
VINE 1 MAI!
mească noul anotimp, după 
datină, înnoindu-și casele și 
curțile în curățenie mare.

In industrie, de sigur, nu e 
de ajuns un „asalt". întîmpi- 
narea zilei de 1 Mai poate 
însă prilejui pe deplin ridica-
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AGA IN FIE. 
CARE AN 1 Mal 
este în țara noa
stră bilanțul u- 
nor noi realiză
ri, aceasta se 
datorește mult 
și faptului că

alături de celelalte sărbători 
populare, 1 Mai constituie de 
fiecare dată o treaptă pe care 
oamenii muncii se străduie să 
o urce, ridicindu-se pe sine o 
dată cu industria și agricul
tura pe care sînt stăpîni.

Adăugind la cele de mai 
sus și faptul că, așa cum a 
observat toată lumea, dar ni
meni așa bine ca tinerețea, în 
prag de unu Mai e primăvară, 
se topesc nămeții și răsar 
ghioceii, e cum nu se poate 
mai de la sine înțeles de ce 
acum ne prindem cu atîta spe
ranță și zîmbet în ceea ce se 
numește întrecerea socialistă 
în cinstea lui 1 Mai.

Nu-i vorba numai de entu
ziasmul anotimpului tinereții. 
In muncă, în creație, tineretu
lui, ca și tuturor celor ce mun
cesc, îi stăruie acum îndru
mări de seamă — hotăririle 
celui de al II-lea Congres al 
P.M.R.

Cu grijă de gospodar să ne 
uităm în jurul nostru în noua 
etapă de întrecere. O știm: am 
realizat multe. Un nou furnal
— cel mai mare din țară — 
e aproape să intre în funcțiu
ne, pretutindeni se obțin suc
cese pe calea întăririi patriei 
și ridicării bună stării. Dar 
cîte lucruri încă tot nu ne 
mulțumesc ?

Cine nu observă că prețul 
de cost e uneori prea mare ?

Utilajul în industria petro
liferă, în textile, în siderurgie
— de pildă — tot nu e pe de
plin folosit. Incă-s multe ab
sențele din producție și împo
triva lor nici organizațiile 
U.T.M. nu duc îndeajuns mun
ca politică necesară.

Intr-o serie de ramuri ra
portul dintre creșterea produc
tivității muncii și cea a sala
riului mediu nu e satisfăcător.

Buzunarele multor întreprin- 
deri au găuri : se scurg prin Ț 
ele șl materii prime, și timpi j 
de lucru, și rebuturi. p

Deși e primăvară, nu toate 
șantierele s-au trezit încă din 
somnul iernatic.

Iar nu puțini dintre cumpă
rători se ciocnesc în magazine 
de defecțiunile industriei ușoa
re — de produse textile și în
călțăminte de slabă calitate, 
care zac mult în stocuri, în 
timp ce unele sortimente ne
cesare — mărfuri de primă-

•R La Depoul stației 
C.F.R. Bîrlad colectivul 
de muncitori, maiștri și 
tehnicieni s-a hotărît ca 
în cinstea zilei de 1 Mai 
să scoată pînă la 1 apri
lie din reparație, la pro
bă, locomotivele 324467 
324561.

In ziua de 1 aprilie 
locomotivele au fost repa
rate.
(coresp. Strat Benone)
* Brigada de tineret 

nr. 1 de la furnalul nr. 6 
din Combinatul Siderur
gic „Gh. Gheorghiu-Dej“ 
Hunedoara, a chemat la 
întrecere brigăzile de ti
neret de la furnalele 
Uzinei „Victoria" Călan 
pentru: depășirea planu
lui de producție cu cel 
puțin 2 la sută, buna în
treținere a agregatelor, 
eliminarea totală a ab
sențelor nemotivate și 
altele.
(coresp. Andrei Suciu)

■ir La mina Țebea, în 
întrecerea purtată în 
cinstea zilei de 1 Mai, 
brigăzile conduse de mi
nerii Gherman Teodor și 
Cleștiu Nicolae în urmă 
aplicării metodei 
lui ciclic și-au 
tn luna martie 
de plan cu peste 
tone cărbune.

graficu- 
întrecut 

sarcinile 
1000 de

rea la un nivel superior a în
trecerii, mai ales prin extin
derea planificată a metodelor 
înaintate.

Paralel cu îndeplinirea sar
cinilor cantitative care decurg 
din planul anual, o mult mal

mare atenție trebuie acordată 
realizării in industria grea, la 
fel ca și în Industria ușoară, 
a unor produse care să fie nea
părat de cea mai bună cali
tate.

Zilele acestea, în grupele 
sindicale, ca și în consfătui
rile brigăzilor de tineret ce 
încununează munca primului 
trimestru, zeci și sute de mii 
de băieți și fete sînt gata să-și 
ia și ei noi angajamente în 
cinstea lui 1 Mai.

împreună cu organizațiile 
sindicale, comitetele și birou
rile organizațiilor U.T.M. au 
menirea să ajute pe acești ti
neri : acum — să-și ia anga
jamente pe măsura realelor 
lor posibilități, întrec'nd rea
lizările anterioare, iar mîine 

•— să le înfăptuiască cu succes.
Faptul că întrecerea în cin

stea zilei de I Mai întîmpină 
o sărbătoare nu înseamnă că 
ea trebuie să aibă o nuanță 
trandafirie, jubiliară. Dimpo
trivă, întrecerea trebuie să 
prilejuiască o muncă modestă 
și perseverență, de zi cu zi, 
critica necruțătoare a lipsuri
lor și greutăților care stau în 
calea îndeplinirii sarcinilor de 
plan.

...Dacă în fiecare an 1 Mai 
este în țara noastră bilanțul 
unor noi realizări, se datorește 
mult și faptului că aceasta, ca 
și celelalte sărbători populare, 
constituie de fiecare dată o 
treaptă pe care oamenii muncii 
se străduiesc să o urce, 
c;ndu-se pe sine o dată 
industria și agricultura 
care sînt stăpîni.

Adăugind Ia cele de 
sus și faptul că, așa cum a 
observat toată lumea dar ni
meni așa bine ca tinerețea, în 
prag de unu Mal e primăvară, 
se topesc nămeții și răsar 
ghioceii, e cum nu se poate 
mai de la sine înțeles de ce 
acum ne prindem cu atîta spe
ranță și zîmbet în ceea ce se 
numește întrecerea socialistă 
în cinstea lui 1 Mai.

„Scînteia tineretului

<•
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Prclcteri din toato Çàrüe, uniji-và!

•••

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
Anul XII, Seria Il-a, Nr. 2159

In interesul continuei întăriri și dezvoltări a relațiilor de co
laborare prietenească între Republica Populară Democrată Co
reeană și Republica Populară Romînă, guvernul R.P.R. a invitat 
o delegație guvernamentală a R.P.D. Coreene, în frunte cu pre
ședintele Cabinetului de Miniștri, mareșalul Kim lr Sen, să vizi
teze Republica Populară Romînă.

Mareșalul Kim Ir Sen a primit cu satisfacție această invitație.
(Agerpres)

FIRE TEXTILE TRAINICE

OASPEȚI DRAGI,
în mijlocul tinerilor noștri

PLOEȘTI (De la trimisul nos- 
?tru). — Grupul de delegați ai 
’ Comsomolului, în frunte cu Ale- 
’.xandr Aksionov, prim-secretar al 
’.C.C. al Comsomolului diri Bielo- 
• rusia, membru în Biroul C.C. al 
^ComsOmâluluî, vizitînd regiunea 

vară, mărfuri pentru copii — pPloești, a luat cunoștință de suc- 
se găsesc în prea mică măsură, pcesele membrilor G.A.C. „Filimon

Sîrbu“ și cele ale tinerilor de la 
G.A.S. „Tudor Vladimirescu“ —

Poporul obișnuiește să pri-

Bun venit la Bicaz 1

producție dublă față de perioada 
anilor 1938—1939.

Despre munca însuflețită, des
pre succeseie brigăzilor de tine
ret de aici, oaspeților sovietici le-a 
vorbit tînărul inginer Ibrahim.

La sonda 200, ca și la sonda 
307, tinerii petroliști au primit de
legația comsomolistă cu un deose
bit entuziasm. Inginerul Dima a 
explicat oaspeților : „Săpăm sonda 
cu turbină sovietică și aplicăm cu 
succes forajul dirijat“.

Vizita pe care delegația com- 
somoliștilor a făcut-o petroliștilor 
de Ia Băi’coi, schimbul de păreri 
și de experiență, va stărui multă 
vreme în amintirea tinerilor de

ACTIVITATEA CULTURALĂ 
A STUDENȚILOR ROMÎNI 

DIN LENINGRAD
Studenții romîni care studiază 

la Universitatea „A. A. Jdanov" 
din Leningrad, duc în timpul li
ber o bogată activitate culturală 
îndreptată spre popularizarea ar
tei și culturii poporului romîn 
printre oamenii sovietici.

Colectivul nostru de studenți 
are un cor bine pregătit, care dă 
numeroase concerte tn școli, tn 
uzine, pe scenele cluburilor, 
un mare succes se bucură 
chestra de muzicuțe, formată 
8-10 studenți, care are un 
gat repertoriu de clntece popu
lare romtnești și sovietice.

Foarte cunoscută și apreciată 
este și echipa noastră de dan
suri populare romtnești. Repre
zentațiile ei au cules multe lau
de. De cîteva ori, spectacolele 
cu participarea echipei noastre de 
dansuri au fost transmise la pos
tul de televiziune din Leningrad.

Tn timpul vacanței de iarnă, 
colectivul cultural al studenților 
romîni de la Universitate a fost 
invitat să dea spectacole în cîte
va școli și uzine din raioanele re
giunii Leningrad. Despre tntîlni- 
rile studenților noștri cu tinerii și 
pionierii sovietici s-au publicat 
articole șl fotografii tn ziarul co
mitetului regional al Comsomolu- 
lui 
nai „Leninskaia 
tre studenții care 
au fost tovarășii 
doiu (facultatea
Stelian Stoica, loan Cauc (facul
tatea de filozofie) și mulți alții.

Tn prezent, colectivul cultural 
se pregătește tn vederea partici
pării la unele festivaluri tn cin
stea zilei de 1 Mai,

PETRE DAVID
student al Facultății de științe 
juridice a Universității „A. A. 

Jdanov“ din Leningrad

Valea Călugărească. Apoi, tinerii 
sovietici au fost oaspeții tinerilor 
petroliști de la schela Băicoi.

Din cuvîntul de bun sosit rostit 
de tovarășul Ion Constantinescu, 
secretarul comitetului de partid al 
schelei, oaspeții au aflat felul în 
care s.a dezvoltat schela în^anii 
puterii populare. Schela Băicoi, 
considerata de capitaliști secă
tuită și nerentabilă, dă astăzi o

„Smena" și tn ziarul raio- 
Znamla". Prin- 
s-au evidențiat 
Grigore Dron- 
de ziaristică ),
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Fiecare zi, fiecare ceas
folosite din plin la însămînțări

Noutăți 
de pe frontul 
însămînțărilor

INGINERUL ȘEF
IAȘI (de la corespondentul' 

nostru).
• Șase atelaje de la gospodă

ria agricolă colectivă „8 Martie" 
din comuna Ferești, raionul Vas
lui, au ieșit în ziua de 5 apri
lie la însămînțări, Colectiviștii 
Alecu Modoranu, Ilinca Potoroa- 
că și utemistul Nicolae Bocîncă 
au însămînțat în această zi în
treaga suprafață de orz a gospo
dăriei. Urmînd exemplul tor, pe 
coastele însorite, acolo unde s-a 
zvîntat pămtntul, 19 atelaje ale 
țăranilor muncitori au ieșit la tn- 
sămlnțat. Țăranii muncitori Con
stantin Ungureanu, Nicolae Ru- 
su, Brighiac și alții au însămtn- 
țat în această zi aproape 15 hec
tare cu orz și ovăz.

• Semnalul că In comuna Cum
păna, raionul Negru Vodă, au în
ceput muncile tn campania agri
colă de primăvară l-au dat co
lectiviștii de la gospodăria agri
colă colectivă „23 August" din a- 

I ceastă comună. Ei au însămînțat 
| 230 hectare și au executat alte 

lucrări agricole pe o suprafață de 
40 hectare în vederea tnsămînță- 
rilor.

In frunte au fost utemiștii Du
mitru Malacu, Tudor Bădilă, Ma
rin Preda, Behadin Apti, Nicolae 
Ivănescu, și Manele Rizea.

Corespondent 
ȘACHIR ISMET

Este interesantă munca 
tinerei laborante Fănica 
Cristoiu. Aparatul lîngă care 
a fost fotografiată este un 
dinamometru sovietic D.S.-3,

cu ajutorul căruia se deter
mină durabilitatea firelor 
produse de Filatura Romînă 
de Bumbac.

Foto: Agerpres'

BICAfî (De la trimisul nostru). 
Duminică dimineața constructo- 

i hidrocentralei V. I. Lenin- 
Bicaz, au întîmpinat un grup de 
membri ai delegației Comsomolu- 
lui care ne vizitează țara.

Conducătorul delegației comso- 
moliste, tovarășul Alexandr Aksio. 
nov, a adus constructorilor hidro
centralei salutul tineretului sovie
tic.

Oaspeții au fost conduși apoi la 
sediul comitetului de partid. Aici, 
în fața unei hărți, directorul ge
neral al construcției le-a prezen
tat oaspeților o viziune de ansam
blu asupra hidrocentralei și a mo
dului în care se desfășoară con
strucția.

Oaspeții au vizitat apoi șantie
rul „Stejarul“.

Ei au rămas multă vreme în 
mijlocul brigadierilor.

Început de primăvară în București
In acest început de primăvară 

întreaga Capitală a devenit un 
mare șantier de înfrumusețare a 
orașului. Pe marile bulevarde și 
pe străzi, pe malurile lacurilor 
Herăstrău, Floreasca și Tei, în 
parcuri și grădini se plantează 
pomi și flori, se amenajează noi 
spații verzi. Numeroși locuitori 
participă la înfrumusețarea 
Bucureștiului. Unele din spațiile 
verzi din cartierele orașului sînt 
preluate de pionieri, școlari și 
gospodine, care le vor curăți și 
vor amenaja zone de flori, trans- 
formîndu-le în locuri de odihnă 
și distracție.

De-a lungul șoselei Kiseleff, as
faltată toamna trecută, ca și pe 
marginea aleilor au fost plantate

garduri vii de arbuști ornamen
tali și mahonie, iar în pajiștile 
parcului se plantează pomi orna
mentali și se fac rondouri de 
trandafiri, betunii etc. In pădurea 
Băneasa, ca și în pădurea Tunari, 
se fac lucrări de . amenajare a 
unor parcuri moderne unde în 
cursul verii viitoare se vor orga
niza serbări cîmpenești.

De asemenea, de cîteva zile, 
pe străzile și bulevardele Bucu- 
reștiului au început lucrările în 
vederea plantării a zeci de mii de 
arbuști.

In patru zile
Tn cele 4 zile favorabile pentru 

lucru din cursul săptămînii tre
cute, în raionul Caracal au fost 
executate arături de primăvară pe 
o suprafață de 714 ha. și a fost 
însămînțată cu ovăz, mazăre și 
diferite plante legumicole o supra
față de 672 ha. In același timp 
au fost grăpate 2.438 ha. arături 
de toamnă și 1946 ha. culturi de 
toamnă. Odată cu executarea ară
turilor de primăvară, au fost îm
prăștiate pe cîmp 19.120 tone de 
îngrășăminte naturale.

Zilele bune de lucru au fost fo
losite din plin și de către culti
vatorii de legume din raion. Pen
tru producerea răsadurilor ei au 
însămînțat o suprafață de 5.912 
m.p. în paturi calde și au con
fecționat 11.000 de ghivece nu
tritive.

Cu o valiză în mtnă 
și cu un rucsac în 
spate — întreaga lui 
avere de fost student 
și. tînăr inginer — 
Constantin Nichita cp-, 
bora, pe la sfîr- 
șitul lunilor de zăduf 
ale anului 1954, în 
gara Fetești. Primii 
pași sînt pași de mari 
emoții. Instinctiv, mi
na îi aluneca mereu 
spre buzunarul de la 
piept, în care se afla 
decizia ministerului: 
„Prin prezenta, Con
stantin Nichita, se nu
mește inginer mecanic 
șef la S.M.T. Fetești".

Emoție și clipe de 
cumpănă.

— Aici să fie S.M.T.- 
ul ? Nu se poate, am 
fost îndrumat greșit, 
tuși aici trebuie să fie, 
vreme ce tot timpul e plin 
fier, tractoare și mașini.

Se lăsă ostenit pe colțul 
valizei.

— Inginer mecanic-șef la 
S.M.T. Fetești! Ce te faci, 
Costea ? Cum o vei scoate la 
capăt ?

Prin fața ochilor prinseră 
a-i trece parcă priveliștile 
mult îndrăgite în frumoșii 
ani de studenție: Saratovul, 
S.M.T.-urile din Turcmenia, 
Ucraina, Georgia. TI văzu și-l 
auzi parcă, din nou, pe bătrî- 
nul său profesor de la „repa
rații", Alexei Ivanovici. „Ai 
să întîlnești multe greutăți. 
Să ne scrii, împreună le vom 
dezlega mai ușor".

— Greutăți ? Dar ce greu
tăți? II Aci totul trebuie fă
cut de la început.

De la început și cu nădejde.
★

S-au scurs cîteva luni. 
Toamna s-a sfîrșit. Începea 
examenul cel mare, prima 
campanie de reparații.
Vechiul director a fost desti
tuit. iar altul în loc nu fusese 
numit. Peste cîteva zile, pe 
numele lui Nichita sosesc 
două adrese ministeriale: 
„Prin prezenta vă facem cu
noscut că ați fost numit labo- 
rant-șef la stațiunea experi
mentală I.C.A.R. Mărculești", 
„Prin prezenta vă aducem la 
cunoștință că ați fost numit 
tn comisia controlului de stat 
pentru regiunea Constanța". 

Clipe de cumpănă.
Nichita năvălește tn seara 

aceleiași zile în biroul primu
lui secretar raional de partid 
șl fără nici un cuvînt ti pune 
pe masă cele două decizii.

pe înde-Secretarul le citește

părăsești— Va să zică ne 
și tu?

— Sfătuiește-mă, 
Muslin, ce să fac ?

— Hm! Să te
zici ? Cu toate că într-o ase
menea împrejurare e mai bine 
ca omul să hotărască singur, 
dacă (ii neapărat am să-ți spun 
și părerea mea. Funcția de 
membru al comisiei controlu
lui de stat pentru regiunea 
noastră e o funcție mare, 
înaltă, poate cu mai puține 
greutăți, cu mai puțină bătaie 
de cap, iar cit privește munca 
la stațiunea experimentală e 
totuși o muncă științifică, 
frumoasă. La S. M. T. ai vă
zut singur cîte greutăți
sînt, le-ai simțit pe pro- 
pria-(i piele. Să nu-țl faci 
iluzii că pe viitor vor fi mai 
puține greutăți. Tu ești ute- 
mist, comuniștii din stațiune 
(i-au acordat mare cinste pri- 
mindu-te candidat de partid, 
iar utemiștii te-au ales tn bi
roul comitetului lor raional. 
După cum vezi, oamenii noș
tri (i-au acordat toată încre
derea. Dacă tu crezi că ai pu
tere să lupți cu greutățile, 
atunci rămîi, de nu. eu 
sfătuiesc să primești una 
cele două propuneri.

— Va să zică așa ?
■— Da, așa I
Nichita luă de pe masă 

două decizii, le vîrt înapoi tn 
buzunarul paltonului și, fără 
să mai spună nici un cuvînt, 
ieși. A doua zi, la S.M.T. Fe
tești se ținea ședință. Tn jurul 
lui Nichita, comuniștii, ute
miștii, mecanizatori din sta
țiune.

Continuare în pag. Il-a)
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In paradisul plantelor
CONFLICT
INTRE SPAȚIU ȘI TIMP

Anul III al Facultății de tehnolo gie mecanică din Institutul poli- 
tehnic-București este obligat, cîteodată, să rezolve problema parti
cipării la ore consecutive în str. Polizu și în calea Victoriei.

>00000000000000000 00000000000

Desen de N1COLAE AR1ON,
student în anul II al Facultății de Chimie industrială 

din Institutul politehnic

In fotografie: Aspect din grădina Botanică, Cluj.

zoane a crescut pînă la vreo 10 
centimetri. Pînă în iulie va ajun
ge la mărimea normală de... 1,60 
metri. „Drosera", planta carni
voră, se ospătează de zor cu 
musculițe și alte zburătoare mici.

In grădina botanică din Cluj 
sosește tumultos primăvara. Dar 
aci primăvara e mai puțin obiș
nuită ca în alte părți.

★
Stăteam de vorbă cu tov. dr. 

Emilian Țopa, directorul grădinii 
botanice din Cluj, cînd secretara 
a adus corespondența sosită în 
acea zi. Nu putem vorbi despre 
tot ce a venit azi prin poștă 
— din cauza spațiului — ci ne 
vom mărgini doar să arătăm 
conținutul cîtorva corespondențe. 
Pe un plic stătea scris : ,,'Royal 
Britanic Garden, Edinburgh 4“ 
care se adresează lui „The direc
tor University Botanic Garden 
Cluj, Roumania“ pentru niște se
mințe de prun, zambile și dalac. 
Dr. Ostegren din orașul Lund, 
Suedia, roagă să i se trimită 
„Crepis praemorsa“. Despre o 
specie de mesteacăn pitic dorește 
informații „Botanischer Haupt
schulgarten“ de la Frankfurt am 
Main. De la Roma și Viena au 
sosit cataloage cu semințe ale 
grădinilor botanice din aceste 
orașe. Iată și o scrisoare din țară: 
Școala medie nr. 1 din orașul Dej 
cere sprijin pentru organizarea 
colțului botanic al școlii.

Grădina botanică din Cluj ține 
legături directe cu 170 de insti
tuții similare de pe întreg cuprin
sul globului. Iată cîteva țări: 
Argentina, Australia, Algeria, 
Belgia, Bulgaria, R. P. Chineză, 
Danemarca, Franța, Finlanda, 
R. D. Germană, R. F. Germană, 
Italia, Japonia, Iugoslavia, Malta, 
Monaco, Olanda, R, P. Polonă, 
Portugalia, Spania, Suedia,

S.U.A., Tunisia, Turcia, R. P. Un
gară, Uruguay și altele. In fie
care an se scoate un catalog de 
3.000 semințe care este trimis în 
toate aceste țări.

radina botanică din Cluj 
este cea mai bogată gră
dină de acest fel din țară.

Aici se găsesc pe o întindere de 
11 hectare de pămînt 10.000 
soiuri de plante care cresc 
toate meridianele globului, 
sînt evaluate Ia suma 
400.000.000 lei.

Pe 11 hectare de pămînt poți 
să faci o interesantă vizită pe 
glob.

de 
pe 

Ele
de

★
Am pornit în această vizită în

soțit de Petre Ploață, grădinarul 
șef, care lucrează la Grădina Bo
tanică din 1928, adică de la vîrsta 
de 18 ani. Lucrătorii pregătesc

cu înfrigurare grădina în ve
derea deschiderii. Se curăță aleile, 
se pun bănci mai multe. Tîmpla- 
rul grădinii nu prididește cu eti
chetarea plantelor.

Numai stîncăria din grădina 
mexicană n-are nevoie de nici 
o reajustare. In schimb, la gră
dina japoneză e mult de furcă. 
Pavilionul, felinarele japoneze de 
piatră, podul arcuit peste pîrîu se 
cer pregătite cu grijă. Aici e 
doar locul preferat al îndrăgos- 
tiților. In serile senine de vară, 
pe podul arcuit, în fiecare clipă, 
trece o pereche de tineri oprin- 
du-se un moment să asculte cli
pocitul pîrîului.

Mergeam prin grădină cu to
varășul Ploață, care îmi explica:

— Aici sînt plante din Africa, 
mai sus cele nord-americane și 
acolo flora Est asiatică șl a Hi
malaiei. Vedeți, aceea e „Aleea

dintre brazi" și mai încoace gră
dina romană. Veniți să vă 
arăt flora caucaziană, flora alpi
lor, a Mediteranei... Poftiți

Ai impresia că ai nimerit de-a 
dreptul într-o lume de basm.

m intrat cu grădinarul șef 
în sera plantelor exotice și 
cele acvatice. Clădirea 

uneia din sere se înălța într-o 
parte ca un turn, să aibă loc pal
mierul uriaș. Există aci arbori de 
cauciuc, de cafea, vanilie, piper, 
trestie de zahăr. O frunză a ba- 
nanierei „MuSa“ are lungimea 
considerabilă de trei metri.

Colecția de plante carnivore e 
bogată. Sînt specii care se ali
mentează cu musculițe printr-uri 
corn, altele prin niște peri care 
produc un suc lipicios prinzînd 
insecta. Una din plantele cele 
mai ciudate din sera exoticelor 
e „Mimoza senzitiva", o plantă 
din Mexic. La orice atingere, 
chiar și la suflare, frunzele plan
tei se închid într-o clipă.

Nufărul gigant „Victoria“ e 
încă mic. In iulie va fi însă de 
1,60 metri. Tovarășul Ploață mi-a 
arătat o fotografie care repre
zenta un copil plutind pe o 
frunză de nufăr.

— Pot să pun cu 
15 kg. pe frunză și 
tîmplă nimic — îmi 
bind.

mai

aici..

siguranjă 
nu i se în- 
spune zîm-

★
Grădina botanică din Cluj înde

plinește o importantă misiune 
științifică și didactică. Tn afară 
de aceasta, ea oferă condiții mi
nunate de odihnă și recreație clu
jenilor și vizitatorilor orașului.

Grădina botanică este un para
dis al plantelor — plante din 
vîrful Alpilor și alge din fundul 
Mediteranei, licheni de pe culmile 
înzăpezite ale Himalaiei și bana
niera care a dat în fruct.

Curînd poarta în stil medieval 
a grădinii botanice se va des
chide pentru vizitatori.

S. IONESCU



Tragicul la Geo Bogza
Apariția primului volum al 

„Scrierilor în proză“ ale 
lui Geo Bogza — pri

mul dintr-un ciclu de cinci 
— obligă pe critic, pe citi
tor, ca și pe tînărul scriitor 
(aici poate cu un accent în 
plus) să reflecteze din nou la 
originalitatea acestei opere de 
prim rang în literatura noastră. 

Pe moment, citind la sfîrșitul 
volumului cuprinsul, am făcut 
un reproș autorului pentru lip
sa pamfletelor și articolelor 
scrise în acei ani. Intr-adevăr, 
acest prim volum al „Scrieri
lor în proză“ cuprinde lucrări 
apărute în 1934, 1935, 1937 și 
„sare“ deodată Ia 1945, lăsînd 
deoparte asemenea capodopere 
ale sarcasmului ca „O propu
nere“, „Cioara noastră“, „De 
ziua nunții tale îți scriu”, „In
teresul poartă fesul“ și atîtea 
alte nestemate din „Anii împo
trivirii“. Pe scurt, cuprinsul vo
lumului (cu excepția reportaju
lui din 1945) este ceea ce în 
„Anii împotrivirii” poartă titlul 
de „reportaj“. Rațiunea edito
rială poate că ar fi fost sufi
cientă pentru a șterge reproșul. 
Dar abia după lectură, ne-am 
dat seama de avantajul absen
ței pamfletelor și articolelor. 
Fără ele, reportajele ne-au dat 
bucuria descoperirii liniei fun
damentale a operei lui Bogza— 
o descoperire în stare pură, am 
fi gata să spunem. Este linia 
tragicului. Reportajele lui Bog
za sînt de fapt descrierea tra
gediilor unor mari colective 
umane, ale unor „țări“, ale u- 
nor „lumi“ trăind în capitalism. 
Tragediile descrise de Bogza 
corespund acelei definiții date 
tragicului de către Cernîșevski 
— definiție incomplectă, dar nu 
lipsită de esențial — anume 
„ceea ce este îngrozitor în via
ța omenească“. Bogza descrie 
și denunță constant îngrozito
rul. Cititorul tînăr, neavizat sau 
chiar avizat, se va cutremura : 
fie că ai auzit despre orîndui- 
rea capitalistă de la noi, fie că 
ai trăit și ai cunoscut durerile 
și mizeria exploatării — după 
lectura reportajelor lui Bogza 
ai sentimentul că abia descoperi 
lumea aceea hidoasă, că o des
coperi și o .cunoști mai bine, 
că o cunoști și o urăști mai 
profund. Dacă agitatorii noștri 
vor să hrănească consistent ura 
tinerilor față de societatea în 
care părinții noștri au suferit 
atit, să le citească pe-ndelete 
reportajele lui Bogza din acest 
volum I Tragediile reportajelor 
sînt tragedii ale muncii în ca
pitalism („Lumea petrolului", 
„Periferii", „Munții de aur“) și 
tragedii ale războiului imperia
list („Tragedia poporului basc“ 
și „Pe urmele războiului în 
Moldova“). Munca și războiul 
definesc probabil cel mai bine 
monstruozitatea capitalismului. 
Cel puțin pentru Bogza Natu
ra, celebra natură bogzișnă la 
cunoscutele proporții sublime, 
nu e prezentă în volum. Proce
sele infernale de muncă îi re
clamă la maximum inteligența 
și sensibilitatea; simțurile sînt 
încordate la extrem: în tăbă- 
căria puturoasă — o'factivitatea 
e exasperată ; în mină la Ro
șia Montana explozia „îi sfărî- 
mă inima”; după ieșirea din 
mină — „zone lăuntrice ale 
ființei sînt sfărîmate ca zidurile 
unei case după un bombarda
ment de artilerie... Războiul de 
asemenea : imaginea orașului 
spaniol Bilbao distrus de avioa
nele fasciste o trăiește atît de 
intens încît are impresia că i-au 
fost jupuiți creierii. Lîngă ce’e 
cinci simțuri, sau, mai mult, nu 
lîngă — ci integrat în însăși 

’ concepția despre lumea capita- 
î listă, al șaselea, simțul^ tragi- 
> cului, acel simt care, după o ex- 
' presie a lui Mihail Sebastian, 

„e mai puțin exact decît văzul, 
• dar mai esențial decît el, fără 
’ de care viața nu se deschide 

niciodată în fața noastră din
colo de zările imediate“. Simțul 
tragicului nu e o abstracție în 
opera lui Bogza, o speculație, de 
laborator critic Cititorul intere
sat îl distinge rapid și, atent, 
poate afirma că l-a și văzut des
cris de autor însuși. Iată „Fe
meile minerilor sînt ființe deose. 
bite de celelalte femei. E des
tul să le vezi cum merg pe ulița 
satului : o mare durere le-a în
cercat de curînd sau așteaptă 
să |e încerce. Dacă nu azi, mîi- 
ne își vor duce mina la ochi 
spre a-i șterge de lacrimi amare. 
Ș-i colțurile gurii lăsate în jos, 
ca un oblon peste suferința de 
fiecare clipă“... (s.n.). Tragismul 
bogzian e intim legat de cel al 
femeilor din Roșia Montana.

Simțul tragicului operează la 
Bogza. intens. Tot ce în realita
tea capitalistă apărea banal, 
plan, divers, inteligența obișnui, 
tă categorisindu-1 „loc comun" 
sau, după expresia de mai sus 
a lui Sebastian „zare imediată" 
— în atingere cu tragicul Bog- 

' za își deschide fulgerător alt 
orizont, surprinzător, necunos
cut. Un om vinde 40 de ki
lograme de lemne într-o piață a 
unui orășel din Țara Moților. 
Un act de vînzare-cumpărare. 
Ochiul surprinde însă laconic 
liniile unei tragedii: omul a că. 
rat în spinare lemnele, de peste 
munți, e ger, a nins torențial, 
prin piață se plimbă domni în- 
călțați cu cizme noi, omul are 
mîinile arse de ger. domnii co
mentează apariția lupilor și vre- 

# murlle de altădată cînd purtau 
ramă de aur la tocul cizmelor. 

<< începe tocmeala : de la îngrozi- 
toarea sumă de 8 lei se ajunge 

>> la neverosimila plată de 7 lei și 
<< nici aceștia plătiți în mînă, ci 

băuți în circiuma cumpărătoru-

lui. Cititorului, ca și lui Bogza, 
îi crapă capul I Oamenii se 
scoală dimineața — se culcă 
noaptea ; ce ciclu mai banal pu
teți concepe ? Dar din scularea 
spălătoreselor în zori, la lumina 
gazorniței cenușii — Bogza face 
un act de tragedie modernă. In 
general, plecările oamenilor la 
muncă, întoarcerile lor și culca
rea intră — prin Bogza — între 
tablourile literare memorabile 
care au fixat mizeria existenței 
și implicit a muncii în capita
lism.

Dar ori cît de intens lu
crează scriitorul pe tra
gicul faptului divers 

— a-1 limita pe Bogza a- 
celor ani la aceasta e o miopie 
de care ne ferim, 
ale extraordinarului 
Sînt scenele care 
moartea, 
sînt în 
de muncă sau nenorocirile pro
letarilor, morțile descrise de 
Bogza nu-și tocesc caracterul 
uluitor. îngrozitor, excepțional. 
Acestea nu mai sînt fapte di
verse,. chiar dacă gazetele vre
mii le consemnau ca atare la 
rubrica respectivă. Prins cu aur 
asupra lui, minerul Mihai 
Covaci se aruncă singur în aer 
cu dinamită: „l-au adunat cu 
mătura de pe pereți...“; dintr-un 
maistru sondor, mort într-o ex
plozie violentă și pus într-un 
coșciug mic, de copil (au rămas 
din el o mină de oase, capul și 
coșul pieptului) răsare deodată 
— sub ochii îngroziți ai celor 
din jur — o flacără fantastică 
mistuindu-1 cu coșciug cu tot; 
în coșul pieptului mai erau gaze 
care s-au aprins de la una din 
luminări. Sau moartea lui Iacob 
Onisia. Sau moartea curățitori- 
lor de latrine. Sau boii aruncați 
în aer pe ogoarele Moldovei 
minate, cîteva luni după ter
minarea războiului, boii oame
nilor care încearcă să are pă- 
mîntul prăpădit. Scene ale 
morții ca în opera lui Bogza nu 
se întîlnesc multe în literatura 
noastră; ele constituie un argu
ment superior în orice pledoarie 
pentru tragicul Bogza.

Intensitatea tragediilor de
scrise și comentate de Bogza 
nu exclude diferențierea lor. Pe 
cele două linii majore de obser
vație — munca și războiul — 
reportajele aduc temperaturi și 
culori atît de diverse, încît en
tuziasmul nostru pentru sensi
bilitatea lui Bogza are un nou 
prilej de a jubila. Sînt tragediile 
violente, violent negre si vio
lent roșii : tragediile petroliștilor 
înecate în noroiul negru, în per
manentă tensiune între cele 
două rețele — cea de sub pămînt, 
a conductelor cu gaze (explozii) 
și cea de deasupra pămîntului, a 
cablurilor electrice (electrocu
tări) — gata oricînd să ardă la 
roșu cu sonda, oferind, odată 
rămași în viață, spectacolul 
nocturn al oamenilor care plea
că de la muncă spre sate, acasă, 
luminîndu-și drumul cu torțe în 
mîini, îmbinare fantastică de 
roșu cu negru; sînt lingă ei. 
în aceeași categorie a tragedii
lor violente, bascii mitraiiați pe 
șosele de avioanele 
pulverizați, înecați 
pierduți literalmente 
Sînt, la celălalt capăt, tragedii
le încremenite, ale unei „în
cremeniri polare“ notează un
deva Bogza, în consecință albe: 
tragediile sărăciei în Țara Mo
ților. O sărăcie diferențiată clar 
de mizerie; o sărăcie goală, 
albă cum spuneam, care rezumă 
viața la o casă, o cameră, un 
pat, o masă. Sînt. desigur și 
tragediile mizeriei; aparent li
niare, apatice, fără convulsii, 
gri, cenușii: e acea inimagina
bilă Vale a Plîngeril — groapa 
enormă în care se depozitau gu
noaiele Capitalei, unde oamenii 
trăiesc laolaltă cu șobolanii, 
căutînd, împreună cu șobolanii, 
crenvurști stricați printre gu
noaie, uneori devorați în pat de 
șobolani. (Paginile „Văii plîn- 
gerii“, mărturisim sincer, le evi
tăm ca un loc ciumat în volum) 
Aceeași tragedie a mizeriei în 
tăbăcării, „viziuni de infern" 
repetă Bogza, oameni goi că- 
rînd la argăsit piei care mai 
păstrează forma capului sau a 
picioarelor animalului jupuit, 
oameni care după muncă rad 
murdăria de pe piele cu bri
ceagul. Tot aici tragediile spă
lătoreselor. desfășurate în con
diții tropicale. Lîngă aceste tra
gedii într-o lumină gri, dată 
parcă de gazornițele din casele 
spălătoreselor — tragediile des- 
nădăjduite. disperate, cu con
vulsii ale minerilor din Roșia 
Montana, căutători de aur în 
munți aproape pustiiți; care-i V 
drama ? «

Și alte tragedii: tăcute — >) 
ale orbilor din Vatra Lumi- V 
noasă; agasante, parcă gal-« 
bene —• cele datorate birocratis- >) 
mului terorizant; inflamate, V 
calde, de culoarea pielii în jurul ?? 
unui buboi — cele din Moldova )> 
urgisită, unde oamenilor nu le-a 
mai rămas „ninica", unde auzi : <\ 
ce-ați mincat peste iarnă ? — pă- << 
mint, unde boii sar în aer pe >> 
ogoare... In sfîrșit — tragedia << 
fără adjective, fără culoare a « 
lui Chitră, vînzătorul ambulant >> 
în luptă cu viața, dușmanul ne- V 
văzut, „neconturat, mătăhălos. ?? 
care încearcă să-l stringă de$> 
gît" dar în fața căruia Chitră V 
nu cedează: „Aște-vu de ba,<< 
mesio ! Cumpărați ciorapi !“ >)

Sînt pagini 
în Bogza. 

înfățișează 
Ori cit de frecvente 

capitalism accidentele

murdăria, sărăcia, suferința, 
moartea, așa cum sînt văzute 
de Bogza, nu îngrețoșează, ci 
revoltă; nu numai scîrbesc, ci 
dor, răscolesc, mobilizează. „De
liciului“ naturalist care i-a is
pitit pe atîția, Bogza îi opune 
marea răspundere a denunțăto
rului ; murdăria, sărăcia, su
ferința, moartea nu-s descrise, 
ci denunțate. Scriitorul caută 
mereu fapta-dinamită, adică 
fapta care să arunce în aer au
reola oficială a- orînduirii săl
batice și hîde. „Valea plîngeril“, 
„Spălătoresele“, . ' ' 
„Periferiilor“ — așa trebuie 
văzut: ca dinamitări ale „vrăjii“ 
care înconjura imaginea „capi
talei îneîntătoare“, a „micului 
Paris balcanic". Una din cele 
mai importante surse ale tragi
cului la Bogza este aci — în pa
tosul denunțătorului a cărei ex
presie supremă și deplin sensi
bilă pentru fiecare cititor ar fi, 
după noi, acel blestem cu care 
culminează „Tragedia poporului 
basc“ („Generali spanioli și dic
tatori ai Europei, am văzut o 
femeie blestemîndu-vă...“).

Diferențiind, dînd fiecărei tra
gedii culoarea și temperatura 
sugerată de însăși opera, nu 
vrem cîtuși de puțin să depla
săm problemele în domeniul 
„paletei“ din Bogza —- ceea ce 
ar depăși cadrul recenziei noas
tre. Am diferențiat, cum am 
descompune spectrul solar. Nu 
ne mai rămîne decît să sinteti
zăm, conform operației discului 
lui Newton. Reportajele lui 
Bogza, acest prim volum al 
„Scrierilor în proză“ ne duc în
tr-un fund de infern. Rareori în 
proza noastră modernă, plăgile 
existenței în societatea capita
listă — îngrozitoare prin mize
rie, suferință, absurditate, săl
băticie, grosolănie — rareori au 
fost surprinse la proporțiile lor 
cutremurătoare așa cum o face 
Bogza. Rareori în literatura 
noastră contemporană — viața 
a mase întregi de oameni, ex
ploatate la sînge, a fost reflec
tată în tablouri mai tragice decît 
la Bogza. In locul compara
țiilor pe linia înnoirilor genului, 
reportajele îl duc pe Geo Bog
za — mai departe — în familia 
redusă a tragicilor literaturii 
noastre moderne. Oricît l-ar 
despărți de unii sau alții me
diul descris (tragediile lui Bog
za stat mai ales ale citade
lei, ale orașului și chiar op
tica în care e cuprinsă lumea 
satelor din „țara de piatră“ sau 
a altor țări, aparține citadinu
lui), factura tragediei, poziția, 
de toți îl unește forța tablourilor 
sale tragice, genul fiindu-ne, su
bliniem, indiferent în această 
direcție.

întreg ciclul «

<

fasciste, 
în sînge. 

în iad.

Tragediile bogziene nu-s 
contemplări ale mizeriei, 
spectacole reci și 

ce pentru desfătarea 
pumn de snobi care 
frumuseți în noroaie și gunoaie;

cini- 
unui 

caută

★
Linia tragicului — abia schi

țată de noi, dar atît de evidentă 
în operă, în personalitate — nu 
s-a impus încă celor ce-1 stu
diază. In studiul cel mai serios 
pe care-1 avem pînă acum (B 
Elvin : Geo Bogza — studiu cri
tic, E.S.P.L.A. 1955) - linia 
aceasta e estompată, se pornește 
de la aceeași întrebare neope
rativă : e poet sau reporter ? 
Criticul afirmă în cele din urmă: 
„...ceea ce izbește pe cititorul re
portajelor lui Geo Bogza este 
mai ales vădita înclinație lirică” 
De ce ? De ce oriunde întîlnim 
exprimarea directă a gîndurilor 
scriitorului, oriunde creatorul nu 
„se ascunde“ — definim „lirism” 
și nu mergem mai departe ? Li
rismul lui 
meni nu-1 
ză perfect 
sale și —
niază permanent.
modă dar mult prea generală a 
înclinației lirice a lui Bogza 
ne împiedică să urmărim con
cret evoluția scriitorului. Cel ce 
înțelege însă linia tragică a re
portajelor va urmări, în volu
mele următoare, satisfăcut de 
logica dialectică a dezvoltării, 
sarcasmul pamfletelor și artico
lelor, sublimul „Cărții Oltului“, 
al „Porților măreției“ și „Meri
dianelor sovietice“. Căci Bogza 
nu a parcurs altceva decît dru
mul de la tragic la sublim. In 
această lumină, volumul întîi al 
„Scrierilor în proză“ ne dă 
cheia de boltă pentru înțelege
rea întregii opere.

RADU COSAȘU

Bogza — pe care ni- 
neagă — se integrea- 
în tragismul viziunii 
mai mult — îl subli- 
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IUBESC
Despre iubire cînt și nu mă satur. 
Spun alții despre mine că nu-s matur, 
Că înțeleg iubirea „nu știu cum“ 
Dar eu respir adîncul ei parfum.

Și ochii dragei mele sînt căprui. 
Iar părul ei miroase a gutui — 
?i zîmbețu-i măiestru curcubeu — 

1 știu în taina clipei, numai eu.

i sufletu-i, luceafăr dăruit, 
limpede, curat, desăvîrșit. 

Cuvîntul ei e murmur de izvor 
Neprihănit, reîntineritor.

O, dragi prieteni — farmecul de preț 
Îmi cere strune mari de cîntăreț.
Și eu îi dărui energie, vis, 
Cerul gîndirii mele larg deschis.

Iubesc, prieteni. Cu adevărat. 
De vraja ei adînc sînt turburat — 
Și nu ii schimb pe miile de sori 
Neprețuita jerbă de comori.

Despre iubire cînt și nu mă satur. 
Spun alții despre mine că nu-s matur, 
Ca înțeleg iubirea „nu știu cum“ 
Dar eu respir adîncul ei parfum.

Cișmigiul se pregătește pentru primăvară. Lacul, aleele 
umbroase, toate locurile plăcute de odihnă din frumoasa 
grădină a Cișmigiului așteaptă să-și primească oaspeții 

iubiți.
In fotografia noastră: tov. Haas Bela și utemistul Gh. La- 

zăr lucrînd la amenajarea parcului.

Nl-E DRAGĂ MESERIA
de MINER

David baci nu vrea să se despartă de munca iui
— Meseria de miner e prețuită 

azi în țara noastră. De aceea îmi 
este greu să mă despart de ea. 
Așa a răspuns odată David baci 
la întrebarea inginerului șei de 
sector. David Anton muncește 
ca șef de grupă la mina Lonea.

intr-una din zile — împreună 
cu minerul acesta bătrîn așteptam 
plecarea trenului. Ne povestea 
unele întîmplări din concediu. 
Eu însă doream să af;u altceva 
de la el. l.-am întrebat cum a de
venit miner.

S-a gîndit puțin și-a început să 
povestească : „Cînd am plecat de 
acasă aveam doar 18 ani. Ajuns 
la Petroșani m-am angajat ca 
zilier la un antreprenor. Luni de 
zile am muncit în frig, ploi sau 
arșiță. Cu greu m-am putut an
gaja la mină ca vagonetar. Aici, 
munca era și mai grea. Ni se ce
reau eforturi mari. Eram silit să 
lucrez din zori și pînă in sea
ră. Cîștigul era mic. Mă hrăneam 
prost. Pe zi ce trecea munca îmi 
devenea mai anevoioasă. După 
doi ani de zile abia am devenit 
ajutor miner.

Nu puteam ieși din necazuri. 
In 1929 m-am alăturat și eu gre
vei minerilor Șapte zile am stat 
în grevă.

Din nou au început zile de chin 
și de mizerie. După ani de zile a- 
bia am izbutit să devin miner. 
Cerințele creșteau dar munca nu
mi era recompensată. Mă mîngî- 
iam cu speranța că odată și oda
tă tot se va schimba viața noa
stră. Visam că într-o Zi mă voi 
simți liber, că munca mea va fi 
apreciată. Visam și luptam pen
tru o viață mai bună.

— Din August ’44 — viața noa 
stră a minerilor s-a schimbat și 
se schimbă mereu. A venit ]a con
ducere partidul nostru, ai clasei 
muncitoare Cu fiecare an ce a 
trecui de-atunci am căpătat noi 
puteri.

Azi a fi miner e o cinste. Eu, 
drept să vă spun, sînt bătrîn dar 
nu pot să ma despart de munca 
mea. Fiecare tonă de cărbune pe 
care o dau peste plan, o dau și 
pentru mine. Acum mi-e drag să 
muncesc. Ortacii mei sînt frații și 
copiii mei. Pe rnulți i-am învățat 
chiar eu meseria. Cei care vin în 
grupa mea cu greu se despart 
apoi de ea. II știți dumneavoastră 
pe Ficudeanu Valentin — uiemis- 
tul. Cînd a venit de acasă era 
fricos, se descuraja ușor. Dar 
l-am îndrăgit, l-am ajutat, l-am 
sfătuit cum să muncească și a- 
cum e un băia-t bun care mun
cește bine. Iubește și el mineri
tul-

Și cum să nu îndrăgești azi 
mineritul. In subteran s-au adus 
mașini moderne : ciocane de aba
taj, electrice, crațere, haveze și 
altele. Ce-ți mai ramine? Să mun
cești cu tragere de inimă. Și dacă 
muncești ai și bani. Iată, eu deși 
sînt bătrîn am ajuns cu cîștigul 
pînă la 2.800 lei lunar. '

Cine din sectorul nostru nu-1 
îndrăgește și nu-1 prețuiește pe 
David baci ? împreună cu grupa 
lui este mereu fruntaș. Zilnic dă 
peste plan cu 35—40 la sută mai 
mult cărbune.

MIRONEL VIȘAN 
tehnician la sectorul V

PENTRU BUCURU COPIILOR
Rîsetele micilor spectatori nu contenesc niciodată Ia spectacolele 

teatrului de păpuși „Țăndărică“. Iată un grup de mînuitori de 
păpuși pregătind punerea în sce nă a piesei „Doi la zero pentru 
noi“ de V. Poliakov.
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Noutăți din lași
„Luna curățeniei"

Duminică 1 aprilie în orașul 
Iași a fost inaugurată „Luna cu
rățeniei". Semnalul de începere a 
acestei acțiuni l-a dat tineretul;

înarmați cu lopeți și tîrnăcoa- 
pe, 400 de tineri au lucrat volun
tar, cu însuflețirea care-i carac
terizează, la curățirea și nivelarea 
a 5 terenuri virane. Tinerii au 
dislocat și încărcat în camioane 
circa 40 mc. moloz pe care l-au 
transportat și împrăștiat pe tere
nurile inundabile ale orașului. In 
această acțiune s-au evidențiat 
numeroși tineri printre care Du- 
mitriu Ioan, Ștefănescu Ioan și 
Dumitru Crăciun, toți de la școa
la profesională auto.

Conferințe 
cu caracter educativ
De o bucată de vreme, în fie

care duminică dimineața, dacă te 
afli în centrul orașului Iași ai 
ocazia să surprinzi imaginea unui 
tablou atrăgător: sute de tineri 
se revarsă prin străzile principale 
către cinematograful „Ilie Pinti- 
lie“. Acolo, din inițiativa comite
tului orășenesc U.T.M., a -fost or
ganizat un ciclu de conferințe cu 
caracter educativ.

Pînă acum au fost prezentate 
8 asemenea conferințe care au 
tratat teme ca „înaltul titlu de 
membru de partid“^ „Despre tovă
rășie“, „Despre dragoste față de 
muncă“ și altele.

Conferențiarii au fost recrutați 
din rînduriile activiștilor comite
tului orășenesc P.M.R., comitete
lor regional, și orășenesc U.T.M,

In curînd premieră
De cîteva zile pe culuoarele și 

în sala de repetiții ale Teatrului 
Național domnește a forfotă spe
cifică evenimentelor importante : 
a intrat în repetiție drama istori
că a lui Mihajl Davidoglu 
„Horia“ care va fi prezentată în 
cadrul „Decadei dramaturgiei ro- 
mînești".

Sub îndrumarea regizorului Al. 
N. Toscani, actori, pictori, sce
nografi, machierr, tapițeri, pregă
tesc cu asiduitate noua premieră.

Rolul titular îl deține George 
Popovici, artist emerit al R.P.R. 
Din distribuție mai fac parte Con
stantin Protopopescu (Cloșca), 
Petre Gheorghiu (Crișan), Mar
gareta Baciu, artistă emerită a 
R.P.R., precum și tinerii Virgil 
Raiciu, Gheorghe Vrînceanu și 
alții.

Corespondent 
I. ANGHEL

INGINERUL ȘEF
(Urmare din pag. I-a)

— larna-i aspră, tovarăși. 
Ateliere nu avem, dar repa
rațiile trebuie făcute. Așa că 
pornim la lucru.

♦
Trecu iarna, cu viscole șl 

geruri năprasnice. Tractoarele 
erau reparate. Vremea începu 
să se încălzească. Primăvara 
înmugurea podoaba Bărăga
nului. Dar necazurile ingine
rului Nichita nu luară sflrșit. 
In zilele acelea o scrisoare 
plecă spre Saratov.

„Alexei Ivanovici, sfătuieș- 
te-mă. ce să fac. Tractoriștii 
noștri sînt tirceri, nu au o ca
lificare prea înaltă, tlnăra 
noastră stațiune dispune de 
pufine posibilități pentru re
parațiile tractoarelor pe cîmp 
în timpul campaniilor agri
cole. Sfătulește-mă".

Și în curînd, pe adresa lui 
Nichita sosi o scrisoare cu 
ștampilă cu steluță în 5 coifuri. 
„Costea — scria printre al
tele bătrînul Alexei Ivanovici 
— cred că cel mai nimerit ar 
fi să restrt.ngi numărul bri
găzilor și întrucît spui că a- 
veți pufine cadre calificate 
care să asigure remedierea 
unor defecțiuni la tractoare, 
încadrează pentru o perioadă, 
pe cei clfiva mecanici de sec
tor, ca șefi de brigadă. In fe
lul acesta sper că o să ridici 
gradul de calificare al oame
nilor din brigăzi și vei crea 
posibilități pentru interven
ție în cazul unor defeefiuni 
în cîmp". Costea, adică tînă
rul inginer Nichita, urmă sfa
tul profesorului său. Și pen
tru prima dată în istoria lui, 
S.M.T.-ul Fetești a îndeplinit 
planul în campania de primă
vară in proporție de 110 la 
sută.

A fost un sfat prietenesc.
h

Vîntul de toamnă, rece și 
umed, fiuie din . nou printre 
rămășițele frunzelor risipite, 
printre crengile puținilor co
paci din Bărăgan. Problema 
șefului de atelier a rămas to
tuși nerezolvată. Nu se gă
sește un șef de atelier și pace. 
Și campania reparațiilor bate 
din nou la ușă. Nichita ia 
drumul serviciului regional 
S.M.T. Constanța. Speră că 
noua sa propunere îl va scoa
te din încurcătură.

— Eu vă înțeleg, tovarăși. 
Sînt de acord cu d-voastră. 
Un maistru, un șef de atelier 
nu poate fi găsit ușor. Pregă

tirea lui cere rnulți ani de 
practică. De aceea vin cu o 
nouă propunere. V-au sosit de 
curînd absolvenți, tineri ingi
neri mecanici, numiți unul la 
noi.

— Șef de atelier ?
— Nu. Un asemenea post 

nu cred că ar vrea să pri
mească vreunul din ei. Nu- 
miti-l inginer-șef. Eu trec ca 
șef de atelier.

— Cum ?
Ca să învingi, de multe ori 

trebuie să știi să și renunți. 
Dar cu toate acestea, Nichita 
nu s-a ales decît tot cu o 
promisiune ,,Vă vom trimite 
un șef" de atei ier".

*

Troienii de zăpadă, gru .iaz 
peste grumaz, se amestecau 
și se ridicau pînă mai sus de 
prichiciul ferestrelor. D n nou 
e iarnă grea. Campania de 
reparații e în toi, iar peste 
cîteva zile e ajun de an nou. 
Nichita e muncit de ginduri. 
Raionul de partid îl sfătuise 
să rețină oamenii in stațiune. 
Dacă vor pleca pe la casele 
lor în satele răsrAndite în 
Bărăgan, o săptămână în
treagă nu se vor mai întoarce. 
Așa-i la sărbători. Vinul îi 
dulce, iar drumul e nămețit 
și lung. Să nu petreacă Anul 
nou ? Asta nu se poate. „Vom 
petrece, dar cu toții, laolaltă".

La propunerea inginerului 
mecanic-șef Constar in Ni
chita se ia hotărîrea de a se 
organiza o petrecere în sta- 
'țiune. Dar asta n a fost to
tul. Costea nu și-a uitat anii 
copilăriei, frumoasele obi
ceiuri moldovenești. Organi
zează și un plugușor. Cu bu
hai, cu urări pentru „șefi", 
pentru fruntași și codași, 
pentru flăcăi și fete de mă
ritat.

In ajun, Nichita îi adună 
pe toți.

— Ce facem, băieți ?
— Mergem cu plugușorul. 

Nu plecăm acasă. O să tra
gem după aia o petrecere să 
se ducă vestea I

Așa au și făcut. Nichita s-a 
dovedit a fi și un bun urător. 
Gazdele nu le-au mai dat 
drumul pînă în faptul zorilor. 
In ziua de 2 ianuarie au fost 
toți la lucru. S-a muncit chiar 
cu mai mult spor ca în cele
lalte zile.

Așa-i Nichita. La muncă și 
bucurii — împreună cu meca
nizatorii.

IOAN ȘERBU

Ce nu știa Teofil N. Șandru
Se întunecase de mult și 

tinerii se adunaseră în 
casa comunistului Nicolae 

Stanciu, care le-a pus la dispozi
ție cu mult drag una din camere 
Patru perechi de tineri jucau de

răsuna podeaua. Cîțiva stăteau 
pe margine și priveau. Din cînd 
în cînd observațiile lor critice se 

dincolo de ropotul

»!Educație“
— Băl fir-ai al dracu' — 

treci încoa’ I
Cu toate că elevului che

mat nu-i vine de loc să-și dea 
urechile pe mîna dirigintelui, 
o face totuși. Altfel o pățește 
mai rău, așa cum a pățit-a 
Marin Florea, Acesta e unul 
dintre cei mai Silitori utemiști 
din anul II! C. Băiat mărișor, 
își dă seama că, pentru a de
veni un tractorist ori mecanic 
agricol bun, trebuie să învețe 
cu sîrguință. Cu vreo lună în 
urmă a fost ascultat la o ma
terie. Ca și în alte asemenea 
împrejurări, a primit nota 5. 
Dar Gheorghe Vlad, diriginte 
al acestei clase, avea o răfu
ială mai veche cu Florea, din 
ziua în care acesta, în cali
tate de secretar al utemiștilor

diriginteluidin clasă, a cerut 
să nu mai înjure și să nu mai 
bată pe elevi.

Drept răspuns, dirigintele a 
făcut ochii mici, a strîns din 
măsele și a spus:

— Bine, elev. Acum du-te.
Florea s-a dus. Iată însă că 

acum dirigintele șterge nota 5 
din catalog și pune în loc nota 
2. De treaba asta a început 
să se vorbească în școală. 
Florea avea de glnd să se 
plîngă directorului. Pentru a-l 
face să renunțe, dirigintele l-a 
dus într-o clasă și l-a bătut 
măr.

Conducerea școlii a aflat. 
Nu a luat totuși nici o mă
sură. Simțindu-se în largul 
său. dirigintele bătăuș a con
tinuat și mai abitir cu meto
dele sale de huligan.

într-o zi, elevii erau în 
practică, la S.M.T. Afară era 
frig. Maria Stancu și Viorica 
Ristea veniseră lîngă sobă, 
să se încălzească. Strigînd, 
Gheorghe Vlad a vrut să le 
tragă de urechi. Fetele s-au 
ferit. înfuriat, dirigintele a 
început, să le lovească pește 
față, peste cap.:.

Și toate astea se petrec la 
Școala profesională de tracto-. 
riști și mecanici agricoli din 
Caracal. Sub nasul S.M.T.-ului, 
in patronajul căruia se află 
școala. Sub ochii comitetului 
raional U.T.M.

lată de ce e necesar ca, cel 
puțin la Craiova, să se gă
sească un ac pe măsura cojo
cului „dirigintelui".

C. SLAVIC

făceau auzite 
pașilor:

— Doina, 
țoa::ă.

— Fii puțin
Priveam cu admirație pe acești 

tineri. Cîtă pasiune, cită dorință 
manifestau ei pentru a învăța a- 
cele dansuri ardelenești. Și după 
cîte se vede nici „spectatorii” nu 
erau indiferenți.

Intr-una din pauze am făcut 
cunoștință cu acești tineri. Majo
ritatea dintre dansatori erau neu- 
temiști. Cornel Stanciu era sin
gurul utemist. Băieții — așa cum 
îi numește utemistul Cornel Stan
ciu pe tinerii Gheorghe Monea, 
Gheorghe Costea și Vasile Ne- 
luț — au fost mobilizați de el. 
Au venit apoi la repetițiile 
echipei de dansuri și fete. Și Li- 
via Costea și Viorica Stanislav, 
și Aurelia Stanciu și Doina Cos
tea, toate patru au fost pioniere. 
Cînd au auzit de organizarea 
unei echipe de dansuri, n-au stat 
la îndoială, mai ales că părinții 
n-au avut nimic împotrivă. Și au 
venit cu drag să învețe dansuri. 
De altfel de mult- doreau ele 
să ducă o activitate obștească. 
Acum, în fiecare seară, toți cei 
8 tineri se întîlnesc și fac repe
tiții. Iar în jurul lor numărul 
spectatorilor a început să crească. 
La început a venit numai tînă
rul Gheorghe Cîrje, primit nu de 
mult în U.T.M. Apoi lui i s-au

nu sta așa, bă-

mai vioi, Vasile.

alăturat Vasile Leluț, venit de 
curînd din armată și Dumitru 
Leluț, muncitor într-o fabrică 
din Orașul Stalin, care se gă
sește de cîteva zile în concediu, 
acasă la părinți.

Inițiatorul echipei de dansuri 
a fost Cornel Stanciu. Stanciu e 
utemist dar nu face parte din or
ganizația de bază din satul 01- 
teț. El este lăcătuș mecanic, lu
crează într-o fabrica din Făgăraș, 
dar locuiește în sat. Dragostea, 
interesul pentru organizație însă 
l-au determinat să se ocupe de 
echipă.

★
Am plecat lăsîndu-i pe tineri 

să-și continue activitatea. Mer- 
gînd spre gară mă gîndeam : ce 
dornici sînt tinerii să ducă o ac
tivitate interesantă, să participe 
cu tot elanul lor tineresc la ac
țiuni deosebite. Cum se explică 
atunci afirmațiile tovarășului 
Teofil N. Șandru, fostul secretar al 
organizației de bază U.T.M. din 
satul Olteț, raionul Făgăraș: „nu 
ținem adunări generale pentru 
că tinerii nu vin, nu organizăm 
acțiuni de folos obștesc pentru 
că tinerii nu răspund la chemă
rile comitetului, nu sînt fete în 
organizație pentru că părinții nu 
le lasă să plece de acasă“.

După cum se vede, împotriva 
acestor afirmații, Cornel Stanciu 
a reușit 
neri.

Lipsa 
față de
organizație, iată cauza adevărată 
a insuccesului fostului secretar al 
organizației de bază U.T.M. din 
satul Olteț.

LUCREȚIA FICIU

să antreneze pe unii ti-

de interes, nepăsarea 
sarcina încredințată de

Colțul științei și tehnicii

Ceasornicul atomic
Se știe că măsurarea pre

cisă a timpului are o foarte 
mare importanță n multe ra
muri ale științei și tehnicii, 
precum și în întreaga activi
tate umană.

Care sînt ceasornicele cele 
mai precise ?

Pendulele astronomice — 
introduse in pivnițe foarte 
adinei si închise în cilindri 
ermetici din care s-a scos 
aerul — indică timpul cu 
precizie avansată, „greșind" 
numai cu 0,003 secunde în 
24 ore.

Ceasurile cu cuarț, bazate 
pe constanța oscilațiilor pie- 
zoelectrice, sînt și mai pre- 
:ise, adică dau o eroare 
numai, 0,001 secunde în 

ultimul timp, 
considerau ca 
precizie, deși 

rezolvarea mul-

de
24

L, ‘ ore. Pînă în 
rnulți savanți 
limită această 
ea nu asigura 
tor probleme.

Succesele fizicii atomice 
au permis însă să se depă- 
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șească 
creeze 
ori mai precise decît cele 
cuarț. Un asemenea ceas 
fost construit de 
Towns de la I 
Columbia. El se bazează pe 
invariabilitatea microundelor 
emise de moleculele de amo
niac.

Este drept că puterea un
delor emise nu depășește 
1/10.000.000.000 dintr-un watt, 
dar pentru amplificatorii mo
derni aceasta este o valoare 
pe deplin sensibilă.

Precizia ceasornicului ato
mic este atît de mare incit 
numai după 300 de ani se va 
reuși sa se observe o eroare 
de o secundă față de timpul 
real Uniformitatea funcționă
rii ceasornicului atomic este 
de 10 ori mai mare decît uni
formitatea rotației pămîntului 
în jurul axei sale. Aceasta 
va permite geofizicienilor să 
studieze „perturbațiile“ miș
cării pămintului.

acest hotar și să 
ceasuri de o sută

se 
de 
cu 
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In legătură cu vizita lui N. A. Bulganin 
și N. S. Hrușciov în Anglia

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
TASS transmite:

Redacțiile ziarelor sovietice și 
agenția TASS au primit nume
roase scrisori în care cetățenii so
vietici cer informații asupîa a- 
propiatei vizite a lui N. A. Bul
ganin și N. S. Hrușciov în Anglia, 
la invitația guvernului acestei 
țări.

Agenția TASS a aflat din 
surse demne de încredere că con
ducătorii sovietici urmează să so
sească în Anglia la 18 aprilie. In 
timpul vizitei lor în Anglia, N. 
A. Bulganin și N. S. Hrușciov vor 
avea, în conformitate cu prtyma- 
mul propus de guvernul englez,

întrevederi și convorbiri cu con
ducătorii guvernului englez și cu 
oameni politici din Marea Brita- 
nie. N. A. Bulganin și N. S. 
Hrușciov urmează să viziteze, în 
afara de Londra, orașele Harw- 
ell, Oxford, Edinburg, Birmin- 
gham și alte cîteva orașe.

După cum s-a stabilit, condu
cătorii sovietici vor vizita între 
altele centrul de studiere a ener
giei atomice de la Harwell, tîrgul 
industrial de la Birmingham, pre
cum și baza aeriană de la Mur- 
ham.

Conducătorii sovietici urmează 
să părăsească Anglia la 27 apri
lie.

AngHa
In legătură cu apropiata lor 

vizită în Anglia, N. A. Bulganin 
și N. S. Hrușciov au primit nu
meroase scrisori de la instituții, 
organizații obștești și diferiți ce
tățeni din Anglia. In aceste scri
sori se exprimă dorința ca atunci 
cînd se vor afla în Anglia, con
ducătorii sovietici să viziteze di
ferite uzine, fabrici și instituții și 
să aibă întrevederi cu cetățeni en
glezi. După cum a anunțat I. A. 
Malik, ambasadorul U.R.S.S. în 
Marea Britanie, ambasada sovie
tică din Anglia a primit de 
menea numeroase scrisori cu 
ținut asemănător.

ase- 
con-

Răspunsul lui N. A, Bulganin și N. S. Hrușciov 
la întrebarea unui corespondent al agenției T. A. S. S.

Un corespondent al agenției TASS s-a adre
sat iui N. A. Bulganin și N. S. Hrușciov rugîn- 
du-i să-și spună părerea în această chestiune.

Ei au răspuns că înțeleg pe deplin dorințele ce
tățenilor englezi care ar voi să se întîlnească 
cu ei.

Conducătorii sovietici acordă o mare importanță 
apropiatelor tratative cu conducătorii guvernului 
și cu oamenii politici ai Marii Britanii și în ace
lași timp ar voi să se întîlnească și cu oameni 
simpli din întreprinderi și instituții, deoarece con
sideră că aceste întîiniri sînt unul din principalele 
mijloace de întărire a relațiilor de prietenie dintre 
popoarele englez și sovietic.

Programul vizitei conducătorilor sovietici în 
Anglia a fost alcătuit de partea engleză. Primele 
proiecte de program pentru vizita conducătorilor 
sovietici în Anglia prevedeau, pe lîngă întreve
derile cu persoanele oficiale, vizitarea a diferite 
întreprinderi industriale, instituții și regiuni agri
cole ale țării, inclusiv întreprinderi din Scoția și 
Țara Galilor.

Pentru a avea posibilitatea să cunoască mai 
îndeaproape diferitele laturi ale vieții din Anglia 
N. A. Bulganin și N. S. Hrușciov și-au exprimat 
dorința de a-și prelungi cu două zile vizita în 
Anglia, avînd în vedere că acest lucru le-ar per-

mite să ducă tratativele cu oamenii de stat englezi 
mai temeinic, fără grabă și !e-ar permite de a- 
semenea să viziteze mai multe întreprinderi și in
stituții, în special din Scoția și Țara Gajilor. 
Dar, deși partea engleză s-a declarat de acord cu 
prelungirea vizitei în Anglia a conducătorilor so
vietici, în program nu au fost incluse vizitarea 
de întreprinderi și instituții din Scoția și Țara 
Galilor și întîiniri cu populația, ceea ce provoacă 
regrete. Mai mult decît atît, din programul pro
pus de partea engleză a fost exclusă ulterior vi
zitarea a numeroase obiective industriale. Progra
mul definitiv prezentat de Ministerul Afacerilor 
Externe al Angliei prevedea vizitarea unei în
treprinderi din Birmingham, dar dintr-un motiv 
necunoscut în ultimele zile a fost exclusă din 
program și vizitarea acestei întreprinderi.

In convorbirea cu corespondentul agenției 
TASS, N. A. Bulganin și N. S. Hrușciov au de
clarat că mulțumesc cetățenilor englezi ospita
lieri pentru invitațiile lor pline de amabilitate, dar 
nu se vor putea folosi de ele, deoarece programul 
alcătuit de partea engleză nu cuprinde astfel de 
vizite.

Se pare că în Anglia există încă forțe care vor 
să împiedice un contact mai larg între conducă
torii sovietici și populația Marii Britanii.

REZULTATUL ALEGERILOR DIN CEYLON
,O lovitură gravă pentru occident’ (New-York Times)

COLOMBO 9 (Agerpres). — 
Agențiile de presă au transmis 
datele privind rezultatul alegeri
lor în 65 din 96 de circumscripții 
electorale din Ceylon. Aceasta 
constituie cea de a doua etapă a 
alegerilor parlamentare, la 10 a- 
prilie urmînd să aibă loc ultima 
etapă. Potrivit acestor date, fron
tul unit „Mahadjana Exad Per- 
ramunda“ condus de liderul opo
ziției Bandaranaike a obținut 39 
de locuri, în timp ce partidul na
țional unit — partidul de guver- 
nămînt dispune în continuare nu
mai de 8 locuri. Celelalte partide 
au obtinut 15 locuri.

Din comentariile agențiilor oc
cidentale reiese că alegerile din 
Ceylon sînt apreciate ca un eve
niment cu repercursiunî interna
ționale. Corespondentul agenției 
France Presse din Washington, 
referindu-se la cercuri informate, 
anunță că personalitățile oficiale 
americane sînt surprinse în mod 
neplăcut de rezultatele alegerilor 
din Ceylon, în urma cărora gu
vernul Kotellavala a suferit o 
grea înfrîngere. La Washington 
se presupune că această înfrîngere 
a fostei majorități guvernamenta
le din Ceylon va provoca critici și 
mai aspre la adresa politicii lui 
Dulles. Ziarul „New York Times“ 
apreciază victoria obținută de 
frontul unit și înfrîngerea sufe
rită de partidul coaliției guverna-

mentale ca „o lovitură gravă 
pentru occident“.

Ceea ce nemulțumește în mo
dul cel mai serios cercurile ofi
ciale occidentale în legătură cu 
alegerile din Ceylon este progra
mul pe care partidele din opozi
ție își propun să-l aplice, prpgram 
complect opus scopurilor politicii 
americane în Asia. Astfel, într-o 
declarație recentă făcută unor co
respondenți occidentali, Bandara- 
naike, conducătorul frontului u- 
nit, arăta că este în favoarea unei 
politici al cărei scop ar fi prin
tre altele ca: „Ceylonul să devi
nă neutru, să stabilească relații 
diplomatice cu Uniunea Sovieti
că și Republica Populară Chine
ză. să naționalizeze plantațiile de 
cauciuc și de ceai care aparțin 
străinilor, să înlăture pe englezi 
din bazele aviatice și maritime. 
De asemenea Cevlonul care este 
în prezent un dominion al com- 
monwealthului să devină o repu
blică". Bandaranaike a arătat că 
nu obiectează împotriva oricărui 
ajutor acordat de vreo țară dacă 
acest ajutor nu este condiționat.

Potrivit relatărilor agenției 
United Press „strălucita victorie 
a frontului unit repurtată la ale
gerile din Ceylon a provocat 
consternare în Marea Britanie“.

„Daily Mail" scrie că dacă 
Bandaranaike își va fine promi
siunile, aceasta înseamnă 
dezastru pentru Anglia.

un

Contribuția delegației romîne 
la Congresul internațional de studii romanice

ROMA 9 (Agerpres). — La 4 
aprilie 1956 s-a deschis la Flo
rența, în vestita clădire „Palazzo 
della Simfonia“, Congresul inter
național de studii romanice.

Participarea delegației oameni
lor de știință din R.P.R., condusă 
de acad. prof. Iorgu Iordan, care 
ia parte la lucrările Congresului, 
a fost salutată cu multă căldură.

La 5 aprilie, în aula mare a 
Universității din Florența, în care 
se desfășoară lucrările, acad, 
prof. Iorgu Iordan a făcut comu-

nicarea sa intitulată „Formarea 
limbii literare romîne“.

In ziua de 6 aprilie, acad. prof. 
Alexandru Rosetti, membru al 
delegației R.P.R., a vorbit despre 
„Eminescu și limba literară“.

Acad. prof. Iorgu Iordan a pre
zidat lucrările Congresului din 
după-amiaza zilei de 6 aprilie.

Participanții la Congres au ur
mărit cu deosebit interes cuvîntă- 
rile delegaților romîni, ca și in
tervențiile lor pe marginea altor 
comunicări prezentate.

Sesiunea extraordinară 
a Consiliului Mondial al Păcii
STOKHOLM 9 (Agerpres). —
In ședința plenară din diminea

ța zilei de 9 aprilie a sesiunii 
extraordinare a Consiliului Mon
dial al Păcii, care a fost prezi
dată de Jose Da Frota Moreira 
(Brazilia), au continuat discuții
le în problema dezarmării și in
terzicerii

Primul 
Shtylla, 
Populară 
rînd că , 
pacea are o importanță vitală, 
vorbitorul a propus să se adreseze 
Subcomitetului Comisiei O.N.U. 
pentru dezarmare un apel che- 
mînd pe reprezentanții marilor 
puteri să ajungă la un acord a- 
supra dez.armării.

Armstrong (Irlanda) a arătat 
că goana înarmărilor care conti
nuă duce la pauperizare și război 
și că trebuie încurajată dezvol
tarea legăturilor între popoare.

Sances Arcaș, (Spania), a vorbit 
despre lupta forțelor iubitoare de 
pace din Spania, amintind prin
tre altele despre greva studenți
lor din Madrid care au protestat 
împotriva încălcării libertăților 
studențești.

Ronald Kanion (Anglia), a vor
bit despre alocările crescînde 
pentru cursa înarmărilor din țara 
sa, ceea ce duce la scăderea con
siderabilă a nivelului de trai 
populației, la dezorganizarea e- 
conomiei și la mari dificultăți fi
nanciare.

Viane Meltti, președintele Co
mitetului finlandez pentru apăra
rea păcii, a spus că problemele 
dezarmării și lichidării cursei 
înarmărilor au o importanță tot 
atît de mare pentru popoarele ță
rilor nordice, ca și pentru popoa
rele celorlalte țări ale lumii.

Nikolai, mitropolit de Krutița, 
și Kolomna, și-a exprimat convin

armei atomice.
a luat cuvîntul Medar 
deputat în Adunarea 
a R. P. Albania. Decla- 
penlru poporul albanez

al

Spre noi victorii
în construirea socialismului

Ajutorul U. R. S. S. pentru dezvoltarea 
economiei R. P. Mongole

— Comunicatul comun sovieto-mongol —
ULAN BATOR 9 (Agerpres).

— TASS transmite:
La invitația guvernului R.P. 

Mongole în dimineața zilei de 8 
aprilie a sosit la Ulan Bator A.I. 
Mikoian, prim vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
împreună cu Ș. R. Rașidov, pre
ședintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al R.S.S. Uzbece și per
soanele care-i însoțesc.

★
ULAN-BATOR 9 (Agerpres).

— TASS transmite:
In urma tratativelor care au a- 

vut loc la Ulan-Bator, între re
prezentanții guvernelor Republicii 
Populare Mongole și Uniunii So
vietice în problema relațiilor e- 
conomice dintre cele două țări, 
la 8 aprilie, I. Țedenbal, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Mongole, și A. I. Mikoian, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., au sem
nat următorul comunicat comun 
mongolo-sovietic.

In conformitate cu înțelegerea 
la care s-a ajuns anterior între 
guvernul Republicii Populare 
Mongole și guvernul Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste, în 
ultima vreme la Ulan-Bator s-au 
purtat tratative privind dezvolta
rea și întărirea continuă a rela
țiilor economice dintre Republica 
Populară Mongolă și Uniunea Re
publicilor Sovietice Socialiste. A- 
ceste tratative au fost încheiate

cu succes în timpul vizitei în Re
publica Populară Mongolă a lui 
A. I. Mikoian, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

In urma tratativelor s-a hotă
rît ca Uniunea Sovietică să acor
de ajutor Republicii Populare 
Mongole în anii 1956—1960 pen
tru a construi case de locuit pe 
o suprafață de 40.000 m. p. în 
orașul Ulan-Bator. în acest scop 
lucrările de proiectare vor fi e- 
xecutate de organizații sovietice, 
se vor livra semifabricate și ma
teriale, utilaj tehnico-sanitar și 
alte utilaje, mecanisme de cons
trucții și mijloace de transport, și 
vor fi trimiși specialiști sovie
tici.

S-a căzut de acord să se pre
dea fără plată societății pe acțiuni 
sovieto-mongole „Calea ferată 
Ulan-Bator“ liniile de cale fera
tă Soloviovsk-Baian-Tumen, și 
Cioibalsan-Tamțak-Bulak împreu
nă cu toate construcțiile și ins
talațiile auxiliare, precum și ma
terial rulant de cale ferată în
gustă. In afară de aceasta, s-a 
ajuns la un acord cu privire la 
construirea unei fabrici de pro
duse lactate în regiunea Ulan- 
Bator și a patru mori cu valu- 
turi, cu privire la livrarea de 
utilaj pentru o fabrică de produ
se zaharoase care urmează 
fie construită, la acordarea 
ajutor pentru construirea unei 
stalații de apă, a unei rețele

să 
de 
in
de

canalizare și termificare în ora
șul Ulan-Bator, pentru construi
rea și înzestrarea tehnică a șase 
stațiuni de mașini folosite în creș
terea animalelor, precum și cu 
privire la efectuarea în comun 
a unor lucrări de prospecțiuni 
geologice pe teritoriul Republicii 
Populare Mongole și la alte pro
bleme legate de dezvoltarea și 
întărirea continuă a relațiilor e- 
conomice dintre Republica Popu
lară Mongolă și Uniunea Sovie
tică.

Pentru efectuarea susmenționa
telor lucrări de construcții, pre
cum și pentru achiziționarea uti
lajului, mecanismelor de construc
ții și altor materiale, guvernul 
U.R.S.S. pune la dispoziția gu
vernului Republicii Populare Mon
gole un credit pe termen lung în 
condiții avantajoase.

*
ULAN BATOR 9 (Agerpres).— 

TASS transmite: A. I. Mikoian, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., care a 
vizitat Republica Populară Mon
golă la invitația guvernului R. P. 
Mongole a plecat în dimineața zi
lei de 9 aprilie spre Moscova. îm
preună cu A. I. Mikoian au ple
cat Ș. R. Rașidov, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
R.S.S. Uzbece și 
soane care l-au i 
Mikoian în 
țările Asiei.

gerea că, în prezent există con
diții favorabile pentru dezarma
re. Intre țările din Est și Vest au 
fost reluate contacte numeroase 
și variate, se fac vizite recipro
ce ale oamenilor de stat, s-au 
extins contactele economice și 
culturale. <

Apoi a luat cuvîntul în nume
le partizanilor păcii din Republi
ca Populară Romînă acad. prof. 
Mihaii Ralea.

In mod îndreptățit — a decla
rat prof. Ralea — sesiunea ex
traordinară a Consiliului Mondial 
al Păcii a pus pe ordinea de zi 
un singur punct: dezarmarea, 
problemă vitală care preocupă în 
cel mai înalt grad opinia publică 
din toate țările. Se înțelege de 
la sine că o destindere interna
țională reală implică interzicerea 
armelor de distrugere în masă 
și dezarmarea. Nu poți să te 
așezi pe un butoi cu pulbere, a- 
îirmînd în același timp că dorești 
pacea. Aceasta, cu atît mai mult 
cu cît nu este vorba pur și sim
plu de pulbere, ci de stocuri de 
arme nucleare și termonucleare^ 
Și cine ar putea da garanții că 
pulberea nu va exploda sub acela 
care se află așezat deasupra ?

Printre țările care au luat mă
suri de reducere a cheltuielilor și 
efectivelor militare, confirmînd 
astfel încrederea lor în posibilita
tea coexistenței pașnice și salv
gardării păcii, figurează după 
cum se știe, de asemenea, și țara 
noastră. Republica Populară Ro
mînă. Efectivele forțelor noastre 
armate au fost reduse; cheltu
ielile militare prevăzute în buge
tul adoptat recent de către Ma
rea Adunare Națională au fost 
reduse cu 476 milioane lei în ra
port cu suma aprobată în bugetul 
anului precedent, reprezentînd 
astfel jumătate din totalul chel
tuielilor de acest gen votate în 
bugetul pe anul 1953.

S-a pus aci problema de a se 
ști dacă pregătirea destinderii 
menite să îndepărteze neîncrede
rea nu ar trebui să fie o condiție 
prealabilă pentru dezarmare, sau 
dacă trebuie să se înceapă prin 
dezarmarea însăși. Noi nu vom 
respinge nici unul din mijloacele 
menite să facă să crească încre
derea mutuală. Totuși, se pune 
problertia dacă această pregătire 
care este altceva decît dezarmare, 
ar fi într-adevăr mijlocul prin 
care se va ajunge la realizarea 
acesteia.

Sîntem convinși, fără a renunța 
la nici unul din mijloacele care 
duc către acest scop, că numai 
dezarmarea efectivă este capa
bilă să asigure soluționarea pro
blemei.

Domnilor și prieteni,
Delegația romînă consideră 

drept un eveniment de cea mai 
mare importanță faptul că rîndu- 
rile acelora ce vor pacea devin 
din ce în ce mai mari. Ar fi dău
nător să se considere că forțele 
păcii se limitează la mișcarea 
noastră. Se pune prea mult zel în 
a lipi etichete slăbiciunilor ce 
s-au manifestat în activitatea din 
trecut a Consiliului Mondial al 
Păcii. Pe de altă parte, orice or
goliu de avangardă împiedică 
dezvoltarea luptei pentru pace. 
Ajung atîtea discuții 1 Să trecem 
la fapte 1 Este mult mai util de a 
lua hotărîri practice menite să 
ridice la o treaptă superioară 
lupta pentru pace.

Salutăm propunerea făcută de 
a se constitui un grup pentru 
elaborarea unui proiect 
căilor de colaborare 
forțelor păcii.

Lucrările sesiunii au 
în cursul după amiezii.

Raportul prezentat de E. Ochab 
prim secretar al C. C. al P.M.U.P.

7 aprilie ziarul „Trybuna 
a publicat raportul cu

La 
Ludu" , .
privire la rezultatele Congresu
lui al XX-lea al P.C.U.S., pre
zentat la 6 aprilie de E. Ochab, 
prim secretar al C.C. al P.M.U.P., 
la adunarea activului de partid 
din Varșovia și voevodatul Var
șoviei.

Fără îndoială, a spus Ochab, că 
atît activul nostru cit și întregul 
partid sînt întru totul de acord cu 
hotărîrile Congresului al XX-lea 
al P.ClU.S. și înțeleg tot mai 
bine importanța istorică uriașă 
a acestui congres pentru întrea
ga mișcare muncitorească in
ternațională.

Atît politica internațională, cît 
și cea internă a Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, a 
continuat Ochab, se bucură de 
aprobarea deplină a maselor 
muncitoare poloneze. împreună 
cu frații noștri sovietici ne bu
curăm de succesele lor în dez
voltarea economiei socialiste, ca 
de propriile noastre succese.

Raportorul a vorbit în continu
are despre succesele construcției 
socialiste din Polonia și despre 
sarcinile noului cincinal.

Adunările activelor de partid 
ale organizațiilor voevodale și-au 
exprimat solidaritatea cu 
rile P. C. U. S. cu 
la respectarea strictă 
melar leniniste ale vieții 
tid. cu privire la lupta 
împotriva rămășițelor 
personalității, împotriva dena
turărilor și fenomenelor nesănă
toase care în decurs de mulți ani 
au slăbit legătura permanentă a 
partidului cu masele, au îngreu
nat mersul 
nism. De o 
sînt pentru 
greșului al 
respectarea

hatărî- 
privire 

a nor
de par- 
hotărîtă 
cultului

asupra 
a tuturor

continuat

nostru spre comu- 
deosebită importanță 
noi indicațiile Con- 

XX-lea cu privire la 
principiului leninist 

al conducerii colective de partid 
de către toate organele de par
tid, cu privire la respectarea le
galității socialiste, la răspunde
rea forurilor de partid în fața 
membrilor de partid și la lupta 
necruțătoare împotriva birocra
tismului și a metodelor de co
mandă în partid.

O mare importanță pentru asi
gurarea orientării socialiste în 
dezvoltarea țării, și pentru asi
gurarea educării leniniste a mem
brilor de partid, a arătat rapor
torul, a avut-o lupta împotriva 
devierii oportuniste și naționalis
te, al cărui purtător a fost Via- 
dislaw Gomulka. Partidul a luptat 
împotriva gomulkiștilor într-un 
moment de cotitură, cînd în fața 
partidului și a clasei muncitoare 
se ridicau sarcinile dezvoltării 
continue a construcției socialiste 
în Polonia, precum și ale trans
formării socialiste la sate. Toto
dată, aceasta a fost perioada cînd 
la ordinea zilei se afla sarcina 
istorică a realizării unității poli
tice a clasei muncitoare, a fuzi
onării P.M.P. cu P.S.P. pe baza 
principiilor marxist-le'niniste.

Gomulka a opus acestei linii 
a partidului o interpretare națio
nalistă a tradițiilor mișcării 
muncitorești poloneze. El a apă
rat tendința de a se rupe cu tra
dițiile revoluționare ale eroicului 
partid comunist din Polonia, res- 
pingînd marxism-leninismul ca 
bază ideologică a viitorului par
tid unit.

El a căutat să dea noțiunii jus
te a căii poloneze spre socialism 
un conținut dușmănos reprezen- 
tlnd în fond renunțarea la 
construcția socialistă în Polonia. 
Cînd partidul a trasat sarcina po
pularizării cooperației agricole de

producție la sate și sarcina trans
formării socialiste a satului, cînd 
in scopul apărării sărăcimii sa
telor partidul a adoptat măsuri 
in vederea îngrădirii exploatării 
chiaburești, Gomulka s-a pronun
țat împotriva acestei politici 
a partidului, încercînd să men
țină în (ară vechile forme ale re
lațiilor social-economice.

In cadrul unei deschise și lungi 
lupte ideologice, partidul a zdro
bit concepțiile gomulkiștilor. Cu 
toate acestea, este necesar să su
bliniem că arestarea lui Gomulka 
în 1951 în atmosfera creată de 
Berta, în atmosfera procesului lui 
Rajk, a fost nejustă și neînteme
iată. Acuzația de a fi dus o ac
tivitate diversionistă, formulată 
împotriva lui Gomulka, a fost nu 
numai jignitoare pentru el, dar 
totodată a dezorientat opinia pu
blică. Lupta întreprinsă de par
tid împotriva denaturărilor din 
activitatea organelor securității a 
dus la reabilitarea lui Gomulka. 
Acuzațiile neîntemeiate aduse lui 
Gomulka au fost retrase, iar el 
a fost eliberat.

Este însă necesar să spunem 
clar că retragerea jignirilor for
mulate împotriva lui Gomulka nu 
schimbă cîtuși de puțin conținu
tul just al luptei politice și ideo
logice pe care partidul a dus-o șl 
o duce împotriva concepțiilor lui 
Gomulka.

Plenara a 111-a a Comitetului 
Central al partidului nostru, a a- 
rătat Ochab, a constatat denatu- 
rări în activitatea organelor se
curității și a subliniat necesitatea 
îndreptării prejudiciilor aduse 
din cauza acestor denaturări. In 
anii 1954-1955 conducerea parti
dului a făcut mult pentru a eli
bera și reabilita persoane acuzate 
fără temei.

La începutul lunii trecute au 
fost complect reabilitați șl reînca
drați în partid tovarășii Waclaw 
Komar, Szczonsny, Dobrowolskl 
și losif Kuroposko. In cursul an
chetei s-a arătat că nu există nici 
un temei pentru ca Marian Spyc- 
halski să fie acuzat de activitate 
complotistă și diversionistă. Fără 
îndoială însă că el poartă răs
punderea pentru încălcarea direc
tivelor partidului și guvernului, 
pentru săvîrșirea unor denaturări 
în munca politică de partid în ar
mată și pentru înșelarea condu
cerii partidului din care a făcut 
parte. Marian Spychalski și-a 
recunoscut vina față de puterea 
populară.

Indicațiile Congresului al XX- 
lea al P.C.U.S., a declarat în con
tinuare raportorul, sînt un exem
plu al modului ferm și hotărît cum 
trebuie să fie puse în fața parti
dului, cînd este necesar, probleme 
'grele și spinoase pentru stabili
rea adevărului istoric și pentrii 
educarea în spirit leninist a mem
brilor de partid.

Este însă necesar să atragem 
atenția că unii tovarăși, se pare, 
își pierd echilibrul și încep să 
nu-și mai dea seama de diferența 
dintre critica justă și luările de 
poziție care nu pot aduce folos 
partidului.

Sintem ferm convinși că înar
mați cu hotărîrile și indicațiile is
toricului Congres al XX-lea, în 
condițiile unor bune contacte și 
legături leniniste dintre Comitetul 
Central și întregul activ și par
tid, în condițiile unei critici și au
tocritici de partid bune și juste, 
călăuzindu-ne de busola mar- 
xism-leninismului, vom duce po
porul nostru spre noi lupte, spre 
noi victorii.

<

I

! celelalte per- 
tnsofit pe A. I. 

vizita întreprinsă în

Vizitele la Moscova
ale delegației Marii Adunări Naționale a R.P.R.

Informații
aprilie a sosit în Buon» 
delegație a Ministerului

Pentru sporirea continuă 
a producției agricole a U.R.S.S.

Apelul C. C. al P.C.U.S. șl al Consiliului 
de Miniștri

MOSCOVA 8 Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
TASS a fost publicat Apelul adre
sat de Comitetul Central al Par
tidului Comunist al Uniunii So
vietice și Consiliul de Miniștri al 
Uniunii Sovietice tuturor colhoz
nicilor și colhoznicelor, muncito
rilor și muncitoarelor din sov
hozuri, tuturor lucrătorilor și spe
cialiștilor din agricultură.

Arătînd că oamenii muncii din 
agricultură din regiunea Voronej, 
din Ucraina, ținutul Krasnodar, 
din regiunile Tambov, Reazan, 
Irkuțk, Kursk etc., și-au luat în 
cadrul întrecerii socialiste sarcini 
mari, privind producția agricolă 
și le îndeplinesc cu succes, C.C. 
al P.C.U.S. și Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S. consideră că 
dacă oamenii muncii din agricul
tură din alte republici, ținuturi 
și regiuni vor urma exemplul 
fruntașilor, se poate afirma cu 
certitudine că sarcinile trasate de 
cel de al 6-lea plan cincinal pri
vind producția de lapte și carne 
vor fi îndeplinite în linii mari în 
Uniunea Sovietică în doi, cel mult 
trei ani.

al U.R.S.S,

La 9
rești o „ . - __________
Telecomunicațiilor al U.R.S.S.

Delegația este alcătuită dirl 
N. D. Psurțev, ministrul Teleco« 
municațiilor al U.R.S.S., conducă» 
torul delegației, I. V. Klokov, 
locțiitor al ministrului Teleco« 
municațiilor al U.R.S.S., I. P, 
Lihușin, inginer șef al Direcției 
Generale Radio din Ministerul 
Telecomunicațiilor și D. D. Eri« 
ghin, șeful Serviciului relațiilor, 
internaționale din Ministerul Te» 
lecomunicațiilor.

Delegația va duce tratative 
privind problemele dezvoltării 
mai departe a comunicațiilor poș
tale, telegrafo-telefonice, a reia» 
țiilor în domeniul radiodifuziunii 
și televiziunii între U.R.S.S. și 
R.P.R.

în prezent, se spune în înche
iere în apelul C.C. al P.C.U.S. și 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., cînd partidul și guver
nul au făcut mult pentru ca agri
cultura noastră să se dezvolte 
simțitor și rapid, este necesar'ca 
fiecare colhoznic și colhoznică, ca 
fiecare lucrător din S.M.T.-uri și 
sovhozuri să dea dovadă de o și 
mai mare conștiinciozitate în 
muncă, să se gîndească perțna- 
nent la îndeplinirea hotărîrilor 
Congresului al XX-lea și să mun
cească în acest scop fără a cruța 
nici un efort. Aceasta cu scopul 
ca în fiecare lună, zi de zi, satis
facția morală și spirituală a po
porului nostru sovietic de pe ur
ma libertăților politice și sociale 
să fie complectată prin îmbunătă
țirea deservirii material-sociale și 
culturale, iar oamenii muncii din 
țările capitaliste văztad cum tră
iește omul sovietic sa se convin
gă cu proprii lor ochi de avanta
jele orînduirii noastre sociale de 
stat și politice, să se convingă de 
ceea ce poate crea omenirea pen
tru sine acolo unde poporul mun
citor este stăpînul țării sale.

i. construită din blocuri
72 de zile.

MOSCOVA (Agerpres) .—TASS 
transmite :

Delegația Marii Adunări Națio
nale a Republicii Populare Ro
mîne, în frunte cu Constantin 
Pîrvulescu — președintele Marii 
Adunări Naționale, care se află în 
Uniunea Sovietică la invitația 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
continuă să viziteze orașul Mos
cova. In dimineața zilei de 8 a- 
prilie reprezentanții poporului ro-

mîn au vizitat metroul „V. 
Lenin“.

Continuîndu-și vizita prin oraș, 
membrii delegației au vizitat Uni
versitatea de stat din Moscova 
„M. V. Lomonosov“ de pe colinele 
lui Lenin.

In raionul Novo-Pesciannîe, re
prezentanții poporului romîn s-au 
interesat de construirea locuințe
lor din panouri și din blocuri 
mari. Ei au vizitat școala nr. 84

care a fost 
în timp de

Seara, delegația Marii Adunări 
Naționale a R.P.R. în frunte cu 
tov. Constantin Pîrvulescu a asis
tat la spectacolul de balet, „Flă
cările Parisului“ de Asafiev, care 
a fost prezentat la Teatrul Mare.

împreună cu oaspeții, în loja 
centrală se aflau A. P. Volkov — 
președintele Sovietului Uniunii al 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. și 
alții.

sarcini vechiStăpîn nou
★

Asociația Foștilor Deținuți șl 
Deportați Politici Antifasciști or« 
ganizează miercuri 11 aprilie ora 
19, în sala Societății pentru Răs- 
pîndirea Științei și Culturii 
(S.R.S.C.), str. Biserica Amzei nr. 
5—7 o adunare publică consacrată 
zilei de 11 aprilie, Ziua Interna« 
țională a foștilor deținuți și de- 
portați politici antifasciști.

★
Luni, 9 aprilie, a.c. ministrul 

Afacerilor Externe, Grigore Preo
teasa a primit în audiență pe trî- 
misul extrordinar și ministru ple
nipotențiar al Finlandei în Re
publica Populară Romînă, Gun-
nar Palmroth, în legătură cu a-
propiata depunere a scrisorilor da ,
acreditare.

Priviți aceste fotografii, 
au fost publicate de revista ame
ricană „Life". Oare chipurile a- 
cestor domni (prima fotografie) 
nu vă sînt cunoscute ? Nu le-ați 
întîlnit cumva în vreo revistă na
zistă, în vremea celui de al doi
lea război mondial 1 Tot ce-i po
sibil, Căci sînt experți germani, 
în domeniul proiectilelor teleghi
date, care astăzi lucrează în Sta-

tele Unite. Schimbare de stăpîn 
doar, căci preocupările au rămas 
aceleași, ca și pe vremea lui Hi- 
tler. Aceasta reiese din cea de a 
doua fotografie publicată tot de 
„Life“. Despre ce este vorba ? In
ventivul redactor al lui „Life“ și-a 
folosit fantezia pentru a descrie 
traectoria, eventuală a unui pro
iectil teleghidat. Se dau toate a-

mănuntele tehnice. Un amănunt 
a scăpat: punctul de plecare — 
S.U.A.; cel de explozie —- 
U.R.S.S. Precum se vede experții 
naziști lucrează pe linia vechilor 
lor preocupări. Și toate aceste 
aiureli agresive apar tocmai în 
zilele cînd la Londra au Ioc șe
dințele subcomitetului comisiei 
O.N.U. pentru dezarmare.

MOSCOVA: Prezidiul Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. l-a eli
berat pe tov. P. P. Lobanov din 
funcția de vicepreședinte »1 Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. în 
legătură cu trecerea lui în altă 
muncă.

Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. l-a numit pe tov. V. V. 
Mațkevici în funcția de vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.

MOSCOVA: — Consiliul de
Miniștri aii U.R.S.S. a satisfăcut 
cererea tov. T. D. Lîsenko de a-1
elibera din funcția de președinte. de trei zile.

al Academiei unionale de Științe 
agricole „V. I. Lenin“. Tov. P. P. 
Lobanov a fost numit președinte 
al Academiei unionale de Științe 
agricole „V. I. Lenin“.

PEKIN : — Liderii parlamentu
lui filipinez au cerut 
imediată a acordului 
semnat de
Dulles, deoarece acesta s-a dove
dit că nu corespunde intereselor 
Fili-p inelar.

DAMASC : — La 9 aprilie re
gele Hussein al Iordaniei a sosit 
la Damasc într-o vizită oficială

revizuirea 
economic 

Quirino și Foster

★
Duminică a sosit în Capitală O 

delegație de specialiști în dome
niul învățămîntului public din R. 
P. D. Coreeană, condusă de Tian 
Ik Hvan, locțiitor al ministrului 
învățămîntului. Delegația va 
studia probleme ale organizării 
rețelei de învățămînt din țara 
noastră.

Au fost 
basadorul 
București 
del.

de fată Den Em, am< 
R. P. D. Coreene la 

și membri ai Ambasa-
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Spa ria c hiada de vară a tineretuluiDERBIUL CAPITALEI

SALOFO

populari-

HÀSSÀN ALY, ȘULI

sportul 
vele se 
încet la

cei mai buni

,,Dornești“

eint®»» cinte»®

r^rimăvara a înverzit ma- 
jp lurile apelor. Ambar

cațiunile au fost re
parate și puse pe apă. A so
sit vremea concursurilor 
nautice, a minunatelor ex
cursii și plimbări cu barca I

La Mamaia, primele am
barcațiuni cu vele (vezi foto
grafia alăturată) au început 
deja să zboare cu viteză pe 
crestele valurilor. Acest sport 
se bucură în rîndurile tine
retului de multă 
tate.

Din păcate însă, 
ambarcațiunilor cu 
dezvoltă încă prea
noi. Asta și pentru faptul că 
In cursul anului se organi
zează puține concursuri. Se 
pare că și anul acesta lucru
rile vor sta la fel. Deși vre
mea e prielnică, asociațiile 
sportive Constructorul, Me
talul, Locomotiva nu s-au 
îngrijit ca în Capitală am
barcațiunile să fie gata, 
sportivii să înceapă antrena
mentele. Nici comisia oră
șenească București de spor
turi nautice nu se prea gră
bește cu munca; se „des- 
gheață" prea încet.

Se pune, pe bună dreptate, 
întrebarea: pe cînd startul 
primului concurs nautic tn 
Capitală ?

Derbiul Capitalei a 
mult timp din cele 3 
exigenta celor mai 
spectatori, nelipsiți 
tîlnirile de fotbal, 
trei ore am urmărit 
nați, din tribunele 
„23 August“, evoluția unora din
tre cele mai bune echipe ale fot
balului nostru în momentul de 
față : Dinamo, Progresul, Loco
motiva și C.C.A. S-a jucat un 
fotbal bun, clar de o dîrzeriie cum 
rar se poate vedea. Păcat însă că 
atmosfera entuziastă a fotbaliș
tilor, ca și a spectatorilor, a fost 
în parte umbrită de arbitraj. Și

satisfăcut 
ore de joc 
pretențioși 

de la în- 
Timp de 

emoțio- 
stadionului

SUCEAVA (de la corespondentul nostru 
Aurelia Cacina). — De abia s-a topit ză
pada și tinerii din comuna Dornești, raio
nul Rădăuți, au și ieșit să-și pregătească 
terenurile de sport. Din nou au luat din 
magazie echipamentul sportiv și au săltat 
peste plasă mingea de volei sau au mar
cat în poarta de fotbal primele goluri.

Spartaichiada de vară oferă tineretului 
mari posibilități de a participa într-un nu
măr cit mai mare la competițiile sportive. 
De aceea, comisia regională de organizare 
a luat din timp măsuri. In primul rînd, 
eforturile au fost îndreptate spre pregăti
rea și amenajarea bazelor sportive.

Pe stadionul regional, cît și pe cele raio
nale s-au făcut ultimele pregătiri, pentru 
ca duminică să aibă loc deschiderea fes
tivă a sezonului sportiv de vară — lucru 
ce s-a și făcut. S-au amenajat pistele, gro
pile de sărituri, iar la unele stadioane au 
fost reparate gardurile care le împrejmuiesc. 
Și în comuna Dornești, au început să fie 
amenajate unele terenuri sportive ale sate
lor care aparțin de comună. Echipamentul 
sportiv a fost reparat din timp. Pe toate 
terenurile s-au și făcut primele antrena
mente.

Antrenoarea echipei de volei „Voința-

Suceava“, tovarășa Teodora Gavrilă, în 
timpul iernii a condus antrenamentul echi
pei la sală, iar acum se pregătește să iasă 
din nou pe teren.

De asemenea, comisia regională de orga
nizare a inițiat între 15 martie—15 mai luna 
construcțiilor și amenajărilor bazelor spor
tive. In această perioadă tinerii, în spe
cial cei de la sate, vor întări baza lor 
sportivă, construind noi terenuri de volei, 
baschet, fotbal. Se va acorda o atenție spe
cială comunelor unde nu există nici o bază 
sportivă. De asemenea, în această lună, ti
neretul va fi antrenat pentru a confecționa 
prin resurse proprii, echipament și mate
rial sportiv (maieuri, plase de volei etc.).

La Spartachiada de vară a tineretului 
vor participa, în regiunea Suceava, 250.000 
tineri. Aceasta este cifra care și-a propus-o 
comisia regională, adică mai mult cu 
100.000 tineri decît au participat la Spar
tachiada de iarnă a tineretului. Antrenarea 
unui număr mare de tineri în cadrul Spar- 
tachiadei de vară va crea și posibilitatea 
îndeplinirii pînă la 23 August a planului 
G.M.A., pe 1956, așa după cum și-a pro
pus comisia regională. Numai că pentru în
deplinirea celor propuse, e necesar să exis
te multă perseverență.

Locomotiva București. Dar, asu
pra acestui lucru vom mai re
veni...

Deschiderea cuplajului de du
minică a pus față în față două 
echipe care, acum se deosebesc 
din punct de vedere al pregătirii 
in ansamblu : Dinamo și Progre
sul București. Era interesant de 
urmărit comportarea dinamoviști- 
lor întorși recent din Belgia și, 
firește, a fotbaliștilor de la Pro
gresul, care cu toate că a trecut 
aproape o lună de la începerea 
campionatului, manifestă încă o 
formă îngrijorător de slabă. Fără 
a se întrebuința prea mult, di- 

aunamoviștii 
cîștigat cu sco
rul de 3—I
(1-1).

La Progresul 
însă, situația nu 
este de loc „ro
ză“. S-a încercat 
o remaniere a 
echipei — dacă-i 
putem spune 
astfel în sensul 
că nu au jucat 
Ozon. Blujdea și 
Cosma. Toată 
lauda jucători
lor carei-au în
locuit și, în ge
neral apărării 
care mai ales în 

prima repriză a ținut în „șah“ rutinatul atac 
dinamovist. Aceasta însă repetăm, numai în 
prima repriză.

Așteptată cu un interes deosebit, partida 
dintre C.C.A. și Locomotiva București a în
flăcărat încă de la primul schimb de mingi, 
atît pe fotbaliști cît și pe entuziaștii supor
teri ai feroviarilor. Rivalitatea acestor echi
pe pe terenul de sport a făcut ca și de data 
aceasta, în mod firesc, jocul să fie foarte di
namic, cu faze rapide, palpitante, cu șuturi 
numeroase, însă cu numai două goluri: pri
mul înscris de Copil în minutul 33, iar al 
doilea de Alexandrescu în minutul 56.

Tinerii fotbaliști ai Locomotivei au întrecut 
așteptările și... firește au stricat multe cal
cule „pronosportiștilor“. Avînd în Dungu un 
portar deosebit de inspirat și curajos, cu 
Stancu în postul de stoper (care a dat de
plină satisfacție), cu o linie de halfi (Bodo- 
Neamțu) ofensivă prin excelență, precum și 
un atac în care Copil (pînă în momentul 
accidentării), Georgescu și -Olaru au dat 
mult de furcă apărătorilor C.C.A., tînăra e- 
chipă a feroviarilor a dovedit că merge pe 
uri drum bun, sănătos, pe linia practicării 
unui fotbal de calitate.

Casa Centrală a Armatei a fost în

Atenție 1 Georgescu trage 1

aceeași formație pe care ne-am 
obișnuit s-o aplaudăm: impetu
oasă, tehnică, sudată, insistentă 
în acțiuni. Incontestabil, milita
rii formează în momenul de față 
un „tot“ închegat.

Arbitrajul lui Constantin Mi- 
tran (conducătorul jocului C.C.A.- 
Locomotiva) a produs consternare 
și nemulțumire. Mirare pentru că 
eram obișnuiți să aplaudăm com
petența și justețea deciziilor a- 
cestui arbitru ; dezaprobare deoa
rece duminică, C. Mitran a dat
decizii care au dezavantajat ambele 
echipe. Cea mai gravă greșeală, care 
putea influenta rezultatul jocului, a 
fost acordarea unui penalti imaginar 
echipei C.C.A., în momentul cînd sco
rul era 1—1 (min. 69). Acțiunea s-a 
petrecut la marginea de fund a ca
reului de 16 m. Departe de a fi în fază 
de gol, Alexandrescu, la o intrare de
cisă dar corectă a lui Stancu a căzut 
și arbitrul s-a pripit să acorde penalti 
la o fază cu nimic deosebită de altele 
în care n-a luat decizii. Deciziile ero
nate, în compensație, au. abundat apoi 
și aceasta n-a putut să. nu se răsfrîngă 
asupra jocului.

R. CALARAȘANU

nire a fost un bun prilej de J 
verificare a stadiului pregă- ‘ 
Urilor în vederea Cupei Mon
diale șl a Jocurilor Olimpice 
ce au loc în acest an. Luptă
torii noștri au dovedit Insă șl 
unele lipsuri tn pregătirea 
fizică și tn cea tehnică asu
pra cărora trebuie să mai in
sistăm tn viitoarea perioadă 
de pregătire. Dintre luptăto
rii egipteni mi-au plăcut: El 
Sayed, Hassan Aly Rifaie, H. 
Mansur și I. Latif.

LAZAR BUJOR 
maestru al sportului

★
„Echipa romlnă a fost mal 

bună și a ciștigat. Dintre 
luptătorii care s-au tntrecut, 
ml-au plăcut mai mult ro- 
mlnul Alexandru Șuii și egip
teanul Hassan Aly Rifaie.

BRANCO TEGELTIJA
(R.P.F. Jugoslavia) 

arbitru internațional de lupte

Mulți dintre 
spectatorii pre- 
seara la meciu- 

disputate în sala

în special ne referim la 
modul cum a „con
dus“ arbitrul C. Mi
tran jocul dintre Casa 
Centrală a Armatei și

In curind, Harlequin
7ocul de rugbi dintre C.C.A. 

și Constructorul T.S.P. din 
categoria A a fost punctul 

de atracție din etapa de duminică 
a campionatului republican. Din 
păcate jocul s-a disputat la un 
nivel slab. Jucătorii ambelor 
echipe au acționat dezorganizat, 
nervos. Echipa militară a cîștigat 
întl'nirea cu 12—3 (9—3).

Dorind să aflăm unele amă
nunte despre viitoarea activitate 
a echipei militare care va da de-

sigur cîțiva jucători echipei 
R.P.R., (care va avea tn acest 
an o bogată activitate internațio
nală), ne-am adresat lui C. MA- 
R1NACHE, căpitanul echipei 
C.C.A. Acesta ne-a declarat ur
mătoarele :

Pentru că este vorba de viitoa
rea activitate internațională vreau 
să vă spun că pentru jocurile cu 
Harlequin și pentru „Turneul 
celor cinci orașe" noi ne pregătim 
de pe acum tn mod temeinic.

Campionatele mondiale
DE TENIS DE MASA

Proba de simplu Temei a înce
put cu două mari surprize. An
gelica Rozeanu, deținătoarea tit
lului mondial, a fost întrecută de 
japoneza Tasaka cu 3-0 (21-19. 
22-20, 32-30). După cum se re
marcă din scorurile înregistrate 
în seturi, acest meci a dat loc 
unei lupte epuizante care a atins 
o tensiune de-a dreptul drama
tică. In fiecare set lupta a fost 
foarte strînsă, scorul mergînd 
■aproape egal, Reprezentanta noa
stră a fost mereu aproape de vic
torie. dar Tasaka a jucat în ofen
sivă. reușind mai ales în setul trei 
lovituri și tușuri aproape imposi
bile. Angelica Rozeanu nu a ju
cat în plenitudinea posibilităților

sferturile de finală pe campioana 
engleză Diana Rowe cu scorul 
de 3—0. Zeller a cîștigat primele 
două seturi cu același scor; 21—8, 
iar setul trei l-a cucerit cu 21—17. 
In urma acestei victorii Ella Zel
ler s-a calificat pentru semifina
lele probei unde va întîlni pe ja
poneza Watanabe. A doua semi- 
fjnală va opune pe campiona 
japoneză Eguchi compatrioatei 
sale Okawa. După cum se vede 
Zeller este singura jucătoare „ne- 
japoneză“ care s-a calificat pen
tru semifinale.

Campionul romîn T. Hara- 
sztosi a întîlnit în turul al 
patrulea pe campionul mon
dial T. Tanaka. Lupta pentru 

sale, ratînd mingi ușoare în apă- victorie a fost deosebit de încor- 
rare.

Luni, a continuat seria surpri
zelor. După Angelica Rozeanu 
(R.P.R.) și Tanaka (Japonia) alte 
două concurehte de valoare, Ann 
Haydon și Diana Rowe, au fost 
scoase din cursa pentru titlul 
mondial la proba de simplu femei. 
Un succes însemnat a obținut 
tînăra jucătoare din R.P.R., Ella 
Zeller care a eliminat în

dată, necesitînd 5 seturi. El a 
pierdut meciul cu 2—3 ( 22-24 ; 
21-10; 15-21 ; 21-16; 21-19).

Matei Gantner s-a întîlnit în 
optimile de finală cu fostul cam
pion al lumii R. Bergman (An
glia). La capătul unei lupte 
epuizante victoria a revenit cu 
scorul de 3-2 (21-19; 18-21;
21-11 ; 13-21 ; 21-13) jucătorului 
englez.

In clișeul nos
tru puteți vedea 
un aspect din 
timpul desfășu
rării meciului 
celor mai grei 
luptători: egip
teanul Khalil 
Naby Khalil și 
maestrul sportu
lui Alexandru 
Șuii.

La început n-aș vrea să vă vorbesc 
despre turneu, ci despre jocul cu 
echipa engleză Harlequin. Jucă
torii acesteia practică un joc de 
rugbi modern, bine orientat tac
tic. Datorită acestui fapt, consider 
că trei-sferturile noastre mai au 
încă de lucrat.

Tncepe să se contureze cu cer
titudine faptul că echipele par
ticipante depășesc valoarea re
prezentativelor de orașe, fiind 
vorba de adevărate echipe națio
nale.

Consider că adversarul cel mai 
„tare" pentru noi va fi echipa 
Parisului. înaintarea echipei este 
masivă, jucătorii slnt buni cu
noscători ai jocului modern.

Tn general este prematur a se 
face anticipații. Totuși...

Not±2.: „Galeria“ Locomotivei
— Joacă Olaru ?
— Joacă, cum să nu joace.
M-am apropiat curios, să ascult ce 

mai spunea tînărul cu părul ctrlionțat, care 
dovedea că știe multe despre fotbaliștii Lo
comotivei. Nu mi-a fost greu să aflu unele 
amănunte. 'binarul nostru este turnător la 
Atelierele Grivița Roșie. TI cheamă Aurel 
Vrănescu și a venit să-și încurajeze echipa 
preferată. Dar Aurel nu este singur. Clteva 
mii de entuziaști susținători ai Locomoti
vei au venit numai de la Grivița Roșie, 
fără a mai vorbi de miile de ceferiști din 
provincie, care nu au lipsit nici de data 
aceasta din tribune. Notăm: „Locomotiva 
Grivița Roșie" are o puternică „galerie"

Primul meci din acest an 
al reprezentativei noastre a 
însemnat și primul succes I 
Luptătorii egipteni slnt In
tr-un real progres; au luptat 
cu dlrzenie, însuflețit. Pentru 
luptătorii noștri această întll-

1

Jucătorilor

Simbata și du
minică s-a des
fășurat în Ca
pitală, pe Sta
dionul Tineretu
lui, prima mare 
întrecere atleti
că oficială în aer 
liber : concursul 

republican de primăvară. La star
tul acestei competiții atletice au 
participat cei mai buni sportivi 
din întreaga țară.

Vremea capricioasă — ploaie, 
zăpadă și frig — a împiedicat în 
bună măsură obținerea unor re
zultate cît mai bune. Pentru a 
se asigura bune condiții de con
curs, unele probe (greutate, să
rituri), s-au desfășurat în sala 
Floreasca.

Iată acum cîțiva dintre cîști
gătorii concursului dotat cu 
„Cupa primăverii“. Băieți : 100 m. 
și 200 m. plat Al. Stoenescu (Di
namo) 11,2 secunde și respectiv 
23,3 secunde; 400 m. plat 1. Boi- 
taș (Recolta) 52,8 secunde; 5.000 
m. V. Pop (Dinamo) 14’53” 6/10 
suliță A. Demeter (Dinamo) 
65,89 m.; greutate I. Raica 
(C.C.A.) 15 m. înălțime Boboc 
(Flacăra) 1,85 m. Femei: 100 m. 
I. Luță (Locomotiva) 13,0 secun
de; 200 m. Al. Sicoe (Știința) 
25,7 secunde; 800 m. N. Pasciuc 
(Știința) 2’30” 2/10; lungime A. 
Șerban (Știința) 5,24 m.

La proba de săritură în înăl
țime, E. Mayer (Constructorul) : 
sărind 1,51 m. a realizat un nou 
record de sală la junioare.

AS AL T—tineri scrimert !

In zilele de 7 și 8 a- 
prilie s-au disputat în 
sala Progresul Finanțe 

Bănci din Capitală campio
natele orășenești de scrimă 
ale juniorilor. Față de anul

crosul „Șa întîmpinăm 1 Mai
Valeria !

REDACȚIA $1 ADMINISTRAȚIA : București, Plaje ^Scinteli

performanță 
ei: locul tntîi 

întîmpinăm 
l junioare, la 
a colectivelor

elevă a școlii poligrafice ,,Du
mitru Marinescu", tn vtrstă de 
16 ani, a participat duminică la 
prima ei întrecere sportivă ofi
cială. Arbitrul principal al con
cursului, maestrul sportului Ni
colae Gurău, speră că Dreptate 
Valeria va deveni una din aler
gătoarele fruntașe ale asocia
ției.

Fotografia noastră a surprins 
un aspect din timpul desfășu
rării crosului la proba junioare 
categoria l-a, In cadrul căreia 
Dreptate Valeria s-a clasat pe 
locul Intti.

Se pare că încă de la prima 
privire zîmbetul sportivei
cu numărul „100“ vă tră

dează bucuria acesteia. într-a- 
devăr, tlnăra sportivă Dreptate 
Valeria e nespus de bucuroasă. 
A obținut duminică cea dinții 
și cea mai mare 
sportivă din viața 

' la crosul „Să
1 Mai" categoria 
faza pe Capitală 
asociației Progresul.

Performanța aceasta o bucură 
cu atlt mai mult cu cit tlnăra

Semnificația cîtorva cuvinte
La sediul Comitetului orășe

nesc C.F.S. Piatra Neamț 
— era duminică o animație deo
sebită.

Tinerii sportivi — care nu 
erau alții declt participanții la 
faza raională a crosului „Să 
întîmpinăm 1 Mai" — făceau 
ultimele pregătiri pentru start.

Tn vreme ce concurența tși 
prindeau pe piept numerele de 
concurs sau își verificau încă- 
odată echipamentul, comisia de 
organizare mai discuta încă 
dacă se pot sau nu desfășura

cu 
din

mai

tere- 
cap

bine

concursurile pe o asemenea 
vreme.

— Dacă se amtnă concursul 
eu zic să facem vreo „5000" în
călzire, Mihai. Tot slntem aici 
și-apoi ne acomodăm 
nul. Mihai încuviință 
adăugind:

— Eu cred că ar fi 
totuși să se țină azi.

— Nu vezi că ninge mai rău 
ca-n februarie?

Ml-am amintit de această 
discuție peste vreo două ore. 
Tn ciuda vremii nefavorabile 
etapa raională a crosului „Să 
întîmpinăm 1 Mai" s-a desfă
șurat și încă cu mult succes. 
Peste 100 de tineri și-au dis
putat întîietatea înfruntlnd nu 
numai minutele, secundele, dar 
și intemperiile vremii.

Crosistii se aflau din nou în 
sediul C.C.F.S.-ului. Se desfă
șura festivitatea de premiere a 
ciștigătorilor. Solemn ca de 
obicei au început a fi tnmtnate 
diplomele. Grav — președintele 
comitetului raional de cultură 
fizică anunța numele campio
nilor.

— Victoria tn proba de seniori 
a revenit tînărulul Gh. Nicolae, 
brigadier pe șantierul hidrocen
tralei „V. I. Lenin" Bicaz. El a

cucerit totodată titlul de cam
pion raional. Gh. Nicolae se în
dreaptă spre masa juriului pen
tru a primi diploma..

L-am rugat să-mi spună cum 
a reușit să obțină o asemenea 
victorie.

— Care slnt metodele de an
trenament ?

Nicolae a ezitat o clipă cu 
răspunsul. Tn răgazul acesta 
mi-am dat seama Insă că o ase
menea întrebare n-ar fi tocmai 
potrivită unui participant la o 
competiție de masă. E vorba 
doar de un începător și nu de 
un atlet consacrat, îmi re
proșam eu.

Mă pregăteam tocmai să-l 
pun alte întrebări dar Nicolae 
mi-o luă înainte:

— Mă antrenez ce-i drept cu 
regularitate — pe baza unui 
program dinainte stabilit. Me
todele mele de antrenament cred 
că-s puțin cam originale. încep 
întotdeauna printr-o ușoară în
călzire cu exerciții de gimnas
tică. Apoi pe distanțe scurte fac 
clteva sprinturi. Alerg la fiecare 
antrenament cile 6000—7000 m.

„Metodele mele de antrena
ment"... Am reținut In deosebi 
aceste clteva cuvinte — și poate 
nu degeaba. Tn ele văd pasiu
nea acestui tinăr pentru cros, 
strădania lui pentru performanțe 
din ce tn ce mai bune.

V. DORA

(r
$

/>

Secția scrisori, Tel, 7.66.91, TIPARUL: Combinatul Poligrafic Casa SctuteU „I. V. Stalln*,

trecut, la întreceri au parti
cipat acum mult mai mulți 
tineri. In ceea ce privește ni
velul tehnic al asalturilor a- 
cesta a fost totuși destul de 
modest. Mai bine s-au pre
zentat juniorii de la Tînărul 
Dinamovist Progresul F. B. 
și cîțiva de la centrul de an
trenament.

Iată campionii juniori al 
Capitalei.

Floretă băieți : 1. Maxim 
Mihai (Tînărul Dinamovist);

7. v.
Floretă fete : 1 .Sucu Letița 

(T. Dinamovist). 7. v.
Sabie: 1. T. Șerbănescu 

(Progresul F.B.) 7.v.

♦

zenți duminică 
rile de baschet 
Floreasca, au urmărit cu atenție 
evoluția „tinerei“ promovate in 
prima categorie a țării Progresul 
din Cluj. Dar, spre surprinderea 
acelorași spectatori, după o re
priză în care clujenii au jucat de 
la egal la egal cu echipa milita
rilor, una dintre fruntașele bas
chetului nostru, în cea de a doua 
repriză jucătorii din Cluj au ju
cat cu mult sub nivelul jocuiur 
prestat în prima parte a parti
dei. Puțini dintre spectatori știu 
însă că echipierii Progresului Cluj 
s-au prezentat la acest meci fără 
antrenor. Au făcut deplasarea 
doar 7 dintre jucători, ceilalți, 
printre care Lupșe, Szabo, Turcu, 
Popițan și alții „au rămas aca
să”. La un moment dat, prin eli
minarea din joc a doi jucători 
pentru cinci greșeli personale, 
Progresul Cluj a rămas numai 
cu cei cinci jucători de pe teren, 
fără a avea vreun jucător d» 
schimb. In aceste condiții C.C.A. 
a cîștigat meciul la un scor con
cludent : 88-44 după ce la pauză 
rezultatul era 28-19 în favoarea 
militarilor.

Care sînt cauzele slabei com
portări a echipei clujene ? De ce 
oare antrenorul, conducătorul teh-

nic al echipei, nu a însoțit pe ju
cători în această deplasare ?

Stînd de vorbă cu jucătorii din 
Cluj, aceștia ne-au vorbit despre 
condițiile în care se pregătesc și 
mai ales despre lipsa de interes 
pe care o manifestă conducerea 
Asociației „Progresul“ față de a- 
ceastă echipă. Echipa nu are con
diții mulțumitoare de pregătire. 
Antrenamentele se desfășoară în- 
tr-o sală necorespunzătoare, care 
are un singur coș. Asociația „Pro
gresul“ nu asigură echipei din 
Cluj nici măcar banii pentru de
plasare. Vineri, la orele 12, jucă
torii din Cluj nu aveau banii ne
cesari deplasării la București. 
Ce-i de făcut ? Pentru ca echipa 
să nu piardă prin neprezentare, 
unii dintre conducătorii colectivu
lui clujan ca: Dr. Fulger C., 
Faur S. și Vlasa, și împreună cu 
ei unii jucători au contribuit cu 
banii lor numai și numai pentru 
ca echipa să se poată deplasa,

Nu este prima dată cînd Jucă
torii „Progresului“ Cluj fac în a- 
semenea fel deplasarea. Cu o săp- 
tămînă în urmă, clujenii și-au 
suportat cheltuielile de deplasare 
la Tg. Mureș.

Ce părere au tovarășii din con
ducerea Asociației „Progresul“ 
despre „sprijinul“ ce-1 primește 
secția de baschet a colectivului 
din Cluj?

PE SCURT
FOTBAL Rezultatele înregis

trate în (ară sînt următoarele: 
Arad : Flamura Roșie-Locomotiva 
Timișoara 1-1 (1-0) ; Oradea: 
Progresul-Fîacăra Ploești 1-0 
(0-0) ; Timișoara : Știința-Dinamo 
Orașul Stalin 1-2 (0-1); Bacău: 
Dinamo-Minerul Petroșani 1-1 
(0-1).

Etapa viitoare a campionatului 
va avea loc miercuri 11 aprilie.

’V
La Facultatea de științe juri

dice a avut loc luni seara festivi
tatea premierii compionilor și ti
nerilor evidentiati în probele fa
zei raionale și orășenești a 
Spartakiadei de iarnă a tinerilor 
din orașul București. Tov. Florica 
Lupeș, secretar al Comitetului 
orășenesc LJ.T.M. București, a
felicitat pe cîștigătorii celor 5 
probe ale Spartakiadei de iarnă. 
A urmat apoi decernarea cupelor, 
plachetelor și premiilor. Cupa 
titlul de fruntaș pe Capitală a 
venit Comitetului U.T.M. al 
ionului Gh. Gheorghiu-Dej.

M. M.

Bronstein — Smîslov : remiza
AMSTERDAM — Turneul 

candidafilor la titlul mondial de 
șah a continuat cu desfășurarea 
rundei a Vll-a. Atenția nume
roșilor spectatori s-a îndreptat 
către partida dintre marii maeș
tri sovietici Bronstein și Smîs
lov. După deschidere șansele 
erau aproximativ egale, dar 
Bronstein avea figurile plasate 
pe poziții mai active. Apărîndu-se

foarte bine Smîslov a obținut re
miză la mutarea 24-a. Petrosian 
a obținut prima victorie în acest 
turneu în întîlnirea cu Filip.

Trei partide au fost întrerupte. 
Keres are un pion în plus la 
Panno, iar Gheller două figuri 
pentru turn în partida cu Spasski. 
Intr-o pozifie complicată s-a în
trerupt partida Pilnik-Szabo.

O declarație a fui Brundage

Ș> 
re- 
ra-

NEW YORK. — Intr-o decla
rație făcută la Chicago, Avery 
Brundage, președintele Comitetu
lui olimpic internațional, a cerut 
americanilor să înceteze de a se 
mai plînge de succesele obținute 
de sportivii sovietici la întîlnirile

internaționale. Brundage a cerut 
sportivilor americani să se antre
neze în mod serios în vederea o- 
limpiadei de la Melbourne din 
cursul acestui an, căci „campio
nii se creează numai prin sîr< 
guință și inteligentă“.
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