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Proletari din toate țările, uniți-vă !
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In cinstea zilei
de

1 MAI

La uzinele ,,Mao Țze-dun“ din Capitală, tovarășii Stocec Ion — 
tinichigiu și Gasiteanu Ion, — lăcătuș s-au angajat ca în întrece
rea pornită în cinstea zilei de I Mai să realizeze cîte o normă 
în plus față de sarcinile de plan.

In fotografie : cei doi construc tori de autobuse în timpul lu
crului. Foto : AGERPRES

*-------------------------- -*

In primele zile 63 de șarje rapide
In dorința de a întîmpina ziua 

de 1 Mai cu realizări cît mai 
mari, oțelarii de la uzinele me
talurgice „Progresul“ Brăila au 
hotărît ca prin sporirea număru
lui de șarje rapide la cuptoarele 
în funcțiune să realizeze în plus 
producția unui cuptor electric a- 
tlat acum în reparație.

Hotărîrea oțe'arilor brăileni ca-

Cu ajutorul măsurilor
ORAȘUL STALIN — (De la 

corespondentul nostru).
Colectivul fabricii de rulmenți 

din cadrul uzinelor „Steagul Ro
șu“ din Orașul Stalin a tras în
vățăminte bogate din experiența 
anilor trecuți. In anul trecut, au 
mai persistat o serie de factori 
care au influențat în mod nega
tiv creșterea produc'ivității mun
cii. Tn secții se pierdea din tim- 
pul de lucru pe simplul motiv că 
magazia unde erau depozitate ma
terialele, din lipsă de spațiu, se 
afla departe de locurile de mun
că. iar în multe sectoare, fluxul 
tehnologic nu avea continuitate 
Vechea împărțire a spațiului in
dustrial nu permitea introducerea 
în ateliere a noilor mașini cu 
productivitate sporită.

Pentru înlăturarea acestor de
ficiențe un colectiv de tehnicieni 
a propus luarea unor noi măsuri 
tehnico-organizatorice. In urma 
acestui fapt, în atelierul de strun- 
gărie mașinile au fost instalate 
în linie de flux continuu.

Tn acest fel în spațiul industrial 
eliberat pot fi instalate 30 de 
strunguri, mașini de rectificat și

pată viață. Numai în primele 10 
zile din luna aprilie ei au ela
borat 63 de șarje rapide, depășind 
producția planificată cu 40 tone 
de oțel. Brigada condusă de prim. 
topitorul Gheorghe Vișan care lu
crează la cuptorul Martin a ela
borat 17 șarje rapide, în loc de 
10 cît prevedea angajamentul, 

tehnico-organizatorico
3 prese orizon! ale necesare matri- 
țării inelelor de rulmenți.

Mărirea numărului de mașini 
pe același spațiu industrial a fă
cut să sporească producția globa
lă pe fabrică în primul semestru 
al anului cu 60 la sută față de 
aceiași perioadă a anului trecut.
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rțit de martie ți încă nu 
se poate lucra în cîmp... Ce 
facem ? Ne mai scoatem 

plinea anul ăsta ?" Toți țăranii 
muncitori din raionul Segarcea 
priveau cerul, cercetau răsăritul 
și apusul soarelui, urmăreau în 
fiecare zi cum bate vîntul. Cău
tau să pătrundă cumva în tainele 
timpului, să prevadă — atît cît 
se poate — cînd 
măvara care, în
a țării, s-a lăsat așteptată mai 
mult decît în alte dăți.

Și primăvara n-a izbucnit din- 
tr-o dată, ața cum se așteptau cei 
mai mulți. Ca un luptător dlrz ți 
chibzuit, a atacat întîi ceea ce-i 
era la îndemînă: zăpada de pe 
locurile însorite Tn aceste locuri, 
a început să împrățtie pe ogoare 
ochiuri de pămînt jilav, mustos, 
care, mîncînd din marginile lor 
de zăpadă, se întindeau, se uneau 
între ele ți, ici o postață, dincolo 
alta, începeau să se zvinte.

S-ar putea spune că țăranii 
muncitori au învățat multe obser- 
vtnd această luptă surdă dintre 
două anotimpuri, într-atît se a- 
seamănă aceasta cu lupta dintre 
ei ți natură, acum, în campania 
de primăvară. Țăranii muncitori 
susțin totuși că ,,tactica" pe care

o aplică au aflat-o de la inginerii 
ți tehnicienii agronomi cu care 
se sfătuiesc aproape zi de zi ți 
aceasta-i un lucru mai de crezare.

Primii din raion care au folo
sit această tactică sînt colecti
viștii din Bîrca. Poate că, acolo 
la ei, primăvara a fost mai tim
purie ; sigur însă că nu degeaba 
umblă vorba prin tot raionul că 
sînt mai harnici ți mai pricepuți. 
Ce și-au spus ei ? „S-a luat ză
pada de pe un ogor — înseamnă 
că acolo a venit primăvara. Por
nind pe urma ei, cum se zvîntă 
pămîntul. intrăm ți noi cu plugu
rile ți cu semănătorile. Și ața, 
urmărind pas cu pas primăvara, 
pe oriunde se făcea simțită, co
lectiviștii din Bîrca au însămînlat, 
in cîteva zile de la sfirțitul lui 
martie, 14 hectare cu mazăre, apoi 
pe rînd toate culturile din epoca 
întiia, apoi au grăpat 83 hectare 
de semănături din toamnă... Ei au 
dat 
nul 
n-a

semnalul de început în raio- 
Segarcea — ți acest semnal 
rămas fără ecou.

★
Tn raion, tactica de urmărire a 

primăverii s-a dezvoltat, a luat 
forme din cele mai diferite. In 
comuna Segarcea, de pildă, poți

PRIMA FOTOGRAFIE
din viața noii întovărășiri

Imaginea din fotografia de rață ar putea părea un lucru obiș
nuit. Parcă de puține ori am văzut fotografii care prezentau un 
grup de țărani muncitori mergînd în urma unor mașini de se
mănat, chiar și a unora de semănat floarea-soarelui, ca cele 
de față ?

Și totuși fotografia pe care o vedeți nu e de loc obișnuită. A- 
ceasta tocmai pentru că ea redă momentul în care, pentru prima 
dată tinerii Chiva și Rada Diceanu, Ioana și Claudia Tilă, Ma
rin Cristea, Nicu Caranfil, alături de 152 de familii de țărani 
muncitori din satul Găița, comuna Făcăeni, raionul Fetești au 
pornit să-și muncească pămîntul laolaltă în cadrul ur.ei înto
vărășiri create de curind.

Și unde e unire și avîntul e mai mare. De aceea, ei au hotă
rît să nu mai aștepte pînă ce tractoarele S.M.T.-ului vor ter

mina de arat și au început să insămînțeze în urma 
O lor cu atelajele. Pînă în ziua de 12 aprilie ei au 

însămînțat 42 de hectare floarea-soarelui și 68 de 
hectare ovăz, orz și muștar.

Foto: DUMITRU F. DUMITRU

să faci cunoștință cu un adevărat 
stat-major creat anume In acest 
scop. Paznicii cîmpeni. șefii de 
tarla, deputății — s-au transfor
mat în cercetași. Fiecare are un 
sector din pămîntul comunei, pe 
care-l ține zilnic sub ochi. Cînd 
pămîntul e bun de lucru, fiecare 
țăran muncitor e chemat să folo
sească la vreme darul primăverii. 
Și oamenii știu să-l folosească. 
Atunci clnd colectiviștii din Se
garcea au început, primii din co
mună, însămlnțările, imediat după 
ei, alături de tarlaua unită, Gheor
ghe Stanciu și-a tnsămtnțat 50 
ari, iar Petre Șerban 25 ari cu 
ovăz. Și cînd primăvara a trecut 
prin punctul Sclipete, pe urma ei 
Ștefan Peniță și Florea Duță 
au pus cîte 50 de ari cu 
ovăz. Pe unde primăvara a venit 
mai de mult și pămîntul s-a în
călzit, oamenii nu mai așteaptă 
— pășesc înainte: Marin P. An
gliei a însămlnțat 75 ari și Marin 
Bir a 50 de ari cu porumb!

Muncă de primăvară, muncă 
încordată, dar atît de frumoasă 
și folositoare1 Rămîi mirat că 
această muncă nu prezintă nici un 
interes pentru utemiștii din Se
garcea. Aportul lor la campanie 
s-a mărginit doar la unele discu
ții într-o ședință. A fost vorba 
atunci ca utemiștii să ajute pe 
deputați, pe șefii de tarla și paz
nicii cîmpeni în urmărirea primă
verii, în descoperirea pămînturilor 
bune de lucru. Nici 
n-au făcut. De unde 
păsare?

Mai este însă timp ca utemiștii 
din comuna Segarcea să ia exem
plu de la cei din colectiva din 
Bîrca și de la alții, fruntași la 
însămlnțări, și să muncească ase
menea lor.

TEOFIL SILVE 
B. CLATICI

măcar atita 
această ne-

★
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NIȚIATI VELE
brigăzii de productivitate

Printre muncitorii secției de 
tras pe calapod a fabricii de în
călțăminte „Străduința“, din Iț- 
cani, se iscase o discuție aprin
să. De ce randamentul muncii este 
mereu același în secție ? Oare cu 
mașinile noastre, cu oamenij 
noștri, nu putem da mai multă 
’ncălțăminte într-un schimb ?

Unii ziceau da, alții, mai scep
tici, se plecau în fața unor greu
tăți' . . . ,— Iaca — spunea utemistul 
Grosu Haralambie — calapoadele 
din secție sînt uzate și cînd crezi 
că o să faci o treabă bună, te lasă

martie să poată 
depășit.

că o să faci o treabă 
în pană.

Alți tineri au fost de părere că 
se pierde mult timp cu transpor
tul mărfurilor cu cărucioarele.

Secretarul organizației de par
tid, tovarășul Vasile Bătinaș și 
Atițoaiei, secretarul organizației 
U.T.M.. au încurajat discuțiile în 
legătură cu creșterea productivită
ții muncii. In consfătuirea de 
producție organizată în această 
problemă li s-a vorbit tinerilor 
despre inițiativa muncitorilor de 
la fabrica de piele și mănuși „Pe- 
tofi Șandor“ din Tg. Mureș.

— Să organizăm și noi o bri
gadă de productivitate în secție 
— sa propus în consfătuire.

Responsabil al brigăzii a fost 
.s utemistul Emilian Tofan.
Primele propuneri au fost fă

cute chiar în consfătuire. Au ur
mat a'.te'.e și altele.

Cele care s-au dovedit a fi mai 
bune au fost aplicate în produc
ție.

La început au fost renovate ca
lapoadele, apoi cărucioarele de 
transport. Aceasta a permis ca

planul pe luna 
fi îndeplinit și

La transportul mărfii, tinerii 
din brigada de productivitate au 
mai observat multe defecțiuni. Ei 
au calculat că zilnic se pierd două 
ore pentru readucerea cărucioare
lor. E nevoie de o bandă rulanta 
cu ajutorul căreia cărucioare'e să 
fie aduse peniru încărcat. Și au 
propus acest lucru.

— Nu-i rea propunerea — a 
spus maistrul Niculaie Mihăilescu.

După puțin timp, maistrul tîm- 
plar Carol Macernic a început să 
lucreze la această bandă rulan
tă.

Brigada de productivitate „a 
dat de lucru“ tovarășului Anton 
Raiovschi, șef mecanic, propunînd 
confecționarea a 20 de cărucioa
re mari pentru transportul bo
cancilor

Brigada de productivita'e se 
preocupă și de așa zisele prob'e- 
me zilnice, probleme mici la pri
ma vedere, dar de mare însem
nătate pentru creșterea producti
vității muncii.

Intr-o zi, Iohan Bucevschi a 
propus responsabilului brigăzii ca 
mașinile să se revizuiască și să 
se repare după schimb. Accepta
rea acestei propuneri a înlăturat 
întreruperea lucrului pentru efec
tuarea reparațiilor.

Membrii brigăzii urmăresc în 
fiecare zi îndeplinirea ritmică a 
planului. Utemiștii Simion Mihăi
lescu, Gheorghe Grămadă, Mag
dalena 
pentru 
timpul 
timpul

Rusu își îngrijesc mașinile 
a funcționa bine în tot 
schimbului. Ei nu pierd 

cu discuții fără rost, iar

rezultatul muncii se concretizează 
în procentajul de 15—20 la sută 
cu cit își depășesc normele.

Utemistul Grigore Adăscăliței 
se numără și el acum printre 
fruntașii luptei pentru o produc
tivitate înaltă. La început era cu 
totul altul. Lipsea nemotivat de la 
lucru, iar în zilele în care venea 
își pierdea timpul prin secție. Nor
ma de lucru nu-1 inleresa.

Intr-o consfătuire de producție, 
tînărul nostru a fost criticat as
pru de utemistul Emilian Tofan 
— responsabilul brigăzii — cît și 
de alți tineri.

Nu vrem să ne Iaci brigada de 
rușine — i-au spus tinerii. Grigo
re Adăscăliței a înțeles că ceea 
ce-i spun tovarășii de muncă nu 
este greșit.

La un moment dat s-au ivit alte 
neajunsuri.

Printre membrii brigăzii se a- 
flau „fruntași“ în cantitate, dar 
codași în privința calității. Vasile 
Mihăiescu dădea zor să-și depă
șească zilnic norma. Nu pier
dea nici un minut în timpul lu
crului. Dar membrii brigăzii au 
observat că lucru! lui e de calita
te inferioară. Tovarășii l-au 
ajutat la timp, fără să aștepte 
viitoarea consfătuire de producție.

Graficul de producție al brigăzii 
arată că de la 102 la sută cum 
se îndeplinea planul, îndată după 
consfătuire, acum se îndeplinește 
cu 115 la sută.

Brigada de productivitate este 
la început de drum, dar graficul 
productivității dovedește maturita
tea ei. Maistrul Niculaie Mihăiles- 
cu a ținut să facă o surpriză 
brigăzii de productivitate. De cu-

rînd el a proiectat o mașină de 
uns bombeurile care va înlocui 
munca manuală la această opera
ție.

★
Brigada de productivitate a ho

tărî! să intensifice întrecerea în 
cinstea zilei de 1 Mai.

—- Cine vrea să se întreacă cu 
noi ? a întrebat responsabilul bri
găzii, tovarășul Emilian Pop. Noi 
ne-am hotărît să dăm peste plan 
1000 perechi de bocanci. Din e- 
conomii vom realiza încă 1000 
de perechi.

S-a prins în întrecere brigada 
de tineret din secția tălpuit. Și 
tinerii s-au chemat individual la 
întreceie.

Grosu Haralambie l-a chemat pe 
Ion Truscan, printre altele anga- 
jîndu-se ca la sfirșitul fiecărei zile 
de muncă să dea în plus cîte 30 
de perechi de bocanci. Asemenea 
angajamente și-au luat și tinerii 
Gheorghe C Rusu, Magdalena 
Rusu și alții.

Primele depășiri de plan vestesc 
îndeplinirea angajamentelor.

★
Brigada de productivitate s-a 

dovedit un colectiv puternic, care 
luptă pentru creș'erea productivi
tății muncii. Inițiativa aceasta 
însă n-a fost extinsă în întreaga 
fabrică și nici în alte întreprinderi 
din regiune. Comitetului regional 
U.T.M. Suceava, în colaborare cu 
Consiliul sindical regional, îi re
vine sarcina să studieze posibili
tățile existente pentru extinderea 
brigăzilor de productivitate.

AURELIA CACINA 
corespondenta „Scînteii tineretu

lui“ pentru regiunea Suceava

colțul străzii, care trăgeau cu 
praștia după vrăbii și ridicau 
lumea în sus cu gălăgia lor 
sînt astăzi de nerecunoscut. 
Ce s-a intîmplat oare că și-au 
călcat cu toții cravatele, și-au 
lustruit pantofii și se grăbesc 
în aceeași direcție, serioși și 
preocupați ? Ce eveniment le-a 
stîrnit într-un asemenea grad 
interesul îneît au renunțat la 
joacă și la plimbare ?

Nu, nu e vorba de vreun e- 
veniment care să vă privească 
și pe dvs., el le aparține doar 
lor, pionierilor grupei, detașa
mentului sau unității : se ține 
adunarea colectivului pionie
resc.

Adunarea colectivului pio
nieresc îi antrenează pe pio
nieri și școlari la realizarea 
sarcinilor importante care stau 
în fața organizației, le ridică 
conștiința și activitatea, îi e- 
ducă în spiritul dragostei ne
mărginite față de patrie. Adu
nările pionierești îi ajută pe 
pionieri să înțeleagă rolul lor 
de frunte în organizarea și 
strîngerea rîndurilor colectivu
lui de școlari.

Cele mai răspindite adunări 
pionierești sînt cele la care se 
rezolvă problemele interne ale 
organizației: primirea de noi 
pionieri, problemele îmbună
tățirii învățăturii și discipli- 
nii, analiza muncii membrilor 
organizației și alte probleme 
legate de viața zilnică a or
ganizației de pionieri.

Influența adunării 
rești, însemnătatea ei 
tivă și organizatorică 
de în mare măsură de 
mele ce se pun în discuție.

Priceperea de a găsi acel 
lucru important, de rezolvarea 
căruia depinde succesul În
tregii munci de organizație — 
este cea mai importantă con
diție de care trebuie să ținem 
seama atunci cînd alegem 
tema adunării. In rindurile 
unor activiști care muncesc cu 
pionierii, și-a făcut loc preju
decata că problemele curente 
ale muncii școlare plictisesc pe 
copii, că pentru a-i atrage este 
neapărat nevoie de lucruri ne
maivăzute, senzaționale. A- 
ceasta este o teorie greșită. 
Problemele muncii școlare și 
pionierești fac parte din viața 
colectivului și-l preocupă : ele

Popas în Băleni ;i
Lăsam în urmă 

deal după deal ți tot 
mai multe se arătau 
către Băleni. Era o 
zi darnică tn soare 

și căldură. Pliculețele 
de zăpadă se împu
ținau văzînd cu o- 
chii, pîrîiațele gră
beau zgomotoase la 
vale. Doar clipocitul 
lor ne însoțea gra
iul :

— Despre ce cu
rele e vorba tovarășe 
Vllcov ? mă adresai 
activistului de partid 
cu care călătoream.

— încă n-ai au
zit ? ' se miră el.

— Nu.
— „Curelele" astea 

sînt niște fâșii de 
pămînt primite de ră

zeși pe vremea lui Ștefan cel 
Mare; ogoare late de patru, cinci, 
șase metri și lungi de-abia 
de capătul lor.

— Și se mai găsesc ?
— Doar cîteva... Au pierit 

ghițite de tarlale. Cred că-ți 
chipui ce plugărie se făcea pe ele... 
De cînd s-a trecut la tarlalizare 
muncile agricole se execută la 
timp ți în condiții mai bune. îm
potriva degradării terenurilor se 
luptă mai ușor. Acolo unde au 
lucrat comitete de tarlale, de pil
dă la Cuca, Oasele, Plevna, 
Smulți ți mai ales aici unde mer
gem, slnt azi gospodării colective 
puternice. La noi, In raionul Bu- 
joru, nu mai e nici un sat și co
mună fără colectivă.

După o vreme intrarăm tn Bă
leni. Mai aflu că țăranii muncitori 
cu gospodării individuale au alcă
tuit anul trecut 18 grupe de In-

dai

în- 
în-

tr-ajutorare, că și-au arat pămtn- p 
tul și cu tractoarele statului, do- p 
bîndind In medie o recoltă de p 
1.550 kg. grlu ți 1.800 kg. porumb 
la hectar.

— Prin dispariția haturilor — 
continuă activistul Chirilă Vllcov 
— suprafața agricolă a raionului 
nostru s-a mărit cu vreo 400 de 
hectare, ceea ce înseamnă zeci de 
vagoane de cereale mai mult în 
hambarele sătenilor.

Tn drum spre sfatul popular tn- 
tîlnim o școală de ți-i drag s-o 
privești, mare ți luminoasă, ter
minată de curlnd, o uzină elec
trică și In sute de case, difuzoare 
care aduc cele mai noi vești din 
lume.

— Slnt multe de făcut. Să ter- 
măifim însă cu colectivizarea.

— 6xm merge munca ?...
— Destul de bine. Pînă la Con

gresul Partidului aveam aici gos
podăria colectivă „Steagul lui 
Lenin" cu 297 de familii și o în
tovărășire cu 380 de familii. La 
19 ianuarie s-a mai constituit o 
gospodărie colectivă. In ulti
mul timp au intrat In cele 
două gospodării colective cam 400 
de noi familii, astfel că în total 
sînt peste 700 familii de colecti
viști și 240 de întovărășiți...

— A scăzut numărul tntovără- 
șiților ?!

— Da, nu te speria. Au pășit 
și ei în colectivă. Pe bună drep
tate îmi spunea Dumitru C. Popa: 
„de ce să trăiesc tovarășe în tin
dă ți nu în casă ?! Doar o avem ! 
Colectivistul Ion Zainea a adus 
numai anul trecut tn ograda sa, 
cu cele patru brațe de muncă, 
17.000 kg. grîne. Acolo e ți locul 
meu !"... Șl a semnat cerere.

— Bine-a făcut.
— Păi cum. Dar pentru ca Du-

plictisesc pe copii doar dacă 
adunarea este prost organi
zată, dacă tema aleasă este 
secundară, dacă li se țin cu- 
vîntări interminabile și gene
rale. Dar felul cum se des
curcă un tovarăș rămas în 
urmă, felul cum se poate rea
liza însușirea unor probleme 
mai grele, primirea unor colegi 
în organizația de pionieri, ho- 
tărîrile privind acțiuni viitoare 
nu sînt lucruri care să-i lase 
pe copii indiferenți. E vorba 
aci de sentimentele lor, de tră
săturile lor de caracter. Aces
ta este cel mai precis baro
metru al instructorului: dacă 
adunarea nu i-a pasionat pe 
copii, înseamnă că problemele 
puse în discuție nu le-au dat 
nimic, nu le-au îmbogățit su
fletul și mintea.

Este adevărat că și o pro
blemă care pasionează colecti
vul poate duce la o adunare 
nereușită. Dacă instructorul va 
hotărî de unul singur ținerea 
adunării și o va pregăti cu un 
grup restrîns de copii, colecti
vul se va simți îndepărtat de 
la acțiune și va asista doar, 
ca simplu spectator. Influența 
educativă a adunării va fi com
promisă dacă nu se va da co
piilor posibilitatea să-și mani
feste punctul de vedere, să ac
ționeze conform acestuia. Psi
hologia copilului nu-i îngăduie 
să se pasioneze de lucruri ab
stracte, care nu-i reclamă par
ticiparea.

Bineînțeles, adunarea pio
nierească r.u poate fi privită 
izolat, ruptă de întreaga activi
tate pionierească, de atmosfera 
din grupă, detașament sau 
unitate. Oricît și-ar bate capul 
organizatorul unei adunări, 
orie t ar antrena întregul co
lectiv, dacă pînă atunci munca 
s-a desfășurat formal, anost și 
adunările au fost minimalizate, 
el nu poate realiza peste noap
te o minune. Copiii cred nu
mai în fapte; dacă se obișnu
iesc ca adunările să nu se țină, 
să se amîne ia nesfîrșit, sau 
să se desfășoare de mîntuială, 
fără să se respecte tradiționa
lul ceremonial pionieresc — 
așa cum se întî'.nplă în multe 
detașamente de la Școala me
die de 10 ani nr. 1 de băieți 
din București — scapă cu 
timpul de sub influența orga
nizației, uită că sînt datori să 
fie cu un cap deasupra școlari
lor și instructorul va avea mai 
mult de muncit pentru ca să 
redeștepte la ei respectul și 
entuziasmul pentru activitatea 
pionierească. Totuși, nu e bine 
Ca adunările să se țină prea 
des. Aceasta duce la superfi
cialitate : adunările nu sînt 
destul de bine pregătite și 
prin urmare lipsite de conți
nut, hotărîrile adoptate la a- 
ceste adunări sînt deseori ne-

chibzuite. In astfel de cazuri 
la pionieri și școlarii care nu 
sînt încă pionieri, se formează 
o atitudine formală față de 
adunări, ceea ce dăunează 
muncii de educație.

Există o categorie de adu
nări care contribuie mult la 
însuflețirea activității pionie
rești : acestea sînt adunările 
tematice. Ele oferă sute de 
posibilități imaginației copiilor, 
le prilejuiește cîteva ceasuri 
plăcute și izbutesc prin carac
terul lor de adunări deschise, 
să sporească influența și pre
stigiul organizației și în rîn- 
durile școlarilor. Temele care 
pot fi alese pentru asemenea 
adunări sînt nenumărate. Fie
care temă trebuie însă să con
tribuie la formarea concepției 
despre lume a copilului, la e- 
ducarea calităților morale, la 
aprofundarea cunoștințelor, la 
lărgirea orizontului și îmbogă
țirea experienței, la dezvolta
rea dragostei pentru cultură și 
pentru muncă. In fixarea te
mei, instructorul trebuie să țină 
seama de programa analitică, 
de nivelul de înțelegere și de 
cunoștințe al copiilor.

Oricîte cunoștințe ar ave* 
și oricît de bine pregătit ar fi 
din punct de vedere pedagogic, 
instructorul nu trebuie să por
nească la organizarea unor a- 
semenea adunări fără snrijinul 
profesorilor. Doar o colaborare 
rodnică va putea asigura adu
nării dezbateri interesante si 
lucruri noi și o va feri de 
greșeli șl omisiuni penibi1« 
care se resfrîng asunra copii
lor. Practica a dovedit că exi
stă însă, în acest caz, primej
dia ca adunările tematice să 
se transforme într-un fel de 
lecții suplimentare la diferite 
materii, — mai interesante, 
ce-i drept, dar care nu seamă
nă de loc cu adunările pionie
rești. Aici e necesară fantezia 
și talentul instructorului de a 
aduce în organizarea adunării 
elemente de basm și joc indis
pensabile oricărei munci cu 
copiii. Este indicată metoda pe 
care o folosesc instructori mai 
experimentați, ca tovarășul 
Marin Constantin, de la Școala 
elementară nr. 171 mixtă, de a 
pregăti feluritele părți ale a- 
dunării cu colective restrînse 
de pionieri care păstrează fie
care secretul asupra pregătiri
lor. Copiilor le plac surprizele, 
așa cum le plac șl filmările, 
proiecțiile, machetele, jocurile 
de lumini, experiențele cu care 
pot fi înviorate adunările.

Ținînd seama de toate aces
tea în organizarea adunărilor 
pionierești, instructorii vor 
izbuti să apropie pe copii de 
activitatea pionierească, să-i 
facă să participe cu drag la 
orice acțiune.

„Scînteia tineretului”
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mitru ți ca el alții să gîndească 
în acest fel, comuniștii, utemiștii, 
agitatorii colectiviști au pornit 
cu toții din casă în casă, desluțin- 
du-le oamenilor politica partidu
lui, chemindu-i alături de noi, 
Sînt agitatori ca Marin lordache. 
care a convins peste 30 de familii 
să se înscrie in gospodăriile co
lective (lucru pentru care, în 
treacăt fie zis, a primit ți steagul 
de agitator fruntaș pe raion). 
Avem ți utemiști inimoși 
Gheorghe Bălăoi ți inginerul 
gronom Marin Cristea și ei cu 
zultate frumoase în munca de 
murire...

Aflăm vestea că au venit trac
toriștii — cinci brigăzi! Cinci 
brigăzi într-o comună ? / Vor avea 
ce lucra I

Tn curtea sfatului popular, nu
mărul agitatorilor se mărește de 
la un minut la altul. Vor pleca 
din nou pe la cei care stau încă 
în cumpănă.

— Să aducem ți azi, ca mai a- 
laltăieri, cel puțin 15—20 de fa
milii între noi — propune un tlnăr 
entuziast. Se poate ?

— Nici nu mai încape îndoială 
Se poate I confirmă altul la fel 
de înflăcărat.

Tn Băleni, ca ți în numeroase 
alte sate din patria noastră, pă
trunde odată cu primăvara, suflul 
noii vieți. Oamenii privesc cu în
credere viitorul. Trăind laolaltă, 
vor să chibzuiască ți să mun
cească tot laolaltă. De aceea por
nesc cu ața hotărîre la drum I

MIHAIL BOTAREANU

Au pornit primii 
kilowați

Duminică 15 aprilie la termo- 
centrala Paroșeni din bazinul car
bonifer Valea Jiului a fost pus în 
paralel cu sistemul energetic pri
mul turbogenerator de 50.000 kw., 
cel mai mare turbogenerator in
stalat pînă acum în țara noastră.

La ora 2,45 pe liniile de înaltă 
tensiune au pornit spre furnalele 
din Hunedoara, minele din Valea 
Jiului și spre uzinele din multe 
regiuni ale țării primii kilowați 
produși de noua unitate energe
tică.

(Agerpres)

Vor pleca
CERCETĂRI
RODNICE t

OASPEȚI SOVIETICI
în vizită ia Biled

Lucrarea efectuată de 
la catedra de chimie W I OO A Ia t—'

Un grup de membri ai dele
gației Comsomolului care ne 
vizitează țara s-a întîlnit cu 
colectiviștii și mecanizatorii 
din comuna Biled, regiunea Ti
mișoara. Numeroși tineri au 
venit în întîmpinarea delega
ției, iar pionierii au înmînat 
buchete de flori comsomoliști- 
lor.

Oaspeții au vizitat sediul 
gospodăriei agricole colective, 
atelierele de rotărie, tîmplărie, 
și fierărie, casa-laborator pre
cum și fermele zootehnice. De
legația a mai vizitat și S.M.T. 
din Biled. Aici, inginerul agro
nom șef — Vasile Apetrei — 
a vorbit despre dezvoltarea 
S.M.T. El a relevat faptul că

stațiunea a fost dotată an de 
an cu mașini tot mai moderne 
și puternice de fabricație so
vietică și romînească, mînuite 
cu pricepere de tinerii mecani
zatori.

In continuare tov. Grîu Mi- 
hai, secretarul organizației de 
bază U.T.M., a vorbit despre 
modul în care luptă tinerii din 
S.M.T. pentru îndeplinirea lio- 
tăririlor Congresului partidu
lui. El a evidențiat munca ute- 
miștilor în actuala campanie 
agricolă de primăvară și în 
special brigada nr. 14 condusă 
de utemistul Cornel Onclov 
care în 12 zile a realizat 78,10 
la sută din planul pe întreaga 
campanie de primăvară. Trac-

toristul 
sif din 
depășit pînă acum cu 12,9 la 
sută planul pe întreaga cam
panie.

Grupul de delegați s-a in
teresat apoi de viața cultu
rală a mecanizatorilor, condi
țiile lor de trai și de calitatea 
muncii pe care o execută.

Oaspeții au împărtășit tine
rilor din Biled o serie de fapte 
din viața și munca tineretului 
sovietic, din experiența orga
nizațiilor comsomoliste.

CONST. BUCUR 
corespondentul „Scînteii 

tineretului“ pentru regiunea 
Timișoara

utemist Schlimmer Io- 
această brigadă și-a !

Lucrarea efectuată de mine 
la catedra de chimie orga
nică de la Facultatea de 

chimie din București, sub condu- | 
cerea tovarășului profesor I. V. 
Nicolescu, este un studiu pentru 
a găsi noi utilizări acizilor grași 
ce se obțin la oxidarea deșeurilor 
parafinoase ale industriei noastre 
petrolifere. Cum această materie 
primă se utilizează la noi în țară 
foarte puțin in scopuri industria
le, ne-am gindit să punem pro
blema obținerii unor noi produși 
cu calități superioare de utilizare.

Lucrarea la ora actuală este de
finitivată. Parametrii reacțiilor 
sînt puși la punct. Rămine numai 
ca întreprinderea „13 Septembrie“ 
din București să studieze trans
formarea industrială a acestor 
metode de obținere a substanțelor 
peliculogene. Sperăm, că în anul 
ce vin», vom prepara în țară, din 
deșeuri parafinoase, lacuri de 
bună calitate. Mai adaug că 
la această lucrare a contribuit și 
tovarășul Paul Vasilescu, fost 
student la facultatea noastră, care 
a pus la punct parametrii și alte 
lucrări necesare,

EMILIAN ANGELESCU 
student anul IV Facultatea d» 

chimie — Universitatea C, 1, 4 
Parhon București



CA UN ȘUVOI
de primăvară

Educarea tinerilor critici
de teatru și film

Adunarea discută 100 cereri
IAȘI (de la corespondentul 

nostru)
La început au' fost doar cî- 

teva cereri. Adunarea generală 
a întovărășiților a hotârit pri
mirea celor 19 familii de țărani 
muncitori, dar atunci, în prime 
le zile ale lui martie, s-a dis
cutai mult despre atragerea pe 
calea belșugului a unui nu
măr mai mare de gospodării 
din Q,elenii Vasluiului. N-au 
trecut dp atunci decît vreo 
2 săptămâni Și la comitetul 
raional de . partid s-a pri
mit un telefon : „Mîire avem 
adunare. Trebuie să discutăm 
100 de cereri de primire în în
tovărășire"

A fost o adunare cum rar s-a 
mai văzut Nu e puțin lucru 
ca de la .101 familii, cît erau 
in 31 martie 1952. cind s-a inau
gurat întovărășirea din Deleni, 
să se ajungă ia 220 de familii 
cu aproape 300 hectare de te
ren. Au fost discutate rînd 
pe rînd cererile fiecăruia.

Pe unele scria : „Împreună 
cu părinții mei doresc să 
intru în întovărășire“, Acestea 
erau cererile utemiștilor Gheor
ghe Popa, Catinca Crăciun, 
Lucia Ghițu și ale altora. 
Și pentru că pînă Ia în
ceputul lucrărilor agricole mai 
rămăsese ceva timp, intovâră- 
șiții au hotârit ca odată cu ani
versarea a 4 am de Ta înființa
rea întovărășirii să mai convin
gă și pe ceilalți . țărani mun
citori din comună să pășească 
alături de ei In timp ce comi
sia de măsurători a trecut la 
tarlalizarea terenurilor aduse 
de .rioii înscriși, munca pentru 
atragerea de noi întovărășiți a 
continuat cu . succes! Comuniș
tii și utemiștii au mers din casă 
in casă, din om în om. De au
rind au mai fost aprobate de 
adunarea generală încă 33 de 
cereri. Azi în comună n-au mai 
rămas decît cîțiva țărani munci
tori în afara întovărășirii.

Romică Negroiu a intrat 
în întovărășire

Romică • Negroiu, țăran cu 
gospodărie mijlocie din Rovi- 
riari. raioriul Tg. Jiu. s-a gîndit 
și s-a răzgîndit multă vreme 
pînă să se înscrie în întovără
șire. Multă vreme a crezut că 
ceea ce realizează întovărășiții, 
poate să realizeze și el, fără 
multă trudă. Doar are patru hec
tare și un sfert de păm nt arabil 
destul de bun, are doi cai. două 
juninci. porci, păsări — mă rog. 
gospodărie bine închegată. „Toți 
natru din casă sînt'em buni de 
muncă — chibzuia el — așa că 
lămîn-tul pot să-l lucrez fără 
nici un ajutor. Iar între timp, 
mai fac și ceva cărăușie...“

A venit însă toamna, toamna

Constantin Oproiu, președintele 
întovărășirii.

— Ce mai aștepți, Romică ? 
l-a luat acesta la rost. Nu te-ai 
convins încă ?

Negroiu s-a apucat să îndruge 
ceva despre nevastă, despre gos
podăria lui în care o duce bine, 
dar Oproiu nu i-a dat timp să 
termine :

— Vreau să-ți fac o socoteală 
O să vezi că n-o duci atît de 
bine cum ai putea, cu pămntul 
pe care-1 ai.

Și,, cu creionul în mînă, a în
ceput să-i dovedească. Romică 
Negroiu are pămîntul împărțit 
în patru locuri, pe marginea că-

«UM/ CQMÓZ«.

de pe cere se pot recolta 

409,92^. j

anului trecut, și odată cu ea, 
o sumedenie de întîmplări care 
l-au pus pe Negroiu pe gînduri 
mai mult decît pînă atunci. Mai 
întîi, de pe pămîntul lui, pe care 
a pus numai porumb, a măsurat 
doar vreo 4500 kg. boabe. Ințo- 
vărășiții au str'ns cîte 2400 kg 
de fiecare hectar, deci cu vreo 
1-300 kg. mai mult decît el. Apoi 
cînd și-a achitat impozitele și 
cotele către stat, a văzut cu 
ochii lui că întovărășiții plătesc 
mai puțin. Totuși. îndoielile îl 
făceau să șovăie mai departe.

Intr-o zi, s-a întîlnit însă cu

rora se găsesc haturile respec
tive. Haturile, a socotit Oproiu, 
însumează 6832 metri. înmulțind 
ou 30 'centimetri —- lățimea ha
tului — au aflat că se pierde 
suprafața de 2049,60 metri pă- 
trați. De pe această suprafață, 
la o producție medie de 2000 kg. 
porumb la hectar se pierd prin 
urmare 409,92 kg. — peste cinci 
saci cu boabe !

Negroiu a zmuls hîrtia și a 
plecat glonț acasă s-o arate ne- 
vestii. A doua zi, cererea lui se 
afla la comitetul de conducere 
al întovărășirii.

O sarcină nouă
în fața agitatorilor din Șoidanu
In toamna anului trecut ță

ranii mujicitori cu gospodărie 
individuală din comuna Șoida
nu, raionul Oltenița, au urmărit 
cu jind căruțele ce scîrțîiau sub 
povara sacilor cu cereale care 
se îndreptau spre casele acelora 
care și-au muncit pămîntul im 
comun.

Neîncrederea cu care mulți 
din sat priveau spre întovărășire 
sau gospodăria colectivă a în
ceput să se clatine. In luna ia
nuarie a acestui an am făcut și 
eu primul pas. M-am înscris în 
întovărășirea agricolă „Răscoala 
țăranilor din 1907“. După aceea 
am discutat și cu alți gospodari. 
Petre Hîca s-a convins. A dat
...... ........... ,1,.., . ' -ir

și el cerere. Acum e alături de 
noi. In momentul de față toți 
țăranii muncitori din . comuna 
noastră s-au unit să-și. mun
cească pămîntul în gospodăria 
colectivă sau întovărășire. De 
curînd, împreună cu alți utemiști 
din comună, am devenit agita
tor Acum scopul muncii de a- 
gitație e altul : trebuie să lă
murim oamenii să intre în înto
vărășire cu întreaga suprafață 
de pămînt ce o au.

Mai avem încă serios de mun
cit.

CONSTANTIN B. MARIN 
țăran întovărășit din comuna 

Șoidanu, regiunea București

* :------------ ;------r-1'

• în comuna Ro
șiori, raionul Călmă- 
țui. 21 familii de ță
rani muncitori, unin- 
du-și păminturile au 
format o nouă gospo
dărie agricolă co
lectivă, a doua tn co
mună. La propunerea 
utemiștilor, care au 
luptat pentru înfiin
țarea noii gospodării 
colective, acesteia i 
s-a dat numele 
„Elena Pavel".

® In raionul Bîr- 
lad, in două zile au 
luat ființă încă 6 în
tovărășiri agricole. 
Astfel, în satul Zor- 
leni, 17 țărani mun
citori ați strîns lao
laltă 32 hectare, pe 
care le vor lucra cu

mașinile și tractoa
rele S.M.T.

în raionul Birlad 
au mai luat ființă 
întovărășiri agricole 
tn comuna Dragali- 
na. a patra întovără
șire din comună, și 

In Puești-Tîrg.
Corespondent 

ION M. OPREA
® De curînd a luat 

ființă întovărășirea 
agricolă „Olga Ban
de" din comuna Fru- 
mușelu, raionul Ze- 
letin. Utemiștii au 
muncit neobosit pen
tru a lămuri pe cei 
21 fărâm muncitori 
care au format înto
vărășirea.

Corespondent 
E. ȘTEFANESCU
® în primăvara a- 

nului 1955 din în-

demnul comuniștilor; 
26 de familii de ță
rani muncitori din 
comuna Bumbești-Pi- 
(icu, raionul Novaci 
cu o suprafață de 
10,40 hectare pămînt 
arabil s-au unit în- 
tr-o întovărășire a- 
gricolă căreia i-au 
dat numele de „Tu- 
dor Vladimirescu".

Rezultatele fru
moase obținute de 
membrii întovărăși
rii au îndemnat pe 
încă alte 16 familii 
din satul Cîrligei din 
aceeași comună să-și 
unească 9,50 hec
tare de pămînt in
tr-o întovărășire că
reia i-au dat numele 
de „7 Noiembrie". 
Numai după cîteva 
luni, în februarie 
1956, 63 de țărani 
muncitori și-au strîns 
la un loc 200 de oi 
punind bazele înto
vărășirii zootehnice 
„Miorița"

Corespondent 
IOAN VLAD j

în Uniunea Sovietică s-a dez
voltat mult știința despre teatru 
— teatrologia — și știința despre 
film — filmologia ; s-au ridicat 
numeroase cadre de cercetători 
în aceste domenii.

Pregătirea unor astfel de ca
dre constituie o problemă de stat 
și este asigurată de institutele 
de artă teatrală prin facultățile 
de teatrologie și cele de artă ci
nematografică — prin facultatea 
de redactori și filmologi. Aici 
studenții își însușesc o vastă cul
tură generală și se specializează 
în domeniul pentru care au optat, 
în așa fel, îneît la terminarea 
studiilor nimic nu le este străin 
din aspectul teoretic și practic, 
tehnic și profesional al cîmpului 
artistic respectiv

Programa , analitică a facultă
ților teoretice de la institutele de 
artă cuprinde un ciclu de materii 
social-politice, un ciclu intitulat 
..cultură generală" (aici intră 
discipline ca istoria filozofiei, de 
pildă) și un ciclu cu obiecte de 
specialitate In afara programei 
analitice generale se prevăd în 
fiecare an cursuri speciale, pe o 
durată limitată, cele mai multe 
facultative, la propunerea diver
selor catedre. Un astfel de 
curs poate fi închinat unui 
autor (s-au ținut un an pre
legeri despre Shakespeare), is
toriei unui teatru (Teatrul Aca
demic de Artă din Moșcova, de 
exemplu), unei probleme de sin
teză (Revoluția din 1905 oglin
dită în teatrul sovietic) sau pro
blemelor unuia din teatrele na
ționale din U.R.S.S. (cum a fost 
cursul de un semestru despre 
teatrul tadjik). La Institutul de 
cinematografie (VGIK), aseme
nea cursuri speciale pentru vii
torii filmologi se referă la mă
iestria regizorului de cinema, 
măiestria scenaristului, sau cu
prind probleme contemporane ale 
unei cinematografii naționale, 
contribuțiile cele mai moderne la 
dezvoltarea tehnicii cinemato
grafice etc.

întregul învățămînt este strîns 
legat de practica artistică, în 
primul rind prin profesorii care 
predau și care sînt aleși dintre 
cei mai reputați maeștri ai sce
nei sovietice, cei mai buni sce
nariști. regizori, operatori de. 
film, cei mai cunospuți istorici și 
teoreticieni ai artelor. La insti
tutele de teatru „A, V. Luna- 
cearski“ din Moscova și „A. N. 
Ostrovski“ din Leningrad, p? 
care le-am vizitat, se numără, 
printre profesorii de la facultă
țile de teatrologie, Pavel Markov. 
director artistic la Teatrul Aca
demic de Artă, autor al unor 
foarte prețuite cărți de critică și 
teorie a artei teatrale, Alpers, 
vechi profesor de istoria teatru
lui și critică, doctorul în teatro
logie I. A. Dmitriev, doctorul în 
teatrologie I. Makulski — care 
împreună cu profesorul G. Bro- 
iaajev și alți colaboratori ai ca
tedrei de istoria teatrului au 
predat de curînd tiparului monu
mentala Istorie a teatrului uni
versal în trei volume — și alțji 
„Noi căutăm — spunea tovarășul 
Alexei Cirskov, director adjunct 
al Institutului din Leningrad — 
să încredințăm formarea viitori
lor teatrologi unor oameni strîns 
legați de practica publicistică , 
de aceea, profesorii din primii 
ani ai facultății noastre de tea
trologie, sînt în special gazetarii 
sovietici de seamă, activînd în 
presa centrală și cea din orașul 
nostru, pe tărîm cultural. Cerce
tători de cabinet n-ar putea face 
față aici, sarcinii de a ridica noi 
cadre de critici talentați și pa
sionați militanți pentru cauza 
artei realist-socialiste".

Practica teatrologilor și filmo- 
logilor începe chiar din anul I de 
învățămînt, căci în tot cursul 
pregătirii lor studenții anali
zează la seminariile ae specia 
litate piese, scenarii, spectacole 
și filme contemporane. La semi
narul de critică teatrală de la 
Institutul „Ostrovski“ (anul II 
teatrologie), am asistat la o in
teresantă dezbatere în clasă a 
spectacolului „O chestiune per
sonală“, piesa cea mai re
centă a dramaturgului sovietic 
A. Stein, a cărei premieră avu
sese loc pe scena Teatrului 
„Pușkin“ din Leningrad cu două 
săptămîni înainte.

Legătura învățămîntulul teo
retic artistic cu mișcarea artis
tică contemporană e făcută și pe 
multe alte căi. La unele semina- 
rii de critică teatrală, e inclusă 
periodic în programul seminarial 
o revistă a presei în care’ se ana
lizează cele mai importante ar
ticole de specialitate, o revistă a

Valentin SHvesiru

cărților de artă — de asemenea 
făcută cu anume periodicitate — 
o trecere în revistă a expoziții
lor de artă. Practica propriu-zisă, 
studenții teatrologi și filmologi 
o încep în institut, participînd 
ca audienți la cursurile și semi
nariile practice de măiestria ac
torului, regizorului, scenografu
lui, asistînd la repetițiile micilor 
colective studențești care pregă
tesc spectacolele și filmele de 
sfîrșit de an, ajutîndu-le la strîn 
gerea materialului documentar și 
așa mai departe. In anii su
periori — patru și cinci teatro
logie — și în toți anii la filmo
logie, studenții fac practica în 
instituții de artă, la teatre și stu
diouri, în redacții, cam o lună pe 
an, luînd contact direct cu vii
toarele lor locuri de muncă.

Rezultatul unei asemenea o- 
rientări către actualitate a învă- 
țamîntului la facultățile de tea
trologie și filmologie îl consti
tuie în primul rînd caracterul 
viu și combativ al discuțiilor“ în

I însemnări ] 
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seminarii, unde studenții se do
vedesc a ii foarte bine informați 
asupra celor mai noi probleme și 
dezbateri creatoare din lumea ar
tei sovietice. In cursul vizitei la 
VGIK, membri ai conducerii In
stitutului și corpului profesoral 
ne-au arătat cu mîndrie lucrările 
de diplomă ale absolvenților re
dactori de scenarii și filmologi. 
Covîrșitoarea lor majoritate erau 
închinate unor teme actuale și, 
dată fiind seriozitatea cu care 
fuseseră întocmite, erau păstrate 
nu la arhiva școlii ci la cabine
tul de istoria cinematografiei ; 
deveniseră la rîndul lor material 
de studiu. Iată cîteva titluri : 
„Analiza particularităților filme
lor documentare consacrate repu
blicilor sovietice socialiste", 
„Eroii lui Gaidar pe ecran", 
filmul „Marele Cetățean" (mo
nografie),.. „Chipul bolșevicului în 
film, în interpretarea actorului 
sovietic Nikolai Ohlopkov“.

Asociațiile științifice ale insti
tutelor de artă călăuzind activi
tatea științifică studențească 
■sînt caracterizate în munca lor 
de aceeași orientare spre actua
litate. La Institutul „Lunacearski“ 
sînt aproximativ 30 de cercuri 
științifice pe specialități. Dacă o 
cercetare a unui student prezin
tă interes, ea este recomandată 
de conducerea cercului științific 
să fie discutată în planul cercu
lui. Aici se hotărăște recomanda
rea lucrării conducerii Asociației, 
iar după dezbaterile din plenara 
Asociației lucrarea poate fi în
scrisă din partea Institutului la 
concursul unional al Asociațiilor 
științifice ale institutelor de în
vățămînt superior. La ultimul 
concurs unional, Institutul „Lu
nacearski“ a prezentat 10 lucrări 
științifice. Printre lucrările distin
se de juriu cu diploma de onoare 
a fost și aceea a unui teatrolog, 
consacrată operei dramaturgului 
clasic danez Holberg. Tovarășul 
Cesnovici, director adjunct al 
Institutului, ne-a informat că au
torul lucrării fusese ajutat de' 
școală — la cererea sa — să stu
dieze limba daneză și că și-o 
însușise destul de bine ca să-I 
poată citi pe Holberg în origi
nal.

Această seriozitate a studiului 
mi se pare specifică studentului 
sovietic. Asistînd la seminarii 
ale anului 5 teatrologie, la clasa 
profesorului Markov, am avut 
ocazia să ascult referate ale stu
denților, pregătitoare pentru lu
crarea de diplomă O lucrare era 
închinată „Dramaturgiei lui 
Prosper Merimee“. Fiecare din 
cei patrusprezece studenți lucra 
asupra unui aspect al teatrului 
scriitorului francez. Referatul 
despre Merimăe în critica teatra
lă rusă și sovietică, de exemplu, 
trecea în revistă tot ce se scri
sese mai important în limba 
rusă despre Merimee, timp de 
peste un secol. Și nu era o sim
plă trecere în revistă, ci o cri
tică curajoasă a bibliografiei 
consultate, dintr-un punct de ve
dere personal, bine chibzuit. La 
dezbaterile^ asupra referatului a 
participat aproape întreaga clasă

și am observat cu mirare că par
ticipants la discuții cunoșteau 
foarte bine nu numai referatul 
(fiecare student avea cîte o co
pie), dar și tot materialul con
sultat de referent.

Cît de firesc se continuă at
mosfera de seriozitate și stu
diu din institut în viață, se 
poate vedea și din aceea că, 
odată intrat în producție, tînărul 
teatrolog și filmolog nu-și între
rupe pregătirea. Asociația oame
nilor de teatru (V.T.O.) se preo
cupă necontenit de formarea ti
nerilor cercetători din cîmpul ar
tei, organizînd dezbateri crea
toare, recenzii de spectacole, în- 
tîlniri între artiști și critici, cău- 
tînd mereu forme noi pentru a 
continua — desigur la un alt ni
vel de preocupări — educația pe 
care tînărul om de știință a că
pătat-o în școală. In timpul vi
zitei la Leningrad am luat cu
noștință de una din aceste forme 
— seminarul tinerilor, critici tea
trali, organizat de filiala locală 
V.T.O. Conducătorul seminarului, 
vicepreședinta filialei, tovarășa 
Benuaș, preciza într-o discuție că 
acest seminar nu are un caracter 
strict didactic, ci reprezintă o 
formă organizată de dezbatere 
colectivă a problemelor teatrului, 
în cursul căreia, cu îndrumarea 
conducerii seminarului, criticul 
tînăr trebuie să ajungă indepen
dent, pe căi proprii, la adevăr. 
Participanții la seminar vizionau 
toate spectacolele din Leningrad, 
ascultau expuneri ale autorilor 
dramatici, regizorilor, actorilor, 
scenografilor, criticilor vîrstnici, 
se informau în ore speciale asu
pra problemelor tehnologice ale 
cutărui sau cutărui spectacol și 
apoi dezbăteau în seminar spec
tacolul vizionat. O altă formă de 
studiu o constituia participarea 
membrilor seminarului la întrea
ga muncă de punere în. scenă a 
unei piese. Iar în alte ore, cri
ticii tineri studiau problemele 
formei, ale genurilor în critică, 
chestiuni de măiestrie publicis
tică.

Tot în cursul șederii la Lenin
grad am avut instructivul prilej 
de a participa la o dezbatere 
asupra cronicilor teatrale apărute 
în presa locală timp de un an de 
zile. Dezbaterea fusese organi
zată de redacția ziarului „Lenin- 
gradskaia Pravda“. La ea parti
cipau artiști, oameni de știință 
din domeniul artei, ziariști de 
diferite generații, astfel că în 
discuții i-am putut urmări și pe 
tinerii critici. Ceea ce mi-a atras 
aici atenția în mod deosebit, a 
fost temeinica pregătire a dez
baterii Referatele au fost ținute 
de doi dintre cei mai buni regi
zori teatrali din Leningrad și 
au îmbrățișat probleme extrem 
de interesante privitoare la con
ținutul și formele criticii în 
presă, la relațiile dintre redac
torii ziarului și artiști, dintre 
critici și spectatori și multe al
tele M-a impresionat foarte 
plăcut atmosfera de caldă prie
tenie în care se discuta — eu 
pasiune adevărată, dar numai cu 
argumente, fără patimă și ran
chiună, Intr-un spirit critic as
cuțit, dar cu un deosebit respect 
pentru opinia fiecăruia. Simțeai 
în cuvîntul fiecărui vorbitor sti
ma pentru ziarist — căci despre 
munca lui se vorbea în princi
pal — considerarea rolului criti
cului de artă ca un rol important 
social Se manifesta cu putere 
grija tuturor celor ce participau 
la discuții pentru progresul tea
trelor din Leningrad, pentru dez
voltarea necontenită a criticii 
teatrale și, mai ales, grija și 
dragostea pentru cetățeanul so
vietic, cititor al ziarelor și spec
tator al teatrelor, căruia și artiș
tii și criticii îi închină munca 
lor de fiecare zi.

In dezbatere, criticii mai tineri 
s-au manifestat cu curaj și com
petență și au fost ascultați cu 
atenție întrucît aduceau păreri 
și propuneri constructive care 
arătau maturitate de gîndire.

Am fost astfel foarte bucuros 
că am putut urmări într-o mă
sură pe viu, ca să spun așa, și 
în faze diferite, rezultatele mun
cii de educare a criticilor so
vietici de teatru și film din 
noua generație. Cunoașterea a- 
profundată a acestei munci poate 
ajuta hotărîtor la ridicarea ni
velului învățămîntului nostru de 
specialitate în acest domeniu, la 
o mai înaltă calificare a tuturor 
tinerilor care activează pe tă- 
rîmul. publicisticii teatrale și ci
nematografice.

Școlile populare de artă sînt un 
minunat sprijin pentru activita
tea artistică de amatori.

In fotografia noastră : doi elevi 
ai școlii populare de artă din 
București, în timpul lecțiilor.
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a Cum intri tn hala gatere de g 
8 la U.I.L. Breaza, raionul Clin- 8 
| pulung, regiunea Suceava, | 
8 privirea ți-e atrasă de hărnicia g 
8 brigăzii complexe de tineret, 8 
| condusă de utemistul Mihai | 
g Botnari. Din brigadă fac parte g 
8 23 de tineri, care dau cheres- 8 
| tea de bună calitate și tot-1 
8 odată însemnate economii. g 
8 Strădania tinerilor munci- 8 
| torl este rodnică. De la înce- 
8 putui anului, ei și-au depășit g 
8 cu regularitate sarcinile de 8 
| plan în fiecare lună. Astfel, în | 
8 luna ianuarie, sarcinile de pro- g 
8 ducție au fost îndeplinite în 8 
() procent de 108.4 la sută, în | 
8 luna februarie — 113,7 la sută, | 
8 iar în luna martie, planul a 8 
g fost, de asemenea, îndeplinit | 
8 depășit. Totodată, membrii g 
8 brigăzii au făcut tn această 8 
o perioadă, economii în valoare ii 
8 de peste 7.900 lei. 8
8 Aceste realizări se datoresc 2 
| și faptului că tinerii din bri- g 
8 gadă folosesc metode înain- 8 
8 tate în munca lor. Pînzele de | 
| la gatere, de pildă, au fost g 
■g schimbate de cîte trei ori pe« 
8 zi și înlocuite cu pînze bine 8 
g ascuțite. De asemenea, ei a- g 
g plică cu succes metoda Voro- 8 
8 șin și altele. 8
g Cu multă vrednicie au mun- g 
8 cit în această perioadă, ute- 8

Ion 8
3 au 8
3 
8

8 cit în această perioadă.
8 miștii Ion Ungureanu și 
§ Ursache, gateriști, Maria Po- g 
l pescu și alții, care zilnic _ 
i lăsat norme e cu mult în urmăl
8 Realizările tinerilor din bri- 8 
8 gada complexă cît și ale celor-^ 
g lalfi muncitori au făcut ca g 
g întreprinderea să-și îndepll- 8 
8 nească în fiecare lună planul^ 
g global de producție și au dus g 
8 lâ creșterea productivității 8 
8 muncii cu mult peste indicele^ 
g planificat. g
8 Zi de zi tinerii muncitori de 8 
8 la U.I.L. Breaza luptă să o6-g 
8 fină realizări și mai frumoase. 8

Corespondent
MARIA TERNICEANU g 
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Un nou S. A4. T.
încă din vara anului trecut, în 

apropierea orașului Agnita, din 
regiunea Stalin a început con
strucția unui nou S.M.T., al 8-lea 
din regiune. Acum lucrările de 
construcție sînt pe sfîrșite

Printre clădirile principale ale 
noului S.M.T. se numără un ate
lier mecanic dotat cu utilaj mo
dern. necesar lucrărilor de repa
rații pentru 60 tractoare, două re
mize, o bază petroliferă cu o ca
pacitate de 20 vagoane, un castel 
de apă, cu rețea de distribuție. 
Pentru mecanizatorii din stațiune 
s-au construit două blocuri. Unul 
cuprinde 12 apartamente pentru 
familiști, iar altul 28 de camere 
pentru nefamiliști. Noul S.M.T. 
își va începe activitatea odată cu 
începerea campaniei de recoltare.

O fotografie care anticipează
Vedere din Moscova ? Da și 

nuI Da, pentru că perspectiva u- 
niversității „Lomonosov" este in
tr-adevăr din Moscova. Nu, pen
tru că grupul de fete, cunoscute 
ca fiind un mănunchi de lucrătoa 
re fruntașe de la fabrica de con
fecții „Gh. Gheorghiu-Dej" din 
Capitala noastră nu sînt încă la 
Moscova. Ingeniosul fotograf de 
astă dată n-a prins un aspect pri
vit doar, prin lentilele reci ale o- 
biectivului, ci a anticipat eveni
mentele. Totuși nu s-a comis nici 
o eroare. Peste cîteva zile, orice 
fotograf din Moscova va putea 
prinde veridic aceeași imagine, 
căci fetele din clișeul nostru fac 
parte din primul grup de turiști 
ce vor pleca în acest an la Kiev 
și Moscova. Cum au ajuns fetele 
acestea, simple muncitoare în fa-
brica de confecții, să plece în că
lătorie în Uniunea Sovietică, a- 
cesta este azi un lucru obișnuit.' istoricul său.

Erau vremuri cînd peste țara 
noastră cobora adine întunericul, 
în atelierele întunecoase și ma
nufacturile înspăimîntătoare își 
măcinau sănătatea și tinerețea co
pile de 13-14 ani. Stăpînii lor, pen
tru a-și alunga plictisul vieții de 
trîntori plecau tn voiaj pe Coasta 
de Azur. Occidentul îi vindeca de 
plictiseală și de banii nemunciți, 
în fabricile întunecoase copile de 
13-14 ani rămîneau mai departe 
chinuindu-și tinerefea.

A fost nevoie de anii aceștia pe 
care ii trăim cu toții pentru ca 
ceva să se schimbe în ordinea lu
crurilor. A venit vremea ca, fete 
tinere, muncitoare simple într-o 
fabrică, să pornească in călătorie 
de plăcere în țări străine, să vadă 
oameni și locuri străine, să cu
noască, să compare, să învețe să 
privească viitorul. Faptul nu-i 
lipsit de semnificație și el își are

încă de anul trecut, călătoriile 
turistice internaționale au trecui 
tn obișnuitul faptelor cotidiene. 
Dar interesul ce-l trezește o că
lătorie tn străinătate și-a păstrat 
toată prospețimea inițială. Și iată 
că la fabrica de confecții „Gh. 
Gheorghiu-Dej" din Capitală a 
luat naștere o nouă întrecere în 
muncă. Obiectivele erau cele cu
noscute : îndeplinirea și depășirea 
planului de producție, îmbunătă
țirea calității produselor, discipli
nă, realizarea de economii, pentru 
cea mai bună inovație... Premiul 
ce a stat la capătul întrecerii a 
fost... un bilet de călătorie în stră
inătate. întrecerea a strîns în ju
rul ei majoritatea muncitorilor de 
la F. C- „Gh. Gheorghiu-Dej". Tn 
această perioadă s-au realizat 
serioase succese pe linia îndepli
nirii sarcinilor de plan. Pornită 
cu toată seriozitatea și maturita
tea cu care se realizează cifrele

de grafic (și nu-i vorba de cifre
le seci, ci de ceea ce ele repre
zintă), întrecerea a scos la iveală 
cîțiva „cîștigători". Astfel a ajuns 
primul la „sosire“ un pluton de 
15 fruntași, printre cei mai frun
tași. Șapte dintre aceștia sînt ti
neri : șase fete și un băiat. Fetele 
sînt cele din fotografia noastră: 
lonescu Aurelia, Nica Gherghina. 
Matilda lonescu, Ana Popa, Sil
via Maxim — mașiniste și Euge
nia Palaloga, tehniciană. Nicolae 
Fetcu, singurul băiat tlnăr din 
grup, lipsește din fotografie. Dar 
nu va lipsi de la mult așteptata 
călătorie ce va începe la 25 apri
lie. Cu acest prilej, turiștii vor 
Vedea manifestațiile și sărbăto
rirea zilei de 1 Mai la Moscova 
Va fi o călătorie impresionantă, 
de neuitat, pe care tinerii noștri 
o merită cu prisosință.

G. PETRE

Despre un cămin al tineretului 
și o lipsă totală de răspundere

La căminul tineretului ne-a con. 
dus un membru al comitetului 
U.T.M. Intrăm în clădirea mare, 
modernă, de la ale cărei ferestre 
se văd pavilioanele impunătoare 
ale fabricii și e destul să ne re
comandăm — ca imediat, să fim 
înconjurați de o mulțime de bă
ieți și fete. Vizităm dormitoarele, 
întrebările curg și din partea noa
stră și din partea lor. Se înfiripă 
discuții interesante...

In dormitorul fetelor. Unele 
brodează, altele se piaptănă, cîte
va stau pur și simplu de vorbă. 
S-au strîns buchet în jurul nostru, 
ne măsoară cu curiozitate și apoi 
încep :

— Veți scrie despre noi ? se in
teresează Mânu Elena. Apoi ne 
pune în curent cu datele ei bio
grafice : sînt bobinatoare, dar a- 
cum lucrez la heliograf. Am 1.7 
ani, dar vedeți... n-am fost nicio-j 
dată în București. Cu aceasta și-a 
terminat aproape toată' autobio
grafia. E rîndul nostru să între
băm.

— Cum e viața în cămin?
— Ce aveți la masa de seară?
— Cum vă distrați în timpul 

liber ?
— Cum vă cheltuiți salariul ?
La răspunsuri nu participă nu

mai Mânu Elena. E greu să urmă, 
rești cine răspunde și la ce pro
blemă, dar mai ales e greu să 
notezi tot ce spun fetele. De alt
fel nici nu este necesar pentru că 
răspunsurile ți se întipăresc în 
minte.

Să le părăsim însă puțin pe 
fete și să intrăm și în dormitoa
rele băieților.

Pe paturi, în dulapuri, pe 
marginile ferestrelor și în ge-, 
neral pe unde mai e un col
țișor liber — găsești pungi, pa
chețele cu marmeladă, margari
na, crătiți, lămpi de gătit. Bă
ieții nu sînt așa de inventivi ca 
fetele și de aceea toate aceste lu
cruri sînt la vedere.

Ii întrebăm și pe ei cum e via
ța în cămin (întrebare oarecum 
deplasată dat fiind priveliș’ea din 
jur) și unul dintre băieți ne ia 
puțin peste picior:

— Vă spunem tot ce vreți, cu 
o condiție: să nu ne promiteți că 
se vor lua măsuri.

Nu ne intimidăm și continuăm 
să ne informăm. Iată ce-am aflat 
din cele spuse de fetele și băieții 
din cămin:

In căminul fabricii locuiesc cî
teva sute de tineri muncitori de 
la „Electroputere“. Vin din împre
jurimile Craiovei. Cei mai mulți 
au părăsit de curînd căldura că
minului părintesc, alții sînt obiș- 
nuiți cu viața de cămin din șco
lile pe care le-au urmat. Și pen. 
tru unii și pentru ceilalți fa
brica ocupă locul cel mai mare 
din viață. Unii au învățat mese
ria chiar aici, locuiesc la cămin, 
masa o iau la cantină, sîmbăta și 
duminica se distrează împreună la 
reuniunile organizate de U.T.M. 
pri sindicat Locatarii căminului 
sînt în cea mai mare parte lu
crători calificați, deși majoritatea 
dintre ei nu numără mai mult de 
16-17 ani. Foarte puțini au trecut 
de 20 de ani. Am întîlnit și fete 
cu codițe legate cuminte cu fun- 
dulițe la tîmple și altele cu mo
țuri pe frunte și coafuri „origi
nale". Am găsit și „campioni“ de 
șah și iubitori de muzică. Sînt bă
ieți meșteri în gătirea fasolei și 
fete care-și cos cu migală bluzițe 
și fețe de mese. Un singur lucru 
n-am putut afla : căldură și dra
goste omenească din partea a-
celora care sînt răspunzători pen
tru felul în care-și trăiesc viața 
tinerii.

Pentru tineretul acestei fabrici schimba

adăpostul acestui paravan, înce« 
pînd de la directorul fabricii și 
terminînd cu toți acei care pot 
rezolva această problemă, toți îi 
lasă pe tineri să ’se descurce sin« 
guri.

Au apus vremurile cdnd în că-i 
minele tineretului nflțicitor gă« 
seai paturi pe trei "picioare și pl< 
nițe, cîte o lampă chioară în do. 
mitor și un administrator care ți
nea loc și de jandarm. Acum a- 
vem cămine spațioase în care 
găsești parchet pe jos, lumină 
elecirică, paturi confortabile și 
perdeluțe cochete la ferestre. Și 
căminul tinerelului de la „Eleotro- 
putere“ oferă toate condițiile unui 
trai civilizat, in care băieții și 
fetele să se simtă ca acasă. în 
dormitoarele căminului lipsesc 
însă becuri, baia nu funcționează, 

■ nu există cuiere pentru haine, me
sele sînt atît de mici îneît nici 
nu s-ar putea călca cumsecade un 
pantalon sau o rochie. Nu s-a pu
tut găti la cantină masa de sea
ră, dar oare nu s-a putut ame
naja la subsol o bucătărie co
mună în care băieții și fetele să-și 
gătească masa de seară și de du
minică chiar dacă cu aceasta nu 
s-ar fi rezolvat definitiv pro
blema? Fără îndoială că s-ar fi 
putut. Dar în acest caz directo' ' 
adjunct al fabricii, tov. Logof 
și tov. Ianculescu Constantin, cai ■ 
răspunde de cămine, ar trebui să 
facă mai puține promisiuni, mai 
puțină pălăvrăgeală și mai multă 
treabă. E mai ușor însă să dai 
asemenea răspunsuri:

„In Oltenia să se trăiască o 
viață civilizată ? Nu, tovarăși. Că- 
miniștii noștri sînt olteni și ei nu 
vor să mănînce la cantină, nu 
păstrează curățenia, nu...“

Ultima discuție despre cămin 
am avut-o cu tov. Pufan Năstase, 
secretarul comitetului U.T.M. Am 
cerut explicații pentru lipsa mun
cii educative în cămin. Pentru că 
trebuie să spunem că în cămin 
domnește mare plictiseală. A exis-, 
tat pe vremuri o bibliotecă, dar 
acum este închisă la magazie. 
Aceeași soartă o au și șahurile. 
Deși fabrica și împrejurimile sînt 
radioficale, la cămin nu sînt di
fuzoare. Pe vremuri se organizau 
seri de dans, dar acum au fost 
desființate pentru că trebuie păs
trată... liniștea, și în general nu 
e cazul să se danseze în cămin. 
Nu există un comitet de cămin, 
responsabili de dormitoare ori un 
alt sistem de organizare care ar 
permite să se alcătuiască pro
grame distractive, culturale, spor
tive, îp, sfîrșit, care ar putea să 
ia atitudine împotriva celor ce 
încalcă regulile interioare ale că
minului, nu păstrează curățenia, 
împiedică odihna celorlalți sau se 
abat de la comportarea demnă 
pe care trebuie s-o aibă un tînăr. 
La cămin locuiesc și membri ai 
comitetului U.T.M. și mulți mem
bri ai birourilor de secții. Ei n-au 
luat însă niciodată în discuție pro. 
blemele vieții tinerilor care lo
cuiesc la cămin.

Cu părere de rău trebuie să re
cunoaștem că din discuția cu tov. 
Pufan nu ne-am ales cu mare lu
cru. Și după părerea lui cămi- 
niștii sînt vinovați pentru faptul 
că, fiind „olteni", nu vor să tră
iască o viață civilizată.

Nu știm dacă acest articol va 
părerea tovarășilor sus

citați Știm însă că ei trebuie 
tra^și la răspundere și controlați, 
că trebuie să asigure tinerilor că- 
miniști de la „Electroputere“ o 
Vidță civilizată, așa cum o merită.

M. VIDRAȘCU

n-au fost rezolvate cîteva lucruri 
elementare: unul dintre ele ar fi 
masa de seară.

„întreprinderea este obligată să 
asigure o singură masă pe zi la 
cantină" — ni s-a răspuns. Și la
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Pe bordul crucișătorului „Ordjonikidze“,
mîîne vor sosi în Anglia

N. A. Bulganin și N. S. Hrușciov
KALININGRAD 15 (Agerpres). TASS trans

mite : La 15 aprilie, ora 14,20, N. A. Bulganin, 
președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
și N. S. Hrușciov, membru al Prezidiului So
vietului Suprem ai U.R.S.S., care se îndreaptă 
spre Anglia, la invitația guvernului Marii Bri
tanii, au sosit la Kaliningrad cu un tren spe
cial. La gara pavoazată cu drapele de stat ale 
U.R.S.S., N. A. Bulganin și N. S. Hrușciov au 
fost întîmpinați de V. T. Lațis, președintele 
Sovietului Naționalităților al Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. și președinte al Consiliuiui de Mi
niștri al R.S.S. Letone, I. F. Kainberzin, prim 
secretar al Partidului Comunist din Letonia, I. 
G. Kebin, prim secretar al Partidului Comunist 
din Estonia ; V. E. Cernîșev, N. S. Konovalov, 
F. V. Markov și V. D. Krolevski, secretari ai 
Comitetului regional Kaliningrad al P.C.U.S.; 
Z. F. Slaikovski, președintele Comitetului Exe
cutiv regional, S. A. Brovkin, secretarul Co
mitetului orășenesc Kaliningrad al P.C.U.S., 
membrii biroului Comitetului regional și Comi
tetului orășenesc ale partidului, deputați ai So
vietelor regional și orășenesc de deputați ai 
oamenilor muncii.

Mii de oameni ai muncii din oraș, adunați în 
Piața gării, au salutat cu căldură pe conducă
torii partidului și guvernului.

Apoi, N. A. Bulganin, N. S. Hrușciov și per
soanele care îi însoțesc au plecat cu automobi
lele la Baltiisk.

In timp ce parcurgeau orașul, N. A. Bulga
nin și N. S. Hrușciov au fost salutați cu căl
dură de mii de oameni.

N. A. Bulganin, N. S. Hrușciov și persoanele 
care îi însoțesc au ajuns la debarcader, unde 
era ancorat crucișătorul „Ordjonikidze“. în a- 
cordurile imnului Uniunii Sovietice ei s-au Ur
cat pe bordul crucișătorului. N. A. Bulganin și 
N. S. Hrușciov, au stat de vorbă cu matrozii 
și ofițerii. După aceasta N. S. Hrușciov a rostit 
o scurtă cuvîntare pe bordul crucișătorului.

— Pe curînd, a spus el la sfirșitul cuvîntării.
— Drum bun ! au răspuns persoanele care 

i-au condus pe conducătorii sovietici.
La ora 17,00 crucișătorul „Ordjonikidze“ sub 

pavilionul președintelui Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., a părăsit portul Baltiisk înoreptîn- 
du-se spre Portsmouth.

Modificarea sistemului 
de salarizare 

în R. P. Chineza
PEKIN 15 (Agerpres). — Chi

na Nouă transmite : In cadrul re
centei conferințe de la Pekin con
sacrate problemei modificării sis
temului de salarizare a fost adop
tată o hotărîre cu privire la ma
jorarea generală a salariilor mun
citorilor și funcționarilor, oameni
lor de știință, specialiștilor, pro
fesorilor și a lucrătorilor de dife
rite alte profesii. Va fi sporit în 
primul rînd salariul muncitorilor 
cu salarii mici. S-a hotărît de a- 
semenea să se introducă treptat 
sistemul socialist de salarizare. 
La majorarea salariului se 
ține seama de nivelul de trai 
ferit și de prețul mărfurilor 
diferite regiuni ale Chinei.

va 
di- 
din

0 delegație de energeticienî 
englezi a plecat 

în Uniunea Sovietică

Președintele Republicii Indonezia va vizita Uniunea Sovietica
MOSCOVA 15 (Agerpres). - 

TASS transmite: — Zilele aces
tea, D. A. Jukov, ambasadorul 
U.R.S.S. în Indonezia, a remis 
președintelui Republicii Indonezia, 
Sukarno, în numele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. și 
al lui K. E. Vorcșilov personal,

invitația de a întreprinde o călă
torie oficială în U.R.S.S.

Președintele Sukarno a accep
tat această invitație, declarindu- 
se gata să plece în U.R.S.S. la 
sfîrșitul lunii august și să ră- 
mînă în U.R.S.S. prima jumătate 
a lunii septembrie 1956.

Se întăresc legăturile 
culturale dintre U.R.S.S. 

și Anglia
MOSCOVA 16 (Agerpres). 

TASS transmite: Răspunzînd 
vitației Ministerului Culturii 
U.R.S.S., la 14 aprilie a sosit

in- 
al 
la 

Moscova un grup de artiști din 
Anglia, din care fac parte Arthur 
Bliss, dirijor și compozitor, ma
estru al muzicii al Majestății sale 
regina Angliei, dirijorul Clarence 
Reybould, Jennyfer Vivian (so
prană), solistul Leon Gussons 
(oboi), pianiști Cyril Smith și 
Phillis Cellik.

Vizita în U.R.S.S. a delegației 
Marii Adunări Naționale a R.P.R
STALINGRAD 15 (Agerpres).

— TASS transmite: — Delegația 
Marii Adunări Naționale a Repu
blicii Populare Romîne, care se 
află la Sialingrad, continuă să 
viziteze orașul.

La 15 aprilie membrii delega
ției au vizitat uzina metalurgică 
„Krasnîi Oktiabr“.

Membrii delegației au depus o 
coroană de fiori la mormîntul E- 
roilor care au cărat în bătălia 
Stalingradului.

Pe străzi, mii de locuitori ai 
Stalingradului au salutat cu căl
dură pe solii poporului romîn 
frate.

★
STALINGRAD 16 (Agerpres) 

TASS transmite : Delegația Ma-

rii Adunări Naționale a R.P.R., 
care se găsește în Uniunea So
vietică, a terminat vizitarea Sta
lingradului. La 16 aprilie, 
grup de membri ai delegației 
plecat cu avionul la Saratov, 
un alt grup a plecat la Kiev.

★
SARATOV 16 (Agerpres).

TASS transmite: La 16 aprilie 
oamenii muncii din Saratov au 
făcut o primire călduroasă soli
lor poporului romîn frate — un 
grup din membrii delegației Marii 
Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne, în frunte cu 
Florea Tiță, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale. Copiii 
au oferit oaspeților buchete 
flori.

un 
au 
iar

de

Nasser t în Egipt nu mai este loc 
pentru ocupanți

CAIRO 16 (Agerpres). — După 
cum relatează presa egipteană, cu 
prilejul absolvirii promoției din 
acest an a Academiei militare, 
primul ministru Gamal Abdel 
Nasser a rostit la 15 aprilie un 
discurs la Clubul ofițerilor din 
Cairo.

Primul ministru Nasser a amin
tit despre timpurile cînd Egiptul 
se afla sub dominație, străină 
„cînd în armata egipteană exis
tau ofițeri străini, care urmăreau 
să slăbească forțele armate ale 
Egiptului și să frîneze dezvolta
rea lor... cînd imperialismul în
cerca să submineze prestigiul for
țelor armate egiptene. In prezent

intrăm într-o nouă perioadă a 
istoriei țării noastre, ca adevărați 
stăpîni care se bucură în între
gime de drepturile lor suverane. 
Nu mai este loc pentru ocupanți 
și înrobitori, pentru imperialiști 
fățiși și camuflați. S-a pus capăt 
dominației străine. Declarăm cu 
tărie că niciodată nu vom accepta 
ca țara noastră să devină o zonă 
oarecare de influență a vreunei 
alte puteri. Ne-am născut liberi și 
am luptat pentru această liber
tate. In prezent Egiptul este în 
măsură să-și hotărască singur po
litica care corespunde intereselor 
sale.

LONDRA 16 (Agerpres). —• 
TASS transmite: La 16 aprilie, a 
părăsit Londra, plecînd în Uniu
nea Sovietică, o delegație de ener
geticieni englezi, formată din 19 
persoane, în frunte cu lordul Ci- 
trine, președintele Administrației 
energeticii centrale a Marii Bri
tanii. Delegația va rămîne o lună 
în Uniunea Sovietică.

Sesiunea extraordinară
a Adunării Populare a R. P. bulgaria
SOFIA 16 (Agerpres). — 

A.T.B. transmite : La 16 aprilie 
și-a început lucrările cea de a 
cincia sesiune extraordinară a 
Adunării Populare a 
Populare Bulgaria.

deTegația

Republicii
La sesiune 
Scupșcineiparticipă

Populare Federative a R.P.F. Iu
goslavia, care a fost întîmpinată 
cu căldură de deputați și oaspeți.

Sesiunea a aprobat următoarea 
ordine de zi :

1. — Raportul cu privire la vi
zita delegației Adunării Populare 
în Uniunea Sovietică

2. — Examinarea cererii pre
ședintelui Consiliului de Miniștri 
cu privire la eliberarea sa din 
funcția pe care o deține.

3. — Alegerea președintelui 
Consiliului de Miniștri.

4. — Raportul Comisiei de ' 
Udare cu privire la rezultatele 
legerilor parțiale de deputați 
Adunării Populare.

5. — Ratificarea decretelor 
aprobarea hotărîrilor Prezidiului 
Adunării Populare.

După aprobarea ordinei de zi, 
Ferdinand Kozovski, președintele 
Biroului Adunării Populare, care 
a prezidat ședința a salutat pe 
membrii delegației parlamentare 
iugoslave.

Cuvîntul de răspuns a fost ros
tit de Moșe Pjade, președintele 
Scupșcinei Populare Federative a 
R.P.F. Iugoslavia, conducătorul 
delegației parlamentare iugoslave.

va-
■ a- 

ai

Și

TEHERAN 16 (Agerpres) — 
TASS transmite : In după amiaza 
zilei de 16 aprilie s-a deschis la 
Teheran sesiunea ordinară a Con
siliului permanent al pactului de 
la Bagdad. La sesiune participă 
delegațiile celor cinci țări membre 
ale pactului: Anglia, Turcia, Ira
nul, Irakul și Pakistanul. Delega
ția Angliei este condusă de Wal- 
ter Monckton, ministrul Apărării, 
delegațiile Turciei, Iranului, Ira
kului și Pakistanului sînt condu
se de primii miniștri ai acestor țări 
și din ele fac parte de asemenea 
miniștrii Afacerilor Externe și șe
fii de stat major.

Reține atenția faptul că la se
siunea Consiliului permanent al 
pactului de la Bagdad participă 
un numeros grup de observatori 
americani, compus din 23 de per
soane. Acest grup este condus de 
Loy Henderson, locțiitor al secre
tarului de stat al S.U.A. și de 
amiralul Cassidy, comandantul 
forțelor maritime militare ameri
cane din zona răsăriteană a O- 
ceanului Atlantic și din Marea 
Mediterană.

După cum reiese din comuni
catul publicat în ajunul deschide
rii sesiunii, Consiliul permanent 
al pactului de la Bagdad va dis
cuta rapoartele Comisiei experți- 
lor, și va examina totodată si
tuația internațională „în măsura 
în care ea se referă la țările par
ticipante la acest pact“.

Cu excepția primei ședințe, ■

toate celelalte ședințe ale sesiunii 
vor fi secrete. Se crede că sesiu
nea va dura pină la 19 aprilie.

Ședința din 16 aprilie a fost 
deschisă de primul ministru al 
Iranului, Hossein Ala.

Sesiunea comisiei 
economice O.N.U. 

pentru Europa
GENEVA 16 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 16 aprilie, 
cea de a 11-a sesiune a comisiei 
economice O.N.U. pentru Europa 
a trecut la discutarea uneia din 
problemele principale de pe ordi
nea de zi — raportul asupra 
tuației economice a Europei 
1955.

La discutarea acestui raport
participat delegații U.R.S.S., An
gliei, Belgiei, Danemarcei, Olan
dei și altor țari.

si-
în

au

Represiuni sîngeroase 
împotriva patrioților algerieni

ALGER 16 (Agerpres). —După 
cum relatează agențiile de presă, 
trupele franceze continuă operații 
pe. scară, largă împotriva patrio- 
ților algerieni. La 12 km. distanță 
de orașul Constantine, o unitate 
franceză a atacat în noaptea de 
14 spre 15 aprilie un grup de 40 
de algerieni. Comandamentul 
francez declară 
întunericului“ nu 
numărul exact

că 
a 
al

„din cauza 
putut stabili 

algerienilor

uciși. La 102 km. sud-est de Al
ger, în regiunea Pasteur, o for
mație franceza a atacat un grup 
de algerieni ucigînd 20 de per
soane. De partea franceză se sem
nalează de asemenea pierderi. In 
cursul luptelor din 14 și 15 apri
lie „forțele de pacificare“, așa cum 
sînt acum denumite trupele de 
represiune în comunicatele ofi
ciale franceze, au ucis 65 de al
gerieni.

Grevele din Spania continuă
PARIS 16 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția France 
Presse, grevele din marile centre 
industriale din Spania continuă.

In dimineața de 16 aprilie nici 
un muncitor de la întreprinderile 
industriale din San Sebastian nu 
s-a prezentat la lucru. In capi
tala provinciei basce Guipuzcoa, 
numărul greviștilor se ridică la 
10.000. Muncitorii de la întreprin-

derile industriale din Tolosa, Pa- 
sajes și Renterior își continuă 
de asemenea greva.

După cum relatează ziarele pa
riziene, muncitorii greviști sînt 
supuși la represiuni din partea 
guvernului. Guvernatorii orașelor 
Pampeluna și San Sebastian au 
anunțat concedierea tuturor mun
citorilor greviști, anularea con
tractelor lor de muncă etc.

Un grup de muzicieni 
roinîni a sosit 

ia Bruxelles
BRUXELLES 16 (Agerpres). — 

La 14 aprilie a sosit la Bruxelles 
grupul de muzicieni romîni com
pus din: Ion Dumitrescu, Con
stantin'Silvestri, Mihail Jora, Al- 
fred Alessandrescu, Alfred Men- 
delsohn și Romeo Drăghici, care 
vor participa la prezentarea ope
rei „Oedip“ de G. Enescu pe 
scena Operei din Bruxelles.

La gară, delegația a fost întîm
pinată de Van Den Borre, direc
tor general al Dir. Relațiilor Cul
turale din Ministerul Instrucțiunii 
Publice, D-ra Sara Huysman, con- 
silier-șef în Direcția Invățămin- 
tului artistic din Ministerul In
strucțiunii Publice, Jean Absil, 
compozitor, președintele Asociației 
de prietenie belgo-romîne, precum 
și alți membri din conducerea 
asociației. A fost de față tov. Cor
nel Vescan, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al R.P.R. la Bruxelles

Acțiune provocatoare
LONDRA 16 (Agerpres). — 

TASS transmite. La 15 aprilie, 
seara tirziu, s-a făcut o încer
care provocatoare de a da foc 
secției din Londra a agenției 
TASS. Persoane necunoscute au 
turnat un lichid inflamabil pe 
ușile care duc spre secția agen
ției TASS (care se află în clădi
rea agenției Reuter), și le-au dat 
foc. Incendiul care a izbucnii a 
fost repede stins.

0 acțiune huliganică
LONDRA. -- După cum anunță 

aginția France Presse, huligani 
fasciști au profanat luni dimi
neața mormîntul lui Karl Marx 
din Flighgate (Londra).

Bustul de pe mormîntul lui 
Karl Marx, dezvelii la 15 martie 
a.c de Harrv Pollitt. secretarul 
general al Partidului Comunist 
din Marea Britanie, a fost dete
riorat.

„La cel mai înalt nivel“
In legătură cu vizita lui N. A. BULGANIN

și N. S.
Moscova — Kaliningrad — Bal

tiisk — Portsmouth — Londra.
La ora cînd apar aceste rinduri 

crucișătorul „Ordjonikidze" plu
tește in largul apelor albastre du- 
clnd spre țărmurile Angliei pe 
conducătorii sovietici care, la in
vitația făcută în timpul conferinței 
de anul trecut a șefilor guverne
lor celor patru puteri, își încep 
mtine vizita in vederea tratative
lor anglo-sovietice „la cel mai 
înalt nivel". Conducătorii sovie
tici — anunță agenția Reuter — 
„vor fi întîmpinați cu salve de 
tun, iar steagul comunist cu se
cera și ciocanul va flutura pretu
tindeni unde vor merge oaspeții". 
Este de așteptat că pregătirile 
pentru „ospitalitatea tradițional 
călduroasă" — cum se exprima 
zilele acestea presa engleză — să 
fie depășite de căldura cu care 
intimpină optnia publică britanică 
vizita lui N. A. Bulganin și N. S. 
Hrușciov. Acest lucru reiese din 
nenumăratele invitații ale munici
palităților și întreprinderilor, ale 
universităților și organizațiilor 
obștești, ale demnitarilor și oame
nilor simpli care vor să se intil- 
nească cu solii marelui popor so
vietic, alături de care poporul en
glez a dus lupta comună in anii 
grei ai celui de al doilea război 
mondial.

Programul vizitei, potrivit cer
curilor 
deosebit 
zi după 
ducătorii 
la ora 
Claridge, 
depune
de flori la monumentul ero
ilor de război. La ora 10,45 vor

oficiale britanice, este 
de încărcat. A doua 
sosire, de pildă, con- 
sovietici vor părăsi 

16,15 G.M.T. hotelul 
mergind pentru a 

la 10,30 o coroană

1

HRUȘCIOV în Anglia
semna tn registrul de la Buc
kingham Palace unde vor rămîne 
un sfert de oră. iar la 11,10 vor 
sosi la reședința guvernamentală 
oficială de la Downing Street TO. 
O altă zi, 26 aprilie, apare totuși 
și mai încărcată. Intre ora 8 di
mineața și miezul nopții, cei doi 
conducători sovietici vor vizita 
centrala atomică de la Calder 
Hall, un număr de muzee, orașul 
Edimburg, vor primi delegații ofi
ciale și vor face o călătorie dus- 
întors la Londra.

Convorbirilor „la cel mai înalt 
nivel" le-au fost rezervate zilele 
de 19 și 20 aprilie, precum și 24 
și 25 aprilie. Aceste tratative, 
presa engleză a avut toate moti
vele să le compare cu cele de la 
Geneva de anul trecut, iar opinia 
pubiică așteaptă ca ele să fie duse 
tn același „spirit al denevei", ge
nerator de speranțe pentru micșo
rarea mai departe a încordării in
ternaționale și a întăririi încre
derii între state.

In timpul vizitei în India, Bir- 
mania și Afganistan — dar mai 
ales după aceea — 
de importante sînt 
stabilite cu oamenii 
cu populația pentru întărirea în
crederii între state, chiar cu orin- 
duiri sociale diferite. Desigur că 
nici un comentator nu a putut să 
prevadă cu precizie roadele și 
foloasele călătoriei întreprinse la 
sfirșitul anului trecut de condu
cătorii sovietici în țările Asiei. 
Acest lucru este cu atit mai vala
bil tn privința vizitei în Anglia, 
cu cit colaborarea anglo-sovietică 
și-a dovedit eficacitatea în cursul 
celui de al doilea război mondial 
și, se poate spune, este capabilă 
să ridice o stavilă serioasă pen-

de 
în 
pe 
la 
de

s-a vădit cit 
contactele 

de stat și

tru orice eventual agresor. Desi
gur că pe Ungă dezvoltarea re
lațiilor economice, culturale și de 
altă natură dintre cele două mari 
puteri, se pune problema găsirii 
unor căi comune — care uneori au 
apărut pină în prezent diver
gente — în abordarea diferitelor 
aspecte ale situației internaționale 
actuale.

Interesul cresclnd față 
această vizită se oglindește 
numeroasele scrisori sosite 
adresa ambasadei sovietice și 
redacțiile ziarelor londoneze și
provincie. Autorii acestor scrisori, 
reprezentînd cele mai diferite 
cercuri din Anglia, salută sosirea 
conducătorilor sovietici ca un eve
niment de mare însemnătate in
ternațională și-și exprimă con
vingerea că va servi cauza con
solidării relațiilor de prietenie in
tre Anglia și Uniunea Sovietică. 
De pildă Griffith, cititor al ziaru
lui „Daily Telegraph and Morning 
Post", consideră că trebuie „să se 
acorde cea mai cordială ospitali
tate conducătorilor ruși". Subli
niind că in ultimii 150 de ani 
Rusia a fost aliata Angliei in trei 
mari războaie, el scrie : „In 
războaiele cu Napoleon și în al 
doilea război mondial Rusia a ju
cat un rol hotărîtor. Dacă Napo
leon n-ar fi fost înfrînt în apro
pierea Moscovei, în anul 1812, 
atunci fără îndoială Anglia n-ar 
fi putut prospera. Șl cine știe ce 
s-ar fi putut întlmpla dacă Hitler 
n-ar fi fost înfrînt la Stalin- 
grad"

Interesul opiniei publice engleze 
pentru întărirea relațiilor de prie
tenie cu Uniunea Sovietică a re
ieșit cu prilejul vizitei delegației 
de energeticieni sovietici în An
glia, cînd G. M. Malenkov a

AS 2-lea plan cincinal al Albania
TIRANA 16 (Agerpres). — 

TASS transmite : Ziarele publică 
Proiectul de Directive al celui 
de-al IlI-lea Congres al Partidu
lui Muncii din Albania cu privire 
la cel de-al doilea plan cincinal 
al Republicii Populare Albania 
ipe anii 1956-1960.

In proiectul de directive se a- 
rată că sarcina economică prin
cipală a primului plan cincinal 
al R P. Albania, de a transforma 
țara dintr-o țară agrară înapo
iată într-o țară agraro-industria- 
lă, a fost în linii mari îndeplini
tă. In 1955 volumul producției in
dustriale a crescut în prețuri 
comparabile față de 1950 cu 17 
la sută, iar față de 1938 de 10,5 
ori.

Directivele prevăd sporirea vo
lumului producției globale a in
dustriei cu 91 la sută. Se acordă 
o deosebită atenție dezvoltării in
dustriei miniere 
tării continue 
ale economiei 
niei.

baza dezvol- 
a celorlalte ramuri 
naționale a Alba-

Suprafețele însămînțate 
spori în cursul cincinalului cu 
la sută și vor fi în 1960 
445.000 ha.

Suprafețele însămînțate 
cooperative vor reprezenta 
1969 70 la sută din întreaga su
prafață însămînțată a republicii. 
Volumul global al investițiilor ca
pitale în cursul cincinalului 
fi de 21.900.000.000 leka, 
depășește cu 27 la sută 
investițiilor capitale din 
cincinal.

In cursul cincinalului 
național al' republicii va crește 
cu 53 la sută.

îndeplinirea celui de-al doilea 
plan cincinal, se spune în înche
ierea proiectului de directive, va 
fi un nou pas important pe dru
mul dezvoltării economiei socia
liste, al îmbunătățirii situației 
materiale a oamenilor muncii, al 
dezvoltării culturii, un nou pas 
pe drumul construirii socialismu
lui în Albania.

SCURTE ȘTIRI
Direcția de stai aPEKIN. —

statisticii din R. P. Chineză a dat 
publicității comunicatul cu privi
re la rezultatele îndeplinirii pla
nului pe primul trimestru al anu
lui 1956 de către industria Re
publicii Populare Chineze. între
prinderile industriale din R- P- 
Chineză, se spune în comunicat, 
(potrivit datelor a 3.501 între
prinderi de stat și întreprinderi 
mixte de stat-particuiare) au de
pășit în ansamblu cu 5,3% planul 
pe primul

CAIRO, 
lor dintre 
Republicii 
fost semnat la Cairo un 
privind colaborarea culturală în
tre cele două țări.

ROMA. — La 14 aprilie, la in 
vitația „Centrului Național italian 
pentru dezvoltarea legăturilor cu 
China" a sosit la Roma o dele
gație culturală din R. P. Chine
ză. Delegația culturală chineză 
întoarce vizita făcută de o dele
gație culturală italiană în R. P 
Chineză.

Din delegația Chineză fac par
te scriitori, artiști și oameni de 
știință.

trimestru.
—• In urma tratative- 
guvernele Egiptului și 
Populare Chineze a 

acord

vor
i 19 

de

de
în

va 
ceea ce 
nivelul 
primul

venitul

PEKIN. — La Șanhai a fost 
fabricat primul teletype din Chi
na. Teletype-ul are o capacitate 
de transmitere de 400 de semne 
pe minut.

PARIS. — In conformitate cu 
hotărîrea Consiliului de Miniștri, 
în întreaga Franță a început mo
bilizarea rezerviștilor din trei 
contingente. In primul rînd ur
mează să fie mobilizați 80.000 de 
oameni care vor fi trimiși în cu
rînd în Algeria.

DELHL —- După cum transmi
te Biroul Indian de Informații, la 
13 aprilie, primul ministru al In
diei, J Nehru, a rostit o cuvîn
tare în cadrul unui miting din 
Delhi. Nehru a declarat că aju
torul militar amefican acordat Pa
kistanului și participarea acestei 
țări la pactul S.E.AiT.O. și la pac
tul de la Bagdad au distrus pre- 
mizele pentru organizarea ple
biscitului în Kașmir.

VARȘOVIA. — Răspunzînd in
vitației Seimului Republicii Popu
lare Polone, la Varșovia a sosit 
o delegație a Adunării Populare 
a Republicii Populare Albania, în 
frunte cu Pilo Peristeri, vicepre
ședinte al Adunării Populare a R. 
P. Albania.

j Paul Luchian
La 15 aprilie a încetat din via

ță, răpus de o boală grea, tov. 
Paul Luchian, vechi membru al 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
cunoscut activist pe tărîm ob
ștesc.

Tovarășul Paul Luchian s-a 
născut la Iași în 22 ianuarie 
1912. In anul 1937 absolvă 
cursurile universității din Iași, 
devenind inginer chimist.

încă din anii studenției, ca 
membru al Uniunii . Tineretului 
Comunist, .participă la activitatea 
revoluționară. In anul 1937 de
vine membru al Partidului Comu. 
nist Romîn. De la această dată 
și pînă la eliberarea patriei noa
stre. activează cu devotament în 
rîndurite P.C.R., îndeplinind sar
cini de răspundere pe linie de 
partid în anii grei ai ilegalității.

după 23 August 1944. tov. Paul 
Luchian ocupă funcții de răspun
dere în conducerea organizației 
Apărarea Patriotică, la Comite1 ul 
de Radio, la Comitetul pentru Ar
hitectură și Construcții, iar în ul
timii ani ai vieții sale a fost di
rector al Editurii în Limbi Stră
ine.

Tov. Paul Luchian a fost timp 
de mai mulți ani profesor de 
marxism-leninism, ocupînd func
ția de șef de catedră în învăță- 
mîntul de stat și la universitatea 
serală de marxism-leninism de ne 
lingă Comitetul Orășenesc P.M.R. 
București

In toate aceste funcțiuni el și-a 
consacrat energia și priceperea 
îndeplinirii cu cinste a sarcinilor 
ce-i reveneau

Pentru activitatea rodnică și 
nentru meritele sale, a fost dis
tins cu ordine și medalii ale 
R.P.R.

Moartea lui prematură a îndu
rerat profund pe toți acei care 
l-au iubit și stimat pentru modes
tia și atașamentul său față de 
cauza victoriei socialismului în 
patria noastră.

Amintirea tov. Paul Luchian, 
fiu devotat al poporului, va ră
mîne mereu vie în inimile noa-> 
stre.

Un grup de tovarăși

a

Tovarășul Palmiro Togliatti, secretar general al P.C.I., discu- 
tînd cu membre ale Federației Tineretului Comunist despre as- 

peste din viața de zi cu zi a tineretului italian.
ÎJSWWTWTTWAWW.»

devenit una din figurile populare 
ale Londrei și ale celorlalte centre 
vizitate. In legătură cu aceasta 
este concludent comentarul ziaru
lui „Manchester Guardian" care 
scria: „După ce a ținut o confe
rință de presă... Malenkov și-a 
încheiat vizita încununată de suc
ces tn această țară. Din punctul 
său de vedere, vizita a fost un 
succes".

Se poate face fără a greși o 
legătură între simpatia cu care a 
fost înconjurată delegația ener- 
geticienilor sovietici de către ma
sele de englezi și ezitările anumi
tor cercuri care au căutat să li
miteze programul lui N. A. 
Bulganin și N. S. Hrușciov, șter- 
gind unele întreprinderi de pe 
lista celor ce urmau să fie vizi
tate. Atrage în acest sens atenția 
că anumiți parlamentari de dreap
ta vorbesc in mod provocator 
despre „primejdia comunistă", iar 
alții au făcut publicitate în jurul 
anumitor acțiuni ostile apropierii 
dintre Anglia și U.R.S.S., cum ar 
fi, de pildă, strîngerea 
sens a unor semnături 
ților lor antisovietici, 
tratativelor ce se vor 
Londra.

Aceste acțiuni regretabile nu 
pot însă umbri cu nimic impor
tanța vizitei conducătorilor 
tici în Anglia.

Muncitori, funcționari, 
pensionari, reprezentanți ai 
rilor comerciale, exprimă tn 
scrisorile lor dorința de a vedea 
pe N. A. Bulganin și N. S. 'Hruș
ciov, de a avea convorbiri cu ei. 
de a-i invita „la o ceașcă cu 
ceai".

In articolul său redacțional din 
15 aprilie, ziarul „Reynold 
News" își exprimă părerea de 
rău în legătură cu faptul că la 
elaborarea programului vizitei nu 
s-a ținut seama de necesitatea de 
a oferi oaspeților sovietici posi
bilitatea „de a vedea poporul sim
plu, acasă, la lucru, în timpul o- 
dihnei și pe străzi".

Făcînd abstracție de unele 
grădiri și acțiuni întreprinse 
Anglia în legătură cu vizita 
N. A. Bulganin și N. S. Hruș
ciov, trebuie să subliniem impor-

lipsită de 
ale acoli- 
împotriva 
purta la

so vie-

femei, 
cercu-

în- 
în 
lui

tanța uriașă a apropiatelor trata
tive anglo-sovietice pentru conti
nua întărire a prieteniei popoare
lor U.R.S.S. și Marii Britanii, 
pentru cauza consolidării păcii 
generale.

Comentînd programul călă
toriei în Anglia, agenția Asso- 
ciated Press scria: „Liderii so
vietici vor fi primiți de regina 
Elisabeta a Il-a la Windsor și 
vor vizita două mari centre ato
mice britanice. In general accen
tul se va pune pe tratativele poli
tice la nivel înalt. Eden a arătat 
aceasta limpede, pentru a risipi 
orice îndoieli. El a declarat scep
ticilor din Camera Comunelor: 
„Scopul vizitei este de a discuta 
nenumăratele probleme care dez
bină omenirea. Consider aceasta 
ca principalul obiectiv al vizitei". 
De la invitația formulată în iulie 
anul trecut la Geneva de către 
Eden la conferința la nivel înalt, 
s-a pus în repetate rinduri pro
blema dacă această invitație este 
oportună sau nu. Majoritatea bri
tanicilor — chiar acei care conti
nuă să nu simpatizeze cu această 
idee — au acceptat speranțele ex
primate oficial că vizita poate 
contribui in oarecare măsură la 
rezolvarea problemelor interna
ționale".

Aceste „speranțe" s-au întărit 
după ce președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., N. A. 
Bulganin, a declarat în interviul 
acordat ziarului „Times" felul în 
care înțelege partea sovietică să 
negocieze în cursul acestei vizite. 
Răspunsul dat de primul ministru 
Anthony Eden în Camera Comu
nelor și declarația purtătorului de 
cuvînt al Foreign Office-ului în 
legătură cu conținutul interviului 
au arătat o identitate de vederi 
îmbucurătoare. In această ordine 
de idei ziarul francez „Le Monde" 
scria sub semnătura coresponden
tului său din Londra — Jean 
Wetz: „Obiectivul principal și 
însuși scopul acestei vizite ar fi 
Intr-adevăr să se întreprindă o 
discuție serioasă a problemelor 
care scindează lumea. Cu riscul de 
a atinge oarecum susceptibilitatea 
unor anumite guverne occidentale, 
Anthony Eden nu a ezitat să pre-

zinte în mod deschis convorbirile 
care urmează să aibă loc ca un fel 
de conferință a „celor doi mari". 
In tot timpul interpelărilor care 
au avut loc în Camera Cohiunetor, 
Eden nu a încetat de a spune și 
de a repeta că intenția sa princi
pală este de a relua problemele 
lăsate în, suspensie la Geneva".

Este interesant că interviul to
varășului Bulganin, care a pro
vocat numeroase comentarii, toc
mai prin poziția exprimată că 
Uniunea Sovietică nu intențio
nează să rupă Anglia de ceilalți 
aliați ai săi, a trezit un interes 
viu în S.U.A. Cele mai semnifica
tive comentarii s-au înregistrat în 
rlndurile acelor cercuri care se 
tem că în urma îmbunătățirii re
lațiilor economice anglo-sovietice, 
economia Angliei va fi însănăto
șită puțind să acționeze cu mai 
multă vigoare pe piețele mondiale. 
Agenția United Press menționa 
„din surse diplomatice" că „anga
jamentul luat de premierul sovie
tic Bulganin de a nu precupeți 
nici un efort în vederea încetării 
războiului rece și a extinderii re
lațiilor comerciale în cursul apro
piatei sale vizite în Anglia, se si
tuează pe linia propunerilor făcute 
țărilor asiatice." Desigur că pro
blema trebuie privită dintr-un 
punct de vedere mult mai larg, 
(inîndu-se seama de necesitatea 
apropierii pozițiilor în principalele 
chestiuni internaționale. Iată, de 
pildă, în problema dezarmării, eco
nomiștii englezi au calculat că 
dacă Anglia ar putea să economi
sească un miliard de lire sterline 
anual prin reducerea cheltuielilor 
militare, acest miliard ar ajuta-o 
să pășească serios la lichidarea 
dificultăților ivite după război în 
domeniul financiar precum și în 
cel al aprovizionării cu combu
stibil și materii prime, să bareze 
calea inflației și să-și întărească 
pozițiile pe piețele externe.

Așadar, există numeroase te
meiuri care justifică interesul opi
niei publice engleze față de vizita 
conducătorilor sovietici. Ele izvo
răsc în primul rînd din năzuința 
spre înțelegere reciprocă și colabo
rare între popoare.

FLORIN ZAHARIA

■

Recepție în cinstea 
delegației sovietice
Consiliul de Miniștri al R.P.R. 
oferit duminică seara o recepție

cu ocazia prezenței în R.P.R. a 
delegației Ministerului Telecomu
nicațiilor al U.R.S.S.. în frunte 
cu tovarășul N D. Psurțev. mi
nistrul Telecomunicațiilor al 
U.R.S.S

La recepție au participat tova
rășii : general de armată Emil 
Bodnăraș. I. Chișinevschi. $t. Voi- 
tec. Al. Bîrlădeanu. S. Bughici, 
acad. Traian Săvulescu, Grigore 
Preoteasa, Constanța Crăciun, 
acad. Ilie Mtirgulescu, Mihai Flo- 
rescu. Popa Gherasim, D. Simu- 
lescu, Marcel Popescu. membri ai 
CC. al P.M R . membri ai guver
nului, funcționari superiori din 
Ministerul Poștelor și Telecomu
nicațiilor.

Au participat A. A. Eoișev. 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București și alți membri ai amba
sadei

★
Luni dimineața, a părăsit Canî- 
la. înanoindu-se î.n patrie, de

legația Minis-erului Telecomuni
cațiilor al U.R.S.S. care a înche
iat la București un acord privind 
lărgirea relațiilor poștale și 
Ulecomunicații între U.R.S.S. 
R.P.R.

de
Și

Informații
Luni dimineața s-a înapoiatLuni dimineața s-a înapoiat în 

Capitală delegația R.P.R. care a 
participat la lucrările sesiunii ex
traordinare a Consiliului Mondial 
al Păcii ce s-a ținut la Stockholm 
între 5—9 aprilie.

★
ORAȘUL STAI.IN 16 (Ager, 

preș). — La uzinele de tractoare 
„Ernst Thälmann“ din Orașul 
Stalin a avut loc luni după a- 
miază o adunare festivă consa
crată sărbătoririi celei de a 70-a 
aniversări a nașterii lui Ernst 
Thälmann, conducător iubit al 
clasei muncitoare germane

La adunare au participat repre
zentanți ai comitetelor regional 
și orășenesc P.M.R., ai organiza
țiilor de masă și instituțiilor de 
stat din Orașul Stalin, precum și 
aproape 2.000 constructori de 
tractoare. A fost de față delegația 
de muncitori și tehnicieni de la 
fabrica de construcții de mașini 
grele „Ernst Thälmann“ din 
Magdeburg (R.D. Germană).

★
Tn Capitală pe strada Cuza 

Vodă nr. 30 a avut loc duminică 
dimineața dezvelirea unei plăci 
comemorative în cinstea marelui 
patriot și revoluționar democrat 
bulgar Gheorghi S. Rakovski.

Spectacolele de azi
CINEMATOGRAFE: Patria. I. 

C. Frimu: Carola Lamberti; Ma- 
gheru, Filimon Sîrbu. Elena Pa- 
vel, Al. Sahia, Dorica Simo, 1 
Mai: Cavalerul fără lege; Repu
blica, V. Alecsandri, București, în
frățirea între popoare, Flacăra, 
23 August: Infidelele; Maxim 
Gorki, Timpuri Noi: Povestea vi’ 
teazului Baiaia; Lumina: Tata, 
mama, bona și... eu; Central: 
Crainauebille; Victoria, Arta, Mio
rița: Serenada străzii; Tineretu
lui: O primăvară la Budapesta; 
Al. Popov, Aurel Vlaicu: Nufărul 
roșu; 8 Martie, Volga: Ciocîrlia 
și Ilie în luna de miere; Grivița: 
Vagabondul (seria Il-a); Vasile 
Roaită: Cei doi; Cultural: Matro
zul Cijik; Unirea: Zvăpăiata; C. 
David: Vagabondul (seria I-a) ; 
T. Vladimirescu: Liliomfi; Munca: 
Accidentul; Carpați: Submarinul 
232; Moșilor, Rahova: Orele spe- 
ranței; Gh. Coșbuc, M. Eminescuf, 
Urmărirea,

..Scìntela tineretului“
pag. 3-a 17 aprilie 1856.



Cum vedeți BÎRLADUL
a dominat

In galop...

O SPERANȚĂ

„unsprezecele“ R.P.R.?
Desigur și tu cititorule care iubești fotbalul, te-ai întrebat: 

Cum va fi alcătuită reprezentativa noastră pentru meciul cu 
Iugoslavia? Există diverse păreri și opinii fotbalistice. Unii îl 
preferă pe Apolzan în postul de stoper, alții îi acordă toată în
crederea lui Georgescu...

Recent, redacția a efectuat un sondaj printre iubitori ai jocu
lui cu balonul rotund. Părerea unora dintre ei ? Iat-o:

Un pronostic 
optimist

„Nea Jean“

Părerea mea ? Am jucat recent 
împotriva tinerilor fotbaliști iu
goslavi la Budapesta și am putut 
vedea prin jocul juniorilor citeva 
din caracteristicile fotbalului din 
această (ară.

Iugoslavii luptă cu multă am
biție pentru balon, sînt robuști, 
dar în același timp foarte mobili. 
Cred că linia de fund Zavoda II. 
Apolzan, Szoke, poate forma un 
zid greu de străpuns. In ceea ce 
privește atacul pot spune că Za
voda I (pe care eu îl urmăresc 
foarte mult în jocurile sale și a 
cărei comportare constituie pentru 
mine un model) este unul din in
terii buni ai echipei noastre repre
zentative. Părerea mea este că 
următoarea echipă ar putea avea 
o comportare bună la Belgrad: 
Voinescu — Zavoda II, Apolzan, 
Szoke — Bone, Băcuț I — Caco-

In decursul primelor etape ale 
campionatului categoriei A, 
mi-am putut da seama, urmărind 
...buletinele pronosport, ca de alt
fel și jocurile, că publicul nostru 
a fost aproape unanim in aprecie
rea șanselor de victorie ale fotba
liștilor de la C.C.A. Nu s-ar putea 
spune că jucătorii acestei formații 
au descoperit un sistem nou de 
joc. Ei aplică corect cerințele 
jocului modal n. Este tocmai ceea 
ce ne trebuie I De aceea, soco
tesc că cea mai fericită formulă 
este alcătuirea reprezentativei pe 
scheletul echipei C.C.A., evitîn- 
du-se cit mai mult introducerea 
altor jucători care ar putea să 
dăuneze coeziunii echipei. Prono
sticul meu pentru meciul de la 
Belgrad, R.P.F. Iugoslavia—R.P.

ȘUȚA ELENA 
colectoare la Agenția Pronosport 

nr. I București

veanu, Constantin, Alexandrescu, Romînă este 21 
Zavoda I, Tătaru.

DUMITRESCU GHEORGHE
din echipa „Progresul“ C.P.C.S.

,,Haide R.P R , fiți calmi băieți'* 
Vocea sonoră, de veritabil bas 
aparține susținătorului nr I al 
echipelor sportive fruntașe. Pe 
scurt — „Nea Jean".

„Cred că jucătorii noștri selec
ționați sînt in formă. Se mișcă 
ușor pe teren iar cei din apărare 
sînt masivi, deciși la intrări. Cit 
privește atacul, eu am multă în
credere în cele două extreme, lată 
de altfel cum văd eu echipa re
prezentativă a R.P.R.: Voinescu 
— Zavoda II, Apolzan, Băcuț I 
—Onisie, Bone — Cacoveanu 
Constantin, Alexandrescu, Zavoda 
I și Tătaru.

In tot timpul voi fi cu gîndul 
la ei și le voi striga din inimă 
„Haide R.P.R., fiți calmi băieți".

JEAN MARINESCU 
activist sportiv

Un specialist în materie

Jocul de la Belgrad va fi un 
meci greu pentru noi. Este cu
noscută valoarea fotbaliștilor iu
goslavi care, practică un „W. M." 
cu o corectare în atac : centrul 
înaintaș joacă retras.Vukas este 
un atlet perfect și totodată un 
jucător de mare viteză. De aceea, 
cred că e de preferat în postul de 
stoper pe Apolzan, care mai greu 
poate fi surprins de Vukas. An- 
drovici e un jucător calm, foarte 
bun tehnician, însă ar putea fi 
surprins de viteza in execuție șl 
mobilitatea centrului înaintaș al 
iugoslavilor.

Aș mai avea o observație în 
privința postului de extremă dreap
tă : eu l-aș fi preferat pe Ozon, 
care cu toate că nu posedă încă 
o condiție fizică corespunzătoare 
pentru stadiul actual, poate in 70 
de minute, să-și concretizeze focul. 
In cazul acesta aș opta pentru 
formația: Voinescu, Zavoda II,

Colegul de cameră

— Cum văd echipa noastră re
prezentativă de fotbal pentru me
ciul de la Belgrad? Am stat mult 
de vorbă cu Georgescu și Suru. 
colegii mei de cameră, despre a- 
ceastă problemă și Suru și-a ma
nifestat mirarea față de faptul 
că anul acesta reprezentativa va 
fi formată pe scheletul echipei 
C.C.A., în timp ce anul trecut e- 
chipa care a dat cei mai mulți 
jucători „naționalei" a fost Di
namo. Este foarte just să se în- 
tîmple așa. C.C.A este echipa 
noastră cea mai în formă. Tn pos
tul de half centru ar fi mai indi
cat Androvici. deoarece este mai 
în formă, iar în poartă îl „văd" 
pe Voinescu, cu toate că Toma e 
mai calm, dar Voinescu este mai 
sigur pe minge. Lui Szoke îi re
comand să joace frumos, iar lui 
Voinescu să nu fie nervos, tn con
cluzie. formația : Voinescu — Za-

Pregătirile 
selecționatei R. P. R.
Echipa de fotbal a R.P.R., care 

va întîlni la 22 aprilie la Belgrad 
echipa selecționată a R.P.F. Iu
goslavia, a susținut duminică pe 
stadionul Dinamo un meci de 
verificare cu echipa Flacăra Plo- 
ești. Intîlnirea s-a încheiat cu 
scorul de 3-0 (1-0) în favoarea 
echipei R.P.R. Cele 3 puncte au 
fost realizate de Alexandrescu (2) 
și Georgescu.

Echipa reprezentativă a R.P.R. 
a utilizat următoarea formație : 
Voinescu (Toma). Zavoda II (Pa- 
honțu), Apolzan (Androvici). 
Szoke— Onisie, Bone (Băcuț I), 
Cacoveanu. Constantin (Zavoda 
I). Alexandrescu. Zavoda I 
(Georgescu), Tătaru.

Selecționata de fotbal a R.P.R. 
urmează să plece la Belgrad în 
cursul zilei de joi.

Campionul Buștenilor
In clubul Școlii profesionale a 

avut loc nu de mult finala cam
pionatului de șah al orașului 
Bușteni

Cel mai mare interes l-a trezit 
partida dintre jucătorul de cate
goria I. Zbarcea Victor și Tocitu 
Vasile, categoria a Il-a, care sînt 
clasați pe primele locuri, la ega
litate de puncte, iar partida pe 
care o jucau era hotărîtoare pen
tru desemnarea locului 1.

După o luptă dîrză și de lungă 
durată Zbarcea Victor cedează 
partida în favoarea utemistului 
Tocitu Vasile, în vîrstă de 18 ani, 
de meserie lăcătuș-mecanic la fa
brica de hîrtie „1 Septembrie“- 
Bușteni. Acesta a fost declarat 
campion al orașului, calificîndu-se 
în același timp pentru sferturile 
de finală ale campionatului 
R.P.R. de șah pe anul 1956

Corespondent 
BEJAN MIRCEA

vodă II, — Androvici, Szoke —y*-*-*--
Onisie, Băcuț I, — Cacoveanu. 4 
Constantin. Alexandrescu, Geor- ț 
gescu, Tătaru.

MIRCEA MARINESCU 
șeful depozitului de materiale 

Stadionului 1
al

IOAN LUPAȘ 
antrenor de fotbal al echipei 

„ProgresuF-București

Apolzan, Szoke, Onisie, Bone, 
Ozon, Constantin, Alexandrescu, 
Zavoda I. Tătarii. Rezultatul în- 
tilnirii ? Cred într-un meci nul I

ae materiale ai i 
Republicii a

Andrei Alexandru

Corespondent 
I. POPESCU

strul sportului Andrei Alexan
dru (,,Voința“-Meta!o-Chimic) 
817 puncte; pe locul doi 
Klein Ușer, („Boleslaw Bie- 
rut“) 814 puncte; locul III 
Mihăilescu Teodor („Flacăra"- 
Ploești) 807 puncte.

In ultimele zile ale săptă- 
mînii trecute, pe arena Metalul 
„23 August“ din Capitală, s-a 
desfășurat un interesant con
curs de popice individual-mas- 
culin, organizat de comitetul 
orășenesc C.F.S. și dotat cu 
„Cupa 1 Mai“. Concursul a ve
rificat stadiul de pregătire al 
celor mai buni jucători de po
pice în vederea apropiatelor 
întîlniri internaționale ale re
prezentativelor noastre.

Pe primul loc s-a clasat mae-

întrecerile !

numeroase

DEBUTUL
VOLEIBALISTELOR

IAȘI (de la corespondentul nostru). — Du
minică dimineața s au întîlnit pe stadionul „23 
August" din Iași reprezentanții ce'.or peste 48.000 
pariicipanți din regiune la crosul 1 Mai.

Au venit aici să-și dispute întîietatea 308 ti
neri sportivi și sportive din raioanele regiunii 
Iași, care s-au clasat pe primele locuri în ca
drul etapelor raionale. Că această competiție 
devine din an în an mai populară, ne-o dove
dește numărul în creștere al participanților. 
Anul acesta au luat startul în regiune cu 16.000 
sportivi mai mulți decît anul trecut.

Este demn de remarcat faptul că tinerii din 
orașul Bîriad s-au prezentat cu un lot bine pre
gătit. Aceasta, deoarece începînd de la faza pe 
raion și pînă acum ei au făcut zilnic antrena
mente controlate. Sportiyii Bîrladului au reușit 
să ciștige următoarele locuri: Ruxandra Rogo
jină a ocupat locul I, iar Va'eria Murgoci lo
cul 3 la juniori 15—16 ani, Lucian Sioide și 
Petre Pagu locurile 2 și 3 la juniori, Vasile Sal- 
tichi. Ion Stratulat și Dumitru Toma toate cele 
3 locuri la seniori. Faza pe regiune a crosului 
„Să întîmpinăm 1 Mai“ s-a bucurat de un deo
sebit succes și datorită sprijinului acordat de o 
serie de atleți ai lotului republican care au luat 
startul (in afara concursului) alături de tinerii 
concurenți.

Zilnic pe hipodromul de lingă „Casa 
Scînteii“ se desfășoară antrenamentele 
cailor de galop care vor participa la 
Concursul hipic internațional de la 
Praga. Exemplare minunate cu picioa
re suple, cu trăsături nervoase — caii 
de galop care se antrenează pe hipodrom au adus 
victorii internaționale hipismului romînesc. Alături de armă
sarii Corbu, cîștigător al „Premiului Chan Bei“ — la Berlin în 
1854, Sebiciu — „Premiul Diospuszta“ — Berlin 1254, Marama 
reș „Premiul de închidere" — Moscova 1955, sînt pregătiți ar
măsarii Razbek, clasat al treilea în Derbiul de galop al U.R.S.S. 
in 1955 și alte exemplare splendide ca Exicator, cîștigător la doi 
ani a unor probe de galop.

De la organizarea primei reuniuni de galop în țara noastră 
au trecut 81 de ani. Abia însă în ultimii ani hipismul romînesc 
a ajuns cunoscut și peste hotare și este practicat în asociații 
sportive.

Dar nu-i deajuns să ai cai de rasă, bine antrenați. Este ne
voie și de jokei pricepuți și curajoși. Numele lor: Vasile Huțu- 
Ieag, Stoian Paul, Cîmpeanu Mihai, Botescu Ștefan, de nume
roase ori cîștigători Ia reuniunile internaționale de galop de la 
Budapesta, Varșovia. Berlin, Moscova.

In clișeu, fotoreporterul nostru a surprins un instantaneu de 
la antrenamentul unor cai.
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etapă a campionatului 
R.P.R. de volei masculin a dat loc 
la dispute interesante ca luptă, 
însă de o valoare tehnică și tac
tică destul de scăzută, ca urmare 
a fadului că abia în ultima săp- 
tămînă vremea a permis desfășu
rarea antrenamentelor în aer li
ber.

In jocurile din București, echi
pa campioană „Locomotiva“ a

Drum bun, spre zările albastre!

primit replica echipei Meialu' — 
uzinele de tractoare Orașul S'.a- 
lin, una dintre cele mai valoroa
se echipe din țară, iar „Dinamo" 
București a întîlnit „Progre
sul“ I.T.B. In primul meci fe
roviarii au cîștigat relativ ușor 
cu 3—0, deoarece mc-talurgiștii 
din Orașul Stalin n-au mai des
fășurat jocul combativ cu care e- 
ram obișnuiți. „Dinamo" — 
București a întrecut cu scorul de 
3—1 cealaltă echipă bucureșteană 
— „Progresul“ I.T.B. după o 
luptă indîrjită,

Cea mai mare surpriză a eta-

pei a fost înregistrată la Timi
șoara, unde echipa C.C.A a fost 
întrecută la limită cu scorul de 
3—2 de studenții din localitate.

Pregătirea de bază a jucăto
rilor fruntași de volei desfășurîn- 
du-se în colective și cunoscînd că 
anul acesta se vor desfășura la 
Paris campionatele mondiale, es‘e 
de datoria jucătorilor și antreno
rilor de a desăvîrși pregătirea fi
zică, tehnică și tactică.

J. PONOVA 
maestru al sportului

SPOETI

■X

Ieri, în întreaga țară s-au 
deschis porțile școlilor aviației 
sportive A.V.S.A.P. Mii de ti
neri și tinere din fabrici și uzi
ne, din satele de munte sau 
din stepa dobrogeană au por
nit să cucerească înălțimile, să 
învețe să străbată neînfricați 
văzduhul. Din an în an, atrași 
de frumusețea sportului avia
tic. îndrumați de organizațiile 
U.T.M., tot mai mulți tineri de 
la orașe și sate se înscriu în 
școlile aviației sportive 
A.V.S.A.P., trecînd din treaptă 
în treaptă spre culmile măies
triei de zbor.

Pe aerodromurile sportive, 
îndrumați de instructori pri
cepuți, tinerii planoriști au fă
cut primii pași pe drumul în
sușirii tehnicii pilotajului, si
guranței și calmului necesar 
unui bun pilot. De asemenea, 
parașutiștii au început saltu-

rile... La școl’le de zbor cu mo
tor avioanele sînt pregătite 
pentru decolare, (fotografia de 
mai sus). Elevii așteaptă doar 
semnalul; ei știu că zborul lor 
cutezător spre Înălțimi le este 
urmărit cu dragoste de către 
instructori.

Viitorilor șoimi ai patriei 
noastre, îndrăzneți cuceritori 
ai văzduhului, tinerii le trimit 
astăzi — la început de drum— 
salutul lor cald și urarea prie
tenească .- drum bun spre ză
rile albastre, neînfricați zbură
tori 1

Tinerii boxeri polonezi învingători
Aproape 4000 de spectatori au 

urmărit luni seara în sala spor
turilor de la Floreasca, întîlni- 
rea internațională de box dintre 
echipele reprezentative de tineret 
ale R P.R. și R. P. Polone. Ce) 
10 partide ale programului au pri
lejuit întreceri spectaculoase de 
bun nivel tehnic. Boxerii polo-

nezi au 
tehnică 
meritată
6—4.

demonstrat o pregătire 
superioară, obținînd o 
victorie cu scorul

h In localitatea Hradek Kralo- 
ve s-a 
minică 
scrimă 
C.C.A.
Cele două echipe și-au disputat 
victoria la probele de floretă, spa
dă și sabie. La capătul unor în
treceri spectaculoase sportivii e- 
chipei C.C.A. au cîștigat cu 2-1.

■ întrecerile finale pentru tit
lurile de campioni ai R.P.R. la 
probele motocicliste de regularita
te și rezistență au luat sfîrșit du
minică la Orașul 
(Dinamo), Ilona 
mo) și Dinamo I 
campionii R.P.R.
probele de regularitate și rezis
tență.

■ Duminică s-a încheiat la

desfășurat sîmbătă și du- 
întîlnirea internațională de 
dintre echipele asociațiilor 
București și U.D.A. Praga. 21i/.> 

Șa- 
locul

cate-

—f__.

Nota: pe LINGĂ POARTA
Puțin a lipsit ca duminică, ti

nerii fotbaliști de la Progresul 
C.P CS. — spre surprinderea ge
nerală — să părăsească terenul 
învinși. Intr-adevăr la 2—I pen
tru Știința lași. ne mai fiind de 
jucat decît 3-4 minute și avînd 
in față o apărare decisă, nimeni 
nu mai spera într-o egalare. Dar 
iată că în ultimul minut, un apă
rător ieșean comite henț în careu 
și... tabela de marcaj indică 2—2

Aprecierea noastră este că Ști
ința lași formează o echipă în
chegată. capabilă de rezultate 
mult mai frumoase, lucru valabil 
și pentru fotbaliștii echipei Pro
gresul C.P.C S. Aceștia din urmă, 
n-au prea strălucit duminică 
Dacă jocul lor de cîmp, în general 
a plăcut, în schimb în mod special 
acțiunile finale, la poartă, au fost 
departe de cele cu care ne obiș-

nuiseră. Principala deficiență a 
echipei socotim că a fost impre
cizia — enervantă la un moment 
dat — a atacanților: Văcaru, Du
mitrescu. Mateianu (care a frinat 
multe acțiuni ofensive prin sto
parea nejustificată a balonului, 
căutarea de poziții favorabile pen
tru tras la poartă etc.) și a altor 
jucători. Din apărare socotim că 
Schwietinger nu a dat randamen
tul obișnuit. A fost nesigur în 
controlul balonului și a fost de
pășit cu ușurință. O atenție mai 
mare acordată în ceea ce privește 
deprinderea jucătorilor cu șuturi 
dintr-o bucată, fără artificii spec
taculoase, inutile și dăunătoare 
în același timp, ar mări eficacita
tea liniei de atac, ar creia posibi
litatea ca tinerii fotbaliști talen- 
tați de la Progresul C.P.C S să 
învețe să înscrie cit mai multe 
goluri, să devină buni realizatori.
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Stalin. L. Szabo 
Kedves (Dina- 
(pe echipe) sînt 
în acest an în

Uppsala (Suedia) campionatul 
mondial studențesc de șah. E- 
chipa U.R.S.S. a terminat neîn
vinsă turneul și s-a clasat pe pri
mul loc cu un total de 
puncte din cele 28 posibile, 
hiștii țării noastre au ocupat 
7 cu 10i/j puncte.

a Surpriza campionatului
goriei A la rugbi a constituit-o 
rezultatul jocului dintre Construc
torul T.S.P. și Locomotiva Gri- 
vița Roșie. Constructorul T.S.P. a 
terminat învingătoare. Scorul; 
H—6 (3-6)

lată celelalte rezultate : C.C.A.- 
Progresul Sănătatea 59-3 (16-3); 
Dinamo IX—Știința Cluj 31-0 
(9-0); Dinamo București—Loco
motiva I.C.F. 19-3 (11-3) ; Con
structorul Orașul Stalin—Minerul 
Petroșani 3—3 (0—3).

Cetățenii care se plimbau du 
minică dimineața pe calea Vie 
toriei, au avut o plăcută sur. 
priză. Ei au putut urmări des 
fășurarea unei interesante 
competiții de marș organizată 
de colectivul sportiv „Locomo 
tiva-P.T.T." După probele re
zervate începătorilor, juniorilor 
și „consacraților“ (aci nelip
situl I. Baboie a cîștigat îm
preună cu Barbu locul I-Il cu 
timpul de 11141’11“) s-a aliniat 
la start un grup de factorițe. 
In uniformele lor cunoscute, 
cu nelipsita geantă pe umăr, 
ele au luat plecarea într-o 
cursă de 2 km. marș — prima 
competiție de acest gen în (ara 
noastră.

Din păcate, organizatorii

cursei au procedat formal, 
mulțumindu-se cu înscrierea 
unui număr mic de concurente, 
fără a le explica în ce constau 
particularitățile probei respec
tive. Din această cauză cursa 
de marș a factorițelor a fost 
în realitate... o alergare, o sin
gură concurentă — Dumitrescu 
Constanța, de la „telegraf cen
tral" — reușind să se întoarcă

la start in ritmul specific 
marșului.

Iată deci că inițiativa fru
moasă a colectivului „Locomo
tiva P.T.T." a fost umbrită 
de superficialitatea cu care au 
lucrat organizatorii.

După proba rezervată facto
rițelor s-a dat startul factori
lor poștali in cursa de marș 

3 km.


