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TINERETUL
ÎN CAMPANIA DE PRIMĂVARĂ

irsrimăvara mult aștep- r* tată a sosit. Tinerii 
1 din S.M.T.-uri, din 

gospodării de stat și colecti
ve, din toate satele urmăresc 
cu încordare schimbările tim- 

>> pului și starea ogoarelor. Lu- 
X crul este firesc — oamenii, 
a bine pregătiți, cu mașinile șl 
! uneltele reparate, cu semin

țele alese și pregătite cu gri
jă, vor să folosească așa cum 
se cuvine primele zile bune 
de lucru.

, „O recoltă bogată“... Cuvin- 
X fele acestea stau acum pe bu- 
V zele tuturor oamenilor muncii 

de la sate și toți își dau sea- 
ma că pentru realizarea ei, 

>> este nevoie de muncă fără 
x preget, de hărnicie și chibzu- 
X ială. Temelia solidă a recol- 
X telor este gospodăria socialis
te tă mare, singura care poate 
X asigura sporirea neîncetată a 
X producției agricole in folosul 
V poporului muncitor. Cea mai 
X de seamă sarcină a tineretului 
X este prin urmare de a continua 
X munca politică pentru tranș
ee formarea socialistă a agricul- 
X turli în forme noi, potrivite 
X cu specificul acestei campanii. 
ț< Posibilități sînt oriunde și ne- 
X numărate. In multe locuri se 
X poate dovedi superiorita-
X tea marii gospodării socia- 
X liste prin faptul că
X dăriile colective sau
X vărășirile agricole fac însă- 
X mînțări de mai bună calitate 
>> și in timp mai scurt decît ță- 
(< rănii cu gospodării individua- 
Ile. In alte locuri, tineretul 

poate să contribuie la înche
garea și buna funcționare a 
feluritelor forme de intr-aju
torare in muncă. Pe calea In
tr-ajutorării, țăranii muncitori

gospo- 
înto-

Semnarea unui protocol 
între U.R.S.S. șt R.P.R.

Zilele acestea s-a semnat la 
București Intre U.R.S S. și R P.R 
un protocol potrivit căruia Uni
unea Sovietică va livra Republicii 
Populare Romine instalațiile ne
cesare pentru construirea unui 
centru de televiziune, unei fa
brici de cauciuc sintetic și unei 
uzine de sodă caustică electroli
tică.

încheierea acestui protocol, con
stituie o nouă dovadă concretă a 
ajutorului continuu pe care ni-l dă 
Uniunea Sovietică pentru dezvol
tarea economiei și culturii noastre.

Din partea Republicii Populare 
Romîne, a semnat tov. Marcel Po- 
pescu, ministrul Comerțului Exte
rior, Iar din partea U.R.S.S. tov. 
Gh. Kipsar, reprezentantul Direc
ției generale pentru legăturile eco
nomice cu țările de democrație 
populară.

pot face lucrările de insămîn- 
țări la vreme, pot aplica me
tode înaintate etc. Dar fn a- 
celași timp, pe această cale, 
țăranii muncitori se pot con
vinge mai ușor de superiori
tatea muncii in comun și vor 
păși mai repede spre forme 
superioare de cooperare 
producția agricolă.

Lupta pentru recolte bo
gate cere tinerilor care mun
cesc la sate, organizațiilor de 
bază U.T.M. eforturi sporite 
în munca politică. Un obiec
tiv de seamă în această direc
ție este executarea lucrărilor 
la timpul cel mai potrivit. Pri
măvara este un anotimp 
schimbător. Zilele bune de lu
cru — deseori chiar și orele 
— se pot număra pe degete. 
Ai folosit timpul bun — să- 
mînța va încolți și va răsări 
repede, planta se va dezvolta 
bine, recolta va fi mare. L-ai 
scăpat — sămînța va intra în- 
tr-un pămînt uscat, nu va avea 
condiții bune și recolta nu-ți 
va răsplăti munca.

Mecanizatorii slnt aceia al 
căror ajutor este deosebit de 
prețios. Ei pot să folosească 
în Întregime timpul bun de 
lucru prin organizarea bună a 
muncii, prin folosirea cuplaje
lor raționale de mașini etc. 
Dar și tinerii țărani munci
tori — din gospodăriile colec
tive, din întovărășiri sau cu 
gospodării individuale — sînt 
datori să muncească pentru 
buna folosire a fiecărei zile și 
fiecărei ore bune de lucru în 
scopul executării la timp a 
lucrărilor, să atragă și pe 
alți țărani muncitori în aceas
tă luptă.

Totodată, nici unui tlnăr de 
pe ogoare nu trebuie să-î fie 
indiferent felul cum se lucrea
ză In primăvară, nici unul nu 
trebuie să-și Închipuie că se
mănatul Ia timp înseamnă to
tul. Recolta bogată se obține 
dacă toate lucrările au o cali
tate cit mai bună. Dacă buna 
organizare a muncii ne ajută 
să însămințăm la timp, meto
dele agrotehnice înaintate fo
losite la însămînțări ne ga
rantează că munca va fi de 
calitate. Brigăzile tinerilor 
tractoriști, ținînd o strînsă le
gătură cu brigada de cimp a 
gospodăriei colective, cu into- 
vărășiții sau cu țăranii munci
tori individuali pe tarlaua că
rora lucrează, pot să colabore
ze cu ei in aplicarea unor ase-

insămînțatul << 
rînduri dese y 
cuiburi așe- z 
prășitoarelor ?<

în

menea metode ca 
în cruce sau în 
al păioaselor, în 
zate în pătrat al 
etc.

Atît în executarea la timp 
a lucrărilor, cît și în aplica
rea metodelor înaintate, orga
nele și organizațiile de bază 
U.T.M. sătești trebuie să țină 

. seama de rolul activ pe care-1 
au tinerii ingineri și tehni
cieni agronomi. Știința lucră
rii pămîntului pătrunde tot 
mai adînc la sate și țăranii 
muncitori au multă încredere 
în reprezentanții ei. Tinerii a- 
gronomi pot dovedi prin 
exemple concrete care e timpul 
cel mai potrivit pentru însă- 
mînțat, care sînt foloasele a- 
plicării metodelor înaintate la 
însămînțări. De asemenea, ei 
pot explica științific de ce în 
gospodăria colectivă și în în
tovărășire se obțin producții 
mai mari, participînd în acest 
fel la munca de transformare 
socialistă a agriculturii.

Pentru tinerii tractoriști, 
perioada primăverii înseamnă 
începutul luptei în scopul exe
cutării unui volum cît mai 
mare de lucrări mecanizate. 
Contribuind activ la executa
rea tuturor muncilor de pri
măvară la timpul cel mai po
trivit și de cea mai bună ca
litate, ei au posibilitatea să 
obțină realizări bune în lupta 
pentru îndeplinirea planului, 
să facă economii însemnate 
de carburanți și piese de 
schimb, să sporească produc
tivitatea muncii.

Tn campania de primăvară, 
tinerii colectiviști au datoria 
să muncească în continuare, 
cu avînt sporit pentru întări
rea economico-organizatorică a 
gospodăriei din care fac par
te. Participarea la toate lucră
rile din campanie, executarea 
unui număr mare de zile-mun- 
că în acest timp le va aduce 
satisfacția de a-șl vedea gos
podăria lor în rîndul gospodă
riilor colective fruntașe, boga
te, ai căror membri au un ni
vel de trai ridicat.

A început primăvara._Or- 
ganizațiile de 
sătești — din 
muncă ar fi — 
neîntîrziat toate 
fel incit fiecare 
cunoască locul 
In această perioadă.

„Scînteia tineretului“

Primăvara aduce în parcuri 
mai mulți vizitatori decît ori
care alt anotimp. Odată cu 
primul fir plăpînd de iarbă, o- 
dată cu primele raze călduțe 
ale soarelui, în parcuri își fac 
apariția copii și virstnici, ti
nere perechi, fiecare bucurîndu- 
se de primăvară, pe măsura 
uirstei sale.

Aleile Cișmigiulul au început 
și ele să fie populate de vizi
tatori. Zăpada, care abia s-a 
topit, a lăsat în urma ei frun
ze uscate, crengi rupte ; a- 
cestea slnt curățate fără intîr- 
ziere.

lată în clișeul nostru 
un aspect de pe una 
din aleile principale 
ale Cișmigiulul. Nici 
nu s-a terminat bine 
curățitul și vizitatorii 
au și apărut.

V
in tractoriștii 1 Vine primă

vara 1
Unde stntețl voi păsări 

călătoare pe cerul azuriu să ves
tiți primăvara ? Să noteze istori
cii în anale că de cîțiva ani cei 
care vestesc primăvara în satele 
noastre sînt flăcăii cu fețe bron
zate, tractoriștii. Că nu zgomo
tul stolurilor venind din ținu
turile calde curmă somnul de iar
nă al satelor, ci duduitul greu ai 
tractoarelor.

Gheorghe Cenușă, tractorist din 
brigada a 11-a a lui Dumitru Ia- 
tan de la S.M.T.-Hărman, are o- 
biceiul ca atunci cînd pornește 
primăvara spre ogoare să o- 
prească pe undeva tractorul și să 
culeagă un ghiocel din ultimele 
pete de zăpadă. S.M.T.-Hărman 
e gata pentru începerea campa
niei de primăvară. Toată iarna 
au fost pregătite tractoarele și 
mașinile. La S.M.T. primăvara 
însemnează începutul unei noi 
încleștări între om și pămint.

Azi, poate mîine. tractoarele se 
vor aduna în careu în fața remi
zelor uriașe. în mijloc, pe o tri
bună improvizată se va urca con
ducerea stațiunii. Tractoarele, 
plugurile, diferitele mașini agri
cole vor sta aliniate ca la paradă, 
iar tn fața lor tractoriștii tn 
frunte cu șefii de brigadă. îl vom

La casa de moda...

putea vedea aici pe Fides Otto 
șeful brigăzii a 9-a, brigadă frun
tașă pe stațiune. Fides conduce 
de 5 ani brigada a 9-a. De 5 ani 
lucrează la colectiva din Sinpetru 
și tn fiecare an recolta colectivei 
e mai mare. Aici vor sta frun
tașii bătăliei ogoarelor: Petru 
Clos, Alfred Brendorfer, Teodor 
Neicu, Gh. Maminuț care au în
deplinit două planuri anuale tn 
1955. Ei slnt mîndria stațiunii.

Tovarășul director Nicolae Bu
tucea va ura drum bun mecani
zatorilor spre ogoare. Tractoriștii 
se vor urca pe mașini. In cîteva 
clipe totul se va cutremura tn jur. 
O' ceață deasă — fumul țevilor 
de eșapament va acoperi re
mizele și oamenii. Vor porni trac
toarele I Se va zgudui pămintul 
O forță grandioasă va porni spre 
ogoare : 84 de tractoare, care în
seamnă tot atttea pluguri și zeci 
de semănători, grape, cultivatoare 
mașini de împrăștiat îngrășămin
te chimice, cisterne, vagoane-dor- 
mitoare, vor porni să se răsfire 
tn cele patru vînturi ale Țării 
Btrsei.

Vor porni tractoarele I Sînt aș
teptate să aducă primăbară In 21 
de comune, tn 18 gospodării co
lective. tn 10 întovărășiri, tn 8 
asociații simple, pe ogoarele a 
sute de țărani muncitori cu gos
podărie individuală, să lucreze o 
întindere imensă de aproape 40 
mii de hantri.

Vor porni tractoarele! Șenilele 
vor scurma pămintul drumului de 
țară. Va începe asaltul asupra pă- 
mîntului.

în acea clipă graficul celor

DESCOPERIRI 
ARHEOLOGICE 

LA BICAZ

21

(Agerpres)
■-+------

CULTURILE NU MAI 
SÎNT PRIMEJDUITE
Vremea s-a încălzit. Apa pro

venită din topirea zăpezii a în
ceput să băltească pe semănă
turi, primejduind dezvoltarea cul
turilor. Trebuiau luate măsuri ur
gente pentru evacuarea ei și ute- 
miștii din satul Cema, regiunea 
Timișoara, au pornit să facă lu
crul acesta. Constituiți în echipe, 
ei au săpat-șănțulețe de scurgere 
spre șanțul drumului, iar acolo 
unde aceasta nu s-a putut face au 
,ăpat gropi adînci. Lucrurile a- 
cestea nu le-au făcut numai pe 
locurile lor. L-au ajutat și: pe bă- 
trînul Gheorghe Sfetcu, pe Floa
rea l.ungu și pe Victoria Olaru.

Muncind cu însuflețire, tinerii 
din satul Cema au evacuat apa 
de pe o suprafață de 100 hectare 
semănături. Cel mai mare ajutor 
l.au dat Utemiștii Ion Brizu și 
Toma Lungu.

Corespondent 
SILVIU TRUȚI

bază U.T.M. 
orice loc de 
trebuie să ia 
măsurile, ast- 
utemist să-și 

și datoria

Sosirea delegației P. M. R. 
care a participat la Conferința P.S.U.G.

Duminică la amiază s-a înapo
iat în Capitală delegația Partidu
lui Muncitoresc Romîn care a par
ticipat la lucrările celei de-a 3-a 
Conferințe a Partidului Socialist 
Unit din Germania.

Delegația a fost alcătuită din 
tovarășii Dumitru Coliu și Ștefan 
Voitec, membri supleanți ai Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R.

și Constantin Scarlat, membru al 
C.C. al P.M.R.

La sosire, în gara Băneasa 
membrii delegației au fost întîm- 
pinați de membri ai C.C. al 
P.M.R. și membri ai guvernului.

Au fost de 
ai Ambasadei 
București.

fajă 
R.D.

reprezentanți 
Germane la

(Agerpres)

Plecarea delegației romîne la sesiunea 
extraordinară a Consiliului Mondial al Păcii
Duminică dimineața a părăsit 

Capitala delegația care va repre
zenta poporul nostru la sesiunea 
extraordinară a Consiliului Mon
dial al Păcii ce va avea loc între 
5 și 9 aprilie la Stockholm.

Delegația este compusă din : 
acad. Mihail Ralea, membru în 
biroul Comitetului Național pen
tru Apărarea Păcii din R.P.R 
conducătorul delegației; compozi. 
torul Matei Socor, membru in 
Consiliul Mondial al Păcii; prof. 
univ. Florica Meztncescu, mem
bru în Consiliul Mondial al Pă
cii ; Ion Dobre, președintele C.C. 
al Sindicatului muncitorilor din 
industria de petrol, chimie.,și gaz 
metan; acad. prof. Iuliu Nițu- 
lescu; scriitorul Marcel Breslașu,

membru în 
Sindicatului 

muncitorilor din industria ușoară 
și prof. Pantazi Cristea, secretar 
a! Comitetului Național pentru 
Apărarea Păcii din R.P.R.

La plecare în Gara de Nord, 
delegația a- fost condusă de Stela 
Enescu, Sanda Rangheț, cont 
univ. Aurel Duma, membri ai Co
mitetului Național pentru Apăra
rea Păcii din R.P.R.. prof. Amil- 
car Vasiliu, membru corespondent 
al Academiei R.P.R.. secretar al 
Academiei R.P.R., de reprezentanți 
ai comitetelor de luptă pentru pa. 
ce, delegați ai unor instituții cul
turale și organizații de masă, 
ziariști etc.

ing. Larisa Maieu, 
Prezidiul C.C. ai

(Agerpres)

de brigăzi va sta gata afișat tn 
biroul directorului. O singură dată 
pe an șl anume la început de pri
măvară se poate vedea o aseme
nea minune: toate brigăzile stau 
pe aceeași linie. După o singură 
zi situația se va schimba. în ziua 
aceea însă, de început de primă
vară, liniile graficelor vor sta 
egale. Fiecare brigadă are a- 
ceeași șansă, să urce la maxi
mum linia graficului său pînă la 
sflrșitul anului. La plecare însă, 
graficul n-are nici codaș, 
fruntaș.

Vor porni tractoarele!
Gheorghe Cenușă va zări 

ghiocel, tși va opri tractorul
va culege din zăpadă puntndu-l la 
salopetă. Cu aceasta va incepe bă
tălia dintre om și pămint. cel mai 
pașnic război din istoria omeni
rii : lupta pentru pline.

Vin brigăzile de tractoare nău
cind anotimpul reînnoirii naturii 
vestind ogoarelor, satelor, venirea 
primăverii. Și pretutindeni, se 
aude un singur strigăt: vin 
tractoriștii — vine primăvara 1

ȘTEFAN HALMOȘ

nici

un
fi-l

N

Pe vitrinele magazinelor din 
centrul orașelor au apărut afișe 
multicolore împodobite inspirat 
cu buchetele de ghiocei și topo- 
rași : „Au sosit articole de pri
măvară“ Sub revărsările de lu
mini ale becurilor se etalează 
modelele de noi stofe și țesături. 
Casele de mode nu prididesc să 
lanseze noi modele de confecții : 
costume, balonzaide, pardesiuri. 
Pe manechine încremenite zîm- 
bitor sînt expuse ultimele modele 
„premiate la Leipzig" sau „mo
del Praga 1955“. rod al muncii 
creatorilor de .modele în zilele 
cînd iarna era încă stăpînă.

La casa de modă bărbătească 
a cooperativei „Croitorii progre
siști“, din Calea Victoriei, este la 
orice, oră o zarvă și un dute- 
vino continuu. Se primesc co
menzi „de primăvară”, 
bează costume. Pentru 
re, maiștrii croitori și 
cooperativei, cuvîntul 
vară“ a intrat de mult

se pro- 
conduce- 
lucrătorii 

„primă- 
în discu

țiile și preocupările lor. Trebu
ie create modele noi pentru se
zonul ce se anunță. Sînt răs
foite jurnale de mode, romînești 
și străine, se studiază desene și 
fotografii, se aleg cele mai repre
zentative modele, mai frumoase, 
mai cu gust De aci începe munca. 
Modelul ales trebuie „prelucrat“— 
adică adaptat specificului nostru. 

Casa de mode are un trecut 
scurt, dar nu lipsit de succese 
și trebuie spus că unele 
din creațiile meșterilor de aici au 
acum circulație internațională. In 
special costumele de sport — mo
dele originale — au stîrnit admi
rația vizitatorilor. La Leipzig, la 
tirgul internațional, casa de mode 
a trimis cîteva creații proprii de 
costume sport, de călărie, de schi 
și patinaj, vindiakuri și cana
diene. De asemenea, standul de 
confecții al 
de consum“ 
șugărești, a 
ră apreciat 
prezentate de casa de mode. Dar 
cel mai mare succes l-a obținut 
cooperativa în saloanele ei.

Tn ultimul timp, atrasă 
modelele noi, de o execuție fără 
reproș, expuse peste tot,

expoziției „Bunuri 
a cooperației mește- 
fost în bună măsu- 
datorită exponatelor

de

un

de clientelă asaltează salo- 
casei. Volumul operațiilor 
in continuu progres. Salo- 

este aprovizionat și cu cele 
fine stofe, astfel că, ale-

val 
nul 
este 
nul 
mai 
gîndu-și modelul, clientul poate 
cumpăra aici și materialul.

L-am . întilnit pe responsabilul 
casei, tovarășul S. Alca’.ai care e 
și deputat în sfatul popular orășe
nesc. Mi-a vorbit despre faptul că 
activitatea sporită a casei cere 
imperios dezvoltare. Și. această 
dezvoltare presupune ca salonul, 
atelierele și celelalte să se extindă 
și în magazinul de alături.

L-am întrebat ceva despre 
meșterii ce făuresc aici vestmin
tele atît de elegante.

— Adică să evidențiez pe ci
neva ? Păi, aici toti muncesc 
bine. Mi.ar fi greu să numesc pe 
cineva și astfel să nedreptățesc 
pe ceilalți. Totuși, despre cîțiva 
dintre cei a căror pricepere și 
măiestrie s-a tăcut cunoscută, me
rită să pomenesc. De exemplu, to
varășii Covalciuc Ion și Valeriu 
L. de la costume, Virginia Cos- 
ma de la lenjerie și tînărul 
Gheorghe Catrina de la balon- 
zaide... Dar mai bine să-i cunoști 
prin realizările lor. Iată colo ba- 
lonzaid-ul acela pe care-1 încear
că tînărul este un model creat de

imperios

Cu prilejul săpăturilor efectuate 
în zona viitorului lac de acumu
lare al hidrocentralei „V. I. Le- 
nin” de la Bicaz s-au făcut im
portante descoperiri arheologice. 
Un colectiv complex de cercetă
tori alcătuit din istorici, arheologi, 
etnografi, folcloriști, lingviști și 
antropologi, au studiat începînd 
din anul 1955 această zonă din 
punct de vedere arheologic.

Rezultatele acestor cercetări 
deosebit de importante, au făcut 
obiectul unei ședințe de comuni
cări desfășurată recent la Mu
zeul Național de antichități al 
Academiei R.P.R. Cercetătorii C. 
Nicolaescu Plopșor, Al. Păunescu, 
Corneliu Mateescu, au prezentat 
cu acest . j 
toare la săpăturile efectuate la 
Ceahlău

Pe o terasă a Bistriței, din sa
tul Ceahlău, s a efectuat prima 
săpătură în țara noastră într o 
așezare paleolitică de terasă. Cer
cetarea acestor așezări paleolitice 
de terasă a scos la iveală restu
rile unor locuințe paleolitice 
și numeroase unelte de muncă 
din piatră cioplită, apartinînd pa
leoliticului superior, aproximativ 
de la anii 80.000 pînă Ia 7.000 îna 
intea erei noastre. Importanta 
științifică a acestor descoperiri 
depășește hotarele patriei noastre. 
Cercetările arheologice din zona 
lacului de acumulare al hidrocen
tralei de la Bicaz vor continua.

prilej comunicări referi-

și Vădastra.

meșterul Catrina, prelucrare după 
un jurnal austriac. Costumele ce 
se probează acum, sînt executate 
de meșterul Covalciuc, după un 
model original... Primăvara a- 
ceasta vine la noi cu griji și 
freamăt mult. Dar cînd vedem 
oamenii îmbrăcati cu costumele 
lucrate de noi, creația și strădu
ința noastră, simțim în suflet o 
mulțumire care face să pălească 
micile necazuri. Ce vrei, avem și 
noi mîndria muncii noastre. Iar 
primăvara este un anotimp fru
mos...

Muncitori 
la catedră

La catedra de foraj a Institu
tului de petrol și gaze din Capi
tală au urcat zi'.ele acestea alti 
vorbitori decît lectorii, conferen
țiarii și profesorii universitari. în 
fata studenților au luat cuvîntul 
doi cunoscuti fruntași in produc
ție : brigadierul Anghel Stoica de 
la Trestul de foraj nr. 1-Moinești 
și Vasi'.e Duță, brigadier la Tres
tul de foraj nr. 2-Pitești. Primul 
a vorbit despre forajul cu tur
bină. iar al doilea despre tehno
logia forajului cu apă.

Ei au subliniat importanța eco
nomică a acestor metode înain
tate de foraj, împărtășind cu 
drag viitorilor ingineri petroliști, 
din bogata experiență practică a- 
cumulată de brigăzile lor.

După ce au urmărit cu aten
ție expunerile prezentate, studen
ții au mulțumit călduros celor 
doi brigadieri pentru posibilita
tea ce le-au acordat-o de a-și îm
bogăți cunoștințele teoretice cu 
învățăminte din activitatea prac
tică. desfășurată în producție.

In planul de studii al Institu
tului de petrol și gaze, ca și al 
altor institute de învă(ămînt su
perior, sînt prevăzute pentru anul 
în curs alte numeroase asemenea 
întîlniri.

(Agerpres)ASPECTE
NOI
IN SATELE PATRIEI

La Uioara de Sus
u departe de orașul Ocna 
Mureșului se află Uioara 
de Sus — sat mic. neîn

semnat înainte vreme în nici o 
hartă și care-și împrăștia cele 
cîteva case sărăcăcioase pe văi și 
coame de dealuri așezate în bă
taia vînturilor din cele patrii 
zări.

In regimul puterii populare 
însă satul s-a bucurat de schim
bări radicale. Alături de casele 
pipernicite și vechi își înalță a- 
cum 
clădiri 
li se I 
sare.

corpurile zveite, cîteva 
i aproape terminate, cărora 
fac ultimele lucrări de fini- 
In curînd peste 270 de fa-

mi'.ii vor locui în apartamente 
spațioase și luminoase, așa cum 
încă n-au mai cunoscut pînă acum 
cei din satul Uioara de Sus

Dar călătorind prin acest sat. 
vei întîlni în cale încă un șantier. 
Aici se fac lucrări pentru insta
larea conductei prin care va fi 
adus — de la o depărtare de 5 
km. — gazul metan care va în
călzi sobele din casele locuitori
lor acestui sat.

Trezit parcă dintr-o amorțeală 
îndelungată, satul cunoaște a- 
cum o înviorare deosebită.

Corespondent 
ION HANCA

La Foltețti
casă fără cat, dar întinsă : 
era cîndva sediul jandar
meriei din Fo’.tești. Cîte 

amintiri triste nu trezește această 
clădire oamenilor din Foltești și 
din satele din jur! Aici erau schin- 
giuiți, batjocoriți sălbatic cei care 
se revoltau împotriva boierilor sau 
a chiaburilor - stăpînii de atunci 
ai sateb

Dar în locul trîntorilor 
în trecut 
casă

O

lor.
care 

se lăfăiau tn această 
au intrat astăzi oameni 

simpli din sat: artiștii amatori
care aproape zilnic pregătesc pro-

grame artistice. Duminica și chiar 
in serile zilelor de lucru, cele 10 
camere ale acestei clădiri găzdu
iesc numeroși țărani muncitori 
virstnici și tineri, care vin să va
dă un program artistic, să ci
tească o carte sau să asculte 
emisiunile transmise la radio.

Urmele trecutului au fost șter
se. Clădirea căminului cultural 
din Foltești a fost reparată în 
întregime prin muncă voluntară 
și autoimpunere.

Corespondent 
AURELIAN AXENTE

Juniorii romîni au cîștigat J 
seria ll-a în cadrul turneului 
F.I.F.A. la fotbal
Citiți amănunte în pagina IV-a

!

Stațiunile baineo - climatice 
se pregătesc să-și primească 

oaspeți
G. PIETRARII

Stofele groase, paltoanele, șoșonii din vitrinele magazinelor, 
au început să facă loc stofelor subțiri de culori luminoase, 
taioarelor, pardesielor, hainelor ușoare de primăvară.

In Fotografie : o vitrină a unui magazin de stofe de pe b-dul 
6 Martie din Capitală.

Tn ultimii ani 13 stațiuni bal- 
neo-climatice ale Ministerului 
Sănătății au căpătat un caracter 
permanent.

In iarna care a trecut, la Her- 
culane au fost tratati cu ape ter
male sulfuroase, peste 5.300 bol
navi de reumatism ; la Govora, 
peste 1960 de bolnavi care suferă 
de afecțiuni reumatice sau ale 
căilor respiratorii au fost tratati 
cu ajutorul apelor clorosodice io- 
durate sau clorosodice sulfuroase, 
iar la Borsec. stațiune bogată în 
ape carbogazoase, 1200 de oameni 
ai muncii au urmat în iarna a- 
ceăsta cura indicată de medici îm. 
potriva afecțiunilor gastro intes
tinale. ale glandelor anexe, diabe
tului etc.

De la începutul sezonului de 
iarnă și pînă în prezent, cele 13 
stațiuni baineo climatice perma
nente au găzduit peste 26.100 de 
oameni ai muncii veniți în aceste 
locuri pentru odihnă și tratament. 
Tn aceste stațiuni au fost inves
tite sume însemnate pentru con
strucțiile noi, pentru forări și cap
tări de puțuri de ape minerale.

— Un vis frumos.
M. COSTIDesen de

— Ce-ar fi să scriu despre brigada — Mai slnt cîteva zile... și ce premii 
noastră. am pierdut.

pentru crearea de unități de cură 
modeme. Anul acesta, de pildă, au 
fost date în folosință un nou sa
natoriu la Govora. 2 noi pavi
lioane de tratament la Sovata, o 
secție de electroterapie și o secție 
de împachetat cu nămol de Te- 
chirghiol, în stațiunea Herculane, 
au fost captate noi izvoare la Va
tra Dornei, la Buziaș etc.

Tn anul 1956 vor fi investite 
sume de trei ori mai mari ca în 
anul 1955 pentru construcții noi, 
pentru noi captări de izvoare, pre
cum și pentru permanentizarea 
altor stațiuni. De asemenea, sume 
însemnate sînt alocate pentru re
parații, amenajări și dotări cu 
utilaj modern. Tn toate stațiuni'e 
se fac pregătiri pentru pr ntirea 
oamenilor 
tratament 
Pînă la I 
trei secții noi de tratament - hi- 
droterapie, electroterapie și inha- 
lații la sanatoriul nr. 1 Eforie, o 
secție de hidroterapie la Hercu
lane etc.

Datorită noilor lucrări, numă
rul oamenilor muncii care vor fi 
trimiși anul acesta în stațiuni'e 
baineo climatice ale Ministeru
lui Sănătății va creș'e cu 6,7 la 
sută fată de anul 1955.

(Agerpres)

muncii la odihnă și 
în sezonul de vară. 
Mai vor fi terminale

A fost lansat 
un nou șlep

GALAȚI 2 (Agerpres).
Odată cu reînceperea naviga

ției pe Dunăre, muncitorii de 
la Șantierul Naval Galați au 
sărbătorit lansarea pe apă a unui 
nou șlep de 1 000 tone a cărui 
suprastructură a fost construită 
numai din tablă ondulată. A- 
cesta este al doilea șlep construit 
după noua tehnologie.

DE
OLIMPIADA
FIZICĂ PENTRU

ELEVI
Societatea de Științe Matema

tice și Fizice din R.P.R, anunță 
că etapa regională a O'impjadei 
de Fizică pentru elevii școlilor 
medii, pedagogice, profesionale 
etc., va avea loc șîmbătă. 7 a- 
prilie 1956 In orașele reședință de 
regiune, și nu la data de 8 apri. 
lie cum s-a comunicat anterior.
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r

al preocupărilor legate de învă. proptii Să Wivețe Ta geografie, 
țătură, în mod cît se poate de Meritul acestei activități constă

nteresul pentru cunoașterea țări
lor respective, a monumentelor

a deveni candi- 
n-au fost puși 

adunării gene- 
unul

pricină activitatea pionierească întocmind colecții, albume, fi- 
este restrînșă la cadr,ui școlii , și lateliștii fac filatelie și nu-și

de la o adunare
Am în față însemnările făcute 

cu prilejul adunării de dare de 
seamă și alegeri a biroului or
ganizației U.T.M. din „Secția 
tineretului“ de la fabrica I.M.S. 
Ceahlău din orașul Piatra 
Neamț. Sînt aci cîteva fapte pe 
care aș vrea să vi le povestesc.

Mă pregăteam tocmai să pără
sesc secția tineretului, cînd to
varășul Dumitru Petrul, secretarul 
comitetului U.T.M. al fabricii, mă 
invită să iau parte la această 
adunare.

— Se vor dezbate probleme in
teresante. Am citit darea de sea
mă, continuă el. E o serioasă 
bază de discuții.

Cunoșteam această clasică for
mulare despre dările de seamă, 
dar auzind-o acum, nu mi se pă
rea de loc gratuită. Mai tîrziu am 
avut prilejul să mă conving 
adevăr. Dar s-o pornesc de 
capăt.

de 
la

Visul nostru 
cel mai de pref

Ședința era în plină desfășurare. 
Cînd raportorul, Constantin Daj, 
secretarul biroului U.T.M., sfîrșise 
cu răspunsurile pe marginea dării 
de seamă, începură înscrierile 
pentru discuții. In vreme ce unii 
se mai gîndeau dacă au sau nu 
probleme de ridicat, cei înscriși 
încercau șă formuleze pe hîrtie 
ceea ce aveau să sțiună. Printre 
aceștia 'eră și 
Breier. El se hotărîse să

ganizației pentru 
dați de partid, ei 
încă în discuția 
rale. Nusen Zaharia este 
dintre acești tineri.

Acesta ar fi un aspect. Biroul 
U.T.M. a dovedit însă în această 
direcție — bine înțeles nici vina 
adunării generale nu-i mai mică 
— slăbiciuni ceva mai grave. Se 
poate, oare — continuă Breier — 
nici să nu se amintească măcar că 
am judecat pripit pe Constantin 
Verdeș ? Am recomandat să de
vină candidat un huligan, un de
lapidator .Era de datoria noastră 
să descoperim faptele lui.

A fi primiți în rîndurile parti
dului este visul nostru cel mai 
de preț. Și n-avem voie, atîta 
vreme cît doar doi-trei dintre noi 
au devenit candidați de partid, să 
ne liniștim cu calificative de felul 
celui din darea de seamă : „biroul 
a muncit suficient în această di
recție“.

parte. Fiecare avea în grija sa pe 
unul sau mai mulți tineri pe care-i 
ajuta în calificare și pentru a pu
tea deveni utemiști.

Acum ne bucurăm de roade. 
Astăzi, calitatea produselor noa
stre a crescut și în nici un chip 
nu mai putem vorbi de neîndepli- 
nirea planului de producție. 
Am uitat însă că în secția noa
stră, mai sînt doi tineri care nu 
sînt utemiști: Constantin Lateș 
și Aurel Dominte. Lateș și-a com
plectat acum cîteva luni adeziu
nea, dar nici pînă astăzi n-a fost 
discutat în adunarea generală. Bi
roul organizației s-a dovedit ne
păsător față de dorința lui.

Organizația de pionieri aduce lătură, folosite cu succes în acti« 
....................... " ‘ * vitatea pionierească. De pildă la

Școala nr. 122 dim-'București s-a 
pui'încă din. anul” școlar trecut 
problema dezvoltării interesului 
pentru geografie. Pornind de la 
pasiunea copiilor pentru colecțio
narea- timbrelor, poștale s-a or
ganizat un cerc filatelic. S-ar pă
rea că nu există o legătură prea 
strînsă între activitatea fila.teliș- 
tilor și dezvoltarea interesului 

lor. Pentru studiul geografiei. Totuși,
In unele unități și detașamen-" prin Schimbul filatellst s-a Ivit 

te munca organizației de pionieri 
ește înțeleasă ca o repetare a 
muncii didactice și din această ■ istorice și culturale etc. 
pricină activitatea pionierească întocmind colecții,_ r".

o contribuție însemnată la în
făptuirea sarcinilor educației co
muniste a copiilor în țara noastră, 
ajutând școlii să formeze, din 
rîndurile' școlarilor pe viitorii ce
tățeni ai țării, patrioți înflăcărați 
și luptători dîrzi pentru construi
rea socialismului. Scopul comun 
al școlii și organizației de pio
nieri nu înseamnă însă metode 
identice de înfăptuire a sarcini
lor.

In „Secfia tineretului”
Utemistul Constantin Nistor luă 

cuvîntul cînd în sală se pornise 
o discuție despre respectul ce tre
buie purtat fetelor. In vreme ce 
toți se așteptau să vorbească des
pre . această problemă — el pro
puse să se organizeze o adunare 
generală în care să se discute 
despre prietenie.

,;Iar o‘ să' critice pe cei care 
citesc -puțin sau nu fac de loc 
sport“, gândeau unii, deoarece la 

bească despre felul în care bi- a(iunărJ generale Nistor
roul s-a preocupat de pregătirea 
utemiștilor pentru a intra în rîn- 
dul candidaților de partid. No
tase cîteva puncte cu ajutorul 
cărora să arate cît de interesan
tă a fost adunarea în care au dis
cutat despre marea cinste a unui 
utemist de a deveni candidat de 
partid, adunare la care au fost in
vitați cîțiva comuniști, membri 
de partid încă din timpul ilega
lității. Renunță la punctele pre
gătite dinainte cînd auzi 
nîndu-se în darea de seamă 
biroul a muncit suficient în 
ceastă 
grabă altele.

— Nu pot împărtăși părerea 
roului — începu el cînd i se dădu 
cuvîntul. De ce ? Sînt în secția 
noastră tineri buni, utemiști de 
nădejde, pe care organizația pune 
multă bază. Ei sînt, în același 
timp, fruntași în producție. Dar, 
deși au cerut recomandarea or-

strungarul S.
vor-

direcție și-și notă

spu- 
că
a- 
în

bi-

sport , grndeau unu, deoarece la 
.lUi ‘ ...........
dezbătuse aceste probleme. Dar 
se vede treaba că și ei s-au. în
șelat.

Problema ridicată de Nistor a 
avut cu totul un alt caracter. El 
începu să povestească cum a luat 
ființă secția tineretului.

— In primele luni. — aminti 
el, — disciplina lăsa de dorit. Nu 
puțini erau din păcate cei care în- 
tîrziau sau lipseau de la lucru. 
Calitatea pieselor, știți bine, era 
în orice moment discutabilă. Preo
cuparea biroului U.T.M., a orga
nizației din secția noastră pentru 
organizarea unor brigăzi de pro
ducție și organizarea unor cursuri 
de calificare — a dat roade.

Utemiștii sînt fruntași în pro
ducție — dar asta nu este dea- 
juns. Trebuie să fim mai aproape 
de tineri, să-i cunoaștem mai bine, 
să-i atragem în rîndurile noastre 
Asemenea probleme, discutate nu 
o dată în adunările generale, 
preocupă pe fiecare utemist în

încredere reciprocă
Adunarea luase sfârșit și ne în

dreptam spre poarta fabricii dis
cutând. Ne-am oprit în fața
unui afiș pe care l-am recitit. Cu 
litere mari cineva scrisese:

„Astăzi, la ora 15, în sala clubu
lui va avea loc adunarea 
de seamă și alegeri a 
organizației de secție 
din „Secția tineretului“.

In formularea aceasta 
creat o mare discuție.

— Trebuie adăugat un amă
nunt : prezența obligatorie pentru 
fiecare utemist — își dăduse cu 
părerea secretarul comitetului 
U.T.M. pe fabrică.

— Nu cred, intervenise Daj, se
cretarul de secție, — deoarece a- 
cest amănunt îl cunoaște fiecare 
utemist, ca pe o datorie princi
pală a sa.

Deși discuția a continuat și mai 
aprinsă, după cum se vede afișul 
rămăsese totuși în aceeași formă. 
Cît privește prezența utemiștilor 
la adunare, ea a fost după cum 
s-a înregistrat în procesul verbal 
al adunării de aproape sută la 
sută.

Să nu se înțeleagă cumva că 
afișele nu mai sînt bune de nimic. 
Nu. Un alt lucru însă trebuie re
marcat, și anume faptul că secre
tarul își cunoaște bine utemiștii.

Mi-am amintit de acest fapt în- 
tîlnindu-mă 
unul dintre 
tineretului“.

— Cine-i 
întrebat eu.

— Constantin Daj, — am primit 
răspunsul.

Faptul acesta nu m-a surprins; 
se vede treaba că și utemiștii își 
cunosc bine secretarul.

VASILE RANGA

de dare 
biroului 
U.T.M.

afișul a

peste cîteva zile cu 
utemiștii din „Secția

noul secretar ? l-am

NOTE BIBLIOGRAFICE

Unde se fabrică vitamina oțelului
Fabrica de feromangan din 

Tîrnăveni a intrat în func
țiune în cursul anului 1955. 

Ea este înzestrată cu utilaje din
tre cele mai moderne, primite în 
mare parte din Uniunea Sovie
tică

Marele cuptor electric al fa
bricii de feromangan, cu toate 
instalațiile lui atinge înălțimea 
unei case cu trei etaje.

Utemistul Ion Dobre lucrează 
la al treilea etaj, în hala de do
zare, unde ajunge în cuptor ma
teria primă. Se execută aici multe 
operații. Dar cine le face? Ute
mistul Dobre apasă pe un buton 
punînd în mișcare mecanismele.

In prezent se execută 
lucrări de automatizare, 
te mult timp un singur 
conduce munca la toate 
etaje.

Fabrica se dezvoltă continuu.
In anii celui de al doilea plan 

cincinal, din Uniunea Sovietică 
va fi adus un cuptor de cinci ori 
mai mare decît cel intrat de cu- 
rînd în funcțiune.

Tînărul electrician Gheza San- 
tha a lucrat alături de tehnicia
nul sovietic Boris Ivanovici Ko
telnikov la montarea tuturor in
stalațiilor electrice de la cuptor. 
El a îndrăgit construcția la care 
a lucrat multe zile și nopți fără

ultimele 
Nu pes- 
om va 
cele 3

PAUL ELUARD: „Poeme pentru, toți”
Volumul „Poeme pentru toți“ a- 

părut acum cîtva timp în 
E.S.P.L.A. înmănunchiază cele 
mai reprezentative creații ale_ puterea unei erupții vulcanice, 
marelui poet francez Paul Eluar'd ’ Văzîndu-și țara invadată de 
dintre anii 1917—1952. urgia războiului, Eluard răbuf-

Dacă Eluard. căutînd noi și noi nește în versuri de un fierbinte 
forme de exprimare a sentimente- patriotism, vrînd parcă să alunge 
lor sale, a aderat uneori la cu- și din poeZia-i umbra neagră ce-i 
rentele formalismului burghez — pângărea țara. Ura și Tevolta lui 
și aceasta nu din rea credință — 
fondul cinstit, patriotic, ideile-i 
progresiste, proprii < 
înaintați nu l-au părăsit însă nî 
ci odată.

încrederea în forțele poporului , ,
este dublată întotdeauna la burghezilor.
Eluard de pn entuziasm fără Domnia copoilor și a popilor; 
margini, un optimism robust, să
nătos :

E. S. P. L. A nerează finalul emoționant și 
meț al poemului :

se-

hotărjt să rămînă 
ajuta la ridicarea

oboseală și s-a 
aici pentru a 
viitoarelor construcții.

în întrecere
Feromanganul este numit pe 

drept cuvînt vitamina industriei 
siderurgice.

Nu de mult, la o consfătuire 
condusă de Titus Sburlan, ingi
nerul șef al fabricii, șefii de.echi- 
pe au hotărît să se întreacă în
tre ei pentru atingerea unui înalt 
indice de productivitate.

Tinerii ingineri, tehnologul ute
mist loan Fara și șeful de schimb 
Ion Filip, au studiat cu cîteva 
zile înainte de consfătuire cartea 
„Normarea tehnică și organizarea 
muncii în industria chimică“ de 
S. Z. Pogastin.

Dacă înainte echipele se între
ceau doar pe bază de norme, a ■ 
cum s-au stabilit criterii de în
trecere care stimulează progresiv 
munca fiecărui om în parte.

Numărul de șarje pe schimb, în 
raport cu sarcina medie a cup
torului, ca și situația în cârd se 
predau locurile de muncă, se re
flectă în punctajul de întrecere, 
iar graficul arată concret reali
zările obținute.

Se încheiase luna ianuarie. E- 
chipa comunistului Alexandru 
Colțea a ieșit fruntașă, cu o de
pășire a normei de 57 la ' sută. 
De atunci, realizările au crescut. 
S-a schimbat și situația întrece
rii. In luna februarie echipa con
dusă de comunistul Ștefan Balay 
a ajuns în fruntea întrecerii. E- 
chipa utemistului Iosif Dicher nu 

a dobîndits-a lăsat mai prejos, 
aceleași rezultate.

Cum a fost posibil 
cru ?

acest

P®

lu-

sinceră îrtipotriva a tot ce e jos
nicie, atentat la fericirea omului, 

înoamenilor crește necontenit făcîndu-l 
t însă ni- 1932 să afirme hotărît:

„Da, asta e : urăsc domnia

Să-mpodobești natura minunată. 
Natura neîmpodobită niciodată, 
Să muncești 1“

(Muncitor)

„Și prin puterea unei vorbe doar 
îmi reîncep cu înverșunare viața 
Căci pentru a te cunoaște m-am 

născut.

„Eu mă îndrept spre viață,
am chipul unui om 

Spre a dovedi că lumea-i făcută 
pentru om“ 

(Fără vtrstă)

Dar cu mai multă înverșunare 
Urăsc pe acel ce n-o urăște 
Ca mine.
Din toate puterile sale".

. (Critica poeziei)

Poetul-patriot, poetul-cetățean 
Eluard găsește adevăratul sens 
al vieții și adevărata bucurie a 
oamenilor nu în plăcerile strălu- 

r___  _ citoare, seci, ale lumii burgheze,
harului de ură contra nedreptății ei în plăcerea de a munci, de a 
sociale, contra războiului nimici*-. '' 
tor. Clocotitorul vers eluardian a 
izbucnit din sufletul poetului cu

Impresiile din primul război 
mondial au constituit picătura 
care a declanșat prea plinul pa-

...ști să împletești fierul, să știi 
să frămînți piatra

Creația lui Paul Eluard poate 
fi socotită pe drept cuvînt o mi
nunată contribuție a marelui po
por francez la cauza păcii și fe
ricirii oamenilor simpli. Poetul 
militează în fond pentru o sin
gură și măreață cauză, cauza li
bertății popoarelor.

Acestui ideal al libertății îi 
sînt închinate în volum versuri 
de o rară frumusețe, care prin 
vibrația lor autentică reușesc să 
cucerească cititorul. Așa 
exemplu cunoscuta poezie 
tate“ Mîinile oamenilor, 
poetul, construiesc case, 
nesc pămîntul, salvează 
pieire tot ce este frumos nobil 
Oamenii au nevoie de pace, 
care și-o cîștigă luptînd.

Refrenul „Scriu numele tău“ 
reluat mereu odată cu enumerarea 
celor mai dragi și apropiate lu
cruri și sentimente ale omului, ge.

Pentru a te rosti 
O, Libertate“.

Fie ca idealul de înfrățire u- 
mană sub semnul libertății, către 
care năzuia Paui Eluard și pe 
care l-a mărturisit în finalul 
mului de culme al creației 
„Moartea, dragostea, viața“, 
se realizeze în toată lumea 
viitorul apropiat :

poe- 
sale 

să 
în

este de 
„Liber- 

spune 
desțele- 
de la

pe

„Oamenii sînt făcuți să se asculte 
unul pe altul. 

Să se înțeleagă și să se iubească. 
Oamenii au copii care vor fi 

părinții oamenilor
Copii fără foc, fără loc,
Care vor născoci din nou

pe oameni. 
Vor născoci din nou natura 

și patria 1 
Patria tuturor oamenilor. 
Patria tuturor timpurilor“.

C. CRISTIAN

lor

cel mai bătrîn lucrător din echi
pă, se trăsese deoparte, poate 
de sfială sau poate că o făcuse 
cu un scop anume. In cele din 
urmă, însă, aruncă țigara jos și 
se apropie.

— Dați-vă la o parte — spu
se el — lăsați-mă pe mine I

Tocmai atunci venise și Cucer- 
zan, un alt muncitor bătrîn. îm
preună, ei au făcut repara^- 
ția, electrodul începu din nou să 
ardă, iar cuptorul să geamă ca 
și mai înainte topind minereul.

Așa că Dicher s-a văzut silit 
să recunoască, mai întîi față de 
el însuși și apoi față de toți 
membrii echipei, că numai cunoș
tințele teoretice nu sînt de ajuns 
atunci cînd n-ai în sprijinul lor 
o îndelungată experiență prac
tică, ajutorul muncitorilor vîrst- 
nici, prietenia lor.

Tehnica avansează
Nu de mult, la cuptorul de fe

romangan a fost introdus un nou 
procedeu de lucru la evacuarea 
șarjelor. Comunistul Arcadie Ke- 
rekeș, tînărul inginer Ștefan 
Benko și utemistul Iosif Dicher 
au propus înlocuirea liniilor curbe 
de vagoneți cu alte linii, drepte, 
înainte, evacuarea șarjei se fă
cea, în același timp, în numai 
patru vagoane, iar în prezent 
numărul lor s-a mărit Ia 5 va
goane. Inovația a dus la mărirea 
productivității muncii.

Acum se studiază un nou pro. 
cedeu: un sistem de evacuare 
prin care vagoneții vor fi com
plect eliminați, feromanganul li
chid va curge pe jgheaburi în 
cale, care vor fi transportate cu 
ajutorul macaralei. Astfel, mun 
ca omului se va ușura mult.

S-au făcut aici și se fac★

Utemistul Iosif Dicher este un reu noi îmbunătățiri tehnice, 
tînăr absolvent al unei școli me
dii. Nu are încă nici 20 de ani 
și a fost pus să conducă o echipă 
formată din muncitori mai vîrst- 
nici ca el.

In asta n-ar fi fost nimic rău. 
Dicher însă se ținea prea mîndru, 
nu știa să se apropie de oameni. 
nu-1 interesau frămîntările a- 
cestora.

Și de aceea nu întotdeauna era 
ascultat. Era normal ca nici rea. 
lizările echipei să 
rite.

Organizația de 
jinit pe tînărul 
dîndu-i îndrumări.

După orele de program, dis
cuțiile durau adeseori ceasuri 
întregi.

Și totuși, lucrul care l-a făcut 
pe Dicher să înțeleagă cît de 
nepotrivită era . comportarea lui. 
n-au fost atît discuțiile purtate 
cu el, cît o întîmplare petrecută 
la cuptor într-una din zile.

Se oprise cuptorul și nu 
cupla. Dicher era neliniștit, 
știa ce trebuie să facă. Și 
timp ce Dicher, împreună cu 
lalți, se frămînta, moș Șerban,

nu fie

partid 
șef de

cele do.

l-a spri- 
echipă

mai 
Nu 
în 

cei-

mr 
me
monite să perfecționeze și să 

dernizeze mereu mai mult mun
ca la noile agregate.

*

Comunistul Constantin a ple 
cat în concediu. In lipsa lui func
ția de șef de echipă a fost în 
credințată unui tînăr de nădejde, 
utemistului loan Tăuneanu. El 
urmărește ca fiecare om din e- 
chipă să aibă sarcini precise și 
să-și facă cum trebuie 
Rînd pe rînd vagoneții 
piu cu feromangan.

Este ora 
Tăuneanu — 
rate 2 șarje 
așa, pînă la 
cînd predăm 
7 sau chiar 8 șarje, ceea 
înseamnă 2—3 tone de feroman
gan peste plan.

De aici se vede că la această 
fabrică tineretul ocupă un loc 
important în producție, însușin- 
du-și o 
înaltă.

unilateral și de simplist. Adună
rile pionierești sînt transformate 
în lecții sau prelucrări, în fie
care adunare de grupă sau de
tașament se ia în discuție situația 
la învățătură, adunările tematice 
ilustrează în mod direct subiecte 
sau teme din programa școlară 
etc.

La Școala medie din Bacău s-a 
organizat în cadrul unui detașa
ment de pionieri o adunare inti
tulată „Părți de cuvînt și -de vor
bire“. Cum s-a desfășurat adu
narea ? Pionierii au primit pe 
rînd cîte un bilețel pe care era 
indicat „să se spună ce este ver
bul și substantivul“ etc., și apoi 
expuneau ca la examen tot ce 
știau. Adunarea aceasta — denu
mită pionierească — n-a fost de 
fapt decît o lecție de repetare a 
materiei îmbrăcată în mod cu 
totul artificial în haina unui joc 
pionieresc. Asemenea „adunări- 
lecții“, organizate în cadrul de
tașamentului sau unității, impri
mă activității pionierești un ca
racter scolastic, didactic, răpesc 
tot farmecul vieții pionierești, in
troducând în schimb monotonia, 
plictiseala.

In domeniul ridicării nivelului 
la învățătură există mijloace spe
cific pionierești care activizează 
sentimentele copiilor, emotivitatea 
și pasiunea lor pentru știință, li
teratură, artă, pun în mișcare in
teresele și priceperile lor, îmbogă
țesc și valorifică tendințele firești 
ale pionierilor pentru lucruri me
reu noi, deosebite, captivante, ex
traordinare. Așa sînt întrecerile și 
concursurile în cadrul olimpia
delor, concursurile artistice de 
creație și interpretare, marșurile, 
excursiile, călătoriile imaginare 
pe hartă și glob, adunările te
matice, concursurile de ghicitori 
literare, activitatea obștească, 
munca miciurinistă, activitatea 
tehnică, vizitarea muzeelor și ex
pozițiilor ; cercetarea ținutului 
natal, cercurile de prieteni ai 
cărții, întâlnirile cu 
oameni de știință, 
tehnicieni; șezători și 
luri; activitatea tinerilor filate- 
liști și multe altele. Fiecare din
tre aceste forme 
poate deveni o pîrgl 
dezvoltarea curiozitat-

scriitori, 
muncitori.

fèstiva-

dataria, 
se um-

12 — îmi
și au și f’ost elabo- 
Dacă va merge tot 
ora 5 după masă 
schimbul, vom da 

ce

spune

însă tocmai în aceea că fără a 
pune în mod direct problema și 
dînd satisfacție unui interes e- 
xistent al copiilor, realizează de 
fapt scopul urmărit. In aceste 
condiții a apărut și inițiativa pio
nierilor de a organiza o expediție 
pe hartă de-a lungul globului pă- 
mîntesc pe paralela de 40° Nord 
de Ecuator.

Mulți pionieri au început să ci
tească după aceea cărți și re
viste căutînd date documentare 
despre geografia și istoria altor 
țări și popoare. In planul de mun
că al acestei unități sîrd prevă
zute noi expediții geogiafice în 
ciclul „Pe urmele exploratorilor 
celebri“. Una dintre aceste expe
diții și-a și început pregătirile; 
este vorba de expediția detașa
mentului clasei a V-a, care „înso
țește“ vasele Lena și Obi ale ex
pediției științifice sovietice în An
tarctida. In acest scop, pionierii 
vor face un istoric al expedițiilor 
din Antarctida,' vor întocmi un 
jurnal de bord care va fi la cu
rent cu cele mai importante ac
țiuni ale expediției sovietice. Tot
odată va fi editată o gazetă 
„Vești din Antarctida“.

La Școala elementară de 7 ani 
nr. 1 din Bistrița s-a organizat 
o adunare tematică interesantă 
închinată matematicii : „In țara 
cifrelor“. Sub îndrumarea profe
soarei de matematici, pionierii au 
cercetat diferite izvoare în legă
tură cu istoricul matematicii, în 
legătupă cu felul cum au luat na
ștere cifrele, cum au devenit x și y 
necunoscute, date privind viața 
și activitatea matematicienilor ce
lebri etc. Această adunare și-a 
propus și a reușit să dezvolte 
la pionieri interesul și dragostea 
pentru matematică, a dezvăluit 
pionierilor frumusețea matemati
cii, necesitatea- perseverenței în 
învingerea greutăților însușirii 
acestei materii și marile posibili
tăți de aplicare a acestei știin
țe în viața oamenilor. Un per
sonaj întruchipat de un pio
nier — „Matematica glumea
ță“ — a stîrnit haz și voie bună. 
El a prezentat unele probleme 
distractive și curiozități din ma
tematică. Adunarea s-a încheiat 
printr-un mic concurs care a de
semnat pe cel mai bun dezlegă
tor de probleme matematice din 
acea seară.

Asemenea acțiuni, care merg 
pe linia intereselor existente ale 
copiilor lărgindu-le treptat, dîn- 
du-le un conținut educativ și 
perspective mereu noi, îmbinînd 
activitatea cu jocul și imaginația, 
dînd cîmp larg de acțiuni fante
ziei, neobișnuitului, muncii con
crete, practice și creatoare a co
piilor, stîrnesc un interes profund, 
entuziasm și avînt și prin aceasta 
contribuie la întărirea interesului 
pionierilor și școlarilor pentru în
vățătură. Ținînd seama de inte-

calificare mereu mai

CAROL SZABO 
corespondentul „Scìnteli 

retului“ pentru regiunea 
Stalin

tine-

de activitate 
, jsrhie pentru 

dezvoltarea curiozității științifice, 
pentru formarea interesului față 
de învățătură. O acțiune deosebit 
de interesantă care a stimulat 
mult interesul pionierilor. pen
tru istorie, i-a educat în spi
ritul patriotismului și le-a dez
voltat dragostea și sentimentul 
de onoare pentru tradițiile șco
lii, a fost cea organizată de că
tre pionierii de la Școala elemen
tară nr. 1 din Iași. Cercetând do
cumentele de la arhiva statului 
și a școlii, interesîndu-se pretu
tindeni de unde puteau obține 
datele necesare, pionierii Școlii 
elementare nr. 1 din Iași au reu- ..... ..........

. șit ■ să ^reconsidere istoria școlii resul pe care-1 produc, de farme
cul lor, este ușor de înțeles dece 
ele duc la îmbogățirea vieții co
piilor, la înviorarea muncii pio
nierești și totodată la ridicarea 
nivelului la învățătură al pionie
rilor și școlarilor In acest fel 
detașamentele de pionieri pot de
veni ajutoare de preț ale profeso
rilor în lupta pentru însușirea 
unor cunoștințe temeinice, pentru 
îmbunătățirea continuă a situației 
la învățătură.

VIRGIL RADULIAN

lor. Activitatea de cercetare a ți
nutului natal din punct de vede
re istoric, geografic, cultural și 
economic dă posibilitatea dezvol
tării interesului copiilor pentru 
studiu și îi educă în spiritul pa
triotismului.

Există și alte metode de stimu
lare a interesului față de învă-

*) Fragment din comunicarea 
(inută la sesiunea Institutului de 
Științe Pedagogice.

Ștefan Luca

-NUVELA-
(urmare din Nr. 1251)

Ziua cînd a vorbit Băbeanu...
Pînă atunci, dorul te scurma fără vorbe și era ca un con

semn să nu pomenești de-acasă. Vederea acoperișurilor de paie, 
a căsuțelor spoite în vînăt șters, a ulicioarelor înecate în praf, 
gustul pe care ți l-a lăsat în gură un măr pădureț, ți au dez
ghețat inima și poți, poți să vezi că și altcum se poate. Că 
după iarnă, chiar în iarnă, primăvara se simte. încă nu vezi 
curat, ci numai așa, ca prin sită. Buba dureroasă care ți-a 
copt în suflet e gata acum să spargă. Ceva se răstoarnă în 
tine, ceva greu ca un sloi care se înțepenise în piciorul podu
lui și-acum o ia la vale.

Atunci, în ziua aceea s-a petrecut totul. S-a petrecut întîm- 
plarea care i-a schimbat viața și de care nu vrea să pome
nească, de care n-a putut vorbi în- ședința organizației de 
bază, cu o seară înainte.

A fost ziua cea mai grea, cea mai dureroasă. N-a fost vino
vat și cu toate acestea ar dori-o ruptă din calendar, ca și 
cum viața s-ar putea rupe în două ca un fir, pe care să-1 
înnozi la loc cum ai poftă.

Știa însă bine de tot că aceasta nu se poate. S-a gândit de-a- 
tîtea ori la ea, fără șă vrea, încît nici o zi din viață nu i-i 
atît de ’amănunțit vie în minte. Ca un strat pe care-1 plivești 
în fiecare zi, îl netezești ,și-i numeri firele de răsad. Știa totul, 
își aducea prea bine aminte de ea, mai ales că i se întîmplase 
în aceeași zi cînd mușcase din mărul pădureț și își reze- 
mase pușca de-un perete spoit în vînăt șters. Asemenea zile 
nu se uită cum nu uită școlarul prima zi de școală. Alte în- 
tîmplări, chiar de pe front, le mai uită omul, deși frontul face 
uneori mai mult decît o viață. A văzut mulți oameni sfîrșin- 
du-se năpraznic sau în chinuri. Nu-i poate ține minte pe toți. 
Dar pe cei cinci, care au fost aliniați la stînga lui în pluton, 
îi știe cum nu se poate mai bine. N-a uitat nimic. Doi, Nedel- 
cu și Crăciun, erau însurați, ca și eL Crăciun avea și-un copil
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de trei ani. Vasile Neagu avea numai patru degete la mîna 
stingă și obiceiul să plîngă cu sughițuri ca un copil. Cel mai 
bătrîn, un bănățean, Lugojan Irimie, contingent 38. pleșuv și 
holtei încă, zicea cîteodată că singurul folos pe care i l-a 
adus războiul e că s-a lăsat de pocăiți. Al cincilea, chiar în 
stînga șirului, tremura ca varga, un băiat din părțile Sibiului. 
Cînla mereu, tărăgănat, cu un glas subțire scos parcă cu de-a 
sila de undeva din piept. II chema Făgărășan și-i plăcea să 
vorbească în ultima vreme mereu de oi.

— N-apuc eu să mînc un balmoș, ehei...
Ceilalți s-au uitat la el cu mirare deloc ascunsă. Apoi, ca 

la un semn, începură să rîdă. Era dimineață limpede și-n 
iarbă sclipeau picăturile de rouă. Dumitru Pop ar fi vrut să-și 
scoată bocancii și, cel puțin pînă la corpul de gardă să umble 
desculț. Și-i veni și lui poftă să rîdă de dorința lui Făgărășan.

— Auzi ce-i trebuie lui ? Balmoș...
Și-n clipa următoare, din corpul de gardă ieși ca vîntul 

maiorul, roșu la față, pufnind pe nas, semn că nu era in toate 
apele lui. O luă repede spre sat, fără să-i salute.

In deschizătura ușii se ivi pentru o clipă chipul locotenen
tului Băbeanu. Dumitru Pop n-o să uite cît o avea zile în
fățișarea din dimineața aceea a locotenentului lor. pentru că 
niciodată pe ofițerul lor, rezervistul, cum îi spuneau ei, nu-1 
părăsea stăpînirea de sine. De felul lui, era învățător dintr-un 
sat bănățean. Avea acasă nevastă și doi copii, cărora le scria 
regulat de două ori pe lună, iar la sfârșitul lunii le trimitea 
solda. Fuma mult, cu patimă, și vorbea rar despre sine. Ii 
plăcea, în schimb, să-și întrebe ostașii despre sat, despre ce 
se aude cu recolta, dacă se mai fac rechiziții. Umbla mai tot
deauna descheiat la gît, cu o țigară lipită de colțul buzelor 
și-și închidea ochiul stîng ca să și-l ferească de fum. Se deo
sebea ca de la cer la pămînt de ofițerii cunoscuți înainte. întîi 
și-ntîi pentru că în fața lui îți găseai slobod vorbele și avea 
un fel al lui de-a explica. Nu părtinea pe nimeni și-și ferea 
oamenii, pe cît putea.

Ceea ce-1 apropia însă de ostași, care-1 priveau ca pe unul 
de-al lor, era faptul că și pentru locotenentul Băbeanu, deși 
nu o spunea, războiul părea de neînțeles, ca un blestem. Nu 
ținea niciodată cuvântări, nu le cerea, ca ceilalți ofițeri din
ainte, să răspundă la întrebarea pentru ce luptă. Cînd veneau 
alți ofițeri sa joace cărți în bordeiul lui și se avîntau în dis
cuții, locotenentul Băbeanu tăcea și se-nconjura într-un nor 
gros de fum, ca și cum le-ar fi dat de înțeles că el nu aude 
ce-și spun și să nici nu-1 întrebe.

Anii de uniformă militară au lăsat urme în purtarea lui fără să
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înfrîngă însă aerul de civil, de rezervist, care îngăduia osta
șului să stea în repaus nestingherit în fața lui și să rîdă cînd 
vrea.

întotdeauna măsurat, cumpătat, în cele ce făcea, nu uita să 
le spună oamenilor :

— Nu-i nimic, fraților. Vom scăpa noi și de-aici.
Dar în dimineața aceea Băbeanu avea o înfățișare schim

bată. Era tras la față, galben, îmbătrînit. Haina îi era boțită. 
Țigara i se lipise, stinsă, de buza de jos. O aruncă și îndată a- 
prinse alta.. Mîna-i tremura.

In corpul de gardă erau șase oameni. Ceilalți au fost ceruți 
de maior să-l păzească pe un mecanic de locomotivă arestat 
cu o dimineață înainte.

Locotenentul Băbeanu îi făcu semn caporalului care vroia 
să-i dea raportul, că nu-i nevoie. Acesta, bucuros oarecum, 
se opri la jumătatea salutului și zîmbi.

— Ia-1 pe Ciobanu și aduceți prizonierul. Ordin de la maior. 
V-aștept la capătul satului, spre pădure.

Caporalul ieși să-l caute pe Ciobanu.
Locotenentul Băbeanu se uită împrejurul bordeiului ca și cum 

ar fi urmat să nu uite nimic din cele ce se aflau acolo și 
se întoarse spre geam :

— I-am spus maiorului că nu-1 împușc. M-a amenințat cu 
Curtea Marțială, șopti el, apoi răsuflînd adînc :

— Vai de sufletele noastre, băieți. Trebuie să omorîm un 
om 1 Toate astea n-au rost, n-au rost... nemții, războiul ăsta... 
n-au rost... ne bagă în pămînt.

Și-apoi, rar, ca și cum s-ar fi ferit să le spună pe față gîn- 
durile lui : »

— Are patru copii, nu vrea să plece cu trenul... nemții fug 
și fugind nu lasă o casă întreagă... omul nu-i vinovat... nu 
pot să vă dau ordin să-l împușcați... orice, dar asta, nu.

Locotenentul îi privi aproape cu dușmănie :
— Aș vrea ca dintr-o ladă de cartușe s-aleg șase defecte, 

ca omul să scape... pentru că el nu vrea să-i ducă pe nemți, 
vor să-l împuște, astăzi la ora 6.

Dumitru Pop îl auzea cum vorbea chinuit și înțelegea fie
care cuvînt luat în parte. înțelesul a tot ce spunea locotenen
tul, însă, îi scăpa.

Deodată, locotenentul, copleșit, strigă:
— Voi trebuie să-l împușcați I Voi și cu mine? Voi sînteți 

pentru cinci minute, pluton de execuție. Cinci minute, ne pîn-
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găresc omenia. Ne-or înnegri pentru totdeauna viața. Nu vă 
temeți... nu se face nici o listă, nimeni n-o să știe niciodată că 
voi, tu,^ Crăciun, țu Pop, sau tu, Făgărășan, într-o dimineață, 
de vară, ați țintit într-un mecanic de locomotivă care n-a 
v.rut s®'* Pe nemt> în București... eu scap de Curtea Mar
țială, dacă m-o să crap o să ajung acasă în sat și-o să țin lec
ții, în clasă, poate la unul din cei patru copii ai lui. Dacă nu 
eu anume, alt ofițer de rezervă, învățător.

Tăcu privindu-i țintă în ochi:
— Ascultați, băieți. Vă înțeleg șl vă duc grija de multă 

vreme. V-am păzit cît am putut de moarte. Sînteți tineri... 
poate am să mor, poate am să scap. Am stat toată noaptea și 
m-am gîndit, poate așa cum s-a gîndit și mecanicul arestat, 
de la corpul de comandă al batalionului; n-am înțeles nimic, 
doar că asta ori ce-o fi n-o pot face, ori dacă o fac, nu mai 
poate să mă rabde pămîntul. Călău, nu vreau să fiu... of, de 
m-ați putea înțelege I

Tăcu din nou, ca și cum le-ar fi spus prea multe și s-ar 
feri să-și spună tot gîndul.

Băieții tăceau, doar Vasile Neagu începu deodată să plîngă 
și să zică:

— Nici eu nu pot...
Atunci Lugojanu, ca pentru sine, șopti i
— Da cine poate ? Crezi că... ? așa, ca pe-o muscă ?
In acel moment, Dumitru Pop înțelese tot ceea ce locote

nentul gîndea... tot ceea ce se ascundea în vorbele lui spuse 
cu opriri îndurerate... I se părură ușoare, străvezii. Dintr-un 
început își spuse:

— N-am să trag. Eu n-am să trag.
Șî-o spunea numai lui. Ar fi vrut să le-o spună și celor

lalți, dar era încredințat că așa ceva încă nu se poate spune 
curînd. Se poate însă gîndi și duce la capăt. Și-ar fi dorit ca 
și ceilalți sa gândească la fel ca el.

Locotenentul își aprinse o altă țigară:
— Odată și odată se va ști că n-am greșit. Alții, alții, alt

fel de oameni au învățat bucuroși meseria asta ticăloasă, dar 
eu... voi băieți, nu știți... cîți au pierit așa... ca mecanicul ăsta, 
fără vrnă... Acum 1 Sînteți pluton de execuție 1 Pregătiți-vă 
armele și nu uitați să puneți piedica I Bubuitura trebuie s-o 
audă maiorul 1...

îf
Caporalul mergea în față, cu ochii plecați. Ciobanu călca, 

șchiopătînd ușor, în urmă; Intre ei, pășea ciudat de sprinten,
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Declarația comună a lui A. I. Mikoian, 
priifl-vicaprașsdiflie ai Consiliului da Miniștri ai O.R.S.S. 

și a ini U Nu, 
pTim-ministru al Uniunii Birmane

) RANGOON 1 (Agerpres), — TASS transmite:
Știrea că guvernul U.R.S.S. a propus ca la Rangoon să se 

construiască și să se utileze prin forțele și mijloacele U.R.S.S., 
un institut tehnologic oferit ca dar poporului Uniunii Birmane și 
că guvernul Uniunii Birmane a acceptat acest dar, precum și 
știrea că guvernul Uniunii Birmane a oferit în dar poporului 
Uniunii Sovietice o cantitate corespunzătoare de orez și alte măr
furi de producție birmană și că guvernul sovietic a acceptat acest 
dar, a fost primită cu mare satisfacție de opinia publică din 
cele două țări.

In legătură cu aceasta, șl în urma contactelor ulterioare din
tre guvernele celor două țări, guvernul U.R.S.S. a mai oferit 
ca dar poporului Uniunii Birmane construirea și utilarea la Ran
goon prin forțele și mijloacele U.R.S.S. unui spital, unui teatru 
și unui combinat cultural-sportiv care va cuprinde un stadion, 
clădiri pentru o expoziție industriala și o expoziție agricolă, o 
sală de conferințe și un hotel. Guvernul Uniunii Birmane a ac
ceptat cu recunoștință acest dar. în numele poporului Uniunii 
Birmane, guvernul Uniunii Birmane a oferit la rindul sau po
porului Uniunii Sovietice ca dar o cantitate corespunzătoare de 
orez Guvernul U.R.S.S. a acceptat cu recunoștință acest dar.

Noi acorduri comerciale 
încheiate între U. R. S. S. 

și Birmania
MOSCOVA 2 (Agerpres). — 

TASS transmite:
In conformitate cu înțelegerea 

realizată cu prilejul vizitei în 
Uniunea Birmană a lui N. A. 
Bulganin — președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. — 
și N. S. Hrușciov — membru în 
Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. — la Rangoon au avut 
loc tratative între reprezentanții 
guvernului Uniunii Sovietice și ai 
guvernului Uniunii Birmane. A- 
ceste tratative au fost încheiate 
cu succes cu prilejul vizitei în 
Birmania a lui A. I. Mikoian, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.

In urma acestor tratative’dintre 
U.R.S.S. și Uniunea Birmană, la 
1 aprilie 1956, a fost semnat în 
prezența lui A. I. Mikoian și a

u u *

in 
din 

urmea-

Interviul lui Guy Mollet

Unul din atacurile cele mai puternice

Prim vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.

A. 1. MIKOIAN
Prim ministru 

al Uniunii Birmane 
U NU

Rangoon 1 aprilie 1956.

prezența lui A. I. Mikoian și a 
primului ministru al Uniunii Bir- 
mane, U. Nu, un acord comercial 
suplimentar.

Conform protocolului, Uniunea 
Birmană va livra anual, timp de 
patru ani, 400.000 tone de orez. 
In schimb Uniunea Sovietică va 
livra utilaj, mașini și alte măr
furi și va acorda ajutor tehnic 
Uniunii Birmane.

La Djakarta se fac pregătiri 
vederea conferinței studenților i 
țările Asiei și Africii, care urm. 
ză să se deschidă la 5 mai la 
Bandung.

Conferința a fost convocată din 
inițiativa studenților indonezieni.

După cum a declarat președin
tele Comitetului de pregătire a

La Moscova pentru
Studenții de la Școala supe

rioară de arte din Moscova au 
început pregătiri in vederea ce
lui de-al șaselea Festival Mon
dial al Tineretului, care va avea 
loc în anul 1957 la Moscova. Stu
denții institutului pregătesc pen
tru concurs proiecte de insigne, 
ilustrații și pancarte pentru festi
val. Vor fi de asemenea organi
zate concursuri pentru modele de 
baticuri, de cupe sportive și su
veniruri.

La Djakarta pentru 
conferința studenților 

din Asia și Africa
conferinței, la conferință sînt in. 
vitați delegații din 43 de țări. 
Pînă în prezent, și-au anunțat 
participarea la conferință orga
nizații de studenți din 13 țări, 
printre care Republica Populară 
Chineză, India, Japonia, Egipt, 
Republica Democrată Vietnam și 
altele.

Festivalul din 1957
Un alt grup de studenți pre

gătesc proiectul de pavoazare a 
„zonei de odihnă" care 
bulevardele începlnd de 
de metrou Kirovskaia 
Pokrovskie Varota. In 
zonă vor fi instalate 
be, adăposturi împotriva ploii, 
chioșcuri de ziare și cărți. Aceste 
construcții vor fi împodobite cu 
ornamente pe motivele naționale 
ale tuturor popoarelor.

cuprinde 
la sta{la 
pînă la 

această 
scrîncioa-

împotriva politicii americane (United Press)
WASHINGTON 2 (Agerpres). 

— După cum transmite agenția 
United Press, primu^ ministru 
francez Guy Mollet a acordat re
vistei „U.S. News and World Re
port“ un interviu'în care a criti
cat cu vehemență politica S.U.A. 
în Europa și Asia.

„Prietenii noștri anglo-saxoni 
în general și americani în spe
cial. a subliniat Mollet, s-au fă
cut urîți ori de cîte ori au oferit 
unei alte națiuni un dar. In ca
zul Austriei sau Italiei, de pildă, 
acest lucru se datorează atitudi
nii americane pline de ingîmfa- 
rț. Autoritățile americane au în
soțit acest ajutor cu tot felul de 
sfaturi indicînd beneficiarilor lui 
ce au de făcut. în felul acesta 
nu-ți poți face prieteni“.

In continuare Guy Mollet a 
declarat că nu a crezut nicioda
tă intr-o amenințare de agresiu
ne din partea Uniunii Sovietice.

„Prietenii noștri americani, a 
subliniat Mollet, sînt atit de scep
tici față de orice propunere so-

vietică de dezarmare îneît ei spun „Franța dorește ca ușa să rămlna 
pur și simplu nu. întotdeauna 
nu-ul este spus de S.U.A. Am 
pierdut in felul acesta bătălia 
pentru ciștigarea opiniei publice. 
Oamenii trag concluzia următoa
re : ei bine, rușii vor pace și 
S.U.A. nu “.

După ce a făcut o caracterizare 
a planului de dezarmare anglo- 
francez, Guy Mollet a declarat că

deschisă pentru orice propunere 
în negocierile cu Rusia“.

Agenția United Press caracte
rizează interviul lui Guy Mollet 
drept „unul din atacurile cele mai 
puternice lansate împotriva poli
ticii americane de un conducător 
al uneia din principalele puteri 
aliate“.

Sosirea la Hanoi
Mikoiana lui A. I.

HANOI 2 (Agerpres). — TASS 
transmite : La invitația guvernu
lui Republicii Democrate Vietnam, 
ia 2 aprilie au sosit la Hanoi 
A. I. Mikoian, prim vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Ș. R. Rașidov, președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem 
al R.S.S. Uzbece, și celelalte per
soane care îi însoțesc.

Pentru a întâmpina pe oaspeții 
sovietici, la aeroportul „Jlala“ au 
venit: Fam Van Dong, prim mi
nistru și ministru al Afacerilor 
Externe a-1 Republicii Democrate 
Vietnam, Giong Tin, secretar gene, 
ral al Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam, Generalul Vo Nguen 
Giaip, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri și ministru al Apărării 
Naționale, Fan Ke Toai, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
și ministru al Afacerilor Interne,

Ton Dik Thang, președintele Pre
zidiului Adunării Naționale a Re
publicii Democrate Vietnam, Le 
Dîk Tho, membru în Biroul Politic 
al C.C. al Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam.

La ora 14,50 (ora locală) avio
nul s-a apropiat de clădirea aero
gării. Din avion a coborît A. I. 
Mikoian și ceilalți oaspeți sovie
tici care au fost salutați cu a- 
plauze furtunoase.

Fam Van Dong a rostit apoi în 
fața microfonului o cuvîntare.

După aceea a luat cuvîntul 
A. I. Mikoian.

Tovarășii A. I. Mikoian și Fam 
Van Dong au luat apoi loc în- 
tr-o mașină. In a doua mașină 
au luat loc Ș. R. Rașidov și Ton 
Dik Thang.

Pe tot parcursul de la aeroport

pînă la reședința președintelui 
republicii — unde vor locui A. I. 
Mikoian și Ș. R. Rașidov în timpul 
vizitei la Hanoi — oaspeții au 
fost salutați cu entuziasm de 
populația capitalei, precum și de 
țărani din satele învecinate. 
Oaspeții sovietici au fost întîm
pinați de peste 100.000 de per
soane.

Congresul Partidului Comunist al Marii Britanii
LONDRA 2 (Agerpres). — 

TASS transmite:
In ședința din după amiaza zi

lei de 31 martie a Congresului al 
XXIV-lea al Partidului Comunist 
al Marii Britanii a fost adoptată 
o rezoluție care cheamă la activi
zarea campaniei pentru reducerea 
duratei serviciului militar obliga
toriu.

S-a dat apoi citire , unui me
saj de salut adresat Congre
sului de către C.C. al P.C.U.S.

In ședința din dimineața zilei 
de 1 aprilie au început discuțiile 
pfe’ ni'ârginea problemei tineretului.

George Matthews, secretar ge
neral-adjunct al partidului comu
nist, a prezentat în numele Comi
tetului Executiv național raportul 
intitulat: „Partidul Comunist. și 
tineretul“.

In raport au fost formulate ur
mătoarele revendicări: Să se re
ducă neîntîrziat durata, serviciului 
militar obligatoriu; să se pună 
capăt războaielor coloniale și să 
se întărească, prietenia între tine-

rii din toate țările; să se majoreze 
salariile și să se îmbunătățească 
condițiile de muncă ale tineretului 
muncitor; să se îmbunătățească 
sistemul învățămîntului și să se 
asigure posibilități mai mari pen
tru sport și odihnă.

In după-amiaza și seara zilei 
de 1 aprilie s-au ținut ședințe în
chise.

După cum anunță agenția Press 
Association, după ședințele în
chise a fost dată publicității ur
mătoarea declarație oficială :

„Congresul a ascultat raportul 
Comitetului de apel și a ales prin 
vot secret un nou Comitet exe
cutiv.

Congresul a ascultat de aseme
nea raportul secretarului general 
Harry Pollitt cu privire la Con
gresul al XX-lea al P.C.U.S. Șe
dința închisă a Congresului a 
aprobat raportul și și-a exprimat 
încrederea deplină față de Uniu
nea Sovietică, poporul ei și Par
tidul Comunist al Uniunii Sovie
tice. Congresul și-a exprimat con-

vingerea că mărețele perspective 
ale înaintării spre comunism, re
flectate în întreaga politică a Con
gresului al XX-lea, vor fi traduse 
în întregime în viață“.

Vizitele delegației de energeticieni 
sovietici în Anglia

BRIGHTON 1 (Agerpres). —
La 31 martie, delegația ener- 

geticienilor sovietici condusă de 
G. M. Malenkov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
și ministru al Centralelor Electri
ce, a vizitat în orașul Brighton o 
centrală electrică, avînd o pu
tere de 205,5 mii kW. Această 
centrală electrică a intrat in func
țiune in anul 1952.

Șeful centralei, W. H. Foster, și 
membri ai personalului centralei 
au arătat oaspeților sovietici prin
cipalele agregate și utilaje.

întreprinderea populară 
SVIT din Gottwaldovo lucrează 
un grup de tineri egipteni veniți 
in Cehoslovacia pentru a face 
cunoștință cu procesul de produc
ție al încălțămintei și al produse- 

___ __________ __ .._ _____ Mor din pi^le. întoreîndu-se în pa- 
așezarea muncitorească, construită trie ei vor transmite experiența

Venind din Londra, in drum 
spre Brighton, delegații au vizitat

recent, — Krawley (în apropiere 
de Londra).

G. M. Malenkov împreună cu 
un grup de delegați a vizitat o 
locuință muncitorească.

La sosirea la Brighton — sta
țiune balneo-climaterică pe țăr
mul Canalului Mînecii, energeti- 
cienii sovietici au fost întîmpinați 
cu căldură de localnici și vilegia- 
turiști, care i-au salutat cu acla
mații de prietenie.

acumulată aci tovarășilor de 
muncă din fabrica de încălțăminte 
din Egipt care se construiește în 
prezent cu ajutorul specialiștilor 
cehoslovaci.

în fotografie : tehnioianul egip
tean Abd el Hakim Haikal 
lucrează la o mașină de încăl
țăminte din Gottwaldovo. Alături 
de el instructorul Frantișek Ga- 
lasek.

occident se subliniază 
caracterul constructiv al 
propunerilor sovietice 
în problema dezarmării

NEW YORK 2 (Agerpres). — 
TASS transmite : Corespondentul 
din Londra al Agenției United 
Press transmite : „După cum s-a 
aflat la Londra, S.U.A. consideră 
noul plan de dezarmare, propus 
de Rusia ca fiind serios în linii 
generale“.

Potrivit spuselor coresponden
tului, „Statele Unite consideră ce
rerea limitată a unei dezarmări 
obișnuite drept un pas care poate 
să deschidă unele posibilități noi 
pentru realizarea unui acord“.

In același timp, din corespon
dență reiese că anumite cercuri 
politice din S.U.A. caută în pripă 
pretexte cli ajutorul cărora s-ar 
putea frîna adoptarea unei hotă- 
rîri de comun acord pe baza pro
punerii sovietice. Potrivit afirma
ției corespondentului, aceste 
cercuri intenționează să ceară a- 
doptarea neîntîrziată a propunerii 
americane cu privire la luarea de 
fotografii din avion și să declare 
că „planul Eisenhower trebuie să 
fie adoptat ca parte a mecanismu
lui de control, în caz contrar tra
tativele nu vor duce la nimic“.

LONDRA 2 (Agerpres) — Pre. 
sa engleză acordă o mare aten
ție propunerilor făcute de delega
ția sovietică in cadrul lucrărilor 
subcomitetului Comisiei 
pentru dezarmare.

Ziarul laburist „Daily

O.N.U.

Herald'

consideră că în momentul de față 
se poate ajunge cu siguranță la 
un compromis între tezele occi
dentale și teza sovietică. „Ceea 
ce nu ar mai ierta în nici un caz 
popoarele, scrie ziarul, ar fi un 
nou impas steril în această ches
tiune".

„Chiar dacă ultimele propuneri 
sovietice nu sînt perfecte, scrie la 
rîndul său ziarul liberal „News 
Chronicle", ele se apropie îndea
juns de cele făcute anterior de 
occidentali pentru a justifica o 
examinare atentă și amănunțită a 
lor".

Ziarul conservator „Daily Te
legraph" face afirmația că „în- 
tructt Uniunea Sovietică și-a în
sușit și a dezvoltat propunerea lui 
Anthony Eden privind crearea 
unor zone de inspecție de cele 
două părți ale frontierei dintre 
lumea occidentală și lumea comu
nistă, occidentalii au fost puși în 
încurcătură".

Aceeași idee este exprimată și 
de agenția Reuter, potrivit căreia 
„cercurile oficiale occidentale au 
declarat sîmbătă că noul plan de 
dezarmare a U.R.S.S. ridică pro
bleme penibile pentru puterile 
occidentale, deoarece înglobează 
diferite propuneri pe care le-au 
prezentat mai întîi ele însele dar 
pe care le-au lăsat de o parte sau 
le-au modificat".

Bucurie la Reykjavik, 
îngrijorare 

la Washington
COPENHAGA 1 (Agerpres). — 

Presa daneză comentează hotărt- 
rea parlamentului islandez adop
tată la propunerea partidului pro
gresist și partidului social-demo
crat, de a se cere revizuirea trata
tului din anul 1951 cu S.U.A. și 
retragerea trupelor americane sta
ționate în Islanda.

Corespondentul din Reykjavik 
(capitala Islandei) al ziarului 
„Land og Folk“ transmite că ho- 
tărirea adoptată de parlamentul 
islandez de a îndepărta din (ară 
trupele americane a dat naștere 
la o bucurie generală la Reyk
javik.

Hotărirea parlamentului islan
dez a atras atenția opiniei publi
ce din celelalte țări scandinave. 
Astfel, ziarul suedez „Svenska 
Dagbladet", arătînd că „in Is
landa există o puternică opinie 
publică care dorește retragerea 
trupelor străine", subliniază: ,Js- 
'landezii au fost impresionați de 
măsurile rușilor îndreptate spre 
destinderea încordării internațio
nale".

Intr-o informație din New 
York, corespondentul ziarului 
„Svenska Dagbladet" scrie că 
„acțiunea parlamentului islandez 
îndreptată împotriva staționării 
trupelor americane în țară neli
niștește Washingtonul în primul 
rînd pentru că acolo există temeri 
în legătură cu o eventuală in
fluență psihologică a acestei ac
țiuni asupra altor țări membre ale 
N.A.T.O. și, în ultimă instanță, 
asupra solidarității politice din 
cadrul Uniunii Atlantice".

Franța și U. R. S- S. pot face 
mult pentru restabilirea 

încrederii între popoare
CUVINTAREA ROSTITA LA POSTURILE DE RADIO-TELEVIZIUNE 

SOVIETICE DE AMBASADORUL FRANȚEI LA MOSCOVA
In seara zilei de 1 aprilie, dl. 

Maurice Dejean, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
Franței în U.R.S.S., a rostit o cu
vîntare la posturile de radio și 
televiziune din Moscova. Dl. Mau
rice Dejean a spus printre altele:

Cînd am fost numit reprezen
tantul Franței la Moscova, am 
primit numeroase scrisori din 
partea compatrioților mei, din par
tea unor oameni pe care nici nu-i 
cunoșteam personal. Toți aceștia 
și-au exprimat în cuvinte simple 
urarea ca misiunea mea la Mos
cova să contribuie la întărirea 
prieteniei dintre Franța și Uniu
nea Sovietică, la apropierea din
tre cele două națiuni și guverne 
nu numai în problemele care pre
zintă interes pentru Franța și 
U.R.S.S., ci și în problemele care 
interesează popoarele din întrea
ga lume. Ca urmare a năzuinței 
profunde a celor două națiuni 
spre consolidarea păcii a și înce
put să se lărgească colaborarea 
dintre Franța și Uniunea Sovieti
că în domeniul culturii. S-au pus 
bazele colaborării și în domeniul 
economic.

Recent am avut o convorbire 
cu dl. Mihailov, ministrul vostru 
al Culturii, cu care am elaborat 
un program vast în domeniul 
schimbului cultural pe anul cu
rent. La Moscova și la Leningrad 
va fi prezentată o nouă expoziție 
a artei franceze, iar la Paris va 
fi organizată o expoziție de artă 
rusă din secolele 19 și 20. In luna 
iunie baletul Teatrului „Stanis- 
lavski și Nemirovici-Dancenko“ 
din MoscoVa va da spectacole In
tr-unui din cele mai mari teatre 
din Paris. In septembrie trupa 
Teatrului național popular francez 
va veni în turneu la Moscova. 
Toamna, în Franța va fi organi
zată o expoziție a arhitecturii so
vietice.

Atribuim o mare însemnătate 
schimbului de profesori și stu- 
denți, care a început și care, spe
răm că se va dezvolta în viito».

In sfîrșit, în domeniul relațiilor 
internaționale Franța și U.R.S.S. 
au incontestabil multe interese 
comune. Sînt aici numai de cîte- 
va luni, dar îmi pot da seama 
de pe acum de succesele ooținute 
de Uniunea Sovietică în domeniul 
producției industriale. Rezultatele 
celui de al cincilea cincinal și di
rectivele cu privire la cel de-al 
șaselea cincinal m-au uimit cu 
atît mai mult cu cit la sfîrșitul 
anului 1944 am putut constata per
sonal, cu prilejul unei scurte vi
zite în U.R.S.S., rănile adinei 
pricinuite de război. Știu foarte 
bine cîte sacrificii a trebuit să 
facă și cîtă muncă a trebuit să 
depună poporul sovietic pentru 
a-și reface economia națională, 
ruinată de război, și a ajunge la i 
realizările de astăzi, care permit 
Uniunii Sovietice să fie o mare 
putere industrială. Sînt convins 
că acum, cînd U.R.S.S. a atins un 
asemenea grad de dezvoltare, ea 
este deosebit de interesată ca 
popoarele ei să-și continue mun
ca constructivă și să culeagă roa
dele muncii lor în condiții de 
pace și înțelegere internațională.

Franța vrea de asemenea pace 
și înțelegere între națiuni. Și ea 
dorește, împreună cu celelalte po
poare, ușurarea poverii înarmări
lor, întărirea securității și crește
rea bunăstării generale. !

Unindu-și eforturile cu efortu
rile celorlalte țări prietene, Fran
ța și Uniunea Sovietică pot face 
mult pentru restabilirea încrede
rii între națiuni, necesară întăririi 
păcii, progresului economic al po
poarelor și propășirii geniului lor 
național.

Telegrame
Maiestății Sale MOHAMED V 

Sultanul Marocului
în numele Prezidiului Marii Adunări Naționale și al poporului 

rornîn, rog pe Majestatea Voastră să primească cele mai sincere 
felicitări în legătură cu proclamarea independenței Marocului.

Poporul romîn urează poporului marocan succese depline pe ca
lea propășirii sale pentru o viață prosperă și fericită.

îmi exprim convingerea că între R.P.R. și Maroc se vor dezvolta 
relații de prietenie și de rodnică colaborare.

Dr. PETRU GROZA
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne

MOSCOVA : Ziarele sovietice 
publică răspunsul președintelui 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Franceze, Guy Mollet, la te
legrama lui N. A. Bulganin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. trimisă cu ocazia 
semnării Declarației franco-maro
cane.

MOSCOVA : Cu prilejul sărbă
torii naționale a Greciei — Ziua 
Independenței, K. E. Voroșilov, 
președintele Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. a adresat 
Regelui Greciei Paul I, o telegra
mă de felicitare. Regele Greciei 
Paul I, a adresat lui K. E. Voro
șilov, președintele Prezidiului

t i
arestatul, mecanicul de locomotivă. Dumitru Pop băgă de sea
mă, uluit, că arestatul era desculț.

r-, De-asta calcă așa ușor.
Și-l duru gîndul că-nainte cu o jumătate de ceas și-a dorit 

să calce desculț, prin iarba îmbrobonită de rouă.
Se opriră.
Condamnatul îi privi îndelung pe toți. Buzele îi tremurau. 

Dumitru Pop urmări cu lăcomie, vrînd parcă să-și întipăreas
că pentru totdeauna în minte obrazul smead, gura subțire, fără 
culoare, cum omului sortit să piară, căruia maiorul i-a numărat 
ultimele ceasuri de viață, i se lipise părul de fruntea asudată,

Locotenentul îi spuse caporalului:
— Raportează domnului maior c-am alcătuit plutonul și că 

plecăm acum să executăm sentința. Ciobanu, tu să stai aici 
sentinelă.

Trei în față, unul în spate, doi pe de margini îl purtară 
pe mecanic spre păduricea din capul satului.

Arestatul calea tot atît de sprinten, fără să 
de pe arăturile nesemănate în primăvară.

★
Locotenentul Băbeanu aprinse cu mîna lui 

întinse omului. Acesta o luă și 1 se uită în 
neașteptată limpezime :

— Adică, toate după tipic...
— Nu, , nu după tipic. Niciunul din noi n-ar 

te rugăm să ne ierți pe noi, îi spuse Băbeanu. 
noi. peste citeva zile, va fi și mai greu...

Apoi, tăcură amîndoi, fumînd. La urmă, Băbeanu întrebă 
cu glasul surd :

— Ai vreo dorință ? Mă jur pe cuvîntul meu de om, că ți-o 
voi îndeplini.

Condamnatul oftă, tremurînd din tot trupul, fără să răs
pundă.

Undeva, în iarbă țistui un cosaș. Soarele, ridicat, aurea pă
durea din față. Lui Dumitru Pop toate, cîte se petreceau în 
fața lui, i se păreau ca dintr-o altă lume.

— Pluton, ascultă comanda la mine 1
Băbeanu nu comandase niciodată astfel. Dumitru Pop cre

dea că mai curînd locotenentul vrea să le explice ceva.
— Incărcați armele 1
Nici asta nu sună ca la instrucție.
— N-am să trag în el 1 Trag în pămînt.
Fulgerător își alese un loc prielnic, depărtat de prizonier, 

de frică să nu-1 nimerească nici din greșeală. Dar deprins să
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simtă bolovanii

o țigară și 
ochi zicînd

i-o 
cu

nuvrea... Nici 
Știu că pentru

aibă ce vedea în fața cătării, ochi într-un ciot, aproape înecat 
de iarbă, apucînd să observe că e neobișnuit de gfasă.

— Foci
Comanda îl ajunse ca din mare depărtare și, deși n-o înțe

lese. degetul trase de seceruica de oțel; umărul primi, învă
țat, reculul. In stînga, locotenentul își acoperise ochii hohotind. 
Plîngea și Neagu, ascuțit, cu sughițuri', ca un copil.

Nici n-au auzit că gara era bombardată de avioane rusești. 
Maiorul n-o să audă bubuitura, i se năzări lui Dumitru.

Cînd și-au ridicat ochii, condamnatul nu mai era în fața 
lor. Fugise.

— N-a tras niciunul. Doamne, doamne...
Drumul spre întoarcere l-au făcut tăcuți, privindu-și pe furiș 

locotenentul, care umbla repede, ușor, aprinzînd țigară după 
țigară. Se fereau să se privească unul pe altul...

In inima lui Dumitru Pop își găsise un loc, din ziua aceea, 
o liniște pe care nimic n-o,tulbură pînă în ziua cîrid î-ău să
pat groapa locotenentului. Dar nu la lași... ci, lîngă'. Arad, în 
Pîncota, sub un deal ca o unghie. Apoi, pe rînd au murit toți... 
Nedelcu și Crăciun în aceeași zi, Lugojan în Cehoslovacia. 
Ciobănașului i-a închis el ochii. Numai pe Vasile Neagu nu 
l-a văzut murind. Aflase însă că și-a dat sfîrșitul într-un 
spital de campanie, în ultima lună de război.

Nimeni n-a rămas 1 A rămas numai amintirea lor de' neș
ters în sufletul lui Dumitru Pop. Se gîndea des la ei, ca la 
niște frați. Amintirile îi erau însă totdeauna însoțite de zilele 
crunte, la care se silea să nu se mai gîndească.

Cu timpul, așezase anii de front, într-altă lume pe care 
nu ar mai fi putut-o îndura, astăzi.

— Cine m-ar crede ? Odată ce n-am martori... trebuie să tac.
Și totuși, vina cea mare e că am tăcut, că, într-un fel sau 

altul, am ascuns. Bănuitul se simte mai prost aecît tîlharul 
adevărat, gîndurile îl macină meTeu și nu-și găsește locul. 
Pentru că pe tî’.har nu-1 doare, pe cînd bănuitului îi e totdea
una îngreunată inima.

Astfel, Dumitru Pop se frămînta zile întregi, fără să gă
sească o ieșire, fără să se poată hotărî să scape de povară, 
neîndrăznind să povestească nimănui cum a scăpat de la moar
te, el și cu tovarășii săi, pe un mecanic de locomotivă. Era 
încredințat că i se vor cere dovezi. Aceste dovezi le înghițise 
războiul și se afla singurul rămas.

Or. mai greu decît orice, e să taci, să fii nevoit să taci, 
chiar cînd tu nu ai nici o vină.

Sovietului Suprem al U.R.S.S. o 
telegramă de răspuns.

MOSCOVA: Cu prilejul pro
clamării Republicii Islamice Pa
kistan și în legătură cu instala
rea ca președinte al republicii a 
lui Iskander Mirza, între preșe
dintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., K. E. Voroși- 
lov și președintele 
kander Mirza a 
schimb de mesaje.

KABUL: După 
ziarul „Islah“, guvernul Republi
cii Cehoslovace 1-a invitat pe 
Muhammed Daud, primul minis
tru al Afganistanului, să vizite
ze Cehoslovacia.

Ziarul scrie, că Muhammed

republicii, Is- 
avut loc un

cum anunță

Daud a primit cu recunoștință 
invitația prietenească a guver
nului Republicii Cehoslovace.

CAIRO: In ziua de 1 aprilie 
s-a deschis la Cairo în prezența 
unui mare număr de reprezen
tanți ai opiniei publice egiptene 
expoziția industrială a R.P. Chi
neze.

PARIS: Venind din Belgia a 
sosit la Paris delegația metalur- 
giștilor sovietici în frunte cu A. 
G. Șeremetiev, ministrul Siderur
giei al U.R.S.S. Delegația va vi
zita o serie de întreprinderi in
dustriale din Franța.

PRAGA: Recent au sosit
Praga peste 80 de turiști vest- 
germani, dintre care muiți vor 
urma tratamente în cunoscutele 
localități balneare din vestul 
Boemiei.

la

T

(Va urma)
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„distreazăBăieții se
Richard Keete și Anthony 

Scaletti, doi tineri soldați 
din „U. S. Army“ erau can
tonați de mai multă vreme în 
pitorescul orășel francez Or- 
leans. Cei doi yankei se plic
tiseau de moarte. Nici whis- 
ky-ul, nici „comicsurile", 
nici jazzul nu le putea a- 
lunga spleenul. Negura plic
tiselii nu le-o putea înde
părta nici amintirea legenda
rei fecioare din acest oraș — 
Jeanne d’Arc. Ori, cine știe 
— poate că tocmai umbra ei, 
a fetei care și-a dat viața, cu 
secole în urmă, luptînd îm
potriva cotropitorilor, ii a- 
măra și mai mult...

Și băieții au hotărît să se 
distreze. S-au îmbrăcat în 
haine civile și au oprit pri
mul taxi întîlnit.

— Du-ne la Paris — au 
ordonat ei.

Șoferul s-a supus. Pe drum, 
soldații s-au năpustit asupra 
lui, l-aii bătut strașnic, l-au 
aruncat aproape mort in 
mijlocul șoselei, iar ei și-au 
continuat liniștiți promenada 
spre orașul desfătărilor.

Keete și Scaletti au fost

curind arestați și condamnați 
la închisoare.

Poate n-ar fi meritat să ne 
referim la aventurile acestor 
soldățoi, dacă fapta lor ar fi 
un caz izolat. Dimpotrivă, 
zeci, sute de asemenea fapte 
au loc în țările unde stațio
nează „civilizatorii” de peste 
ocean.

Numai anul trecut 10.249 
de membri ai forțelor armate 
americane au comis, in afara 
serviciului, Infracțiuni care 
puteau fi condamnate de tri
bunalele străine. Totuși, ma* 
nifestînd o caritate deose
bită, autoritățile europene au 
hotărît ca mai mult de ju
mătate să fie judecați în 
S.U.A., iar in ceea ce pri
vește restul — 225 au fost 
achitați, 50 pedepsiți disci
plinar, 2595 au fost condam
nați la diferite amenzi, 1451a 
închisoare cu suspendarea pe
depsei, iar 120 stau și medi
tează în celulele lor de pe 
meleagurile europene la pă
catele săvirșite.

Ce să-i faci, așa-i cind bă
ieții se „distrează“.

Excelenței Sale dl. GUY MOLLET 
Președintele Consiliului de Miniștri al Franței

In numele guvernului romîn și al meu personal, vă rog să pri
miți, Excelență, cele mai sincere felicitări cu ocazia semnării de
clarației comune franco-marocane din 2 martie 1956 cu privire Ir 
proclamarea independenței Marocului.

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

Plecarea delegației R.P.R. la sesiunea 
comisiei economice pentru Europa a O.N.U.

Delegația R.P.R. la cea de a
11-a sesiune a Comisiei Economice 
pentru Europa a Organizației Na
țiunilor ’Unite care-și va începe 
lucrările la 5 aprilie la Geneva, a 
părăsit duminică Capitala.

Delegația condusă de tov. Va
lentin Steriopol, locțiitor al mi
nistrului Comerțului Exterior este

alcătuită din tovarășii Mihail Cio- 
banu, președintele Camerei de Co. 
merț a R.P.R., Ștefan Gal, delegat 
permanent al R.P.R. pe lîngă 
C.E.E., Paul Alexiu, director ad
junct în Comitetul de Stat al Pla
nificării și conf. univ. Valerian 
Stan șef de serviciu în Ministerul 
Afacerilor Externe.

Luna
Se știe că bolile mintale, 

în general, nu sînt molipsi
toare. Se pare, insă, că un 
anumit fel de nebunie se 
poate contracta chiar de la 
distanță. Este vorba de ne
bunia bussines-ului. „A face 
bani, cit mai muiți bani, prin 
orice mijloace 1" — iată ideea 
care frămîntă creierii înfier- 
blntați ai unor oameni ce să
lășluiesc pe malurile Hud- 
sonului.

Unul dintre aceștia s-a 
gindit de pildă, să fructifice... 
luna. A înființat o societate 
de dezvoltare a legăturilor 
interplanetare, care se ocupă 
cu vinzarea terenurilor de pe 
satelitul planetei noastre. Le 
vinde ieftin. Mal convenabil 
decît pămînturile din Okla
homa sau Alabama. Și să 
nu credeți că n-a găsit și 
clienți, amatori să albă o fer
mă pentru Weekend în lună.

Dar, iată, pe aripile vîntu- 
lui (sau, mai precis, prin in
termediul ziarelor și reviste
lor americane) microbii ne
buniei lunatice s-au răspîn-

t i c i i
dit cu iuțeală peste hotare, 
lin preot englez a și cumpă
rat terenul necesar construirii 
unei catedrale în lună, iar un 
francez, la fel de întreprin
zător, și-a asigurat locul pen
tru ridicarea unui hotel după 
ultima expresie a modei în 
văile cenușii ale vulcanilor 
din lună.

Nevrînd să rămînă mai 
prejos, un medic pediatru 
din Columbia a achiziționat 
o parcelă in lună pentru con
struirea unei clinici infan
tile. Ziarul francez „Paris- 
Press l’lntrasigent", care re
latează acest fapt, arată că 
aici între altele, se vor pu
tea trata orice fel de boli 
contractate de copii și nu 
numai cele datorite schimbă
rii de climă.

Pînă una alta, nu încape 
îndoială că medicul colum
bian are el însăși nevoie de 
un tratament. Și încă dintre 
cele mai serioase.

D. L.
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Opiniile lorCîștigători ai SPARTACHIADEI

Maier Ion

La Tokio - primele victorii

Szekeli Franciseiță Gabriela

Un turneu folositor

în
de

vreau să transmit
Io

E. MILAIRE 
căpitanul echipei de fotbal 

S. C. Charleroi
de 

fructuos

CONSTRU1ȚLVĂ

cinJÄiu

Cei mai buni din
2.000.000

„...Suflet tlnăr
Gînd curat...“

Iată doar două versuri din mar
șul tinerilor sportivi, cu care s-a 
încheiat duminică în sala Floreas- 
ca din Capitală Spartachiada de 
iarnă a tineretului, una dintre 
competițiile care au atras în 
treceri în jurul a 2 milioane 
tineri din țara noastră.

Cei mai buni au învins.
Spartachiada a fost doar pri

mul pas spre afirmare pentru 
mulți dintre participanții la fi
nale. Rămîne ca, muncind cu dîr- 
zenie, cu voință, începătorii de 
astăzi să pășească pe drumul ce 
duce spre măiestria sportivă.

Pentru cucerirea titlului de 
campion, finaliștii n-au precupe
țit nici un efort. Chiar dacă une
ori pregătirea lor tehnică n-a fost 
deosebită, ea a fost suplinită de 
o dorință puternică de a învinge. 
Pentru comportarea lor cu ade
vărat sportivă toți finaliștii me
rită felicitări, căci ei au depus

eforturi remarcabile pentru a re
prezenta cu cinste pe tovarășii 
din mijlocul cărora au plecat, ti
neretul din regiunile lor. Mai pre
sus decît rezultatele tehnice, fi
nalele Spartachiadei au constituit 
și un minunat schimb de expe
riență, un mijloc pentru ca fina
liștii, odată întorși la locurile 
lor de muncă să devină propa
gandiști înflăcărați ai mișcării 
de cultură fizică și sport în rîn- 
dul tinerilor.

La festivitatea de închidere a 
Spartachiadei în afara nume
roaselor premii acordate primilor 
trei clasați la fiecare probă, au 
fost premiați toți tinerii fina- 
liști. Participanții la tenis de 
masă au primit mingi „Barna“, 
iar șahiștii, garnituri de șah. 
Premii speciale au fost acordate 
celor mai tineri finaliști, pionierii 
Bodea Marius șt Dănilă C., ambii 
în vîrstă de 13 ani. De aseme
nea au mai fost oferite și 
premii speciale.

In sflrșit, primăvara mult așteptată a sosit. Soarele strălucește în toată splendoarea sa, 
bucurindu-se parcă și el de bucuria pe care o simțim cu toții. Pe străzi, oamenii surîd feri
ciți primăverii și o asigură de toată stima și dragostea lor.

Iubitorii sporturilor în aer liber trăiesc și ei din nou o viață intensă, tinerească. Dumi
nică, unii dintre ei s-au îndreptat grăbiți spre stadioanele din orașele și satele patriei, alții 
au pășit pentru prima dată în acest an pe poligoanele de tir. E firesc. In toată țara, du
minică a avut loc deschiderea oficială a sezonului sportiv de primăvară. S-au deschis por
țile stadioanelor și odată cu ele atleții și voleibaliștii, trăgătorii și handbaliștii, rugbiștii 
și cicliștii precum și ceilalți sportivi ai țării au susținut primele competiții în aer liber. 
Tot la 1 aprilie a Început Spartachiada de vară a tineretului.

In luna aprilie, viața sportivă a patriei noastre va fi marcată și de un alt eveniment 
deosebit de important. Pentru prima dată în țară se va organiza „Luna construcțiilor și 
amenajărilor de baze sportive" Această frum oasă acțiune va atrage tineretul nostru entu
ziast pentru a amenaja și construi baze sportive simple în sate și în orașe- Viața sportivă 
va puisa în cele mai îndepărtate colțuri ale țării.

, l
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SIMPLU 
BĂIEȚI

1. Maler Ion (Ti-
mișoara).

2. Munteanu Va-
lentin (Cluj).

3. Gavrilescu Mihai

Elena

Răduică Elena

In lunile aprilie-mai se des
fășoară „Luna construcțiilor și 
amenajărilor de baze sportive“- 
In această perioadă tineretul 
de la orașe și sate va fi an
trenat în vederea pregătirii, 
prin muncă voluntară, a ba
zelor și terenurilor sportive 
simple, necesare desfășurării 
Spartachiadelor de iarnă și de 
vară ale tineretului. In aceas
tă lună se va urmări în mod 
special construirea următoare
lor baze sportive, prin posibi
litățile locale:

— terenuri de fotbal; tere
nuri de volei ; terenuri de 
baschet; poligoane de tir; 
piste de atletism ; gropi pentru 
sărituri; bazine de înot; por
ticuri de gimnastică ; curse cu 
obstacole G.M.A.

In cadrul lunei construcții
lor și amenajărilor bazelor

sportive se vor confecționa cu 
posibilități locale, materiale și 
echipament sportiv.

Cu acest prilej, Comitetul 
Central al U.T.M. va decerna 
un fanion regiunii care se va 
evidenția în această mare ac
țiune patriotică.

De asemenea, va fi acorda
tă „Cupa Scînteii tineretului“ 
organizației de bază U.T.M. 
— una de la oraș și una de 
la sat — care vor obține cele 
mai bune rezultate.

Ziarul nostru va publica re
gulat informații, reportaje, 
fotografii, convorbiri, în le
gătură cu desfășurarea lunii 
construcțiilor și amenajărilor 
bazelor sportive. In același 
timp, ziarul va publica schi
țe de terenuri și explicații in 
ajutorul tinerilor constructori.

Aplauze nesftrșite. O palpi
tantă fază de joc s-a desfă
șurat în fața celor peste 
60.000 de spectatori. Minutul 
18 : Constantin șutează pu
ternic spre poartă. Balonul 
va fi interceptat de stoperul 
Matherussens care-l va trimi
te înapoi spre poartă.

UN „UNSPREZECE“ ÎNCHEGAT

Zaharia

(Iași).
SIMPLU 

FETE
1. Răduică 

(Timișoara).
2. Sandu Angela 

(Reg. Stalin).
3. Donțov Agripina 

(Galați).
DUBLU 
BĂIEȚI

1. Maier-Bodea (Ti
mișoara).

2. Grigoriu-Aharo- 
nlan (Galați).

3. Danko-Săniuță 
(Reg. Stalin).

DUBLU 
FETE

1. Hadnagy-Bursan 
(Cluj).

2. Nagy-Horvath 
(R.A.M.).

3. Sandu-Markus 
(Reg. Stalin).

DUBLU 
MIXT

1. Zsigmond-Bursan 
(Cluj).

2. Mureșanu-Enache 
(Constanța).

3. Grigoriu-Donțov 
(Galați).

Turneele de conso
lare au fost cîștigate 
de BursanJoița (Cluj) 
și Mureșanu Nicolae 
(Constanța).

TOKIO. — La 2 aprilie s-a 
deschis cea de a 23-a ediție a 
campionatelor mondiale de tenis 
de masă.

Echipa feminină a R.P.R. a Intil- 
nit in prtmul meci selecționata 
Indiei.

Cele două reprezentante ale 
țării noastre Angelica Rozeanu ți 
Ella Zeller au repurtat victoria cu 
scorul de 3—0.

Concomitent cu întrecerile com
petiției feminine au început și 
meciurile pentru Cupa Swaythling 
(bărbați). Echipa masculină a 
R.P.R. alcătuită din T. Reiter, T.

Harasztoși, M. Gantner a înre
gistrat o categorică victorie în pri. 
mul joc. Jucătorii noștri au dispus 
cu 5—0 de Filipine.

In turul doi echipa R.P.R. a pri
mit replica echipei Australiei. 
Formația noastră, alcătuită din 
T. Reiter, M. Popescu și M. Gant- 
tner a dominat întîlnirea repur- 
ttnd o nouă victorie cu scorul 
de 5—1.

Astăzi echipa masculină a 
R.P.R. va juca cu Hong Kong și 
Singapore, iar echipa feminină cu 
Coreea de Sud, S.U.A. și Hong 
Kong.

olenddr sportiv 
internațional

- Luna aprilie -
BOX : 14, R.P.R.-R.P.B. — juniori.
GIMNASTICA : 2-4, Concurs internațional în R.P.U.
LUPTE CLASICE: 7, R.P.R.-Egipt. 22, R.P.R.-C.S.R.
SCRIMA : 24-29, Concurs internațional în R.P. Polonă. 4-8, 

Concurs internațional în R.P.U.
BASCHET : 22-29 (R.P. Bulgaria), „Premiul orașului Sofia“.
FOTBAL: 8, Belgia-Olanda; II, Elveția-Brazilia; 14, Scoția- 

Anglia ; 15, Austria-Brazilia ; 18, Olanda-Luxemburg ; 22, lugo- 
slavia-R.P.R.; 25, Italia-Brazilia ; 29, Ungaria-Iugoslavia.

La toate meciurile — indiferent de sport •— prima echipă este 
organizatoare.
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Turneul pe care-l întreprind 
echipele masculine de baschet și 
volei „Spartak“ din Sofia — la 
invitația asociației „Dinamo“ — 
constituie un mijloc eficace 
antrenament și un 
schimb de experiență.

Spectatorilor, care au urmărit 
duminică seara evoluția echipe
lor de baschet Spartak Sofia și 
Locomotiva P.T.T., li s-a oferit 
un spectacol în care au abundat 
multe neregularități tehnice și 
tactice, în special la începutul 
jocului, lucru forțat de însăși e- 
chipa învinsă, Locomotiva P.T.T. 
Ce se poate spune despre Loco
motiva P.T.T. ? Jucătorii echipei 
au acționat desorganizat, indivi
dual și sporadic. Ei s-au înde
părtat de jocul colectiv care le 
putea asigura o comportare mai 
bună. In schimb, jucătorii bul
gari, care pînă spre sfîrșitul pri
mei reprize s-au angrenat în jo
cul romînilor, au dat apoi dova
dă de mai mult calm și price
pere în organizarea acțiunilor,

au gîndit mai bine tactic și au 
conceput scheme care le-au ușu
rat pătrunderea spre coșul ad
vers. De asemenea, ei au dovedit 
precizie și eficacitate în trasul 
de la semidistanță, arme care 
le-au adus bine meritata viotorie 
cu 54—50 (27—20).

I
 Urmărind îmbunătățirea jo
cului din punct de vedere teh
nic și tactic și nu urmări
rea rezultatului propriu zis, 
echipa bulgară și echipele ro
mîne, au furnizat jocuri, din 
punct de vedere tehnic, la un 
nivel slab. In jocurile de pînă 
acum s-a resimțit lipsa jocu- 
lui colectiv în atac și apăra-

♦ re.
♦ PETER ȘISKOV 

antrenorul echipei Spartak

Amatorij voleiului așteptau ca 
„Dinamo“ București să desfă-

Instantaneu fotografic
Zi însorită de primăvară... Un 

cer albastru, curat, fără o pică
tură de nor; un soare prietenos 
și vesel. In sflrșit, caldarîmul e 
din nou uscat și îndeamnă la hoi
năreală. Gîndul îți zboară la o 
plimbare la șosea, sau poate la un 
scurt popas pe o bancă în Cișmi- 
giu. Aci. deschizi un ziar și ci
tești: „La 1 aprilie — o gran
dioasă competiție de masă: 
Spartachiada de vară a tineretu
lui''. Sute de mii de tineri 
participă la întrecerile de atletism, 
înot, ciclism, handbal, oină, vo
lei, fotbal. „La 1 aprilie..." Ce-ar 
fi să aflăm cîteva noutăți despre 
marea întrecere, să vedem în ce 
stadiu se află pregătirile în Bucu
rești ? Cine ne-ar putea furniza 
cu competență o serie de informa
ții interesante in această direcție? 
Desigur că comitetul orășenesc 
C.F.S....

Iată-ne deci la fața locului. To
varășul Victor Clmpeanu, tehni
cian la serviciul instruire, ne pune 
„la curent". Pregătirile au în
ceput. Colectivul „Voința" a dat 
la tipărit afișe cu Spartachiada; 
echipamentul (mingi, ghete) a fost 
dat la reparat, iar la C.C.F.S. 
raionul Stalin a avut loc o ședință 
cu secretari ai organizațiilor de 
bază U.T.M. și președinți de co
lective sportive, în vederea defini
tivării pregătirilor.

In ultima clipă însă aflăm un 
lucru surprinzător: „Spartachiada 
nu poate începe în mod practic în 
Capitală la termenul fixat, de
oarece lipsesc... regulamentele 
jocurilor". Colectivele sportive din 
București 
sesia lor. 
întreabă : 
regulamentele? (Vezi fotografia 
noastră)

Intr-adevăr, lipsa regulamente-

n-au intrat încă în po- 
Tov. V. Cîmpeanu se 
„Vin sau nu mai vin

Echipa selecționată de fotbal a 
juniorilor din R.P.R. a repurtat un 
succes strălucit la turneul inter
național de la Budapesta cîștigînd 
cu 4-1 (0-0) meciul decisiv cu 
echipa Austriei.

Meciul începe cu atacurile echi., 
pei romîne care încearcă poarta de 
la distanță. Austriecii practică un 
joc cu pase laterale și rareori 
reușesc să pătrundă în careul e-

lor s-a făcut simțită. Aceasta însă rășenesc șl Comitetul orășenesc 
nu explică insuficienta populari- U.T.M. a instrucțiunilor primite 
zare de către Comitetul C.F.S. o- în urmă cu aproape două luni.

chipei noastre. Totuși, în minutul 
18 ei atacă periculos, dar- Mure- 
șan salvează în corner. Incepînd 
din minutul 25 echipa R.P.R. do
mină insistent. Cîteva ocazii bune 
sînt ratate de Mateianu și An- 
rrhel.
Prima repriză se termină 0-0.

După pauză, echipa noastră a- 
tacă dezlănțuit, destrămînd com
plect apărarea austriacă. In mi
nutul 46 Mateianu îl deschide pe 
Angliei care șutează de la 20 de 
metri și înscrie imparabil în col
țul sting. încercările jucătorilor 
austrieci de a egala sînt zadar
nice. Apărarea echipei R.P.R. e în 
formă mare. Mateianu inițiază un 
nou atac în minutul 50, driblează 
doi apărători și îl pune pe Văcaru 
în poziție de șut. Acesta de la 12 m. 
introduce mingea în plasă. Scorul 
este 2-0 în favoarea echipei R.P.R. 
Patru minute mai tîrziu. Anghel 
înscrie al treilea punct după ce 
a trecut în dribling de întreaga 
apărare a echipei Austriei. Echipa 
noastră presează insistent. Mijlo
cașii Jenei și Tabarcea alimentea
ză în permanență atacul cu mingi 
foarte bune. In minutul 66 ta
bela de marcaj indică 4-0 pentru 
echipa R.P.R. Jenei a înscris cu 
un șut puternic de la 25 de metri. 
Echipa austriacă înscrie punctul 
de onoare în minutul 70 prin Gras, 
serbauer.

Din echipa R.P.R. s-au remarcat

Am aplaudat cu toți, duminică, fotbal 
din tribunele stadionului „23 Au- • răsplătite 
gust“, victoria fotbaliștilor Ca
sei Centrale a Armatei. Primul 
meci internațional de fotbal din 
acest an — prima victorie inter
națională obținută în acest an, 
în Capitală. Ne-am bucurat sin
cer că această victorie a fost rea
lizată în fața unei echipe valoroa
se, aceeași care în acest an a ob
ținut victorii concludente asupra 
formațiilor franceze Sedan, Va
lenciennes, precum și un valoros 
rezultat de egalitate în compa
nia echipei iugoslave „Steaua 
Roșie“ din Belgrad. Intr-adevăr, 
nu atît prin scopul partidei, dar 
mai ales prin jocul tehnic, com- 
binativ, în forță și totuși elegant, 
jucătorii clubului belgian S. C. 
Charleroi au dovedit că recentele 
succese obținute pe tărîm inter
național nu sînt întîmplătoare. 
In cabină, după terminarea jo
cului, Beerens, interul stîng al 
echipei belgiene și autorul go
lului oaspeților — la întrebarea 
„ce impresie are despre joc în 
general ca și despre jucătorii ro
mîni“ — ne-a spus următoarele: 
„Personal despre joc pot spu
ne că a fost uneori foarte 
frumos și aceasta mai mult da
torită romînilor. Ei au fost mult 
mai rapizi decît noi. Au un de
maraj bun. joacă în adîncime 
și, în plus, fotbaliștii echipei 
C.C.A. au cîștigat aproape toate 
duelurile aeriene în jocul de 
cap“.

Ce putem spune despre învin
gători ? Desigur multe cuvinte 
bune. „Unsprezecele“ echipei 
C.C.A. a oferit zecilor de mii de 
spectatori, mai cu seamă 
repriza a doua, momente

de calitate superioară, 
cu aplauze entu

ziaste. Toți jucătorii au luptat 
cu o însuflețire deosebită pen
tru victorie, cu tenacitate, in
sistență și ceea ce este îmbu
curător, au atacat continuu cu 6 și 
chiar cu 7 oameni. Aceasta a fost 
adevărata echipă a C.C.A., echipă 
care — deși sîntem la început de 
sezon — manifestă o formă tot 
mai bună. Toți jucătorii echipei 
C.C.A. trebuie felicitați, însă me
rite deosebite în obținerea vie- • 
toriei au avut mijlocașii de mar
gini Onisie, Bone, Cacoveanu, 
Constantin șl Tătaru (în special 
în partea a doua a jocului).

S. C. Charleroi s-a dovedit a fi 
o echipă valoroasă, care pune un 
accent deosebit pe tehnica indivi
duală. Intr-adevăr, luați indivi
dual, cei 11 reprezentanți ai echi
pei din micul orășel belgian Char
leroi au demonstrat o tehnică su-

perioară, care Ie-a per
mis să creeze uneori fa
ze spectaculoase. Păcat 
însă că în fața porții, 
oaspeții, cu excepția go
lului spectaculos înscris 
de Beerens în minutul 12 
de joc, nu au avut fina
litate în acțiune. De ase
menea condiția fizică 
este una din „probleme
le“ nerezolvate ale jucă
torilor belgieni

Sezonul fotbalistic in
ternațional în Capitală a 
fost deschis printr-o vic
torie prețioasă, obținută 
în fața unui adversar 
valoros. Nu putem decît 
să cerem fotbaliștilor 
noștri fruntași ca și de 
aci înainte să valorifice 
condițiile create, în ve
derea ridicării pe o treap
tă superioară a jocului 
cu balonul rotund.

CALĂRAȘANU

jÄOZuO tuxe QXÂg

YUjiàjlC* -

„Am așteptat cu multă nerăb
dare jocul de la București. Cu 
toate, că rezultatul nu ne poate 
mulțumi, țin să remarc totuși că 
întîlnirea a fost foarte frumoasă. 
Sportivitatea jucătorilor este un 
lucru firesc. M-a impresionat însă 
în mod deosebit obiectivitatea pu
blicului sportiv care nu a făcut 
nici un fel de diferență între cele 
două echipe și firește calitatea 
arbitrajului.

Și acum, 
simpaticilor tineri romîni că 

o caldă amintire.

șoare duminică seara un joc la 
nivelul^ posibilităților, mai ales 
că jucătorii acestei echipe pose
dă experiența jocurilor interna
ționale. Aceștia nu au știut să 
se descurce în fața unui adver
sar, dornic de afirmare, dar al 
cărui atac nu a dat randamentul 
scontat. „Dinamo“ București a 
întrebuințat arme ușoare într-un 
joc tipic, fără variații tactice, 
în atac, fără agresivitate. Meri
tul dinamoviștilor constă în a- 
ceea că au știut totuși să lupte 
în momentele dificile, fapt ce 
le-a adus victoria cu 3—1. Ju
cătorii bulgari s-au prezentat 
mai bine decît în primul joc: 
excelenți în apărare, dar slabi în 
ofensivă.

I. N.

Un strălucit
succes

în
Și _____ , ,a
Furst și Safranek.

După joc Karl Geyer, consilier 
tehnic al federației austriece de 
fotbal a declarat: .Juniorii ro
mîni au meritat această victorie 
pentru că au fost net superiori în 
repriza a doua. Echipa R.P.R. a 
cîștigat de o manieră categorică 
locul Intîi In seria a doua și eu 
consider că este una din cele mai 
bune formații participante la tur
neu. Stancu și Anghel sînt jucă
tori de mare clasă".

(Agerpres)

mod deosebit Anghel, Stancu 
Mateianu, iar de la austrieci

DINAMO BUCUREȘTI — 
DARING ROYAL 4-1

Echipa de fotbal Dinamo Bucu
rești și-a încheiat scurtul său tur
neu în Belgia, întîlnind luni la 
Bruxelles echipa Daring Royal, 
din prima divizie a campionatului 
belgian. Fotbaliștii romîni au re
purtat o frumoasă victorie cu sco
rul de 4—1 (3—1).

Portarul De Sutter nu va putea opri mingea să intre în plasă.
Acum, scorul este de 2-1 pentru C.C.A. I

CAMPIONATELE MONDIALE 
DE SCRIMA JUNIORI

La proba de floretă fete, , re
prezentantele țării noastre au 
avut o comportare excelentă, 
lată clasamentul după disputarea 
turneului final.

1. Ildiko Reito (R.P.U.) 6 v.;
2. Maria Taitiș — Vicol (R.P.R.), 
5 v. ; 3. Me6s (Săar) 4 v.; 4. 
PortaiUe (Franța) 3 v.; .5. Oțga 
Orban (R.P.R.) 3 g.: 6. Ecate- 
rina Orb (R.P.R.) 3 v. ; 7. Agoș- 
ton (R.P.U.) 3 v.; 8. Salbach 
(R.P.P.) 1 v.

CAMPIONATELE MONDIALE 
STUDENȚEȘTI DE ȘAH

La Upsala, in Suedia, va în
cepe la 5 aprilie cea de a treia 
ediție a campionatelor mondiale

In 
teîor 
fâșii

studențești de șah pe echipe. Echi
pa studenților romîni va fi alcătui, 
tă din următorul lot: maeștri 'spor
tului P. Voiculescu și I. Szabo, 
precum și candidații de maeștrii 
T. Ghițescu, V. Drimer, A. Griin- 
sberger și M. Suta,

16 RECORDURI...
cadrul finalelor campiona- 
individuale de haltere frun- 
acestui sport au ameliorat 

de 16 ori recordurile republica
ne. Trebuie menționate rezulta
tele excelente obținute de repre
zentantul Casei Centrale a Ar
matei, Silviu Cazan, care în 
cadrul categoriei grea a amelio
rat toate recordurile (împins 
137, 5 kg.; smuls 125 kg. și a- 
runcat 160 kg.), obținînd la tri- 
atlon 422,5 kg. Trebuie scoasă 
în evidentă comoortarea bună a 
tinerilor halterofili Lazăr Bo- 
Joga (care a cucerit titlul de 
campion al categoriei mijlocii), 
Mihai, Gusbeth, Ion Munteanu 
Iancu

lon
Cioarec și alții.

★
Ieri după amiază a avut loc 

de fotbal dintre Progre-meciul
sul-Bueurești și Flamura Roșie- 
Arad. Victoria a revenit Flamu- 
rei Rpșij cu scorul de 2—1.

ANGHEL STANCU JENEI MUREȘAN

„Charleroi este o echipă pregă
tită tehnic, în general ca toata 
echipele belgiene. Mi-a plăcut 
mult jocul oaspeților, mai cu sea
mă în prima repriză. O impresie 
deosebită mi-a lăsat stoperul Ma- 
therussens, iar din linia de îna<n-r 
tare Op De Beek st interul «ting 
Beerens. Fotbaliștii însă nu au 
avut condiție fizică mulțumitoare, 
fapt care a făcut ca în repriza a 
doua, ei să aibă momente de că
dere.

Sînt bucuros, firește, de victo
ria noastră, însă nu pot fi pe de
plin satisfăcut de jocul echipei, 
care nu s-a ridicat uneori la un 
nivel calitativ superior. Totuși... 
sînt mulțumit : 4—1 1

ALEX APOLZAN 
căpitanul echipei de fotbal 

C.C.A. București

Turneul de șah 
de la Amsterdam

prezintă astfel : 
puncte (din 3 parti- 
Keres și Bronștein 
(din 4 întîlniri), 

2 puncte ; Spaski

în turneul de șah de la Am« 
sterdam, după 4 runde clasa
mentul se 
Smîslov 2'/j 
de); Gheller, 
2'/i puncte 
Panno, Filip
l'/j puncte, (și o partidă între
ruptă); Szabo l'/2 puncte; Pil- 
nik un punct; Petrosian zero 
puncte (două întrerupte). ____ >
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