
Două atitudini —
r— două rezultate > *
Intr-una din galeriile mi

nei Petrila, alături de 
' ceilalți mineri, lucrea-

> ză și Corcodel Constantin 
> și Zamfirescu Gheorghe. Ni- 
? velul cunoștințelor profesio- 
ț nalc ale celor doi mineri 
> este aproape identic, dar rezul- 
> țațele pe care le obțin în pro- 
C ducție sînt foarte diferite. Care 
> este cauza ? în timp ce Cor- 
> codel Constantin muncește 
< rodnic iar rezultatele pe care 
S le obține in muncă sînt tot 
? mai mari, despre Zamfirescu 
( Gheorghe nu se pot spune 
C vorbe de laudă. Aprecierea mi- 
> nerilor, a conducerii sectoru- 
< lui în care cei 2 tineri lucrea- 
) ză este de altfel pe de-a în- 
> tregul îndreptățită. In timp ce 
< Corcodel Constantin estepreo- 
s cupat de creșterea productivi- 
> tații muncii, Zamfirescu nu-și 
< face nici o problemă în le- 
S gătură cu numeroasele sale 
? absențe de la muncă. Două 
< atitudini față de muncă. A- 

ceste atitudini opuse apar — 
clar exprimate aritmetic — în 
zilele în care fiecare miner își 
primește răsplata pentru mun
ca dintr-o lună întreagă. In 
timp ce în ștatul de salarii, 

Iîn dreptul numelui lui Corco
del poți citi sume ce variază 
între 2800 și 3200 lei, in 
dreptul numelui lui Zamfires
cu poți citi modesta sumă de 
2-300 lei. După muncă și răs
plată — spune o veche și în
țeleaptă zicală populară. în 
timp ce ceilalți mineri pri
meau la sfîrșitul lunii decem
brie prima de vechime în sub
teran, Zamfirescu era cuprins 
de tristețea și regretul celui 
care știe bine că pe drept nu 

>> este onorat cu această primă. 
7 Și de această dată hotărăște 
X ca în noul an să se schimbe. 
>> Nu trec însă decît vreo cîteva 

zile și Zamfirescu lipsește iar 
la muncă. Se poate afirma 
Zamfirescu consideră mun- 
drept o chestiune de cinste 
onoare ? Evident că nu.

de 
că 
ca

Disciplina muncii nu prețuieș
te mare lucru în ochii iui.

Disciplina socialistă a mun
cii cere în primul rînd respec
tarea cu rigurozitate a pro
gramului de muncă. De multe 
ori poți auzi cuvintele: ce-i 
dacă am întîrziat cîteva mi
nute ? Sau : ce-i dacă nu am 
venit eri la lucru, s-a prăpă
dit lumea ? Adevărul este 
însă că minutele astea sau zi
lele lipsite de la lucru, adu
nate la un loc, sînt echiva
lente cu sute de metri de țesă
turi. mii de perechi de încăl
țăminte, sute de mașini, tone 
de cărbune peste plan.

în cursul anului 1954 — 
așa cum se arată în Docu
mentele celui de al doilea 
Congres al P.M.R. — pierde
rile de timp productiv în in
dustria republicană au ajuns 
aproape la 9 milioane zile-om, 
din care 5.700.000 însumează 
absențe nemotivate și 2.300.000 
absențe aprobate de conduce
rea întreprinderilor. Elimina
rea acestor pierderi ar fi per
mis creșterea suplimentară a 
productivității muncii cu cca. 
5 la sută.

Dar disciplina nu înseamnă 
numai să vii cu regularitate 
la muncă. Ea înseamnă in a- 
celași timp folosirea la maxi
mum a timpului de lucru, păs
trarea și îngrijirea cu cea mai 
mare atenție a avutului ob-

întoarcerea în Capitală a delegației P. M.R. 
care a participat la lucrările 

celui de a! XX-lea Congres al P. C. U. S.
Marți la amiază s-a înapoiat în Capitală, venind de la Mos

cova, delegația Partidului Muncitoresc Romîn care a participat 
ca invitată la lucrările celui de-a.l XX-lea Congres al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice.

Din delegație au făcut parte tovarășii : Gh. Gheorghiu-Dej, 
I. Chișinevschi, Miron Constantinescu și Petre- Borilă.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, membrii delegației au fost 
întlmpinați de tovarășii: Chivu Stoica,Al. Moghioroș, Emil 
Bodnăraș. C. Pîrvulescu, Al. Drăghici, N. Ceaușescu, D. 
Coliu, L. Săilăjan, L. Răutu, $t. Voitec, Al. Bîrlădeanu, J. Fa- 
zekaș, I. Cozrna, Ghizela Vass, FI. Dănălache, A. Mălnășan și 
alții.

Au asistat I. I. Horoșilov, însărcinat cu afaceri ad.interim al 
Uniunii Sovietice la București și membri ai Ambasadei

(Agerpres)

Clișeul nostru reprezintă una din adunările tinerilor muncitori 
ce-și petrec în aceste zile concediul în minunata stațiune Sinaia. 
Agitatoarea utemistă Natalia Ciocan citește despre dreptul de vot 
al tinerilor de la 18 ani în sus. Acest lucru nu este întîmplător, 
căci în sală cu excepția a doi-trei, toți sînt tineri care n-au intrat 
încă pină acum într-o secție de votare. Vi-i prezentăm pe cîțiva 
dintre ei: Silvia Ciobotaru, Didin Hrișcu din Botoșani, Anghel 
Chirițescu, lăcătuș la „Steagul Roșu“ Orașul Stalin, Nîcolița Ghio
cel de la I.P.C. București, Octavian Băleanu de la O.T.A.M.-Plo- 
ești și alții. Cînd peste cîteva zile, ei se vor întoarce-la locurile 
lor de muncă răspîndite pe întreg cuprinsul țării, vor păstra prin
tre amintirile plăcute ale acestui concediu și clipele petrecute la 
Casa alegătorului din Sinaia.

Energia atomică folosită în medicina romînească
In imediata apropiere a Mo

numentului Aviatorilor se află o 
clădire impunătoare. Daca te a- 
propii mai mult de ea vezi scris 
pe o tăbliță de sticlă : Institutul 
de endocrinologie „C. I. Parhon“.

în interiorul acestei clădiri, co
lective de cercetători conduse de 
academicianul prof. dr. C. I. 
Parhon și academicianul prof. 
Ștefan Milcu, pun în slujba omu
lui, toate cunoștințele lor desfă- 
șurînd o prodigioasă activitate.

Folosind experiența și tehnica 
savanților sovietici au început să 
se facă aici încă din primele luni 
ale anului trecut aplicații cu izo
topi radioactivi, atît în scop de 
diagnostic, cît și în tratamente.

De asemenea s-au efectuat cer
cetări experimentale pe animale 
(cobai, șobolani, iepuri etc.), 
pentru a cunoaște unele aspecte 
ale funcțiunilor glandelor endo^ 
cri ne.

De obicei, începuturile sînt 
grele, spinoase. Cînd cercetările 
se fac însă cu multă răspundere, 
aplicațiile dau rezultatele aștep
tate. Munca de zi și noapte a 
medicilor și savanților din insti
tut a izbutit.

In medicină este deosebii 
de greu uneori să stabilești în 
mod precis diagnosticul unei 
boli, pentru a putea prescrie apoi 
bolnavului tratamentul corespun-

tineri- 
m un

majoritate a 
patria noastră

ștesc, a 
crezi, a 
lor etc.

Marea 
lor din 
cesc cinstit, cu tragere de 
inimă, respectînd cu strictețe 
disciplina socialistă a muncii. 
Din rîndurile acestora se ri
dică fruntașii în producție pe 
pieptul cărora strălucesc înal
te decorații de stat. Se mai 
găsesc însă din păcate tineri 
care nu țin seama de această 
îndatorire a fiecărui om al 
muncii. în rîndurile tinerilor 
mineri, disciplina lasă nu o- 
dată de dorit. Cauzele trebuie 
căutate în slaba muncă po
litică de educare. A trecut 
vreme îndelungată de cînd co
mitetul organizației de bază 
U.T.M. de la mina Uricani 
(secretar tov. Rentea Vasile) 
nu a analizat această pro
blemă în ședințele de organi
zație, deși la mina Uricani 
sînt încă tineri care nu vin cu 
regularitate la lucru, sau care 
nu au grijă de mașinile și 
sculele cu care lucrează. Un 
calcul sumar arată că redu- 
cînd la zero absențele dintr-o 
singură lună, mina ar putea 
da peste plan 5-600 tone de 
cărbune.

Din întărirea disciplinei so
cialiste a muncii în rînduri
le tinerilor mineri, comitetele 
organizațiilor de bază U.T.M. 
au datoria să-și facă o preo
cupare permanentă. Bine a 
procedat colectivul gazetei de 
perete de la mina Lupeni cînd 
a purtat o amplă discuție 
în urma repetatelor abateri 
ale artificierului utemist Be- 
denloss Ion de la sectorul 5. 
Azi, utemistul Bedcnloss nu 
numai că nu mai pierde prin 
mină materialele ce-i sînt în
credințate, dar el se numără 
printre oamenii cei mai har
nici ai sectorului. Publicarea 
unui singur articol la gazeta 
de perete, analiza unui caz de 
indisciplină a unui tînăr in 
ședințele organizației de bază 
U.T.M., au darul să schimbe 
în bine atitudinea nejustă a 
unor tineri mineri față de dis
ciplină.

Comitetele organizațiilor de 
bază U.T.M. din minele 
triei noastre sînt datoare să 
lupte prin 
pentru formarea în rîndurile 
tinerilor mineri a unei opinii ; 
muncitorești împotriva abate
rilor de la disciplina socialistă 
a muncii.

Creșterea producției și pro
ductivității muncii în industria 
carboniferă nu poate fi des
părțită de ridicarea nivelului 
calificării profesionale și de 
întărirea disciplinei în muncă.

Directivele celui de al doi
lea plan cincinal prevăd pen
tru sectorul carbonifer al pa
triei sarcini însemnate. Creș
terea producției de cărbune în 
1960 cu 80-90 la sută față de 
1955 nu poate fi concepută 
fără aportul tinerilor mineri.

Ca din adîncul pămintului 
să iasă tot mai mult cărbune, 
ci trebuie să fie. Ia locurile 
lor de muncă, exemple de dis
ciplină și de muncă rodnică, 
așa ca havezele lor, combai- 
nele lor sau crațerele din aba
tajele lor să extragă azi mai 
mult cărbune decît ieri, mîi- 
ne mai mult decît azi.

„Scînteia tineretului“

mașinii la care Iu- >> 
uneltelor și scule- <<

pa-

toate mijloacele

Cercetările de Ia Institutul de endocrinologie 
„C. I. Parhon” din București

zător. Folosirea izotopilor radio
activi, ajută însă Ia înlăturarea 
multor greutăți intîmpinate.

Administrînd bolnavului 
radioactiv — 
concentrația 
din tiroidă 
în regiunep 
rarea radiațiuniîor emise de ti- 
roidă — mai precis a iodului ra. 
dioactiv din ea — se face cu 
un aparat foarte sensibil, numit 
Contorul Geiger-Müller, pe care 
este suficient să-l apropiem pe 
dinafară de glanda tiroidă pentru 
ca să avem înregistrat automat 
numărul de radiațiuni emise. In 
acest mod se poate stabili diag
nosticul bolii după starea func
țiunii glandei. Inainle nu se pu
tea preciza totdeauna acest lu
cru. Cu ajutorul iodului radioac
tiv — și anume izotopul radioac
tiv 1—131 — se înlătură orice 
nesiguranță. El arată în mod 
precis starea funcțională a ti
roidei și nu are nici o influență 
dăunătoare asupra corpului.

Din aplicațiile și cercetările fă. 
cute în institut pînă acum la 

corespün- peste 200 de cazuri, nu s-a Intim-

fod 
medicii determină 
iodului radioactiv 

(glanda situată 
gîtului). Măsu-
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Proletari din toata țările, uniți-vă !

Propuneri urmate de măsuri

VOTAT!

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

CLUJ (de la corespondentul 
nostru). — Zilele acestea tov. 
Virgil Trofin, secretar al Comite
tului Central al Uniunii Tineretu
lui Muncitor, candidat în cir
cumscripția electorală regională 
nr. 12 Cluj, s-a întîlnit la casa 
alegătorului nr. 23 din strada 
Petofi Șandor, cu alegătorii.

In cadrul acestei întîlniri ale
gătorii au discutat cu tovarășul 
virgil Trofin în deosebi proble
me legate de buna gospodărire 
a orașului.

Luînd cuvîntul, alegătorul 
Ștefan Belovai a arătat că în 
ultimii ani în orașul Cluj au fost 
obținute succese remarcabile în 
ceea ce privește gospodărirea și 
înfrumusețarea orașului. El a a- 
rătat că s-au amenajat parcuri 
noi, au fost pavate și pietruite 
numeroase străzi, iar gazul me
tan și lumina electrică au fost 
introduse în locuințele multor 
cetățeni. De asemenea a mai a- 
rătat că în această circumscrip
ție a luat ființă un cartier nou 
pe Calea Tur zii. In ultimii ani 
aici au fost construite — cu 
împrumuturi acordate de stat și 
cu sprijinul întreprinderilor — 
zeci de case de locuit.

Ileana Giurgiu a vorbit des
pre activitatea sa ca responsabi
lă a unui comitet de stradă, des
pre legătura cetățenilor cu depu
tatul și felul cum acesta a reu
șit să mobilizeze pe cetățeni la 
repararea străzii Bălașa. La a- 
ceastă întilnire au fost făcute 
mai multe propuneri. Alegătoa
rea Maria Tokos a arătat că 

s.au
Institu

bolnavi 
deosebi- 
bolnav,

plat nici un accident, Iar rezul
tatele au fost excepționale.

Peste 40 de lucrări de cerce
tare cu izotopi radioactivi 
înfăptuit deja în cadrul 
tulul.

Folosirea izotopilor la 
s-a făcut cu o atenție 
tă. Lîngă patul fiecărui 
veneau de cîteva ori pe zi medici 
și mînuiau aparatul Geiger-Mül
ler pentru măsurarea radiațiuni- 
lor.

Dar ce sînt acești izotopi și 
cum se aplică ?

Izotopii,' sînt niște corpuri sim
ple sau elemente, care au ace
leași proprietăți ca și ale altor 
corpuri simple cunoscute, dar de 
care se deosebesc prin greutățile 
lor atomice. Spre exemplu, izo
topul iodului I —131, are ace
leași proprietăți ca și iodul obiș. 
nuit, însă, spre deosebire de a- 
cesta, are o altă greutate atomi
că.

Li s-a dat denumirea aceasta 
deoarece, dacă am ține seama de 
proprietățile lor chimice, ar tre
bui după tabloul lui Mendeleev 
să-i așezăm in aceeași căsuță. 

monumentele istorice din oraș 
sînt prost îngrijite. Ea a propus 
ca monumentele să fie date spre 
îngrijire instituțiilor din apro
piere. Tot alegătoarea Tokos a 
propus să se înființeze comitete 
ale blocurilor cu mai mulți loca
tari, care să se preocupe de re
pararea șt curățirea acestora cînd 
este nevoie. Alți alegători, ca de 
pildă Mihai Ștefan, Terezia Da- 
vid, au criticat comitetul execu
tiv al sfatului popular , orășenesc 
pentru faptul că nu a luat mă
suri de a transporta molozul din 
străzile unde a fost făcută ca
nalizarea și s-a introdus gazul 
metan. De asemenea se tărăgă
nează de multă vreme lucrările 
de aliniere a străzii Bădescu.

După ce a ascultat propunerile 
vorbitorilor, iov. Virgil Trofin s-a 
angajat că va fine o strînsă le
gătură cu alegătorii și, împreu
nă cu ei, va lupta pentru înfru
musețarea orașului lor.

Pornind de la propunerile ale
gătorilor s-a constituit pe loc 
un colectiv format din tcv. prof. 
univ. Tiberiu Popovici, membru 
corespondent al Academiei R,P.R. 
Tiberiu Bucșa, președintele tribu
nalului orășenesc Cluj și Gergely 
F. Acest comitet are sarcina de 
a cerceta situația monumentelor 
istorice și de. 
S-a format de 
alt colectiv în 
Szep muncitor 
ducție la uzinele 
bak" care să studieze problema 
lărgirii rețelei de gaz metan în 
cartier.

a face propuneri, 
asemenea și 
frunte cu 
fruntaș în 

„Ianoș

iri 
loan 
pro- 
Her-

în
să 
în 
cu

Cuvîntul „izotop“ vine din gre
cește, de la cuvintele „izos“ și 
„topos“, ceea ce înseamnă „a- 
celași loc“. Izotopii sînt de două 
feluri: radioactivi și neradioac
tivi.

Acad. prof. C. I. Parhon a 
ceput încă din anul trecut 
aplice izotopi radioactivi și 
geriatrie (știința ce se ocupă 
studiul bătrîneții). Cu ajutorul 
izotopului radioactiv I —131, s-a 
cercetat funcția tiroidiană la 
bătrîni. De asemenea, s-au apli
cat izotopi radioactivi și ca trata
ment, administrînd unui lot de 
bătrîni de la Institutul de geria
trie, în mod periodic, cantități 
foarte mici de izotopi radioac. 
tivi după tehnica sovietică. S-au 
obținut — în urma unui trata
ment de aproape 10 luni — re
zultate interesante ce se caracte
rizează printr-o stare generală 
foarte bună a celor supuși trata
mentului însoțită de o vioiciune 
deosebită.

...Cînd privești de afară clădi
rea institutului nu 
sebit. In spatele 
nătoare, se' duce 
muncă creatoare, 
sănătății oamenilor, 
descopere tărîmuri 
noscute ale medicine.i.

ION TEOHARIDE

vezi nimic deo. 
zidurilor impu- 
însă o intensă 
pusă în slujba 

țintind să 
noi, necu-

De vorbă cu candidata 
despre planuri de viitor

CRAIOVA (De la coresponden
tul nostru). — Alegătorii din co
muna Pojogeni, raionul Gilort, 
regiunea Craiova. au propus 
drept candidați F.D.P. în alege
rile de deputați în sfaturile popu
lare oameni harnici, pricepuțî, 
cunoscuți tuturor.

In această 
muncitori din Pojogeni 
cu candidații b . 
mele de interes cbștesc. O astfel

perioadă țăranii 
" j , i discută 
.or despre proble-

Scrisori dinfr-o gospodărie colectivă (IV)

o se- 
Dră- 
frun-

să le

înțelepciunea, s.pun unii, e un 
bun care aparține numai bătrî- 
neții, și eu cum am cumpărat zi
cala așa am vîndut-o, avînd gri
jă, bineînțeles, să-mi aleg clienții. 
Dar în gospodăria colectivă din 
Pantelimonul de Jos, oamenii, cu 
toate că nu-s mai colțoși decît 
alții de prin alte părți, nu se 
prind la asemenea afacere și nici 
nu stau pe gînduri să se ia la 
harță cu negustorul. Treaba, dacă 
e s-o spun, mi s-a părut a naibii 
de încurcată căci cei care s-au 
întărîtat împotriva mea sînt doi 
bătrîni: unul, Ion Cloșcă, fierarul, 
care a realizat o inovație la 
cerătoare, iar celălalt, Ion 
guț, purtătorul insignei de 
taș al recoltelor bogate.

— Cum vine asta adică, 
scazi feciorilor noștri prețul la 
jumătate?! m-au luat ei în pri
mire. Dar ți-ai bătut dumneata 
capul să afli ce-au făcut ei aici?! 
I-ai văzut la joc, veseli și nepă
sători și de-acum gata, ți-ai zis: 
nu-s în stare decît să bîțîie din 
picioare. Află dumneata că fecio
rii noștri au stat totdeauna cu 
umerii la greu și că merită să-și 
petreacă sărbătorile după pofta 
inimii.

Ca să vezi, căutasem să-i mă
gulesc și cînd colo iată ce ieșise. 
Nimic de zis, mare noroc am eu 
în negustorie, chiar și cînd e vor
ba numai de vîndut zicale !

Utemiștii din gospodăria colec
tivă „Dumitru Karboșiev", de-a 
lungul a cinci ani și-au atras 
cinstea și prețuirea tuturora, fiind
că mereu s-au zbătut pentru bu
nul mers al treburilor, pentru 
soarta recoltei și dacă vreți — 
lor nu le e teamă de cuvinte 
mari — pentru fericire. A fost 
nevoie uneori să se secere grîul 
noaptea pe rouă, ca să nu i se 
scuture spicul — tinerii au pus 
cei dintîi mîna pe coasă și i-au 
scos la lucru și pe tractoriștii 

au 
in

de discuție a avut loc zilele aces
tea, cînd candidata Ana Busuioc, 
activistă a Sfatului Popular ra
ional Gilort, a discutat cu cetă
țenii din circumscripția electorală 
nr. 29 despre construcțiile ce se 
vor face în comună.

Cei care au luat cuvîntul 
vorbit despre realizările lor 
cinstea alegerilor și despre ce vor 
trebui să facă ei de acum înainte 
în comună. Din discuții a reieșit 
că țăranii muncitori din comună 
sînt gala pentru însămînțările de 
primăvară. Uneltele și atelajele 
sînt pregătite, iar semințele se
lecționate și tratate. Luînd cu
vîntul. tovarășul Ilen Gheorghe 
a propus celor prezenți ca imediat 
după alegeri (cînd vremea va ii 
mai favorabilă) să înceapă con
strucția căminului cultural și re-

Actorii din Bacău 
în campania electorală

BACĂU (de la corespondentul 
nostru).

Răspunzînd chemării tansate 
de colectivul Teatrului de operetă 
din București pentru sprijinirea 
campaniei alegerilor de deputati 
in sfaturile populare, Teatrul de 
stat din Bacău desfășoară în a- 
ceastă perioadă o activitate rod
nică. O parte din colectivul de 
artiști este în turneu în regiune 
cu piesa „O scrisoare pierdută" 
de ton Luca Caragiale. Pînă în 
prezent, itinerariul cuprinde a- 
proape toate centrele raionale și 
localitățile industriale ca Moi- 
nești, Zemeș, Comănești, Bicaz și 
altele.

obo-care dormeau dărîmați de 
seală; a trebuit altă dată să se 
sape gropi, sub ploile toamnei, 
pe cîteva hectare ca să se plan
teze pomi — tinerii și-au potrivit 
haine groase și-au ieșit cu. caz
malele în stepă.

In gospodăria colectivă din 
Pantelimonul de Jos — pe vre
mea cînd se afla aici inginerul 
stagiar Movan Pintilie — s-a 
deschis un curs agrozootehnic de 
trei ani. Treaba s-a dovedit bună 
atît cît a stat inginerul, dar 
odată cu plecarea lui totul a 
căzut; oamenii și-au luat cărțile 
și le-au pus pe blidar — singuri 
nu se puteau descurca în ele.

Gospodăria a așteptat să fie 
trimis alt inginer — și mai tră
iește și astăzi cu aceeași nădej
de — dar de la regiune sau de la 
minister, nici un semn.

Tinerii, dornici însă să învețe, 
i-au cerut președintelui să mear
gă la S.M.T. Pantelimon să se 
învoiască cu unul din inginerii 
de-acolo ca să vie să-i ajute.

— Bine, mă duc — le-a răs
puns președintele — dar eu cred 
că omul are și așa destule griji 
pe capul lui.

— Are — l-au aprobat flăcăii, 
dar noi am stat de 
niște prieteni pe care-i avem la 
stațiune și ei ne-au spus că s-ar 
putea să legăm învoială. Du-te 
dumneata și te înțelege cu direc
torul să-i dea drumul din cînd 
cînd inginerului.

Președintele i-a ascultat 
peste o săptămînă cursurile 
intrat iarăși în făgașul lor 
nuit.

Tovarășul Vasile Ionescu, 
cretarul organizației de 
U.T.M;, m-a lăsat să pricep 
că nu totdeauna lucrurile au 
strună și-au zbîrnîit. în anul de 
început, tinerii se codeau lăsînd 
greul unul pe altul. Flăcăii, 
aproape toți se îndesau să îngri-
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pararea unor poduri și podețe. 
Tinerii Ion Lupu, Dumitru Cara- 
gea și Grigore Vodislav au sus
ținut propunerea tovarășului Ilen. 
Candidata Ana Busuioc a fost de 
acord cu propunerile făcute și a 
promis să sprijine toate aceste 
acțiuni.

O altă parte a colectivului de 
teatru a pregătit comedia într-un 
act „Jos Tudorache, sus Tudora
che" de Mircea Ștefănescu, pentru 
a o prezenta la cluburile între
prinderilor din oraș, la coifurile 
roșii și în cadrul căminelor cul
turale din raioane.

Tot în acest timp artiștii teatru
lui se ocupă atent de îndrumarea 
echipelor artistice de amatori din 
cadrul orașului și 
nale.

In felul acesta 
Irului de Stat din 
prin mijloacele 
campania alegerilor.

centrelor raio-

colectivul Tea- 
Bacău sprijină 
sale specifice

jească de cai, iar fetele cereau să 
fie toate. în aceeași brigadă. Flă
căii trăgeau spre cai, fiindcă le 
place strașnic să galopeze prin 
stepa largă, fetele gîndeau că 
dacă rămîn să muncească la un 
loc cu bărbații n-au să- se mai 
curețe de vorbele cumetrelor. Co
mitetul organizației de bază UTM 
i-a chemat și pe unii și pe alții 
în judecata adunării generale și, 
după cum mărturisește secretarul, 
acolo s-au găsit leacuri pentru 
amîndouă bolile — fetele au con
simțit să lucreze în brigăzile în 
care se aflau, iar flăcăii au în
țeles că grăjdarilor, pe timpul 
verii, cînd atelajele pleacă din 
zori în stepă, nu le rămîne să că
lărească decît pe bețe, dacă țin 
morțiș s-o facă.

In același an, doi dintre tinerii 
din gospodărie — Constantin 
Voinescu și Petre Chivu — au 
plecat la S.M.T. Pantelimon să 
deprindă meseria de tractorist. 
Acum amîndoi flăcăii lucrează cu 
tractoarele în perimetrul gospo
dăriei — lucru cu folos pentru 
toată lumea, poate mai puțin pen
tru ei, fiindcă dacă greșesc odată, 
se aleg cu blagosl'oveală din 
două părți: și de la stațiune și 
de la gospodărie. Eu unul, după 
ce le-am cunoscut rudele, n-aș 
ține de loc să fiu în pielea lor 
cînd greșesc cu brazda.

Utemiștii din Pantelimonul de 
Jos nu Iasă să dăinuie nimic din 
ceea ce ar putea să îngreuneze 
bunul mers al gospodăriei și se 
pricep de minune să le dea de 
furcă tuturor celor care, în loc 
să-și vadă de treburi, umblă tehui 
pe uliți mirosind unde se află 
băutură. Vara trecută, cînd 
toți colectiviștii se zbăteau să 
isprăvească treierișul, brigadierii 
Constantin Mocanu și Dumitru 
Drăguț rămîneau aproape toată 
ziua în sat, la bodegă, iar pe la 
arii se abăteau numai seara și

Exportăm tot mal muIK
produse industrialo

întreprinderile de stat rom.- 
nești pentru comerțul exterior au 
încheiat în ultimul timp noi tran
zacții comerciale importante.

Ca urmare a tratativelor pur
tate de către o delegație comer
cială chineză cu întreprinderea 
„Industrialexport“, aceasta din 
urmă s-a angajat să livreze in 
R. P. Chineză un număr de 22 
instalații petrolifere.

întreprinderea de stat pentru 
comerțul exterior „Romîno-export“ 
și-a început activitatea pe anul 
1958 realizînd însemnate noi con
tracte comerciale. Unul din a- 
ceste contracte prevede livrarea 
către Statele Unite a unei canti
tăți de cca. 500.000 m.p. gea
muri.

O comandă indiană de 5.000 
contori electrici a intrat recent în 
programul de fabricație al uzine
lor din R.P.R., livrarea lor ur- 
mînd să înceapă în cursul lunii 
iunie. De asemenea, s-a primit 
din India o comandă de 4.800 
fiare electrice de călcat.

Mergînd pe linia extinderii ex
portului de ciment, care în anul 
1955 a cunoscut o serioasă dez
voltare, întreprinderea „Romîno- 
export“ a realizat două impor 
tante contracte privind exportul 
de ciment în regiunile golfului 
Persic și în porturile Mării Roșii. 
Aceste livrări în cantitate de 
100.000 tone și respectiv de 
150.000 tone vor fi eșalonate pe 
întreg anul 1956.

Recent s-a încheiat un contract 
cu o firmă elvețiană pentru a se 
livra o mare cantitate de împle
tituri de răchită.

In cinstea Zilei Internaționale 
Femeii lucrătorii din industriaa 

ușoară și alimentară au pregătit 
în plus față de prevederile pla
nului mari cantități de articole de 
îmbrăcăminte, galanterie, țesături 
din bumbac, lînă și mătase ca și 
pachete cu cadouri, conțrnînd arti
cole cosmetice sau produse de 
cofetărie.

Astfel, fabricile industriei ușoa
re au produs în vederea zilei de 
8 Martie, peste plan, bluze, ja
chete, scampolouri, țesături din 
bumbac, lîna, mătase și catifea 
raiată, pălării de primăvară, ba
tiste și baticuri, garnituri de fete 
de masă și șervețele, articole de 
sticlărie, marochinărie, poșete și 
sacoșe de voiaj.

Unele din produsele realizate 
în cinstea zilei de 8 Martie sînt 
împachetate în ambalaje speciale 
care poartă inscripția „Trăiască 
Ziua intemațibnală a femeii“.

(Agerpres)

Adunarea juriștilor 
din Capitală

în cadrul unei mari adunări 
care a avut loc marți după a- 
miază în sala de festivități a 
Palatului Justiției, juriștii din Ca
pitală au aderat cu însuflețire la 
apelul Biroului Consiliului Mon
dial al Păcii pentru convocarea 
unei sesiuni extraordinare a Con
siliului Mondial al Păcii consacra
tă problemei dezarmării și inter
zicerii armelor de distrugere în 
masă.

Adunarea a fost deschisă de 
C. Paraschivescu-Bălăceanu mem
bru în Comitetul Națio-nal pentru 
Apărarea Păcii din R.P.R., vice
președinte al Asociației Juriștilor 
din R.P.R.

La sfîrșit, s-a adoptat în una
nimitate o moțiune prin care ju
riștii din Capitală, alături de în
tregul popor romîn, cer ca toate 
guvernele să adopte măsuri con
crete în vederea încetării cursei 
înarmărilor, a interzicerii armelor 
nucleare, pentru folosirea energiei 
atomice în scopuri pașnice.

atunci ca să măsoare din ochi 
movilele de grîu. Tinerii, cum ii 
vedeau, îi luau cu plecăciuni — 
adică mulțumim de cinstea pe 
care ne-o faceți. Dar brigadierii 
nu pricepeau batjocura, sau nu 
vroiau să priceapă — ceea ce e 
tot un drac — și-a doua zi o luau 
iarăși de la capăt.

Băieții, dacă n-au izbutit să-i 
lecuiască cu binele, s-au înființat 
atunci la consiliul de conducere 
să-și spună durerea.

— Vrem să fie schimbați bri
gadierii, au zis ei, fiindcă stau 
numai cu nasul prin circiumă și 
nu se îngrijesc de nimic.

Tovarășul Ion Petre, președin
tele, a stat să-i asculte și le-a 
promis că o să pună treaba pe 
roate. •

— Nu, s-au îmbățoșat ei, noi 
vrem să isprăvim acum... Am 
așteptat și așa prea mult.
. — Dar ce, se dărîmă cerul 

pînă mîine? a rîs președintele. 
Insă văzîndu-i cum se mohorăsc, 
i-a întrebat cu cine au găsit cu 
cale să-i înlocuiască pe cei doi 
brigadieri.

— Cu Ștefan Gurgu și Ștefan 
Roșioru. Nouă ne pare că o să 
facă treabă frumoasă.

în curîndă vreme Ștefan Gurgu 
și Ștefan Roșioru au fost numiți 
în conducerea unor brigăzi.

Acum, cînd în stepa Dobrogei 
bat vînturile iernii, zănatice, mî- 
nînd zăpezile spre safe și spre fu- 
mul mărăcinișurilor care încîlcesc 
hotarele, tinerii din Pantelimonul 
de Jos, Ies în ceasurile dintîi ale 
zilei să fixeze parazăpezi în 
tarlalele cu grîu de toamnă, iar 
seara se strîng și petrec laolaltă. 
Bătrînii care m-au înfruntat se 
pare că aveau dreptate: tinerii 
de la ei sînt veseli, dar niciodată 
nepăsători...

FANUȘ NEAGU



DIN VREMURI 
INSINGERATE..

tății au apărut din nou călări. 
Blestemau, evaluînd pierderile, 
comandau la centru alte hîrburi 
și tocmeau alți oameni.

Așa a fost pe atunci...

In piața mare « orașului Pio- 
ești, acolo unde odată cu venirea 
primăverii florile revarsă peste 
bogăția de culori a petalelor, par
fumul lor minunat, se află, alb 
și sobru, un monument simplu 
pe marmora căruia stă săpat 
cu litere de aur: „In amintirea 
eroicelor lupte duse în februarie 
1933 de muncitorii petroliști sub 
conducerea Partidului Comunist 
din Romînia împotriva exploa
tării burghezc-moșierești, împo
triva regimului de fascizare a 
țării și pregătirii războiului an- 
tisovietic..."

Am pornit de Ia placa de mar
moră albă peste dealuri și culmi 
în care, înfiptă puternic, se înal
ță pădurea sondelor, ca să aflu 
acum despre viața urmașilor 
demni ai petroliștilor eroi din zi
lele negre ale lui ’33.

PAMINT ÎNVINS
De la gara de sud a Ploeștiu- 

lui te ia un tren de importanță 
locală și te poartă cu hurdu- 
căeli reținute și intermitente în 
halte anonime, peste coline ce 
păstrează neștirbite elementele 
esențiale de peisaj petrolifer, ca 
apoi să te debarce într-o stație: 
Boldești I

Trăsăturile Boldeștiului nu sînt 
cu nimic deosebite de ale celor
lalte localități cuprinse în marele 
perimetru al petrolului : șosele 
largi, asfaltate, de-a lungul că
rora se aliniază casele sondori
lor, dormitoarele holteilor, clubul 
muncitoresc în construcție, bi
rourile. magazinele... Așezate co
mod și liniștit, parcă se țin de
parte de freamătul muncii ce clo
cotește acolo sus pe culmi unde 
stau înfipte în pămîntul negru, 
răscolit de șenilele tractoarelor, 
dihăniile acelea de fier, țevi și 
cabluri care sînt sondele. Sub 
răsucirea sapei care răscolește 
straturile in goana neobosită după 
lichidul negru, pămîntul acesta 
răsuflă învins, în timp ce vlaga 
și sîngele-i negru ascuns de mi
lenii în pîntecul său, se scurge 
gîigiind prin conducte către in
stalațiile de pompare.

— Erau pe vremuri pe aceste 
locuri — îmi povestea bătrînul 
Nicorescu Ion, brigadierul sondei 
la care m-am oprit — niște vene
tici haini la suflet de păreau fiare 
și nu oameni, veniți de pe aiu
rea, atrași de mirosul petrolului. 
Cu bani străini cumpărau și con
cesionau terenuri, instalau hîr
buri șchioape și putrede cu mo
toare vechi, ce se înecau la cîteva 
bătăi și apoi tocmeau oameni cu 
ziua. înjghebau totul cît mai ief
tin ca astfel cîștigul să fie mai 
mare. Dădeau o sută de lei țăra
nului pentru pogonul ce-1 stăpt- 
nea, 20 lei pe zi muncitorului și 
din gîlgîiala de o minută numai a 
erupției cîștigau atît cît să cum
pere o vilă, sus la Sinaia. Viața 
omului ce lucra la sondă, a oa
menilor din satele dimprejur, 
nu intra în socotelile societăților 
străine. Și, pe negîndite, din lipsa 
măsurilor de protecție și din cau
za utilajelor necorespunzătoare 
sonda erupea și se aprindea revăr- 
sînd potop de foc. îmi amintesc 
de sonda de la Țintea. Sapa a- 
junsese la stratul de petrol. Ingi
nerii de la societatea străină tre
ceau călări urlînd la oameni — 
bărbați și femei de prin sat toc
miți la șanțurile pentru scurge
rea petrolului în batale. La gura 
puțului, noroiul spumega și bol
borosea de gaze. Turla părea în
văluită într-un nor gros, cenu
șiu. Cînd valul de gaze s-a lăsat 
ca o perdea peste toată împreju
rimea, inginerii au dat pinteni 
cailor strigînd să se continuie 
scosul noroiului. Au plecat să 
privească de departe spectacolul 
înșpăimîntător al erupției. „Scoa
teți, scoateți mai repede“ — 
răcneau ei către sondorii îngrijo
rați. Ar fi trebuit niște instalații 
speciale de captare, dar acelea 
costau bani și timp.

Sondorii aveau acasă copii care 
așteptau pîine, așa că au tras 
înainte. Oamenii săpau la șanțuri 
și batale, înecîndu-și tușea în ba
tiste Deodată un vuet nemai
pomenit, o răbufnire dinăuntrul 
adîncurilor a zguduit pămîntul. 
Gazele învingînd greutatea mic
șorată a noroiului au răzbit cu o 
forță năpraznică.

O scînteie, doar o scînteie mică 
și tot spațiul ce cuprindea son
da, batalele și șanțurile învă
luite în ceața de gaze a devenit 
o singură flacără nestăvilită, 
cumplită, mistuitoare.

Oamenii de la sondă n-au a- 
vut nici măcar timpul să strige; 
torțe vii, arzînde, cădeau de pe

„BĂIEȚII" LUI NICORESCU- 
BRIGADIERUL

...Acum, dimineața, soarele su- 
rtde printre norii alburii.

La granic, cu mîna încleștată 
pe pîrghii, atent la apăsarea gar
niturii și la diagramă, maistrul 
sondor conduce forajul.

— II vezi — mi-1 arată cu o 
ridicare a capului bătrînul briga
dier. Are douăzeci și ceva de ani, 
și-i maistru sondor. Eu a trebuit 
să muncesc treizeci de ani pentru 
ca acum, în anii aceștia să ajung 
brigadier. Din el, cu mîna pe 
care o are și mintea ageră, scot 
într-un an un brigadier să se 
ducă vestea... L-am îndrăgit de 
parcă ar fi unul din feciorii mei...

Feciorii brigadierului — am a- 
flat mai tîrziu — sînt răspîndiți 
departe de casă. Cel mai 
mare, Alexandru, lucrea
ză în Oltenia — petrolist, 
bineînțeles. Ion Nicorescu 
este un băiat harnic, stu
dent al Institutului de pe
trol și gaze din București. 
Peste cîțiva ani va veni 
într-o schelă inginerul 
Nicorescu și va arăta 
bătrînului brigadier Ni
corescu ce a mai descope
rit nou știința în tehnica 
forajului.

...Peste cîteva minute 
bătrînul brigadier a tre
cut la granic. Iar eu, vor
bind cu tînărul Stoica 
Constantin, maistrul son
dor, în baraca de scînduri 
a sondei ce ține loc de bi
rou, club, sală de ședin
țe — am aflat mai multe 
lucruri din viața acestui 
tînăr. Este de prin Cărbu- 
nești-Teleajen. Tatăl a 
pierit măcinat de bolile 
și lipsurile de care pie
reau mai toți sondorii în 
urmă cu ani. Atunci, pe 
Stoica maică-sa îl legăna
în albie. La 16 ani s-a angajat 

într-o schelă petroliferă. La 18 
ani—după eliberarea patriei noa
stre — Stoica s-a alăturat cu toa
tă inima-i tînără luptei tinerilor 
muncitori din Valea Prahovei, a 
îndeplinit sarcini de activist și 
după cîtva timp, chemat de dorul 
dc sondă, s-a reîntors în 
schelă și a intrat în școala de 
maiștri 
nuiește 
tura

maistru sondor, cu Dima Gheor- 
ghe, prîslea al sondei. Cu aceș
tia, bătrînul brigadier Nicorescu 
a terminat de forat sonda 119 
înainte de termen. Pentru acest 
lucru au primit de la stat un pre
miu de 45.000 lei. Iar după cum 
merge lucrul la sonda actuală, 
brigadierul socotește că o va da 
gata cu 50 de zile înainte de 
termen.

Este aici, dacă vreți, și o ches
tiune de ambiție. Brigada de la 
sonda 753 a terminat cu mult 
înainte de termen, iar Traian Mo- 
raru brigadierul, împreună cu 
băieții lui au primit pentru aceas
ta un premiu de 80.000 lei cu 
care tinerii și-au cumpărat haine 
noi, lucruri de trebuință, au tri
mis la părinți manda'., iar unii 
din ei au gînd serios de a-și înte
meia un cămin. Precum vedeți, în 
Valea Prahovei adie un vînt în
noitor.

Viata s-a înseninat pe valea 
unde împletit cu apele Prahovei

Brigadierul Ion Nicorescu 
în noroiul fierbinte. Oa- 
de la șanțuri alergau îne- 
sub potopul de foc, cu

turlă
menii
buniți 
hainele aprinse. După ce totul a 
fost stins și mort, oamenii socie

sondori. Iar acum mî- 
granicul uriaș și garni- 
zeci de tone de parcă ar 
fi niște jucării. Pe tînă- 
rul acesta venit de la 
țară l-am auzit vorbind 
despre „condiții optime 
de forare", de „metoda 
Epștein", despre „meo- 
tic“, „sarmațian“, despre 
„profilul geologic al stra
turilor“ și altele de aces
tea. Cînd l-am întrebat 
de familie, ochii i-au lu
cit a zîmbet cald și vocea 
a căpătat inflexiuni ce 
trădau o sensibilitate pe 
care n-aș fi bănuit-o poa
te la tînărul acesta voi
nic. Mi-a vorbit de frații 
lui, sondori și ei. Astăzi 
tinerii aceștia ating vi
teze foarte mari de foraj 
iar unul dintre ei poate 
chiar carotează în adîn- 
curi stratul de petrol cu 
izotopi radioactivi. De la 
extracția cu cai și lingură 
la carotaj radioactiv; de 
la viața de sclav la mun
ca demnă, a omului stă- 
pîn pe soarta sa. Două 
paralele ce se înscriu ca 
două linii de foc peste 
zările fumegînde ale a- 

peisaj petrolifer 
stat de vorbă și cu alți ti-

de

cestui
Am

neri de la sonda tineretului din 
Boldești: cu Țapu Ștefan, po
darul, cu Stan Ion, ajutorul de

Maistrul sondor Constantin Stoica 
curge gîlgîind în conducte aurul 
negru. In orașele și satele praho
vene s-au ridicat pentru sondori 
locuințe confortabile, construcții 
de interes social, lăcașuri de cul
tură. In Ploești, pe strada Mi- 
hai-Bravu, se înalță două 
blocuri muncitorești cu 36 de a- 
partamente; pe bulevardul Gării 
40 de noi apartamente adăpos
tesc tot atîtea familii, iar pe str. 
Mihail Eminescu în curînd încă 
65 de familii de petroliști vor lo
cui în apartamente moderne, pre
văzute cu dormitoare spațioase, 
băi, electricitate și gaze naturale, 
La Dragomirești, 54 de familii 
de sondori s-au mutat în case 
noi, individuale, proprietate de 
stat, iar în sat se ridică clădirea 
impunătoare a unui dispensar 
medical cu staționar, utilate cu 
aparate) medical modern.

Am vizitat cartierul nou al 
Băicoiului și am văzut cum tră
iesc familiile sondorilor în blocu
rile muncitorești. M-am bucurat 
împreună cu cei aproape 400 de 
tineri ce locuiesc în blocurile 
construite pentru ei, am petre
cut împreună clipe minunate în 
clubul nou, am văzut spitalul cu 
75 locuri al orășelului. La Șuța 
Seacă, la Tîrgoviște și în multe 
locuri, aceleași priveliști — ima
gini din pelicula bogată a vieții 
noi — dau frumusețe și forță pei
sajului întinerit al Văii Prahovei. 

Da, viața s-a înseninat pe Va
lea aurului negru.

GH. PIETRARII

„Joia tineretului* 
în uzina noastră
Pentru ca tineretul uzinei noa

stre să-și petreacă timpul liber 
mai plăcut și mai folositor, comi
tetul U.T.M. în colaborare cu co
mitetul de întreprindere au hotă- 
rît ca o zi pe săptămînă din ac
tivitatea clubului să fie rezervată 
tineretului. A devenit un obicei 
ca tinerii uzinei noastre să se în- 
tîlnească săptămînal, joia, după 
orele de muncă, la clubul uzinei 
pentru a participa la o serie de 
acțiuni, organizate în mod spe
cial pentru ei. In aceste zile au 
loc aici seri literare, seri științi
fice, seri de satiră și umor, șeză
tori, ghicitori-literare, întîlniri cu 
scriitori, jurnale-reportaje, seri 
de dans model și altele.

Tînărul poet Toma George Ma- 
iorescu a vorbit într-una din a- 
ceste „Joi ale tineretului” despre 
poemul său „întoarcere în pa
trie". La o seară de satiră și u- 
mor, tovarășul Marin Botez, re
dactor al ziarului nostru de uzi
nă, a prezentat tineretului ope
rele unor scriitori satirici, cum 
sînt I. L. Caragiale și Cehov.

Interesantă a fost șezătoarea- 
ghicitoare literară, unde tov. Eu
genia Badea, bibliotecara între
prinderii, a citit fragmente din 
cărți; tinerii trebuiau să ghi
cească autorul și titlul. Cu acest 
prilej s-a văzut care dintre 
tinerii uzinei noastre citește mai 
mult.

„Joile tineretului" atrag din ce 
în ce mai mulți tineri. De obicei, 
în fiecare joi dimineața, cînd vin 
la fabrică, tinerii și tinerele s'nt 
îmbrăcați într-un mod mai deose
bit decît în alte zile, cu mai mul
tă grijă. După ieșirea din schimb 
ei se adună la clubul fabricii. 
Nelipsite de la aceste manifestări 
sînt filatoarea Maria Drăgules- 
cu, țesătoarea Elisabeta Pavel și 
altele. Datorită faptului că noi am 
căutat să organizăm acțiuni apro
piate de cerințele tinerilor munci
tori, mulți dintre ei. cum sînt Ma
tei Ispas și Eftimița Dedu, sînt 
astăzi nelipsiți de la aceste ma
nifestări.

Interesul purtat „Joii tineretu. 
lui" a făcut ca mulți tineri să vină 
cu propuneri pentru alcătuirea 
programelor viitoare. Tovarășa 
Maria Măteiși, a cerut ca în 
cadrul unei asemenea joi a tine
retului să se vorbească tineretului 
despre Mihail Eminescu și opera 
sa. Asemenea propuneri ne ajută 
să organizăm acțiuni tot mai in
teresante și educative.

MARIA STAN
secretara comitetului U.T.M. 
Uzinele textile „7 Noiembrie" 

București

Un nou spectacol 
la Teatrul de Stat din Bîrtad

In a doua jumătate a lunii fe
bruarie colectivul Teatrului de 
Stat din Bîrlad a prezentat în 
premieră piesa „Jaf" a scriitoru
lui progresist american Jack Lon- 
don, în traducerea lui Sică Ale- 
xandrescu și Iacob Cenușă. Din 
distribuție fac parte Tudor Bra- 
nea, Laurențiu Mărgineanu, Ste
la Cosmuță, Lucian Robescu, Me- 
dine Șaban, Ștefan Tivodaru, Lu
cia Baciu, Octavian Cosmuță. 
Gheorghe Gheorghiu și alții.

Regia spectacolului aparține 
maestrului emerit al artei din 
R.P.R. Sică Alexandrescu prim 
regizor al Teatrului Național 
„I. L. Caragiale“ din București.

Corespondent 
ION OPREA

Esențialul în învățătura
matematicii

învățătura matematicilor în e- 
poca construirii socialismului are 
o importanță deosebită. Atît în 
școlile medii cît și în șoolile su
perioare, învățămîntul matemati
cilor are un îndoit scop : pe de 
o parte de a da cultura matema
tică necesară absolvenților care, 
la terminarea școlii, vor intra in 
producție și — pe de altă parte 
— de a da pregătirea matematică 
de bază absolvenților care, la ter. 
minarea școlii, vor continua stu- 

Idiile.
Intr-un regim socialist amîn- 

două aceste țeluri sînt de mare 
importanță.

Una din sarcinile de bază ale 
construcției socialismului este ri
dicarea productivității muncii. A- 
ceasta necesită, desigUT la nive
luri diferite, înțelegerea operații
lor tehnice pe care le executăm, 
fie că le executăm ca muncitor 
calificat, ca tehnician, ca inginer 
de șantier sau le proiectăm ca in
giner proiectant sau ca cercetă
tor în domeniul științelor. Iar ope
rațiile tehnice, fundate pe cu
noașterea exactă a legilor naturii, 
pretind imperios cunoștințele de 
matematică. Iată de ce cunoaște
rea matematicilor este necesară la 
orice nivel tehnic.

Școlile de învățămînt mediu, de 
care în special ne vom ocupa în 
acest articol, au un rol esențial 
atît în pregătirea matematică a 
absolvenților ce vor intra In pro
ducție, cît și a celor ce vor intra 
în universitate. Unul din punctele 
asupra cărora profesorul de învă- 
țămînt mediu trebuie să insiste 
este rolul celor învățate de elevii 
săi pentru munca lor în produc
ție, atunci cînd vor termina 
cursurile. Orice elev de liceu știe 
că, dacă va urma facultatea de 
matematică și fizică sau un in
stitut tehnic superior, va avea de 
învățat matematicile, dar puțini 
sînt cei ce își dau seama că, dacă 
vor intra în producție, vor avea 
de aplicat imediat matematica Ce 
au învățat-o. Acest lucru trebuie 
sublimat de profesorul de mate
matică și de cel de fizică prin 
exemple scoase din utilizarea 
practică a matematicilor elemen
tare. Noi nu cunoaștem o carte 
care să fie un îndrumător în a- 
ceastă direcție și nici nu vedem 
cum s-ar putea scrie o astfel de 
carte, fără ca un număr mare de 
profesori din învățămîntul mediu 
să culeagă exemple din diferite 
domenii de muncă practică, să le 
elaboreze sub forma de articole, 
note, probleme, pe care să le pu
blice în „Gazeta matematică și fi
zică". In urma discutării acestor 
exemple, fiecare profesor va pu-

acad. Gr. Moisil

tea avea un material bogat pe 
care să-l întrebuințeze.

Profesorul ar putea menționa 
și faptul că chiar în facultățile 
de chimie, filosofie, biologie, în
vățămîntul matematicii nu este 
absent; putem prevedea că ’n cu
rînd cunoașterea matematicilor va 
fi necesară lingviștilor și filolo
gilor.

învățarea matematicilor prezin
tă două particularități care tre
buie să fie subliniate. Prima con
stă din faptul că matematica tre
buie învățată ordonat, lecție cu 
lecție, fără salturi și fără uitări. 
Elevul care a sărit, n-a înțeles, 
sau a uitat o lecție nu mai poa
te înțelege lecțiile următoare. 
Unitatea demonstrativă a mate
maticilor este atît de mare încît 
absența unei verigi este deosebit 
de dăunătoare. Atît elevul cît și 
profesorul trebuie să fie foarte a- 
tenți la acest punct, care consti
tuie cea mai mare piedică în în
vățarea matematicilor. Trebuie să 
fie făcute repetiții dese. In fie
care toamnă profesorul trebuie să 
se asigure că elevii săi n-au uitat 
în timpul verii cele învățate. Cînd 
un profesor ia în primire o clasă 
nouă trebuie să se asigure de ni
velul fiecăruia dintre elevii săi. 
In prima lună de cursuri, la uni
versitate și în institutele tehnice 
superioare, profesorul trebuie să 
fie foarte atent la stabilirea ni
velului auditorilor săi. Un curs 
foarte bun, de liceu sau univer
sitate, poate fi total compromis 
dacă auditorilor le lipsește un a- 
numit nivel de cunoștințe, presu
pus de profesor. Timpul cheltuit 
cu o continuă revizuire și repe
tare a celor învățate nu este ni
ciodată timp pierdut. Dacă se tre
ce însă prea repede asupra unor 
noțiuni incomplect asimilate, tot 
timpul de studiu următor este to
tal pierdut.

O a doua caracteristică a ma
tematicilor este rigoarea demon
strațiilor matematice. Matematica 
nu iace concesii. O demonstrație 
nu poate fi „mai mult sau mai 
puțin corectă1' ci, dacă nu este co
rectă, ea nu este o demonstrație. 
Trebuie încă de la început ca ele
vul să se învețe să înțeleagă corn- 
plect definițiile, teoremele, de
monstrațiile, regulile de calcul, 
metodele de lucru.

învățatul mecanic, „pe de rost", 
al matematicilor este inutil.

Principiile matematicilor sînt 
scoase din experiență, dintr-o ex
periență acumulată mii și mii de

ani. Profesorul trebuie să știe să 
parcurgă cu elevii săi această 
cale, pentru ca aceste principii 
să fie înțelese de elevi în înlăn
țuirea lor logică, ca rezultat al 
unei lungi experiențe. Această me
todă este aplicabilă și în învăță
mîntul superior, dar ea este de 
o deosebită importanță în învă- 
țămîntul mediu.

Intuiția trebuie folosită nu nu
mai 'n învățatul geometriei, ci și 
în cel al aritmeticii și algebrei.

Un ultim punct asupra căruia 
vrem să insistăm este cel al cal
culului. A fost o vreme cînd cal
culul. fie el calculul numeric, fie 
el calculul algebric, era dispre
țuit. Această părere era funda
mental greșită. Calculul numeric 
este vehiculul prin care abstrac
ția matematică se transcrie în ve
rificarea experimentală și în pro
iectarea inginerească. Acei tineri 
care vor intra în producție după 
terminarea învățămîntului mediu, 
vor avea de făcut multe calcule 
numerice elementare. Acei care 
vor urma învățămîntul superior 
vor trebui să aibă abilitatea cal
culelor numerice elementare fiind
că teoriile cele mai abstracte, 
pentru a fi utilizate de tehnică, 
trebuie să fie elaborate pînă la a 
da metode de calcul, fie că a- 
ceste calcule se execută „cu tu 
na", fie că ele sînt executate cu 
mașinile ordinare, sau eu mașinile 
electronice.

Facultățile noastre au început 
să^ fie atente la această proble
mă. In special la Cluj, la faculta. 
tea de matematică și fizică și la 
filiala Academiei R.P.R., proble
mele de analiză numerică fae 
obiectul unor cercetări de un înalt 
rnvel științific. Celelalte universi
tăți ar trebui să profite de expe
riența acumulată de matemati
cienii din Cluj.

Calculul algebric nu trebuie 
nici el neglijat în învățămîntul 
mediu. Dimpotrivă. Este necesar 
ca absolventul de 'iceu să nu ln- 
tîmpine nici o dificultate princi
pială de calcul algebric și sa aibă 
o oarecare abilitate și rapiditate în 
efectuarea calculelor. în primul 
an de facultate profesorii tuturor 
disciplinelor matematice trebuie 
să verifice aceste calități ale stu
denților lor. De asemenea nu se 
va neglija în facultăți și institute 
tehnice superioare nici căpătarea 
unei abilități îndestulătoare în 
mînuirea unor algoritme mai per
fecționate. Trebuie ca profesorul 
să găsească acea armonie între 
înțelegerea adîncă a noțiunilor, 
certitudinea demonstrațiilor, in- 
tuirea substratului experimental 
și abilitatea calculului.

cinema „Furtuna echinocțiului“
„Furtuna echinocțiului" ne face 

cunoștință cu cinematografia iu
goslavă. Fără a ne îngădui con
cluzii generalizatoare — o singu
ră realizare nu permite aceasta — 
filmul indică totuși trăsăturile 
unei arte cinematografice intens 
dramatice, de un realism viguros, 
mărturisind un limbaj actoricesc 
expresiv prin laconismul și so
brietatea sa.

Filmul nu constituie pentru noi 
o surpriză, ci o confirmare a as
censiunii rapide înregistrate de o 
cinematografie In vîrstă de 11 
ani care își formulează bilanțul 
în cifre impresionante: cincizeci 
de filme artistice și peste opt sute 
de filme documentare și de știin
ță popularizată. Firește, aspectul 
statistic nu este cel mai conclu
dent. Asupra calității filmelor ne 
informează însă interesul viu cu 
care ele au fost primite In cele 
cîteva zeci de țări pe ale căror 
ecrane rulează.

„Furtuna echinocțiului" are rol 
de prim solist — am putea spune 
metaforic — în acest concert de 
calitate al cinematografiei iugo
slave. Filmul lui Vladimir Poga- 
cici este intr-adevăr un film al 
marilor furtuni. Dezlănțuită și 
oarbă în furia ei este marea, 
spărgîndu-și amenințătoare valu 
rile de pămîntul sterp și stînoos 
al Dalmației. Dat mai cumplită 
este furtuna care pustiește viața 
și sufletele oamenilor aspri ce Io 
cuiesc aceste meleaguri, ducînd 
un trai nespus de dur și greu. Re. 
gizorul a intuit cu sensibilitate 
această Identitate și a subliniat-o

,,Scìntela tineretului“
Pag. 2-a 29 februarie 1956

cu insistența unui leit-motiv, în 
întreg filmul: scene dramatice ca 
aceea in care Anița suportă bru
talul atac „sentimental' al lui 
Niko, ori cea în care Ivo, iubitul 
Aniței. vrea să-l ucidă pe acesta, 
neștiind că este chiar tatăl său, 
alternează cu imagini înfricoșă
toare ale mării care urlă și geme, 
năpustindu-se în clocot, asupra 
coastei. Astfel, cu ajutorul ima
ginii extrem de plastice a opera
torilor Iovanovici și Maidak, re
gizorul ne familiarizează cu 
atmosfera în care se va desfășura 
drama.

...Pămîntul sălbatec și pietros al 
Dalmației nu-și poate hrăni locui 
torii. Pe aceștia îi susține marea 
(toți sînt pescari sau mici mește
șugari), aceeași mare care nu 
odată cere drept răsplată un crud 
tribut de vieți omenești. Și atunci, 
cînd nici ea nu mai poate fi de 
ajutor — pentru că mai nemiloasă 
este cumplita exploatare socială 
capitalistă din vremea cînd se 
petrece acțiunea — oamenii por 
nesc exasperați în lume în căuta
rea himerelor ..norocului". Ce gă 
sesc acolo, aflăm indirect din car- 
netul lui Niko Marianovici. sin 
gurul care s-a întors acasă îmbo
gățit In dreptul numelor concetă
țenilor săi, cărora el le cumpăras>* 
forța de muncă în schimbul unor 
promisiuni deșarte, Niko inven 
iariase cu scrupulozitate contabi 
licească în diferite rubrici: „Mort 
mort, dispărut . trăiește... mort 
dispărut, mort “

Intre perspectiva de a muri de 
foame pe stîncile natale și cea de 
a-și sfirși zilele departe de ai lor 
în fundul vreunei mine argenti 
niene, erau constrînși să aleagă 
acum aproape un veac, locuitorii 
coastei dalmatice. Acesta este 
fundalul social pe care se proiec
tează o impresionantă dramă psi
hologică. Elementele epice ale

acțiunii nu emoționează prin nou
tatea, ci mai curînd prin forța de 
expresie pe care le-o împrumută 
actorii : o fată nu se poate căsă
tori cu tînărul îndrăgit dato
rită prejudecăților tatălui ei, care 
nu acceptă mezalianța cu un meș
teșugar sărac, și este constrînsă 
să suporte agresivitatea matrimo
nială a bătrînului dar bogatului 
prieten al tatălui ei întors de cu
rînd de peste ocean Destinul tra
gic al Aniței se împletește (și fil
mul urmărește aceasta cu finețe) 
cu cel nu mai puțin sfîșietor al 
Elei, mama lui Ivo : cu 20 de ani 
în urmă, cînd era pe cale de a 
deveni mamă, ea fusese părăsită 
și jefuită de iubitul ei — același 
Niko pe care îl vedem acum în- 
cercî-nd să fure pe logodnica pro
priului său fiu.

Intriga aceasta care implică — 
e lesne de înțeles — momente de 
melodramă, a căpătat rezonanțe 
adînc omenești în interpretarea 
actorilor iugoslavi. Pe toți — 
vorbesc de protagoniști — îi lea
gă același joc reținut și sobru, 
mergînd mai puțin pe cuvînt și 
gest, cît pe expresivitatea mimicei 
și a tăceriloi. Atmosfera apăsă
toare și plină de neliniște în care 
se petrece tot filmul rezultă deci si 
din psihologia personajelor, croite 
parcă din aceeași stîncă aspră ca 
și coasta. Integrindu-se omogeni, 
tații filmului, fiecare interpret își 
detașează totuși clar personajul, 
executîndu-și partitura cu mijloa
ce individuale. Am remarcat-o în 
primul rînd pe Maria Țrnobori, 
interpreta Elei — una din cele 
mai de seamă actrițe ale Iugo
slaviei. Artista e tînără și machia-, 
iul—făcut mai curînd pentru scenă 
decît pentru obiectivul sensibil a) 
aparatului de filmat — n-o ajută 
prea mult în conturarea fizică a 
acestui dificil rol de compoziție. 
Ea se dispensează însă de atribu

tele exterioare și își creează per
sonajul numai pe intensa trăire 
lăuntrică. Rolul îi oferă mai ales 
prilejul de a-și dovedi însușirile 
de tragediană. Nimic factice, ni
mic exterior și încărcat în inter
pretarea unor momente, care ar 
fi putut invita la melodramă. Sim
plitatea caracterizează de altfel 
jocul tuturor actorilor, deși în el 
se mai resimte încă influența 
unui anume stil de interpretare 
specific teatrului. Regizorul — și 
actorii desigur — au păstrat 
încă unele elemente scenice pe 
care le conținea drama lui 1. Voi- 
novici, după care M, Ilici a rea
lizat scenariul filmului. Scenele 
petrecute în casa căpitanului Dra- 
jici, tatăl Aniței, sînt concludente 
în acest sens.

Vorbeam însă de simplitatea 
interpretării actoricești. M. Jiva- 
novici i-a dat caracterului lui 
Niko complexitatea necesară, a- 
păsînd în egală măsură asupra 
cinismului și brutalității indivi
dului „ajuns", cît și asupra pus
tiului din sufletul său. a singură
tății și dorului de patrie care 
încearcă chiar și pe asemenea 
bestii, golite de orice simțămin
te umane.

Am simțit în jocul tinerei M. 
Vrsaikov, interpreta Aniței, ceva 
din stilul sobru al Măriei Țrno
bori Aceeași economie a mișcării, 
a gestului, aceeași pondere gravă 
Și lucrul acesta nu e greșit. Tî- 
năra actriță a învățat ceva de la 
maestră. nu a copiat-o. Persona
jul ei are prospețime și grație, 
seriozitate matură și dramatism

Ar fi impropriu să spui despre 
„Furtuna echinocțiului" că e un 
film care place și merită să fie 
văzut. „Furtuna echinocțiului" e 
un film care odată văzut nu 
poate fi uitat.

SANDA FAUR

Ce vom găsi în curînd
Ca și alte edituri, E.S.P.L.A. 

pregătește noi apariții. Iubitorii 
de literatură își vor putea corn 
plfecta raftul destinat colecției cla- 
sicilor literaturii universale cu 
două volume de preț: „Opere 
alese" de marele poet democrat 
american W. Whitman și volu
mul I al romanului „Bîlclul de
șertăciunilor“ datorat clasicului 
literaturii engleze W. M. Thake- 
ray.

„Philomela a adus steagul" 
este titlul unui alt roman care va 
apare în curînd. Creație a scrii
torului din Republica Democrată 
Germană, Gotthold Gloger, tn

carte sînt descrise luptele oame
nilor simpli dintr-un sat german 
împotriva hitlerismului și apoi 
împotriva reînvierii militarismu
lui agresiv în zilele noastre.

Cartea care a făcut atîtă 
vîlvă în S.U.A., dezvăluind tene
broasele mașinațiuni ale reacțiu- 
nii ce cumpără conștiințele celor 
dispuși să și le vînda spre a aduce 
acuzații false împotriva luptăto
rilor pentru pace, „Martor min
cinos“ de H. Matusow, se va a- 
fla de asemenea în curînd în 
librării. O altă carte despre viața 
contemporană din S.U.A, va fi 
romanul marelui scriitor pro-

în librării
gresist Howard Fast intitulat 
„Silas Timberman" închinat lup
tei oamenilor de știință ameri
cani pentru adevăr, pentru un 
învățămînt democratic, pentru 
valorificarea tradițiilor prog e- 
siste ale culturii, literaturi, și 
artei naționale

în coledția „Meridiane" va a- 
pare de asemenea volumul „Mar
șul african" de Marcel ViIJard, 
redînd aspecte din lupta pentru 
libertate a poporului tunisian

Vom putea găsi de asemenea 
în librării monografiile „Hein- 
rich Heine" de Dumitru Hîncu 
și „H. C. Andersen“ de Ion Pas.

Posibilități de creștere
a productivității muncii cu tractoarele

Vorbind despre necesitatea 
sporirii producției agricole, Ra
portul de activitate al C.C al 
P.M.R. la Congresul al II-lea al 
partidului arata că: „Esențial 
pentru dezvoltarea economiei na
ționale și ridicarea nivelului de 
viață al poporului muncitor este 
nu numai creșterea producției 
agricole la hectar, ci și crește
rea productivității muncii agri
cole“. Pe această linie, Directi
vele Congresului partidului pen
tru al doilea cincinal prevăd lăr
girea serioasă a mecanizării mun 
cilor agricole, astfel ca în 1960 
volumul lucrărilor executate me
canizat să însumeze 12.000.000 
hectare arătură normală. Pentru 
îndeplinirea acestei sarcini, în
zestrarea agriculturii cu mijloace 
tehnice — tractoare și mașini 
perfecționate — va spori, dar 
creșterea volumului de lucrări 
mecanizate nu j>oate avea loc 
numai pe aceasta cale. O altă 
cale, ce trebuie folosită din plin 
de tinerii mecanizatori din 
S.M T. și gospodăriile de stat, 
este exploatarea rațională a trac
toarelor, folosirea întregii lor ca
pacități de lucru.

Tractoarele cu care este înzes
trată agricultura noastră — și 
în special tractoarele K.D. 35 — 
sînt folosite deseori numai cu 
trei sferturi, jumătate sau chiar 
și mai puțin din întreaga lor pu
tere. Astfel, pe lingă risipă de

combustibil și de muncă, se în
registrează și întîrzieri în exe
cutarea unor lucrări, ceea ce duce 
la pierderi atît prin scăderea re
coltei, cît și prin creșterea pre 
țului ei de cost.

Mulți tineri mecanizatori, valo- 
rificînd cunoștințele și priceperea 
lor, au construit cuplaje și agre
gate complexe de mașini agri
cole, cu ajutorul cărora au reu
șit să folosească întreaga sau a- 
proape întreaga capacitate de lu
cru a tractorului. Acest lucru 
s-a răsfrint pe de-o parte în creș
terea recoltelor și reducerea chel
tuielilor la lucrările executate cu 
aceste cuplaje, iar pe de altă 
parte, In sporirea simțitoare a 
cîștigului celor care le-au fo 
losit.

Pentru a veni în ajutorul tu
turor tinerilor mecanizatori care 
luptă pentru creșterea producti 
vității muncii cu tractoarele, zia 
rul nostru s-a adresat tovarășu
lui ing, C. Bălăci, cercetător 
științific la Institutul de Cerce 
țări pentru Mecanizarea și Elec 
trificarea Agriculturii, cu rugă 
mintea de a arăta cîteva din 
metodele ce se pot folosi în a- 
cest scop în campania de primă
vară. începînd de astăzi vom 
publica cîteva consultații pe a- 
ceastă temă

Folosind descrierea agregate
lor respective și schițele care vor 
fi publicate, tinerii mecanizatori,

îndrumați de organizațiile de 
bază U.T.M., pot trece chiar a- 
cum, în perioada de pregătire a 
campaniei de primăvară, la con 
struirea dispozitivelor necesare, 
astfel încît la începerea lucrări 
lor, să poată ieși în cîmp cu a- 
gregatele puse la punct.

Folosirea plugului „Ilie 
Pintllie" cu patru trupițe și două 

cîmpuri de grapă

Pentru plugul „Ilie Pintilie" 
cu trei trupițe. cu care se exe
cută în mare majoritate arătura 
de primăvară la noi, lucrul în 
agregat cu tractorul K.D 35 nu 
da randamentul cel mai bun. A- 
cest plug, avînd o rezistență la 
tracțiune - în condițiile unei a- 
rături de primăvară pe un sol 
ușor sau mijlociu - de 600 800 
kilograme, nu încarcă în sufi
cientă măsură tractorul K.D. 35, 
chiar dacă lucrarea se execută 
concomitent cu grăpatul. Lu 
crînd cu un plug cu trei trupițe 
la arătură de primăvară la âdîn- 
cimea de 18 cm., tractorul K D 
35 nu este încărcat în viteza a 
IV-a decît în proporție de 60—70 
la sută.

Pentru Ca tractorul să fie ra
țional folosit, rezistența în lucru 
a mașinilor agricole remorcate 
trebuie să aibă o valoare de 80- 
95 la sută din forța de tracțiune 
la puterea maximă a tractorului 
în viteza respectivă admisă de

Plug „Ilie Pintilie“ cu patru trupițe șl două ctmpur! de grape

calitatea lucrului. Pentru acea
sta, la aratul de primăvară cu 
tractorul K.D.-35 trebuie folosit 
plugul „Ilie Pintilie" cu lățimea 
de lucru sporită, prin adăugarea 
unei a patra trupițe.

Transformarea plugului „Ilie 
Pintilie“ în plug cu patru trupițe 
se face foarte ușor, în atelierul 
oricărei stațiuni de mașini și 
tractoare sau gospodării de stat 
din materiale existente în aceste 
unități.

La rama plugului se fixează 
prelungitorul pentru cinci brazde. 
De acesta se fixează, prin două 
șuruburi M-18, un lonjeron din 
fier lat de 70x20 mm. La partea 
din față a plugului, lonjeronul se 
leagă de triunghiul de tracțiune 
prințr o placă de legătură și o 
bridă-cercel. Pe roata din cîmp 
a plugului se fixeaxă 8 pinteni 
de fier, pentru ca roata să nu 
patineze la ridicarea plugului 
din brazdă.

In primăvară, executarea gră- 
patului un același timp cu ara
tul este obligatorie. Prin nivela
rea imediată a arăturii se împie
dică evaporarea apei din pămînt 
și se creează condiții bune pen
tru semănat.

De aceea, la plugul „Ilie Pinti
lie“ cu patru trupițe se atașează 
două cîmpuri de grapă, lucru 
care se face astfel: pe rama 
plugului, în dreptul celei de a 
doua trupițe, se fixează o tra
versă din fier profil U 80x45 mm. 
cu ajutorul a trei bride de fier 
rotund de 20 mm. diametru. Ca
pătul liber a! traversei depășește 
cu 50 cm rama plugului La a- 
cest capăt se sudeaza o bucșă de 
fier prin care trece liber un lanț 
lung de 4 m. cu zale de 4-5 mm. 
grosime. Un capăt al lanțului se 
prinde la triunghiul de tracțiune 
al plugului, iar de celălalt se 
leagă agregatul de două cîmpuri 
de grapă zig-zag.

Un astfel de agregat poate lu
cra cu tractorul K.D.-35 în vite
za a III-a, obținîndu-se o pro
ductivitate medie pe schimb de 
5,5—6,5 hectare. Consumul de 
combustibil la hectar variază tn 
jurul mediei de 12 kg.



Relniad o discuție 
despre studiul activului

Tovarășul Costache primul se
cretar al comitetului raional m-a 
primit ca pe o veche cunoștință

— Șl spuneți că ați venit să 
vă interesați din nou de studiul 
activ-.,îi or?

La răspunsul meu afirmativ, a 
zlmbit bucuros Cind l-am cu
noscut prima dată, v.emsem în 
raionul Buzău tot cu o treabă a- 
semănătoare. Și in ziar a apărut 
un articol critic, destul de tăios, 
la adresa acelor activiști ai apa- 
ratului comitetului raional U.T.M.- 
Buzău care nu învățau.

— E atlt de curios, spuse din- 
tr-odată Costache, privindu-mă 
țintă. Cind a apărut atunci arti
colul mi s-a părut nelalocul ei 
șl chiar nejustă o frază In care 
se vorbea despre viață. Mă privi 
zîmbind: „Viața-i va înlătura 
din iureșul ei pe cei care nu țin 
pasul cu ea“.

Acum știu că greșeam. Intr-a
devăr pe unit viața i-a dat deo
parte.

— Bine, dar ce te face să crezi 
Că nu se va tntîmpla și cu alții 
la fel ? Întrebarea mi-a venit pe 
buze fără să vreau.

— Lucrurile stau astăzi cu to
tul altfel. Avem în activ oameni 
minunați. Vrei să-ți mai spun 
ceva ? Cred în ei, cred în oamenii 
aceștia cu toată ființa mea. Și 
știi de ce ? Pentru un lucru pe 
care ceilalți nu-l aveau. Năzuința. 
Da. da. Acești oameni au vise, 
doresc să realizeze ceva în viață, 
și asta îi înflăcărează, îi face e- 
nergici. Uite, Manole Elena. Nu-i 
de mult în activ. Este tehnician 
agricol. Fata asta de 20 de ani 
vrea să crească un soi nou de 
porumb. Discută cu tineri și bă- 
trîni, ajută într-un loc să se facă 
o platformă de gunoi, participă 
la cursurile agrotehnice... pot 
spune că e unul din instructorii 
cei mai activi. Este chemată să 
ajute la întocmirea planului de 
producție al întovărășirii agricole 
„7 Noiembrie“, de la Vadul Pa
șii ; la Scurtești președintele sfa
tului popular — Palas Constantin 
— a plănuit cu ea să înceapă o 
acțiune serioasă de transformare 
a întovărășirii în G.A.C. Aș pu
tea să-ți mai spun multe despre 
ea. înțelegi acum de ce cred în 
omul acesta 2 Sau Tudor Ion. 
Costache zlmbl. Știi ce vrea să 
se facă lăcătușul nostru ? Re
gizor. Și eu îl cred. Umblă cu 
Shakespeare la subțioară să a- 
dune cotizațiile și caută oameni 
să pună în scenă una din piesele 
titanulut. Poate să pară curios, 
continuă Costache. Faci colecti
vizarea agriculturii cu Shakes
peare la subțioară. Și e unul din
tre cei mai buni instructori ai 
noștri. Și ceilalți sînt la fel. Dacă 
vrei îți spun cîte ceva despre 
fiecare în parte.

— Nu mă îndoiesc că oamenii 
aceștia visează, sau năzuiesc, cum 
spui. De altfel, am continuat eu, 
sînt în natura tinereții visurile, 
dorința de a face ceva mare, care 
să uimească, dacă este posibil, 
întreaga lume. Se ridică însă un 
inconvenient. Realizarea lucruri
lor mari necesită și o muncă 
mate, de multe ori uriașă Or. se 
întîmplă adesea, ca unii tineri 
să abandoneze lupta speriindu-se 
de greutățile ei.

— Nu în cazul nostru cred că 
lucrurile nu stau așa Oamenii 
învață Tudor se pregătește să-și 
dea examenele la facultate, Ma
nole citește cărți de specialitate 
pentru a-și realiza planul, iar 
restul... cei care nu și-au termi
nat ciclul elementar sau mediu, 
sînt înscriși în învățămîntul de 
stat.

— Bine, am întrebat rlzînd, dar 
problema timpului cum e rezol
vată ? Oamenii nu se mai plîng ?

— De plîns, se mai plîng cîte 
unii, dar tot învață. De altfel, 
cu sprijinul comitetului raional 
de partid am luat și unele mă
suri care-i înlesnesc în studiu. 
Tovarășii care sînt înscriși la 
învățămîntul mediu, au de două 
ori pe săptămînă cursuri cu pro
fesori de specialitate. Aceștia îi 
ajută să înțeleagă cu mai multă 
ușurință multe probleme.

— Dar chemarea oamenilor 
de pe teren de două ori pe săptă
mînă nu stînjenește munca? 
mi-am arătat eu nedumerirea.

— Nu. Și uite de ce. Avem 
unii tovarăși în învățămîntul me
diu. O parte din ei au sarcini în 
cadrul orașului și nu-i o problemă. 
Altuia i-am repartizat un grup 
de comune apropiate de oraș. 
Așa că-i vine relativ ușor să par
ticipe și la lecții, și să-și rezolve 
sarcinile lui. Mai greu ar fi fost 
cu unii tovarăși din învățămîntul 
elementar. însă am găsit și aici 
o formă convenabilă. Oamenii 
sînt înscriși la o școală din 
grupul de comune pe care îl au 
sub instructaj, iar directorii școli
lor se ocupă în mod special de 
ajutorarea lor. De cîte ori un 
membru al biroului raional merge 
pe teren, se interesează și de țe
lul cum învață tovarășii respec
tivi.

Situația cu învățămîntul acti
vului era nu numai radical schim
bată față de cum o cunoscusem 
eu cu un an și jumătate în urmă, 
dar unele lucruri, în felul cum 
au fost rezolvate, erau chiar inte
resante. Se ridica însă o altă pro
blemă : totuși, numai cu Sha
kespeare, limba franceză sau ma
tematică nu se poate face colec
tivizarea agriculturii. Ghicindu-mi 
parcă glndul, Costache continuă .

— în primul rînd însă activiș
tii din raza raionului nostru stu
diază Hotărlrile partidului și gu
vernului, după cum în prezent, 
de pildă, ne ocupăm cu multă 
seriozitate de studierea documen
telor celui de al Il-lea Congres 
al partidului. Studiul politic, con
tinua legare a învățăturii mar- 
xism-leninismului de practica vie 
a muncii noastre rămîn obiective 
primordiale. Ele nu exclud insă 
alte preocupări pe tărtmul studiu
lui, ba dimpotrivă.

După o pauză, în care tov. 
Costache rezolvă cîteva treburi 
cu un tovarăș, continuă cu un 
zîmbet puțin vinovat.

— Am fost criticați atunci pen
tru că oamenii nu cunoșteau mu
zica, pictura... Prea cunoscători 
nici acum nu sîntem. însă căutăm 
să ne ocupăm și de acest lucru.

— Și ce aveți de gînd să fa
ceți? întrebare pusă din curio
zitate. Știam că în oraș nu este 
nici filarmonică, nu sînt nici ex
poziții ale marilor pictori

— Un lucru foarte simplu. îmi 
răspunse Costache. în privința 
muzicii: discuri și un bun profe
sor de muzică sau un cunoscă
tor care să explice. în privința 
picturii: albume, planșe și iarăși 
un profesor sau un cunoscător 
care să explice.

Urmă din nou o pauză între
ruptă repede de interlocutorul 
meu :

— Te-am ținut destul de vorbă, 
Cred că ar fi timpul să-ți dau 
datele pentru articol. Spune-mi 
ce-ți trebuie.

— Nimic, tovarășe Costache, 
îți mulțumesc pentru ceea ce 
mi-ai înlesnit să aflu.

P. ISPAS

TIMIȘOARA (de la corespon
dentul nostru). — Ținînd seama 
de faptul că instalațiile de vop
sire și uscare a carcaselor faruri
lor și lanternelor nu mai cores
pund sarcinilor sporite care stau 
în fața întreprinderii, un colectiv 
de ingineri și tehnicieni de la 
întreprinderea Electro-Banat din 
Timișoara, a realizat experimen
tal o instalație de uscare în tunel 
cu raze infraroșii procedeu teh
nologic nou.

Procedeul de uscare cu raze 
infraroșii este mult superior celui 
Întrebuințat pînă acum. Astfel, 
dacă la uscarea farurilor de bi
ciclete era nevoie de 150 de mi
nute, cu ajutorul razelor infra
roșii timpul a fost scurtat la nu
mai 20 de minute. La farurile de 
autocamioane și de tractoare tim
pul de uscare a fost redus de la 
180 de minute la 25 minute.

Acest procedeu tehnologic va 
putea fi folosit și în alte domenii 
ale industriei noastre construc
toare de mașini sau de bunuri 
metalice de larg consum.

Fotografia noastră înfățișează 
an aspect al uscării pieselor cu 
raze infraroșii.

Scrisoare deschisă tovarășului Vasile Lepădat

de
Șl

a-

Cu ani în urmă, te-ai an
gajat ca strungar în între
prinderea noastră.

Erai un tînăr modest, as
cultător și depuneai mult su
flet în îndeplinirea sarcinilor 
profesionale și obștești. Erai 
mult apreciat de colectivul 
nostru, maiștrii îți încredințau 
cu curaj piese mai grele 
executat. Tu te străduiai 
dădeai lucru de calitate.

Astfel, ai reușit să-ți 
tragi simpatia și dragostea 
muncitorilor tineri șl vîrstnici. 
Utemiștii de la secția meca
nică te-au ales chiar și secre
tarul organizației U.T.M. de 
secție. Ei vedeau în tine un 
exemplu demn de urmat. Pînă 
aici lucrurile au mers bine,- 
dar numai pînă aici. Ajuns 
secretar al organizației U.T.M. 
de secție, nu ai mai făcut 
nimic pentru a aduce ceva nou 
în producție, în viața de or
ganizație. în loc să lupți pen
tru a sădi în inimile tineretu
lui din secția mecanică, cin
stea, modestia, dragostea față 
de muncă, tu te-ai dedat la 
fapte nepermise ■ ți-ai însușit 
bani de la tovarășii tăi de 
muncă, lipseai nemotivat de

Reamintim cititoriSor câ: „Scânteia tineretului“ 

organizează un concurs cu tema : 

Viața și munca tineretului din R. P. R.
La acest concurs pot participa tinerii de toate profesiile, in

diferent dacă au mai scris sau nu ziarului. Nu pot participa la 
concurs ziariștii de profesie.

Concursul se desfășoară în perioada 20 ianuarie 1956— 1 
Mai 1956.

în concurs intră următoarele genuri de materiale:
O CORESPONDENȚE INFORMATIVE
• MATERIALE CRITICE ȘI SATIRICE
• FOTOGRAFII ȘI DESENE
Participă la concurs numai cei ce vor trimite în perioada des

fășurării concursului minimum 3 materiale indiferent de genul 
lor, purtînd mențiunea „Pentru concurs".

Materialele vor trebui să conțină date exacte, riguros veri
ficate.

Materialele vor fi analizate de o comisie, iar ctștigătorilor li 
se vor acorda următoarele premii:

1 premiu I — un aparat de radio.
2 premii II — cîte o bicicletă.
4 premii II! — cîte o servietă și cîte un toc rezervor.
10 mențiuni în cărți.
20 mențiuni în abonamente pe timp de un an la „Scîntela 

tineretului“.

la lucru, te-ai îngîmfat, n-ai 
mai ținut seama de criticile 
aduse. Mai mult chiar: ai ve
nit la întreprindere in stare de 
ebrietate, ai adus ini urii unor 
muncitori. Pentru aceste fapte 
nedemne 
mecanice

conducerea secției 
nu a propus nici 

schimbarea ta într-un alt loc 
de muncă și nici vreo altă 
sancțiune. Au încercat la în
ceput să te ajute. Șeful secției 
mecanice a discutat cu tine, 
ți-a arătat ce ai de făcut pen
tru a ieși din mocirla în care 
ai căzut. Au încercat să te a- 
jute și alții. Tu n-al ținut sea
ma de nimic, ai mers mai de
parte pe drumul greșit. Lip
sind nemotivat de la lucru de
sigur că al adus prejudicii nu 
numai realizării planului în
treprinderii, ci și situației tale 
materiale. în scopul de a pri
mi bani mai mulți decît cei 
meritați pentru piesele execu
tate ai recurs la unele falsuri. 
Modificînd buletinele de lucru 
ai încercat să-ți însușești pe 
nedrept din banii întreprin
derii. Dar după cum bine știi, 
nu ți-a mers. Normatorul Ca- 
tană Constantin a descoperit 
din timp matrapazlîcurile tale 

și te-a demascat. în adunarea 
generală extraordinară a or
ganizației de bază U.T.M. pe 
bună dreptate utemiștli te-au 
sancționat cu vot de blam. 
Sancțiunea nu ai privit-o însă 
ca un ajutor.

Nu a trecut mult timp de 
la ședință și ți-ai prezentat 
demisia. Tovarășe Lepădat, 

• un lucru trebuie să înțelegi: 
ori unde vei munci, la Prod- 
aliment Turnu-Severin sau în 
altă întreprindere, ți se va cere 
în primul rînd să fii cinstit, 
modest, așa cum sînt tinerii 
înaintați ai patriei noastre. 
Trebuie să te gîndești în mod 
serios la viitorul tău, la con
tribuția pe care trebuie s-o 
aduci șl tu la măreața operă 
de construire a socialismului.

Drumul pe care ai apucat 
ekte greșit, transformările din 
(ara noastră îți cer să te de
barasezi de toate obiceiurile 
urîte pe care le ai și să devii 
și tu 
vieții

îți

un pion al construcției >>
noi.
dăm cuvtntul. <<

Corespondent «
BAGHINA ARISTICĂ »

Artistâ-cetațeanAcad. Ilie Murgulescu, candidat F.D.P 
în mijlocul alegătorilor

Luni după-amiază, alegătorii 
din circumscripția electorală oră
șenească nr. 10 București s-au 
întîlnit cu candidatul lor în ale
gerile de la 11 martie, tov. acad. 
Ilie Murgulescu, membru al C.C. 
al P.M.R., ministrul Invățămîn- 
tului.

Deoarece candidatul este unul 
dintre conducătorii activității în 
domeniul învățămîntului, partici- 
panții la întîlnire au vorbit în 
primul rînd despre realizările do- 
bîndite în București pe tărîmul 
școlii.

în anii cincinalului au ;nvățat 
să scrie și să citească 130.000 de 
analfabeți. Numărul școlilor medii 
și serale a crescut cu sută la sută. 
Nici un copil de vîrstă școlară nu 
a rămas în afara școlii. Prin grija 
sfaturilor populare s-au construit 
23 de unități școlare cu 295 săli 
de clasă.

Alegătorii circumscripției au 
arătat candidatului lor în alegeri 
că s-au făcut multe pentru cetă
țenii Bucureștiului, dar că mai 
multe sînt de făcut și de acum 
în colo.

Alegătoarea Iosefina Dulceanu 
a arătat că sfaturile populare tre. 
buie să acorde mai multă atenție 
activității educative în școli. Ea a 
mai ridicat problemele strictei

La întîlnirea
Candidatul circumscripției elec

torale orășenești nr. 368 Bucu
rești, generalul maior Ion Ioniță, 
membru supleant al C.C. al 
P.M.R. s-a întîlnit cu alegătorii 
săi în mare majoritate ceferiști, 
care locuiesc în cartierele Grivița 
și Basarab.

Cei peste 200 de alegători pre- 
zenți la adunare au transformat 
întîlnirea cu candidatul F.D.P. în- 
tr-o puternică manifestare a dra
gostei și atașamentului lor pen
tru partid și guvern, manifestare 
a hotărîrii lor de a traduce în 
viață sarcinile celui de al 2-lea 
Congres al P.M.R. privitoare la 
ridicarea și înfrumusețarea ora
șelor și satelor țării.

Generalul maior Ion Ioniță a 
vorbit alegătorilor săi despre rea
lizările obținute în Capitală în 
anii primului cincinal, despre li
bertățile cîștigate de oamenii 
muncii care au dreptul de a fi 
aleși, de a alege pe deputați în 
organele locale ale puterii de 
stat. Candidatul a mai vorbit 
despre unele realizări obținute cu 
sprijinul cetățenilor din cartierele 
Grivița și Basarab în acțiunile 
de pavare, canalizare și electrifi
care a unor străzi, de amenajare 
de spații verzi etc., acțiuni me
nite să ridice și să înfrumuse
țeze cartierele din apropierea 
Gării de Nord.

Cuvintele candidatului F.D.P. 
au fost ascultate cu atenție de 
alegătorii din circumscripția elec
torală orășenească nr. 368. Din 
anii trecuți ei cunosc rolul sfa
turilor populare care, antrenînd 
în comisiile permanente, în comi
tetele de străzi, în comisiile de 
femei, mase larg! de oameni ai 
muncii, aduc un important aport 
la înflorirea orașelor și satelor 
țării. In anii trecuți, în Capitala 
patriei noastre au fost obținute 
datorită acestei colaborări strînse 
dintre deputați și alegători o sea
mă de înfăptuiri. Au fost 
asfaltate sau pavate peste 

respectări a regulilor de igienă în 
localurile publice și a îmbunătă
țirii muncii secțiilor de gospodă
rie comunală ale sfaturilor popu
lare.

Pensionarul Constantin Drujan 
a vorbit despre unele deficiențe 
în activitatea întreprinderilor de 
salubritate, iar profesorul Ion 
Maican a ridicat unele probleme 
gospodărești ale școlilor din car
tier. ■ *

Tuturor vorbitorilor le-a răs
puns tovarășul acad. Ilie Murgu
lescu. Candidatul a arătat că va 
sprijini rezolvarea propunerilor 
juste care s-au făcut în cadrul în- 
tîlnirii și alte acțiuni de inte
res obștesc. Apropiatele alegeri 
vor trebui să aibă ca rezultat îm
bunătățirea muncii sfaturilor 
populare și o contribuție mai 
mare a tuturor oamenilor muncii 
la îndeplinirea hotărîrilor celui de 
al Il-lea Congres 
„Eforturile unite 
muncesc, îndrepate 
cată de partid — 
cheiere candidatul 
legăturii sfaturilor 
masele, vor duce la îndeplinirea 
țelului pe care îl urmărim cu 
toții: construirea socialismului in 
patria noastră“.

al partidului, 
ale celor ce 
pe calea indi- 
a spus în în-

— strîngerea 
populare cu

cu alegătorii
3.000.000 m. p. străzi — prin
tre care bulevardele Bălcescu, 
Magheru, Ana Ipătescu, B-dul 
Stalin, Drumul Morarilor, B-dul 
Grozăvești, sos. Dudești-Panteli- 
mon, șos. Kiseleff, Piața Victo
riei, șos. Măgurele etc.; a fost 
extinsă cu 24 km. rețeaua de a- 
provizionare cu apă potabilă ; s-au 
electrificat aproape 540 km. străzi 
etc.

întîlnirea dintre candidatul 
F.D.P. al circumscripției orășe
nești nr. 368 cu alegătorii săi a 
fost plină de roade. Propunerile 
cetățenilor au fost notate de can
didat pentru transformarea ldr 
într-un 
în noi 
Popular

viitor cît mai apropiat 
Înfăptuiri ale Sfatului 
al Capitalei.

Fruntași în predarea cotelor
Oamenii muncii de pe ogoarele Burlan, Gheo'rghe Manta, Gheor- 

patriei se străduiesc să întîm- ghe Pop, Nicolae Luca și alții din 
pine cu cinste alegerile de depu- comuna Slon, regiunea Ploești, 
tați în sfaturile populare. Tn adu- a fost urmat de toți țăranii mun-
nările pentru propunerile de can- cltori de aici. Ei și-au predat co- 
didați, la întîlnirile cu aceștia, ță
ranii muncitori s-au angajat să-și 
achite cotele cuvenite statului îna
inte de termen. Acest angaja
ment este tradus în fapt.

Țăranii muncitori din comuna 
Cîmpanii de sus, raionul Beiuș, 
regiunea Oradea, s-au dovedit a 
fi cei mai vrednici în această pri. 
vință. Pe trimestrul I ei și-au 
depășit planul de predare a cote
lor de carne cu sută la sută. 
Mulți țărani muncitori de aici 
printre care Vasile Zoica, Ilie 
Bogdan, Ștefan Tuduce, Tănase 
Stere și alții și-au predat cotele 
de carne pe întreg anul.

Toți țăranii muncitori din co
muna Baldovinești, regiunea Ga
lați, și-au achitat cotele de carne 
și lapte pe întreg trimestrul I al 
acestui an.

Exemplul deputaților Apostol

Alegătorii din circumscripția 
electorală orășenească nr. 164 au 
primit cu bucurie în mijlocul ;or 
pe candidata F;D.P., artista 
emerită Ana Tălmăceanu, solistă 
a Teatrului de Operă și Balet al 
R.P.R.

Candidata este bine cunoscută 
de locuitorii cartierului Văcărești 
pentru măiestria cu care își in
terpretează rolurile pe scena Tea
trului de Operă și Balet, cît șî 
pentru activitatea obștească și 
grija ce o manifestă față de dife
ritele nevoi obștești. Alegătorii 
au ascultat cu încredere cuv’ntul 
candidatei lor despre cele înfăp
tuite în ultimii doi ani în raionul 
Tudor Vladimirescu, despre pro
iectele de viitor în ceea ce pri
vește dezvoltarea cartierului Vă
cărești.

„înfățișarea de astăzi a raionu- ■ 
lui nostru ae deosebește mult 
față de trecut. Prin lucrările de 
electrificare efectuate pe o lun
gime de 45.629 metr! liniari, re
țeaua electrică s-a extins aproape 
în fiecare stradă, iar pavajele de 
piatră executate pe o suprafață 
de 111.000 m.p. au făcut ca băl
țile și noroaiele ce se țineau lanț 
în cartierele mărginașe să rămînă 
o amintire întunecată a trecutu
lui. Pentru mai buna deservire a 
consumatorilor s-au deschis 80 
Unități comerciale astfel că apro
vizionarea populației s-a îmbu
nătățit simțitor.

Cetățenii Cristian Păncescu, 
Alexandru Goldenberg și mulțt 
alții au făcut o serie de propuneri. 
Ei și-au arătat dorința de a 
sprijini lucrările de prelungire a 
rețelei de gaze naturale în bd. 
Mărășești, înființarea unei piețe 
în apropiere de calea Văcărești și 
refacerea pavajelor de pe strada 
Brumărel.

In carnetul său, candidata Ana 
Tălmăceanu a notat o parte din 
aceste propuneri. Ea este hotărîtă 
ca împreună cu cetățenii să por
nească cît mai repede la traduce
rea lor în fapte.

tele de carne și lapte datorate 
statului pe trimestrul I al anu
lui.

Țăranii muncitori din regiunea 
Hunedoara și-au îndeplinit în în
tregime planul de colectare la 
carne și lapte pe luna ianuarie 
iar în primele 23 de zile ale lunii 
februarie l-au realizat în propor
ție de 143 la sută la carne și 
90,9 la sută la lapte. Fruntași in 
predarea cotelor sînt țăranii 
muncitori din raioanele Sebeș și 
Hunedoara. In comuna Roșia de 
Secaș din raionul Sebeș 30 de 
țărani muncitori și-au achitat co
tele de carne și lapte pe tot tri
mestrul I, iar unii din ei printre 
care Ion Brînzei, Viorel Lupean 
și Vasile Muntean și-au achitat 
cotele de carne pe tot anul și co- 
tele de lapte pe primele două tri- 
mestre.
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î Să ridicăm atletismul î
! Ia nivelul posibilităților noastre

I. Pregătirea științifică — baza marilor performanțe
Cînd în vara anului trecut, la Oslo, 

atleta noastră lolanda Balaș a trecut peste 
ștacheta ridicată la 1,70 metri, înscriindu-și 
numele în fruntea celor mai valoroase re
zultate ale anului la săritura în înălțime, 
s-a petrecui un fapt edificator. Andun Boy- 
sen, mare personalitate a atletismului mon
dial, s-a grăbit atunci s-o felicite pe record
mană, iar peste 50 de fotoreporteri l-au în
soții în același tempo ca sa imortalizeze 
momentul.

De multe ori aflîndu-se peste hotare, spor
tivii romîni sînt rugați să relateze despre 
atleții romîni Ion Soeter, Lia Manoliu. Ilie 
Savel, Ion Opriș. Dinu Cristea etc., nume 
cunoscute în atletismul european.

Romînia. dintr-o țară înapoiată, necunos
cută din punct de vedere al atletismului 
pe plan internațional, a devenit în anii pu
terii populare o țară stimată, cu atleți de 
renume. Este interesant de subliniat faptul 
că în timp ce statisticile dinainte de 23 Au
gust 1944 relatau că în registrele federației 
de atletism nu figurau mai mult de 2.000 
de nume (socotind toți anii de la începutul 
acesiui sport în (ara noastră), iar numă
rul atletelor n-ajungea la 200, astăzi putem 
vorbi, referindu ne Ia competițiile de masă, 
de cifre care depășesc uneori și un milion 
de sportivi.

In anii dinainte de război, ca și în timpul 
acestuia, valoarea atletismului din Romînia 
era foarte scăzută Cea mai ridicată valoa
re a fost atinsă în această direcție în anii 
1937 și 19’8 Tn general rezultatele obținute 
de atleții romîni in anii 1937—1938 sînt 
superioare celor obținute în anii precedenți 
și în anii războiului Dacă vom compara însă 
rezultatele de atunci cu performanțele atle- 
ților noștri de astăzi, vom constata că ele 
sînt mult inferioare celor de astăzi.

Iată pentru comparație cîteva recorduri 
naționale la 31 decembrie 1938 și la 31 de
cembrie 1955.

Bărbați

31 dec.
800 m.
400 m g 
înălțime 
ciocan

1938
1:56,4

57,0
1,85 m. 

43,00 m.

31 dec. 1955 
1:51,9 
51,7 
2,03 m.

58,76 m.

Iată cîteva rezultate de competiție și la 
probele de femei

31 dec. 1938 31 dec. 1955
înălțime 1,43 m. 1,70 m.
greutate 9,99 m. 13,94 m.
disc 30,00 m. 46,02 m.
suliță 36,89 m. 47,00 m.

In ultimii ani atleții romîni au repurtat
frumoase victorii în întîlnirile cu atleții din 
numeroase țări ale Europei ca Franța, Nor
vegia. Elveția, Olanda etc.

Performanțele pe care le-au obținut în ul- 
timu' timp atleții fruntași au făcut ca atle
tismul nostru să fie cunoscut pe tărîm in
ternațional.

Recent, Federația internațională de atle
tism amator — Comisia europeană — înre- 
gistrînd succesele atletismului nostru, a cla
sificat țara noastră, din categoria a IlI-a. 
în categoria a Il-a.

Totuși, dacă luăm în considerație rezul
tatele obținute de atleții noștri — cu toate 
condițiile favorabile avute, constatăm că ni
velul general de dezvoltare al atletismului 
nostru nu este cel așteptat. Dacă în anul 
1949 echipa masculină a țării noastre întrecea 
la Varșovia echipa R P Polonă, astăzi fără 
îndoială că atleții polonezi ar fi victorioși 
și la o diferență de puncte însemnată. Ace
lași lucru s-ar întîmplă dacă atleții noștri 
i-ar întîlni pe cei din R P. Ungară și din 
R. Cehoslovacă. S-ar mai putea face o 
compirație între atletismul nostru și cel din 
R P Bulgaria. In 1951 la Sofia, noi am ob
ținui o victorie concludentă Astăzi, valoarea 
de puncte dintre atletismul nostru și cel 
bulgar se micșorează treptat. Atleții bulgari 
progresează mai repede decît atleții noștri. 
Ne amintim că în 1949 la Jocurile mondiale 
universitare de la Budapesta, am avut se- 
mi-fondiști de valoare, care au reușit să 
învingă pe cei mai buni semi-fondiști un
guri și francezi. Astăzi, atletismul maghiar 
are recordmeni mondiali și europeni la pro
bele respective în timp ce semi-fondiștii noș
tri au rămas mult în urmă.

De 7 ani, atleta Edith Treybal este record- 
menă a țării la proba de 800 m. plat. Din 
1947 nici o altă atletă n-a reușit s-o întreacă. 
Este de asemenea extrem de mic numărul 

celor care participă la întrecerile de fond. 
Pînă de curînd n-au putut fi înregistrați nici 
măcar 40 de participanți în această probă.

O apreciere justă asupra dezvoltării și 
valorii atletismului nostru nu trebuie făcu
tă numai luînd în considerație creșterea per
formanțelor interne și a recordurilor stabi
lite, ci și prin compararea valorică a acestor 
rezultate cu performanțele atletice din ce
lelalte țări. Ori sub acest aspect, este clar 
că atletismul nostru n-a ținut pas cu dez
voltarea atletismului pe plan european și 
mondial.

Se pune întrebarea : care sînt cauzele că
rora se datoresc unele din performanțele 
slabe ale atleților noștri ?

Trebuie spus în primul rînd că ei au foar
te puține cunoștințe tehnice. Ei nu-și cunosc 
întotdeauna proba, nu cunosc bine metodele 
de insușire a diferitelor elemente ale acesteia, 
într-un cuvînt ei n-au preocupări tehnice.

Nivelul înalt la care a ajuns azi atletismul 
nu poate permite ca un atlet să execute și să 
înțeleagă problemele tehnice fără a avea o 
pregătire științifică corespunzătoare. Este în 
special cazul alergătorilor de semi-fond și 
fond care execută de multe ori un program 
nepotrivit, dar pe care ei îl socotesc aproape 
perfect.

L’n rol important în ridicarea măiestriei 
sportive îl are educarea atleților în spiritul 
pregătirilor asidue, al dîrzeniei și ambiției 
sportive, pentru triumful culorilor patriei. 
A-ți manifesta patriotismul înseamnă a lupta 
pentru ridicarea continuă a propriei măiestrii 
sportive, pentru a îmbunătăți actualele recor
duri și performanțe atletice republicane.

Unii din atleții noștri în loc să considere 
intrarea în lotul republican drept un stimu
lent în pregătirea lor în vederea unor noi 
performanțe, transformă acest fapt într-un 
scop, socotindu-se „senatori de drept“ în lot. 
Astfel, atletul Răcescu Haralambie, atleta 
Ana Roth. elemente talentate în atletismul 
nostru, n-au dat dovadă de calități mo
rale și de voință, socofindu-se mulțumiți de 
valoarea lor actuală. Atleții noștri, capabili 
de performanțe mari, trebuie să înțeleagă 
însă că aceste performanțe nu pot fi cuce
rite decît prin modestie, prin eforturi con
tinue așa cum au făcut Vladimir Kuț, Emil 
Zatopek, Lajos Szentgali, Sandor Iharos, Ga- 

lina Zîbina, Alexandra Ciudina și mulți alți 
atleți renumiți.

In această direcție, a educării sportivilor 
noștri fruntași, un aport însemnat trebuie 
să-1 aducă organizațiile U.T.M. Din păcate 
numeroase comitete regionale U.T.M., ca de 
pildă, Timișoara, Oradea, Cluj, Comitetul o- 
rășenesc București, nu abordează pro
blemele de sport ferindu-se parcă de acestea. 
Această situație se datorește mai ales faptu
lui că activiștii respectivi nu cunosc proble
mele sportivilor.

Mulți dintre atleții noștri care-și fac stu
diile universitare sînt studenți slabi și cu 
greu obțin notele de trecere. Aceștia ca și 
alți atleți mai au o atitudine înapoiată față 
de muncă.

înainte de a trece la analizarea activității 
antrenorilor noștri trebuie să arătăm că e- 
xistă o diferență foarte mare între atleții 
de frunte și masa celorlalți atleți. Organi
zarea activității și pregătirii atleților de 
valoare medie, din rîndul cărora se ridică 
vîrfurile, este încă destul de defectuoasă. 
Astăzi constatăm că numărul atleților de va
loare medie este extrem de mic datorită lipsei 
de interes manifestată față de ei. Antrenorii 
noștri au greșit în activitatea lor, neglijînd 
direcția în care trebuiau îndreptate eforturile 
principale. Este complect greșit de a se ur
mări obținerea imediată de performanțe, cu 
orice preț, în dauna muncii planificate, știin
țifice, de creștere și promovare a elemente
lor tinere. O lipsă gravă tn direcția preo
cupării față de atleții de valoare medie au 
manifestat-o colectivele sportive, lucru des
pre care vom reveni în cursul acestui arti
col.

Vorbind despre antrenorii de atletism din 
țară, trebuie cu părere de rău să constatăm 
că mulți dintre ei n-au ajuns la nivelul în
țelegerii rolului important și a menirii pe 
care trebuie să-1 aibă un antrenor în viața 
acelora pe care-i pregătește și tocmai de 
aceea procesul de instruire este uneori rupt, 
în mod greșit, de procesul de educație.

In general, se poate spune că la noi exis
tă două categorii distincte de antrenori. Unii 
sînt buni practicieni, dar se prezintă mai 
slab pregătiți teoretic, alții sînt suficient 
de bine pregătiți teoretic, dar slabi din punct 
de vedere practic In general în această si
tuație se află și unii dintre cei mai buni an
trenori din țară, ca Silviu Dumitrescu, Ion 
Arnăut, Alex. Mazilu, Alex. Ardeleanu și 
chiar prof. Eugen Bran.

Antrenorii noștri, majoritatea lor, nu știu 
să aplice în mod creator experiența sovie
tică, neglijînd principiul individualizării, nu 
aplică întotdeauna antrenamentele de inten
sitate maximă, nu sînt întotdeauna pre
tențioși față de rezultatele pe care le obțin 
atleții lor. Unii antrenori, cum sînt Cor
nel Iovănescu, Ladislau Kiss, s-au dove
dit slabi pedagogi. Antrenorii Aurel Lupan, 
Ion Gînsca, Ștefan Dezideriu se ocupă foarte 
puțin de problemele educației atleților pe 

care-1 antrenează, de lărgirea orizontului lor 
cultural. Trebuie să se pună de asemenea 
grabnic capăt sistemului de părtinire și pre- 
ferențiere care se mai practică de către unii 
antrenori la introducerea atleților în loturi. 
Adeseori antrenorii în loc să caute ca în lo
turile reprezentative să intre cei mai buni 
atleți, preferă introducerea unor elemente 
mai puțin corespunzătoare, dar care s-au an
trenat sub conducerea lor. Așa de pildă, în 
perioada în care era antrenor șef al lotului 
prof. Iovănescu, el a introdus printre compo- 
nenții echipei naționale pe Gheorghe Pănoiu, 
Ștefan Panda și alții în dauna altor atleți 
care ar fi putut realiza performanțe mai bune- 
Este bine de aceea să se studieze cu serio
zitate experiența sovietică în antrenarea atle- 
ților în loturi. Lucrul nou constă în faptul 
că fiecare atlet fruntaș vine în lot împreu
nă cu antrenorul său, lucru care înlătură de 
asemenea deficiențele pe care le pot aduce 
mai multe metode de lucru ale diferiților 
antrenori care se ocupă de membrii lotului. 
Este indicat de asemenea ca la deplasările 
atleților noștri peste hotare să fie trimiși 
mai mulți antrenori pentru a-i ajuta pe 
atleți să înțeleagă mai ușor inovațiile teh
nice pe care le văd la ceilalți concurenți.

Activitatea colegiului de antrenori de atle
tism a fost de asemenea deosebit de sla
bă. Nu cunoaștem nici un material metodic 
pe care să-1 fi difuzat acest colegiu. Nici 
Inspecția de atletism, nici comisia centrală 
și nici colegiul antrenorilor nu au urmărit 
îndeajuns activitatea antrenorilor, nu s-au 
preocupat de îndrumarea lor, de problemele 
care-i frămîntă. Toate aceste foruri au re
zolvat o serie de probleme fără cunoștința 
antrenorilor, ținînd legătura directă cu 
atleții, lucru care a făcut de altfel ca unii 
atleți să înceapă să-și desconsidere antreno
rii, să nu respecte îndrumările pe care a- 
ceștia le dădeau.

A sosit timpul ca pe lîngă colegiul antre
norilor și în strînsă colaborare cu catedra 
de atletism a l.C.F. care de altfel pînă acum 
a dat un slab sprijin atletismului nostru, 
să funcționeze un cabinet metodic. In acest 
cabinet metodic vor trebui să stea la dis
poziția antrenorilor, în permanență, cel: mai 
noi publicații de atletism, chinograme și 
filme atletice din țară și din străinătate Cu 
mai multă seriozitate și spirit de răspundere 
trebuie rezolvată problema editării unei re
viste de atletism, care să cuprindă pe lîngă 
o serie de materiale tehnice și cele mai bune 
performanțe ale atleților noștri și a celor 
de peste hotare.

Dacă pînă de curînd atletismul nostru 
n-a avut un antrenor de stat, lipsă care s-a 
resimțit din plin, conducerea C.C.F.S. de 
pe lîngă Consiliul de Miniștri și comisia 
centrala de atletism trebuie să acorde acum 
tot sprijinul tovarășului Vasile Dumitrescu, 
antrenor de stat, absolvent al l.C.F din 
Moscova, care merită să se bucure de stima 
atleților noștri.

Pentru ca în viitor atleții noștri să ob
țină rezultate de valoare, să se obișnuiască 
cu atmosfera marilor concursuri internațio
nale și să-și cunoască adversarii, este bine 
ca el să fie trimiși să participe la un nu- 
măf mai mare de concursuri internaționale, 
întîlnirile atleților noștri cu echipe de valoa
re de peste hotare vor trebui desfășurate șl 
în străinătate pentru ca atleții noștri să se 
obișnuiască cu condițiile de concurs din di
ferite țări, lucru care influențează în mod 
direct asupra nivelului performanțelor. O 
mai mare atenție merită să se dea elemen
telor tinere care trebuie promovate cu 
curaj în loturile naționale. Pe lîngă cei mai 
buni atleți vor trebui trimise la marile con
cursuri și două trei tinere speranțe care 
să se obișnuiască cu competițiile de am
ploare.

Răspunderea conducerii șî îndrumării atle
tismului în țara noastră revine Comitetu
lui pentru Cultură fizică și Sport de pe lîngă 
Consiliul de Miniștri. C.C.F.S. a acordat încă 
de la înființarea sa un sprijin important atle
tismului. Dovadă sînt frumoasele rezultate 
obținute pînă acum. Cu toate acestea, nicio
dată pînă acum n-a fost analizată tn colec
tivul de conducere al C.C.F.S., împreună cu 
biroul comisiei centrale, activitatea atletică 
în țara noastră. Activitatea comisiei cen
trale — a fostei comisii centrale — s-a redus 
numai la problemele lotului național. Co
misia centrală trebuie să-și lărgească sfera 
preocupărilor, acordînd atenția cuvenită ma
sei de atleți de valoare medie care urmează 
să împrospăteze continuu lotul național.

Ziarul „Sportul popular“, organ al C.C.F.S. 
și al C.C.S., nu a dat atletismului sprijinul 
cuvenit. Ziarul a popularizat metode noi 
de muncă, s-a ocupat de performanțele 
cele mai bune, dar a criticat destul 
de rar și cu timiditate lipsurile atleților 
noștri. Era firesc ca ziarul să-și spună cu- 
vîntul, să lămurească pentru ce la sfîrșitul 
sezonului unii atleți ca Sorin Ion, Mihai 
Raica. Edith Treybal, Ilona Micloș au rea
lizat performante mai slabe. „Sportul Popu
lar“ însă n-a tras concluziile respective. O 
contribuție serioasă Ta ridicarea nivelului 
atletismului nostru ar putea-o aduce și revis
ta „Cultură Fizică și Sport“ editării de 
C.C.F.S Din păcate însă revista publică cu 
întîrziere materiale despre atletism și în ge
nere nelegate de actualitate.

Tn concluzie, la baza dezvoltării atletis
mului nostru de performanță stau cîteva 
probleme importante. Pregătirea pe baze 
științifice, metodice, a atleților noștri frun
tași, ridicarea antrenorilor la nivelul rolului 
lor în îndrumarea atleților ca și problema 
creșterii și promovării cu curaj a tinerelor 
cadre sînt principalele obiective care tre
buiesc urmărite cu toată seriozitatea de că
tre C.C.F.S. și comisia centrală.

M. ZONIS
(va urma) AL. PINTEA



Pentru folosirea pașni<
WASHINGTON 28 (Agerpres). 

TASS transmite : La 27 februarie 
s-a deschis la Washington conie- 
rința pentru elaborarea proiectu
lui de statut al agenției interna
ționale pentru energia atomică. 
La conferință participă reprezen
tanți a 12 țări: Uniunea Sovie
tică. S.U.A., Anglia, Franța, Ca
nada, Cehoslovacia, Belgia, India, 
Australia, Brazilia, Portugalia și 
Uniunea Sud Africană. Lucrările 
Conferinței

Uniunea 
zentată de 
în S.U.A.,

La sfîrșitul ședinței secretaria
tul conferinței a dat spre publi
care în presă următorul comuni
cat :

„La conferință sînt examinate

sînt secrete.
Sovietică este repre- 
ambasadorul U.R.S.S. 
G. N. Zarubin.

Crearea Biroului C. C. al P. C. U. S. 
pentru R. S. F. S. R.

MOSCOVA 28 (Agerpres). — 
TASS transmite: în scopul unei 
conduceri mai concrete a activi
tății organizațiilor republicane, 
organelor de partid, de stat și e- 
conomice regionale, de ținut, și 
al soluționării mai operative a 
problemelor construcției economi
ce și culturale a Republicii So
vietice Federative Socialiste Ruse, președintele Consiliului de Mi- 
Comitetul Central al P.C.U.S. a 
creat Biroul C.C. 
pentru R.S.F.S.R.

Ca președinte al

al P.C.U.S. pentru R.S.F.S.R. a 
fost confirmat N. S. Hrușciov, 
prim secretar , al C.G. al P.C.U.S. 
și ca vicepreședinte al Biroului 
N. I. Beliaev, secretar al C. C. al 
P.C.U.S.

Ca membri ai Biroului C.C. al 
P.C.U.S. pentru R.S.F.S.R. au 
fost confirmați: Iasnov M. A. —

al P.C.U.S.

Biroului C.C.

Un aport
Ecoul avuf în lumea

MOSCOVA 28 (Agerpres). — 
TASS transmite: Ziarul „Trud“ 
a publicat declarațiile unor prie
teni din străinătate despre Con
gresul al 20-lea al P.C.U.S. 
tre • altele - ei au spus:

PALME DUTT — activist 
tărîm social din Anglia. ’

Tot așa cum Moscova este 
ma lumii noi, care a apărut și în
florește în epoca noastră, acest 
Congres este inima tuturor aspi
rațiilor omenești nobile și pro
gresiste de pe pămînt.

Ce ne învață acest minunat 
Congres ? El ne învață, că for
țele progresului omenesc cresc 
astăzi în lume în proporții nemai- 
întîlnite.

Congresul ne învață că în ac
tuala situație internațională în 
fata multor tari se deschid noi 
posibilități favorabile construirii 
socialismului pe calea unirii for- 

• țelor clasei muncitoare, unirii 
majorității covîrșitoare a poporu
lui sub conducerea ei și în anu-

In-

pe

ini-

părerile formulate în discuțiile 
care au avut1 loc la cea de a 10-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U. în decembrie 1955 și ob
servațiile făcute de statele care 
nu sînt reprezentate la conferință 
cu privire la proiectul de statut, 
difuzat la 22 august 1955.

Nimeni nu crede în
NEW YORK 28 (Agerpres). — 

TASS transmite : Discursul * ros
tit de Dulles în Comisia Senato
rială pentru Afacerile Externe 
continuă să fie criticat cu aspri
me de numeroși comentatori ai 
ziarelor americane. _

Comentatorii ziarului „New

Guy Mollet despre problema algeriană
PARIS 28 (Agerpres). — La 

28 februarie, președintele Consi
liului de Miniștri Guy Mollet a 
rostit o cuvîntare retransmisă de 
posturile de radio franceze.

„In aceste momente grave, a 
spus Guy Mollet, în care sînt în 
joc destinele Algeriei și Franței, 
guvernul mi-a cerut să adresez 
o declarație solemnă atît popu
lației din metropolă cît și celei 
din Algeria“. Afirmînd că „Fran
ța recunoaște și respectă perso
nalitatea Algeriei care este și 
va rămîne indisolubil-legată de

cificată. Guy Mollet a arătat în 
continuare că „după cum și-a luat 
angajamentul, guvernul va lua 
imediat măsuri pentru progresul 
economic și social și pentru efec
tuarea de reforme in administra
ție“.

Mollet a repetat că guvernul 
va cere Adunării Naționale „îm
puterniciri speciale absolut ne
cesare“ în problema Algeriei.

Adresîndu se populației musul
mane din Algeria Guy Mollet a 
cerut încetarea luptelor din cadrul 
rezistenței, precizînd că „la trei 

Franța metropolitană“, vorbitorul luni după încetarea luptelor" vor 
a spus că „în ce privește statu- avea loc alegeri. După cum arată 
tul definitiv al Algeriei, guvernul 
va discuta cu cei pe care îi va 
alege populația Algeriei“.. Toate 
acțiunile guvernului, a adăugat 
el. tind să facă posibile aceste 
alegeri care nu pot avea loc de
cît în liniște, într-o Algerie pa-

agenția France Presse, Guy Mo- 
llet a avertizat că în cazul că 
algerienii nu vor înceta rezistența 
„Franța se va vedea silită să-și 
mobilizeze toate resursele sale 
pentru a asigura prin toate mij
loacele securitatea populației“.

N. S. Hrușciov a primit delegația 
P. C. Chinez la Congresul al XX-lea

al P. C. U. S
| Nicoiae Bălțățeanu

niștri al R.S.F.S.R. ; Kapitonov 
I. V. — primsecretar al Comite
tului Regional Moscova al 
P.C.U.S.; Kozlov F. R. — prim
secretar al Comitetului Regional

Leningrad al P.C.U.S.; Ciuraev 
V. M. — șeful secției organelor 
de partid a C.C. al P.C.U.S. pentru 
R.S.F.S.R.; Milarșcikov V. P. — 
șeful secției agricole a C.C. al 
P.C.U.S. pentru R.S.F.S.R. ; Za- 
nov A. M. — prim vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri ai 
R.S.F.S.R.; - ----
primsecretar 
gional Gorki 
lenko A. P.
Comitetului
al P.C.U.S.

al 
Ignatov V. G. — 

al Comitetului Re
al P.C.U.S.; Kiri- 
— prim secretar al 
Regional Sverdlovsk

însemnat Ia cauza păcii 
întreagă de Congresul a! XX-lea ai P.C.U.S. 
mite cazuri, posibilități favorabile 
folosirii instituțiilor parlamentare 
tradiționale, transformîndu-le 
într-o armă a voinței poporului.

PIETRO NENNI — activist pe 
tărîm social din Italia.

Prin caracterul său, Congresul 
al 20-lea al P.C.U.S. a constituit 
o demonstrație a forței construc
tive și credinței în noile forme 
de viață a societății, a progresu
lui economic și social. Din acest 
punct de vedere, cel de al șa
selea pțan cincinal ridică pro
bleme și sarcini care vor ajuta 
societatea sovietică să facă un 
salt înainte, care să corespundă 
întru totul erei energiei atomice, 
în care am pășit și în care Uniu
nea Sovietică se află în frunte. 
Rezultatele pe care le așteaptă 
conducătorii sovietici, vor fi în- 
tr-adevăr atît "de mari îneît vor 
confirma uriașa superioritate a 
economiei socialiste față de eco
nomia capitalistă.

ROLF EISERT — muncitor din
R. D. Germană.

Succesele Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice indică oa
menilor noștri căile și mijloacele 
care însuflețesc și mai mult în
treaga noastră clasă muncitoare 
în opera de construire a socialis
mului. Ele arată de asemenea că 
îmbunătățirea continuă a situa
ției oamenilor muncii și introdu
cerea zilei de muncă de șapte ore 
nu vin de la șine. Acest lucru

ridi-

In

poate fi obținut numai prin 
carea productivității muncii.

★
PARÎS 28 (Agerpres).— 

legătură cu principiul întrecerii
economice pașnice a celor două 
sisteme, proclamat de Congresul 
al XX-lea al P.C.U.S., ziarul ca
tolic „La Croix“ scrie : Econo
miștii au păreri diferite asupra 
perspectivelor economice ale 
U.R.S.S. ...dar noi știm cît ade
văr au conținut profețiile lor de 
pînă acum și părerile lor contra
dictorii. Este limpede că lumea 
comunistă dispune de resurse u- 
riașe. Problema folosirii lor este 
o problemă de cadre, iar noi știm 
că U.R.S.S. pregătește cadre teh
nice excelente.

„La Croix“ scrie că Uniunea 
Sovietică a și depășit cele mai 
dezvoltate țări capitaliste din 
punct de vedere al pregătirii ca
drelor tehnice. „Statele Ur.lte — 
scrie ziarul — au rămas în urma 
U.R.S.S.“.

Presa franceză subliniază ma
rea însemnătate internațională a 
matdfialelor și hotărîrilor Con
gresului.

Ziarul „Le Figaro“ scrie că 
„esențialul“ este că la baza po
liticii aprobate de Congres stau 
succesele economice și creșterea 
puterii Uniunii Sovietice.

Ziarul subliniază de asemenea 
însemnătatea principiului condu
cerii colective scos în evidență 
de Congres.

MOSCOVA 28 (Agerpres). — Republicii Populare Chineze (con. 
TASS transmite: La 28 februarie ducătorul delegației) și Den Siao- 
N. S. Hrușciov, prim secretar al pin, Van Țzia-sian, Tan Cijen-lin, 
C.C. al P.C.U.S. a primit delega
ția Partidului Comunist Chinez la 
Congresul al 20-lea al P.C.U.S. 
alcătuită din : Ciu De, mareșal al

ducătorul delegației) și Den Siao-

membrii delegației. N. S. Hrușciov 
a avut o convorbire cordială, 
prietenească cu delegația Partidu
lui Comunist Chinez.

Înmînarea premiului internațional Stalin 
generalului Lasaro Cardenas

MEX1C0. La 26 februarie a 
avut loc în capitala ÎAexicului so
lemnitatea înmînării premiului in
ternațional Stalin „Pentru întă
rirea păcii între popoare", genera
lului Lasaro Cardenas, activist de 
seamă pe tărîm social, fost pre
ședinte al Mexicului.

După ce Heriberto Jara, pre
ședintele Comitetului partizanilor 
păcii din Mexic l-a felicitat pe 
Cardenas, G. V. Aleksandroy,_ ar
tist al poporului din U.R.S.S.,

membru în Comitetul pentru de
cernarea premiilor internaționale 
Stalin, i-a înmînat generalului 
Cardenas diploma și medalia de 
laureat al premiului internațional 
Stalin „Pentru întărirea păcii în
tre popoare".

Numeroasa asistentă prezentă 
la solemnitate a ascultat apoi cu 
o mare atenție cuvîntarea lui 
Lasaro Cardenas pe care a subli
niat-o cu numeroase aplauze.

Teatrul romînesc suferă o grea 
pierdere. Artistul poporului Nico
iae Bălțățeanu, după o lungă su
ferință, a încetat din viață în 
noaptea de 27 spre 28 februarie, 
în vîrstă de 63 de ani.

Artist-cetățean în adevăratul și 
înaltul înțeles al cuvîntului, 
membru al Partidului Muncito
resc Romîn, Nicoiae Bălțățeanu a 
știut să-și împletească activitatea 
profesională cu cea obștească, 
punîndu-și marele său talent și 
puterea de muncă în serviciul 
ridicării culturale a poporului.

*
Nicoiae Bălțățeanu s-a născut 

la 26 noiembrie 1893, în comuna 
Greci, regiunea Craiova. După 
studii liceale la Turnu Severin, 
s-a înscris la Conservator, 
care l-a absolvit în 1916.

Angajat în 1918 la Teatrul Na
țional din București a făcut apoi 
parte, pentru scurt timp, din 
pania teatrală condusă de 
Bulandra.

In 1923. N. Bălțățeanu a 
nit la Teatrul Național.

Prin valoarea și numărul în
semnat al creațiilor sale, viața 
artistică a lui N. Bălțățeanu se 
înscrie pe linia carierei bi
ruitoare a iluștrilor săi predecesori 
Grigore Manolescu, Constantin 
Nottara, Aristide Demetriad, de 
la care a preluat, îmbogățind-o, 
tradiția realistă în arta scenică.

Prin marile sale însușiri sce
nice, prin studiul aprofundat al 
rolurilor, prin nedesmințita sa 
conștiință profesională, Bălță
țeanu a dat viață unor personaje 
care, neîndoios, vor rămîne în 
istoria teatrului romînesc ca 
exemple de înaltă ținută artistică.

Printre numeroasele creații ale 
lui N. Bălțățeanu **  •
Răzvan din 
de 
sa

pe

com- 
soții

reve-

Politica externă a Angliei 
în Camera Comunelorviu criticată

afirmațiile lui Dulles
York Herald Tribune“ — frații 
Alsop — arată ridicolul afirma
ției lui Dulles că politica exter
nă a Uniunii Sovietice „a suferit 
un eșec“. Ei scriu că acest lucru 
nu este confirmat de faptele reale 
ale vieții internaționale. „Aceste 
afirmații nu le crede nici 
din proprii ambasadori ai 
Dulles — subliniază frații 
sop. Ele nu sînt crezute de nici 
unul din reprezentanții instanțe
lor superioare ale Departamentu
lui de Stat, cu excepția unuia sau 
a doi oameni de casă, care cred 
tot ce este în interesul lor să 
creadă.In sfîrșit, ele nu sînt cre
zute de nici unul din conducăto
rii principalelor noastre .state a- 
liate“.

Corespondentul Higgins al a- 
celuiași zi^r scrie că majoritatea 
personalităților din guvernul a- 
merican nu sînt de acord cu de
clarația lui Dulles că Uniunea 
Sovietică ar fi „suferit o în- 
frîngere“ și din această cauză 
și-a revizuit politica. „Marea ma
joritate a specialiștilor în proble
mele rusești nu consideră actuala 
tactică sovietică drept rezultatul 
unei înfrîngeri, ci dimpotrivă, o 
orivesc ca semnul unei noi forțe 
economice si militare, a noii în
crederi a Uniunii Sovietice în 
puterile sale“ — scrie corespon
dentul în încheiere.

unul 
lui 
Al-
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Tineretul vsst-german. 
împotriva remilitarizări1

După cum anunță ziarele 
la Bad Cannstadt, lingă 
Stuttgart, a avut loc o de
monstrație a tineretului îm
potriva reînarmării. Luînd 
cuvîntul la încheierea de
monstrației, Erika Buch
mann, deputată in landtagul 
Baden-Württemberg, a de
clarat : Vrem să spunem cu 
toată tăria militariștilor in- 
veterati : nu veți mai obține 
pe bărbații și fiii noștri pen
tru a-i folosi drept carne de 
tun".

z * ?
J Organizația de tineret so- 8 
X cial-democrat „Șoimii" din | 
8 Hamburg a constituit un g 
§ cerc pentru orientarea spre 8 
g stingă , din care fac parte | 
8 numeroși membri ai organi- g 
g zațiiilor de tineret social-de- 8 
8 mocrate din Hamburg, Hes-
8 sa, Rcnania, Saxonia infe- g 
| rioara. Baden-Württemberg 8 
8 și Berlinul occidental. Acest | 
8 cerc se pronunță pentru pro- g 
g movarea consecventă a unei 8 
g politici anți-N.A.T.O., reali- fi 
8 zarea linei înțelegeri în pro- g 
g blema germană pe calea tra- 8 
8 tativelor și dezarmarea ge- | 
8 nerală. g
^joooooocjoooooooocxiooooooooooooooooooaooo'’
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LONDRA 28 (Agerpres). 
TASS transmite : In seara de 
februarie, au început în Camera 
Comunelor dezbateri de politică 
externă. Deputatul Alfred Ro- 
bens, care a luat cuvîntul în 
numele opoziției laburiste, a cri
ticat aspru acțiunile guvernului 
englez în domeniul relațiilor in
ternaționale.

Robens a arătat că guvernul 
englez poartă în mare măsură 
răspunderea pentru faptul că par- 
ticipanții la conferința de la Ge
neva a miniștrilor afacerilor ex
terne ai celor patru puteri nu.au 
putut ajunge la un acord.

Totuși, a declarat Robens, 
„insuccesul conferinței de la Ge
neva a miniștrilor afacerilor ex
terne nu înseamnă că nu tre
buie continuate tratativele. El tre
buie să fie un impuls pentru tra
tative viitoare".

Referindu-se la problema ger
mană, Robens a subliniat că so
luționarea ei a ajuns la un impas 
datorită politicii puterilor occi
dentale care insistă ca Germania 
unificată să fie inclusă în alianța 
militară nord-atlantică.

Criticînd politica engleză
Orientul Mijlociu, Robens a dat 
să înțeleagă că încheierea pactu
lui de la Bagdad a dus la accen
tuarea încordării în această regiu
ne.

In continuare, Robens a atras 
atenția Camerei Comunelor asu
pra rolului însemnat pe care îl 
ioacă în relațiile internaționale 
contemporane țările care nu do
resc să adere la nici un fel de 
grupări militare. In legătură cu 
aceasta, el s-a referit la acea par
te din raportul lui N. S. Hrușciov 
prezentat Congresului al 20-lea al 
P.C.U.S. în care se arată că for
țele păcii au crescut considerabil 
în legătură cu apariția pe arena 
mondială a grupului de state iu
bitoare de pace din Europa și 
Asia care au proclamat nepartici- 
parea la blocuri ca principiu al 
politicii lor externe. Aceste țări 
care nu au aderat la nici unul 
din lagăre, a continuat Robens, 
sînt membre ale O.N.U. și dacă 
se ia în considerare politica ex
ternă a Uniunii Sovietice, in baza 
Cartei O.N.U. se poate găsi un 
teren comun pentru țările din O- 
rient și Occident. Robens și-a ex
primat convingerea că în felul a- 
cesta vor putea fi rezolvate pro
blemele Europei, Orientului Mij
lociu și Extremului Orient.

In cuvîntarea de răspuns, Sel-

Senegalul, țară cu o suprafa
ță de 201.375 km. pătrați și 
o populație de 2.200.000 de 

locuitori, face parte din grupul 
celor opt state care alcătuiesc 
Africa occidentală aflată sub do
minația colonialiștilor francezi.

La Nord și Est', Senegalul este 
mărginit de fluviul cu același nu
me, care-l desparte de Maurita- 
riia și parțial de Sudanul fran
cez. La Sud, masivul Fouta-Djal- 
Ion și numeroase rîuri îl despart 
de Guineea. Micul teritoriu al 
Gambiei de sub dominația brita
nică. flșie îngustă de pămînt, care 
se întinde de fiecare parte a 
cursului inferior al rîului Gam- 
bia, este vecinul de sud-est al Se
negalului. Pe o lungime de 500 
km., Senegalul se mărginește cu 
Oceanul Atlantic.

De trei secole țara geme sub 
Călcîiul colonialiștilor francezi.

In acești ani îndelungați de 
dominație, colonialiștii au ținut 
poporul in întuneric și ignoran
ță. 90% din populația senegale- 
ză este analfabetă. Din cei 
323.761 copii de vîrstă școlară, 
abia 52.258, adică circa 16%, pot 
găsi adăpost în cele 255 școli 
primare cu 900 de clase.

Școlile profesionale și centrele 
de ucenici sînt foarte rare: în 
întreaga (ară funcționează doar 
vreo patru școli cu un număr in
fim de elevi; invfițăpilntul teh
nic predat în aceste școli are un 
nivel extrem de scăzut. Colonia
liștii francezi ignorează cu totul 
atit calificarea cit șl promovarea 
muncitorilor; Tinerii doritori să 

. învețe o meserie care să le asi
gure cit de cît existența merg de 
obicei- într-o uzină sau atelier, 
unde tn îngrămădeală, ’ alături 
ds un muncitor calificat, trudesc 
aidoma adulților, neprimind tn 
schimb decît un sfert din salariul 
acestuia. Lipsiți de orice ocrotire 
tinerii se află la cheremul patro
nilor,, care profită din plin de ro
dul muncii lor.

Tîriăra generație a Senegalului

„Scìntela tineretului“
Pag. 4-a 29 februarie 1956

Ca oricare tînăr și tlnărul sene
galez este atras de sport. Dar ce 
folos că tinerii noștri iubitori de 
sport nu pot să-și împlinească în
tru totul dorințele deoarece tn- 
tîlnesc tn calea lor dificultăți se
rioase. Stadioanele și terenurile 
de, sport, sînt extrem de puține. 
Datorită proastei întrețineri, in
stalațiile sportive existente se 
strică și devin impracticabile pen
tru competiții. Dacă se întîmplă 
ca unii sportivi să fie acci
dentați în cursul competițiilor 
ei cad pradă disperării, de
oarece nu primesc nici un fel 
de ajutor din partea autorităților 
coloniale, deși acestea obțin pro
fituri considerabile de pe urma 
manifestărilor sportive.

Plaga colonialismului se face 
simțită și tn alte domenii. Să 
ne refe'rim, de pildă la arta și 
folclorul țării noastre a căror dez
voltare a fost complect paralizată 
de asupritori. Tineretul nu poate 
lua cunoștință de tradițiile noastre 
culturale decît cu foarte rare pri
lejuri. In întreaga țară nu există 
nici un singur muzeu sau vreo in
stituție care să facă cunoscut ti
neretului arta și cultura țării 
noastre.

Pe lingă „dreptul“ de a fi ex
ploatat, chinuit în lipsuri și urni- 
linți de tot felul, colonialiști o- 
feră tineretului și un alt „drept": 
acela de a deveni „carne de tun". 
In acest scop se duce o febrilă 
activitate propagandistică pen
tru a-i atrage pe tineri in școli 
militare de tot soiul. Nu trebuie 
uitat faptul că tin'erii care-și fac 
serviciul- militar în termen n-au 
nici un fel de garanție că-și vor 
putea regăsi locul de muncă. In 
acest fel tinerii amenințați de 
spectrul șomajului sînt constrlnși 
să rămînă „voluntari" in 'arma
tele de mercenari trimise să lupte 
tn acele țări în care popoarele se 
ridică cu hotărîre la luptă pentru 
libertate șl. independență națio
nală.

Bineînțeles că îh fața acestei

Articol scris pentru 
„Scînteia tineretului"

de Lo Cheikh Barra
Secretar al Uniunii Tineretului 

Democrat din Africa

țelor anului școlar 1954-1955 
pildă, au fost organizate de 
ceăstă asociație, nu numai 
.Senegal, dar și în celelalte

situații tinerii senegalezi nu ră
mân inactivi. Ei luptă alături de 
întregul ‘popor împotriva opresiu
nii, pentru pace, bună stare și li
bertate.

Pentru a da viață năzuințelor 
sale, tineretul se organizează, fa
ce cunoscute revendicările sale șl 
le apără cu strășnicie. In toată 
țara, ei au constituit mai multe 
organizații politice, sindicale, stu
dențești, sportive și culturale. 
Fiecare din aceste organizații

duce o activitate corespunzătoare 
aspirațiilor membrilor ei, 
pentru realizarea acestora.

Putem ’ cita in cadrul 
tor activități eforturile 
ciației Generale a Studenților" 
(A.G.E.D.), care in colaborare cu 
„Federația Studenților din Afri
ca de Nord", cu sediul în Franța 
(F.E.A.N.F.) organizează, in pe
rioada vacanțelor școlare, cursuri 
de invățămînt gratuit pentru ti
neri și adulți. In timpul vacan-

luptă

aces-
„Aso-

de 
a- 
in 
7 

țări ale Africei occidentale fran
ceze, cursuri în 23 de localități. 
Aceste cursuri, predate de 132 
membri ai asociației și federației, 
au fost frecventate de 2764 de a- 
fricani de toate vlrstele. Organi
zarea lor, contribuie la ridicarea 
nivelului cultural al țării noastre. 
Paralel cu această activitate „A- 
sociația Generală a Studenților" 
luptă împotriva excluderii arbi
trare a studenților senegalezi din 
colegii și din Universitate, ca și 
împotriva abuzurilor anumitor 
profesori rasiști, care înlesnesc 
ca teroarea să domnească în rin- 
durile tineretului studios.

Roadele actli tații tineretului 
nu întîrzie să se vadă. Astfel, 
secția de tineret a Uniunii Sin
dicatelor a determinat autorită
țile coloniale să deschidă în 1954 
uh centru de calificare profesio
nală. S-a obținut de asemenea 
din partea autorităților crearea 
unui serviciu public de plasare a 
mîinii de lucru.

După mai mult timp de luptă 
neobosită, sportivii au reușit să 
determine autoritățile să cons
truiască la Dakar, în „cartierul 
african", un stadion dotat cu e- 
chipament în bună stare. Pe a- 
cest stadion a avut loc anul tre
cut meciul de fotbal dintre selec
ționatele orașelor Dakar și Strass- 
bourg.

In domeniul cultural este dem
nă de remarcat activitatea orga
nizația „Tineretul iubitor de tea
tru din Africa". Datorită eforturi
lor depuse de membrii profesio
niști și amatori, această organi
zație a reușit să reînvie și să 
revalorifice folclorul țării.

Organizațiile tinerilor de la o- 
rașe sprijină îndeaproape pe frații 
lor de la sate care, în marea lor 
majoritate sînt neorganizați. Ast
fel, în cursul anului 1954, din 
inițiativa „Uniuni' Tineretului

Democrat din Africa" (R.J.D.A.) 
care se află în fruntea luptei 
pentru drepturile tineretului din 
această parte a lumii, s-a putut 
convoca o întîlnire a tineretului 
sătesc. 125 delegați și observa
tori veniți din toate colțurile țării 
au participat la întîlnire. Acea
stă manifestare a avut rezultate 
deosebit de însemnate : s-au cons
tituit organizații sătești, s-a a- 
doptat o Cartă cu revendicările 
tinerilor, cartă care a fost trimi
să autorităților și publicată tn 
presă etc.

Pentru a împleti tot mai strtns 
eforturile lor tn lupta pentru rea
lizarea aspirațiilor comune, orga
nizațiile de tineret din Senegal 
s-au grupat in cadrul unei singu
re organizații: Consiliul Tinere
tului din Senegal. Diop Baila, 
membru în biroul de conducere 
al acestei organizații scria în 
,,Vocea Tinerilor": ,,El (consi
liul) este un organism care gru
pează organizațiile de tineret de 
diferite convingeri și tendințe, țe
lul său principal fiind realizarea 
unității diferitelor organizații de 
tineret existente în (ară, coordo
narea activității lor, pe plan edu
cativ cultural șl social". Acest 
Consiliu a fost vehement atacat 
de autoritățile coloniale care, prin 
diferite, mijloace au căutat, în za
dar, să-l submineze. Datori
tă unității și hotărîrii neclin
tite a tinerilor, Consiliul s-a 
menținut.

wyn Lloyd, ministrul de Externe, 
a căutat să justifice orientarea 
diplomației engleze recurgînd in 
acest scop la atacuri împotriva 
politicii externe a Uniunii Sovie
tice atribuindu-i fără nici un te
mei pretinse scopuri agresive.

La dezbaterile, care au avut 
loc după discursul lui Lloyd nu
meroși deputați au insistat ca 
guvernul englez să contribuie prin 
politica sa în mod activ la rea
lizarea unui acord în problemele 
internaționale arzătoare.

Deputatul conservator Hichim- 
brook a declarat că în ultimii cîți- 
va ani Uniunea Sovietică a ob
ținut mari succese diplomatice și 
politice și că politica occidentului 
a fost „statică și lipsită de ori
zont" în comparație cu politica 
U.R.S.S.

După părerea acestuia, politica 
engleză în problema germană 
este „prea lipsită de elasticitate“. 
El a exprimat părerea că ar fi 
în interesul Angliei recunoaște
rea oficială a Republicii Demo
crate Germane și stabilirea unor 
relajii diplomatice cu R.D.G.

La sfîrșitul ședinței, a luat cu
vîntul primul ministru Eden.

Răspunzînd la observațiile cri
tice, referitoare la politica An
gliei în problema germană, Eden 
a afirmat că „puterile occidentale 
nu ar fi condiționat niciodată re- 
unificarea Germaniei de include
rea Germaniei în N.A.T.O.“,

Trecînd la situația din Orientul 
Mijlociu, Eden a asigurat că pu
terile occidentale încearcă să ob
țină acolo o reglementare paș
nică.

Eden a consacrat o parte din 
discursul său încercărilor de a 
prezenta într-o lumină favorabilă 
politica colonială a Angliei. Eden 
a subliniat în continuare că a 
studiat cu atenție materialele 
Congresului al 20-lea al P.C.U.S. 
„Faptul că doi conducători sovie
tici vor fi oaspeții noștri în pri
măvara aceasta, a declarat Eden, 
implică, după cum mi se pare, 
pentru noi o obligație deosebită. 
Ei doresc ca și noi ca atunci cînd 
ne vom întîlni să avem o discuție 
serioasă. Hrușciov a spus că, 
după părerea sa, primejdia răz
boiului s-a micșorat și acest lu
cru, după toate probabilitățile, 
este just“.

„Filozofiile noastre, a declarat 
el, se află la poluri diferite, dar 
aceasta nu este un motiv ca să 
nu ne întîlnim și să nu exami
năm chestiunile în comun“.

Subliniind că „a convinge șl a 
încerca de a găsi un limbaj co
mun este sarcina activității de 
stat", Eden a declarat: „Acesta 
va fi scopul întîlnirii noastre. Eu 
sper că vom reuși să contribuim 
la realizarea țelurilor noastre 
cînd oaspeții noștri vor veni la 
noi în aprilie“.

sile Alecsandri, Baronul și Vasca 
Pepel din „Azilul de noapte" 
de Maxim Gorki, Filip din „Don 
Carlos“ de Schiller, Tartuffe, Don 
Juan din piesele cu același nume 
de Molière, Don Salluste din 
„Ruy Blas“ de Victor Hugo, apoi 
rolurile Dinu Păturică din dra
matizarea romanului „Ciocoii 
vechi și noi“ de N. Filimon, Făt 
Frumos din „înșir-te Mărgărite“ 
și Nenoroc din „Cocoșul Negru14 
de Victor Eftimiu, Sbilț din „Pa
tima roșie“ de M. Sorbul și Papa 
Leon din piesa „Michel Angelo14 
de Al. Kirițescu.

Printre ultimele roluri interpre
tate de Nicoiae Bălțățeanu au 
fost Hagi Tudose din piesa lui 
Barbu Delavrancea, Verșinin din 
„Trei surori“ de A. P. Cehov, Ivan 
Ivanovici din „Confruntarea“ de 
frații Tur, apoi rolurile din „Așa 
va fi" de C. Simonov, „Casa cu 
storurile trase“ de frații Tur, 
„Fericirea furată“ de Ivan Franco, 
„Schimbul de onoare" de M. Da
vidoglu, „Intr-o noapte de vară14 
de Aurel Baranga, „Martin Ro- 
ggers descoperă America“ de CM 
Constantin și A. Rogoz.

Profesor la Institutul de teatru 
„I. L. Caragiale“, Nicoiae Bălță
țeanu a împărtășit din marea sa 
experiență tineretului, schimbul da 
mîine al teatrului nostru.

Pentru deosebitele sale merite, 
pentru marea sa artă, pentru ne
uitatele sale creații, lui N. Băl
țățeanu i s-a conferit înaltul titlu 
de artist al poporului din^7.P.R., 
Ordinul Muncii clasa I-a, titlul 
de laureat al Premiului de Stat.

Colegii, ca și masele largi de 
spectatori care l-au iubit și pre
țuit, vor jjăstra artistului și omu
lui N. Bălțățeanu o amintire ne- 
ștearsă.

Numele lui Nicoiae Bălțățeanu 
se înscrie la loc de onoare în 
istoria teatrului romînesc.

se numără: 
„Răzvan și Vidra“

B. P. Hajdeu, Ovidiu din pie- 
cu același nume de Va-

Sică Alexandrescu, Costache Antoniu, Marcel Anghelescu, Na- 
tașa Alexandra, Niky Atanasiu, Lucia Sturza-Bulandra, Ștefan 
Braborescu, Aura Buzescu, Radu Beligan, N. Brancomir, Aurel 
Baranga, G. Calboreanu, G. Ciprian, Al. Critico, Jules Cazaban, 
Marietta Deculescu, Toma Dimitriu, M. Davidoglu, Victor Efti- 
miu, Maria Filotti, Al. Finți, Ion Finteșteanu, Beate Fredanov, 
Moni Ghelerter, Aurel Ghițescu, Al. Giugaru, AI. Chibericon, Ion 
lancovescu. Al. Kirițescu, Gh. Kovacs, Ion Manolescu, V. Ma- 
ximilian, Agepsina Macrl Eftimiu, Vasile Moldovanu, A. Pop 
Marțian, Vlad Mugur, Camil Petrescu, Irina Răchițeanu, Ma* 
rietta Sadova, Constantin Sincu, Ion Șahighian, Marioara Vol- 
culescu, George Vraca, V. Valentineanu.

★
și înflorirea tradiției noastre da 
teatru realist. Cu Nicoiae Bălță
țeanu se stinge un artist iubit 
de oamenii muncii, care atît în 
teatru cit și în viață a înțeles să 
lupte pentru pace și progres, pen
tru construirea socialismului.

★
Corpul neînsuflețit al artistului 

poporului Nicoiae Bălțățeanu se 
află depus în holul Teatrului Na
țional „I. L. Caragiale‘\ sala Co
media.

Adunarea de doliu va avea loo 
la sala Comedia, miercuri 29 fe
bruarie ora 14. înhumarea se va 
face la cimitirul Bellu, la ora 164

★
Ministerul Culturii anunță cu 

adîncă părere de rău încetarea din 
viață a eminentului artist al Tea
trului Național „I. L. Caragiale", 
Nicoiae Bălțățeanu, artist al po
porului din R.P.R., decorat cu 
Ordinul Muncii clasa I-a, laureat 
al Premiului de Stat.

Prin dispariția lui Nicoiae Băl- 
țățeanu, teatrul romînesc încear
că, o grea pierdere. Nicoiae Băl- 
tă{eanu a slujit arta scenică ani 
îndelungați cu dragoste și abne
gație, contribuind prin marile lui 
aptitudini creatoare la educarea 
maselor populare, la dezvoltarea
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Ä doua întîlnire dintre voleibaliștii 
romîni și sovietici
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Cehoslovacia 
dai în exploatare 
reactor atomic

PRAGA. — în scurt timp va fi 
dat în exploatare primul reactor 
atomic din Cehoslovacia, cu aju
torul căruia cercetările în dome
niul fizicii nucleare vor fi mult 
accelerate. Reactorul a fost con
struit cu ajutorul oamenilor de 
știință și tehnicienilor sovietici. 
El va produce izotopi radioactivi 
în cantități suficiente pentru sa
tisfacerea tuturor necesităților. 
Puterea sa termică va fi de 2.000 
kw.

Crește lupta negrilor 
din S.U.À.

I
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Ieri seară in sala Floreasca, în fața a circa 4000 de spectatori, 
reprezentativele feminine și masculine de volei ale R. P. Romîng 
și Uniunii Sovietice s-au întîlnit din nou.

După cum se știe, duminică seara, echipele reprezentative ale 
celor două țări au susținut primele jocuri în Capitala țării noastre. 
Victoria a revenit atunci, atît la băieți cit și la fete, voleibaliștilor 
sovietici, cu scorul de 3—0.

In prima întîlnire disputată aseară, între echipele feminine, după 
ce primul set a fost cîștigat de jucătoarele noastre (15—6), victoria 
a revenit voleibalistelor sovietice cu scorul de 3—1 (6—15: 15—10: 
15—9; 15—10).

In cea de a doua partidă s-au întîlnit reprezentativele masculine 
ale R.P.R. și U.R.S.S. După o dispută care a entuziasmat publicul 
spectator, victoria a fost cucerită de voleibaliștii romlni cu scorul 
de 3—2 (5—15; 15—11; 15—8; 8—15; 15—12).

Foto : RADU COSTIN

★
Astăzi, tineretul din Senegal, 

avînd drept pildă bogata expe
riență a tinerilor din țările Euro
pei și Asiei care alături de po
poarele lor au scuturat 
totdeauna jugul colonial și im
perialist luptă și va lupta pentru 
eliberarea sa de sub opresiunea 
colonialistă. In această luptă, ba- 
zîndu-se pe sprijinul și solidari
tatea imensei mișcări a tineretu
lui mondial iubitor de pace, re
prezentat. prin Federația Mondia
lă a Tineretului Democrat, tine
retul senegalez este sigur că va 
învinge și că va putea duce, îm
preună cu întregul popor din Se
negal, o viață mai bună.

pentru

NEW YORK 28 (Agerpres).— 
TASS transmite: In Statele Uni
te se desfășoară o campanie în 
sprijinul boicotului întreprins a- 
cum 11 săptămîni de populația 
neagră din orașul Montgomery 
(statul Alabama) împotriva so
cietății de transporturi din a- 
ceastă localitate în semn de pro
test împotriva discriminării și în 
sprijinul conducătorilor boicotu
lui care au fost arestați.

La New York a avut loc adu
narea unui grup de preoți ne
gri care au hotărît să cheme 
populația de culoare din S.U.A. 
să declare în luna martie o gre
vă de protest împotriva măsuri
lor discriminatorii față de negri. 
Corespondenții din Montgomery 
ai ziarelor „New York Times", 
„New York Herald Tribune" și ai 
altor ziare anunță că mii de ne
gri participanți la boicot au or
ganizat o demonstrație în semn 
de protest împotriva arestării 
conducătorilor boicotului.

S-au întîlnit doi
De curtnd agenții de presă din 

străinătate au transmis știrea că 
în îndepărtata Indie s-au întîlnit 
doi dintre recordmenii lumii: 
atletul cehoslovac Emil Zatopek 
și negrul american Jessie Owens, 
renumiți atleți care au reușit să 
cucerească la jocurile olimpice 
cîte trei medalii de aur în pro
bele individuale la care au parti-

mari campioni...
cipat. Owens a fost invitat de 
Federația indiană de atletism ca 
antrenor al alergătorilor de vi
teză și al săritorilor în lungime 
în vederea jocurilor Olimpice de 
la Melbourne, iar Emil Zatopek a 
fost invitat împreună cu soția sa 
să se pregătească în comun ca 
atleții indieni pentru cele mai 
mari întreceri sportive ale anu
lui.

SPECTACOLELE DE AZ3
CINEMATOGRAFE: Vagabon- 

dul (seria I-a) — Magheru, Vic
toria, Unirea, T. Vladimirescu, 
Miorița, Moșilor, Olga Bancic, 
Aurel Vlaicu; Vagabondul (seria 
11-a) — complectare: La noi la 
Todirești — Patria, București, 
înfrățirea între popoare. Elena 
Pavel, Gh. Doja, Arta, I Mai: 
O noapte pe Mont Blanc — Re
publica, Lumina, Libertății; Fur
tuna Echinocțiului — Filimon Sîr- 
bu, Vasile Alecsandri, Alex. Po- 
pov ; Tata, mama, bona și eu —
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complectare — Vulpoiul campion 
— I. C. Frimu, Volga ; Ei au co- 
borît din mun{i — Central, Popu
lar ; O călătorie în epoca preisto
rică — Maxim Gorki, * Timpuri 
Noi; Alarmă în munți și Șuru
bul lui Marinică — Grivița, M. 
Eminescu ; Pe baricadă - 8 Mar
tie ; Aii Baba și cei 40 de ho(i — 
complectare N Grigorescu — 
Vasile Roaită ; Stele pe aripi — 
complectare: Pagini din lupta par? 
tidului — Cultural; Jan Huss — 
Const. David, Alexandru Sahia.
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