului lui 
Suhe-Bator și Cioibalsan s-au aliniat trupe 
ale Armatei Populare Revoluționare. In 
tribuna cavoului se aflau conducătorii par
tidului și guvernului, percum și șefii am
basadelor acreditați în R. P. Mongolă.

— o---

Forțele populare vietnameze 
se află la 50 km. de Hanoi

HANOI 12 (Agerpres). — Operațiunile 
militare efectuate de forțele populare 
vietnameze, care se află la o distanță de 
mai puțin de 50 km. de orașul Hanoi, au 
pus in derută autoritățile franceze.

Generalul Paul Ely, comandantul șef al 
trupelor expediționare franceze din In
dochina, a dat dispoziții să se evacueze 
întreaga populație franceză „prin orice 
mijloc vor avea la dispoziție". Se anunță 
că toate locurile avioanelor de pasageri 
și comerciale precum și ale trenurilor 
pentru cursele programate în viitoarele 
trei săptămîni, au fost reținute de pe 
acum de cetățenii care vor pleca din oraș.

După cum anunță corespondentul din 
Hanoi al agenției Reuter, consulul State
lor Unite la Hanoi, Turner, a declarat la 
11 iulie că „situația este foarte serioasă" 
și a anuntat că a sfătuit pe toți cetățenii 
americani „care nu au interese vitale in 
Hanoi" să părăsească orașul.

Deschiderea Festivalului Interna
țional al Filmului de la Karlovy 

Vary
KARLOVY VARY 12 (Agerpres). — CE- 

TEKA transmite : La 11 iulie, la Karlovv- 
Vary a avut loc într-un cadru festiv des
chiderea celui de al 8-lea Festival Inter
național al Filmului.

La deschiderea Festivalului filmului 
au participat membrii guvernului ceho
slovac, reprezentanți de seamă ai vieții 
culturale, delegații străine, precum și re
prezentanți ai corpului diplomatic. Cuvîn
tul introductiv a fost rostit de Vaclav 
Kopecky, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și ministrul Culturii.

Din partea Comitetului cehoslovac al 
partizanilor păcii și a Consiliului Mondial 
al Păcii, participanții la festival au fost 
salutați de A. Hodinova Spurna.

A rulat filmul artistic cehoslovac „Bo- 
tostroi", urmat de filmul sovietic „Prie
teni credincioși".

SPORT

Decernarea tit'ului de maestru al sportului unor sportivi
Luni seara, a avut loc la Comitetul pen

tru cultură fizică si sport, festivitatea 
decernării titlului de maestru al sportu
lui unui număr de 26 sportivi. Ședința fes
tivă a fost deschisă de tov. I. Vaida, 
vicepreședinte al C.C.F.S., după care 
tov. Manole Bodnăraș, președintele
C.C.F.S.  a arătat importanța acestui eve
niment în mișcarea de cultură fizică și 
sport. Apoi s-au împărțit insignele și 
carnetele de maestru al sportului. Rind 
pe rînd au primit înalta distincție boxerii:

Echipa RP.R de

După cum anunță radio Budapesta, 
echipa selecționată de fotbal a R7 P. Un
gare va susține o serie de importante în- 
tîlniri internaționale începînd din luna 
septembrie. In primul joc, care va avea 
loc la 12 septembrie la Budapesta, echipa 
R. P. Ungare va juca în compania echipei 
R.P.R. După o săptămînă, adică la 19 
septembrie echipa maghiară se va de-

Știri s
• Sîmbătă s-a desfășurat pe terenul de 

pe insula Margareta din Budapesta întîl
nirea internațională de volei dintre 
echipele teminine ale R.P.R. și R. P. Un
gare.

După un joc spectaculos victoria a re
venit voleibalistelor din R.P.R. cu scorul 
de 3-2 (15-10; 7-15; 15-4; 10-15; 15-6).

Echipele selecționate de băieți ale celor 
două țări s-au întîlnit duminică. Prezen- 
tîndu-se în vădit progres, echipa R. P.

Vizita p
HELSINKI 11 (Agerpres). -- TASS 

transmite : La 10 iulie a sosit în portul 
Helsinki in vizită oficială un grup de 
vase militare sovietice alcătuit din cruci
șătorul „Ordjonikidze" și două distrugă
toare sub drapelul contra-amiralului 
G. S. Abașvili. Vasele sovietice au fost 
întîmpinate în larg de vasul-pilot fin
landez „Kompassi". Trecînd prin fața 
insulei Harmai, vasul-amiral crucișătorul 
„Ordjonikidze" a dat salutul națiunilor. 
Au fost intonate Imnurile de stat alo 
Uniunii Sovietice și Finlandei. Ca răspuns 
se aude o salvă trasă de bateria de coastă 
de pe insula Kustaanmickka.

Portul Helsinki. In ciuda orei matinale, 
un public numeros era adunat la locul 
de acostare al vaselor sovietice. Mulți lo
cuitori poartă buchete de flori. Locuitorii 
capitalei Republicii Finlandeze au întîm
pinat cu căldură vasele Sovietice. Ei de
numesc această vizită „vizita prieteniei".

Sportul 
între tinerii

cimen tează prietenia 
de diferite naționalități

De vorbă cu sportivul
L-am cunoscut pe Ferdinand Mosco

vici în urmă cu cîteva zile, nu pe pista 
stadionului gonind alături de Dumitru 
Bărdău, Aurel Ursu sau alt alergător 
fruntaș, așa cum poate ar fi fost firesc, 
— ci într-o cameră a hotelului în care 
se afla cantonat lotul național de atle
tism .Tînărul atlet băimărean nu studia 
nici tabele de performanțe, nici vreun 
manual cu privire la tehnica curselor de 
semi-fond. Ferdinand Moscovici par
curgea cu atenție filele manualului de 
istorie a R.P.R. pentru învățămîntul 
mediu.

— In vederea unui concurs impor
tant — ni se adresă el — te pregătești 
din vreme. Tot așa, in vederea unui exa
men important e bine să studiezi din 
timp.

Așa am aflat că Ferdinand Moscovici 
se pregătește în vederea absolvirii exa
menelor clasei a IX-a și a X-a.

— Pentru astăzi, am avut programat 
să studiez materia cu privire la /rezol
varea problemei naționale în R.P.R. și 
drept să-ți spun, de mi-ar cădea pro
blema asta la examen, tare aș fi îmbol
dit să vorbesc despre mine, despre viața 
mea.

Pe semne că Moscovici citi pe fața 
mea o nedumerire și ținu să adaoge nu- 
maidecît : „Vorbind despre schimbările 
intervenite în viata mea aș putea exem
plifica astfel diferite laturi ale problemei 
naționale.

Și tînărul atlet din Baia Mare începu 
să-și depene cu glas domol ghemul amin
tirilor adunate de-a lungul vieții. ...Era 
prin 1937. Feciorul mai mare al croito
rului Moscovici din Baia Mare, Ferdinand 
absolvise clasa Vl-a.

Era în perioada cînd guvernele bur- 
ghezo-moșierești întețiseră prigoana îm
potriva minorităților naționale. Numeroși 
muncitori evrei, ca de altfel și numeroși*  
muncitori maghiari, fuseseră alungați din 
locurile lor de muncă. Bătrînul croitor 
Moscovici nu mai căpăta de lucru, iar în 
gospodăria sa erau de hrănit 7 copii. 
Ferdinand era printre cei mai mari. La 
uzinele „Phonix" se angajau ucenici. „U- 
cenicia" însemna 12-14 ore de muncă isto
vitoare la fabricarea acidului sulfuric, iar 
la capitul lunii avea să primească cîțiva 
lei, atît cit să poată cumpăra mîncare 
pentru cîteva zile. Ferdinand Moscovici 
începu să lucreze în uzină.

In drum spre întreprindere își arunca 
cîteodată privirea dincolo de gardul ce 
împrejmuia terenul personal de sport al 
fraților Weisser, proprietarii uzinei. 
Odraslele capitaliștilor jucau tenis.

...Au venit anii războiului hitlerist. Fer
dinand a fost întemnițat pentru că luase 
parte la o acțiune alături de alți uteciști. 
Din Baia Mare mii de familii de evrei au 
fost deportate de către hitleriști în lagă
rele de exterminare. Pe terenul de sport 
al familiei Weisser antrenamentele de 
tenis nu fuseseră însă întrerupte.

— Am și alt fel dc amintiri din acele 
vremuri — continuă Ferdinand Mosco
vici. Este vorba de lăcătușul romin Va
sile Curitan și vopsitorul maghiar Mihai 
Stoff, care nu odată au venit să ajute 
familia noastră cu puțin din puținul lor.

Ferdinand Moscovici se oprește puțin 
din vorbă pentru a-și aduna gîndurile. 
Glasul lui tremură, iar ochii i s-au ume
zit. „Eu am trăit ziua eliberării prin 
toamna lui 1944, cînd in orășelul Sores- 
potek din Ucraina Subcarpatică m-au 
îmbrățișat ostașii sovietici eliberatori. 
Cenușa părinților mei și a celor 5 frați 
a rămas în cuptoarele de la Auschwitz.

Am ascultat apoi cîteva întîmplări din

cu reprezentativa R.

G. Velicu, F. Ambruș, O. Bostiog, cicliștii: 
C. Dumitrescu, Aurelia Drăghici, Silvia 
Iosif, fotbaliștii : ' T. Ozon, Z. Farmati, 
gimnaștii : M. Botez, Elena Leuștean, Emi
lia Vătășoiu, Olga Gollner, Evelina Sla
vici, Ileana Gyarfas, luptătorii: Al. Ruszi, 
M. Belușica, V. Onoiu, canotoarele : Marta 
Kardos, Geta Fulop, voleibaliștii: Al. 
Mușat și Doina Corbeanu, jucătorii de 
tenis de masă : Toma Reiter, T. Harasz- 
tasi, motociclistul N. Buescu, călărețul 
M. Timu și halterofilul llie Ienciu.

P. Ungare

plasa la Moscova unde va întîlni echipa 
U.R.S.S.

La 10 octombrie echipa R. P. Ungare 
va juca la Budapesta cu echipa reprezen
tativă a Elveției, iar la 24 octombrie tot 
în capitala R. P .Ungare fotbaliștii ma
ghiari se vor întîlni cu echipa R. Ce
hoslovace.

Ultimul joc internațional al anului va 
avea loc la începutul lunii noiembrie la 
Budapesta cu echipa Austriei.

p o r ti v e
Ungare a obținut victoria cu scorul de 
3-0 (15-13; 15-10; 15-10).

o Echipa de baschet Akademik-Sofia 
a susținut aseară pe terenul din incinta 
velodromului „Dinamo" o nouă întîlnire, 
jucînd cu echipa Progresul-București. 
Peste 3.500 de spectatori au fost prezenți 
la acest joc care s-a încheiat cu victoria 
baschetbaliștilor bulgari la scorul de 77—65 
(38—26).

rîetenîeî
In legătură cu sosirea vaselor sovietice, 

ziarul „Tyokansan Sanomat" scrie că 
această vizită reprezintă o nouă verigă 
în lanțul prieteniei care se întărește me
reu.

★
HELSINKI 12 (Agerpres). — TASS 

transmite: Locuitorii orașului Helsinki 
manifestă un interes excepțional față de 
vasele militare sovietice care au sosit in 
Finlanda în cadrul unei vizite de priete
nie. In port, în locul unde sînt staționate 
vasele militare sovietice vin neîncetat nu
meroase grupuri de oameni.

La 11 iulie, vasele militare sovietice au 
fost vizitate de numeroase delegații care 
și-^au exprimat sentimente calde de prie
tenie față de poporul sovietic, armata și 
flota sovietică.

Pe bordul vasului amiral crucișătorul 
„Ordjonikidze" a avut loc la 11 iulie o 
recepție.

frunTeș F. Mesccvici
viața nouă a lui Ferdinand Moscovici, tî- 
năr evreu, egal în drepturi cu toți fiii 
poporului nostru muncitor.

...1949. O după-amieză aurie de toamnă. 
Din tribunele Stadionului Republicii, 
mii de iubitori ai întrecerilor atle
tice urmăreau desfășurarea finalelor cam
pionatelor naționale de atletism. Vocea 
crainicului anunță rar, limpede: „Ur
mează finala la proba de 403 m. plat 
băieți. Concurenții la start! Culoarul I — 
Emil Jccu, culoarul II — Ferdinand Mos
covici-

Ferdinand Moscovici ? Ce performanța 
avea ? Puțini puteau răspunde. Tînărul 
acela mărunțel și vioi ca o sfîrlează, ce-și 
inoda cu grijă șireturile pantofilor, venea 
tocmai din parta de miază-noapte ă țării, 
din bogatele ținuturi ale Maramureșului. 
Numele lui fusese înscris în rîndurile în
vingătorilor, pentru prima cară în mie
zul verii anului 1948, în cursa dc 800 m, 
din cadrul competiției sportive de masă 
„Cupa unității tineretului".

Pocnetul pistolului sparse tăcerea. Se 
pornise în cursă. Pe primele 300 m. aler
gătorii se menținuseră unul în apropierea 
celuilalt. Finișul lui Moscovici se dovedi 
mai puternic. După 59” de la plecare, 
acele cronometrclor se opriră.

Umbrele serii învăluiseră stadionul cînd 
pe podiumul învingătorilor urcară primii 
trei clasați în proba de 400 metri plat. 
Ferdinand Moscovici își amintește cu 
emoție de fiecare dată de clipa în care 
i s-a așezat pe umeri cununa de lauri.

Să reprezinți culorile patriei în întîlni- 
rile cu sportivii de peste hotare, să faci 
parte din echipa națională, iată un Kind 
ce înflăcărează inima și forțele fiecărui 
sportiv. Ferdinand Moscovici a încercat 
această bucurie in 25 de rinduri. A luptat 
pentru gloria sportivă a patriei la Mos
cova, Leningrad, Berlin, Budapesta, Fra
ga, Sofia, Varșovia...

De la întrecerea de la Varșovia din anul 
1949 între reprezentativa țării noastre și 
a Republicii Populare Polone are amin
tiri deosebite. înaintea ultimei probe din 
program, ștafeta de 4x400 m„ tabela de 
marcaj indica egalitate. Rezultatul final 
depindea de rezultatul ștafetei. Ferdinand 
Moscovici a alergat in schimbul III. O de
fecțiune între schimburile I .și II a făcut 
ca ștafeta să-i ajungă cu cîteva zecimi de 
secundă în urma concurentului polonez. 
Pentru o clipă gîndurile i-au zburat spre 
patrie, unde zeci și zeci de mii de spor
tivi așteptau cu încredere rezultatul întil- 
nirii de atletism. A pornit tare, cît putea 
de tare, cu capul plecat înainte și ochii 
țintă spre Ladislau Kiss, cel de al patru
lea component al ștafetei noastre. A ajuns 
cu aproape un metru înaintea concuren
tului polonez. Ladislau Kiss a mărit avan
tajul. Echipa noastră a ciștigaț întîlnirea.

...La o școală de cultură fizică și sport 
din Baia-Mare, Ferdinand Moscovici este 
antrenor la ramura atletism. Elevii săi 
își însușesc de la profesor nu numai teh
nica alergării, dar și perseverența în mun
că, dîrzenia în luptă pentru însușirea 
măiestriei sportive, pentru performanțe de 
valoare. Tînărul de origină maghiară Al
inași Geza a devenit campion regional la 
400 m. plat, iar Ignat Ion deține titlul de 
campion regional la 1500 m.

Intre elevii școlii, între elevi și profe
sor, sportul a așezat punțile unei trainice 
prietenii.

M-am despărțit de Ferdinand Moscovici 
cu convingerea că dispune de suficiente 
exemple pentru a-și susține teza în cazul 
că la examene ar avea de vorbit despre : 
rezolvarea problemei naționale în țara 
noastră.

M. P.

Plecarea din București 
a Ambasadorului K.P. Bulgaria

La 10 iulie a.c. a părăsit Bucureștiul 
Dimităr Konstantinov Grekov, ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar al R.P. 
Bulgaria în R.P.R.

In Gara de Nord, Dimităr Konstantinov 
Grekov a fost condus de Dionisie Ionescu, 
directorul Protocolului Ministerului Afa
cerilor Externe, Ionel Crișan, director ad- 
interim în Ministerul Afacerilor Externe, 
de personalul Ambasadei R.P. Bulgaria în 
frunte cu Momcio Krumov Momcev, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim, pi'ecum 
și de șefii unor ambasade și legații, acre
ditați la București.

(Agerpres)
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