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Partidul nostru iubit ,
cîndST AZI 

partidul nostru 
iubit, 
comuniștilor îm
plinește 35 de 
ani de existen
ță și luptă, ini
mile noastre 

de emoție, de

partidul

sînt cuprinse 
bucurie și mîndrie. Ne gîndim 
cu toții la gloriosul drum de 
luptă străbătut de partid.

Ani de-a rîndul partidul 
purtat lupte neînchipuit de 
grele împotriva stăpînirii bur- 
ghezo-moșierești care se ținea 
cu dinții de „paradisul exploa
tării". Dar dacă burghezia n-a 
lăsat la o parte nici o măsură 
teroristă pentru a-i zdrobi pe 
comuniști, apoi comuniștii n-au 
cruțat nici o jertfă, nici o zi 
a vieții lor și nici o picătură 
de sînge pentru a conduce po
porul muncitor la zdrobirea 
regimului burghezo-moșieresc. 
A fost în anii de epopee ai ile
galității o luptă pe viață și pe 
moarte. Comuniștii, pînă Ja 
urmă au biruit pentru că cauza 
lor era cauza întregului popor 
muncitor ,pentru că ei apărau 
viața tuturor celor ce muncesc, 
libertatea patriei, viitorul co
piilor ei.

Cercetind pagini din istoria 
partidului- noi simțim o puter
nică mîndrie. Sîntem mîndri 
că pășim sub steagul partidului 
comuniștilor, sub steagul acelui 
partid ai cărui fii au mers cu 
fruntea sus în fața plutoanelor 
de execuție și au transformat 
ucigătoarele Doftane în strălu
cite universități 
Sîntem mîndri că 
steagul partidului 
asemenea eroi de 
Ștefan Gheorghiu, 1 
Ilie Pintilie, Pacel 
Fiiimon Sîrbu, Vasile Roaită, 
Nicolae Cristea, Bela Brainer, 
Donca Simo, Constantin David 
și atîția alții. Sîntem mîndri 
că pășim sub steagul partidu
lui care ne-a condus la dobo- 
rîrea jugului exploatatorilor și 
la zilele luminoase ale făuririi 
socialismului.

De-a lungul anilor, în bă
tălii grele, poporul nostru 
muncitor a avut prilejul să-i 
verifice pe comuniști, princi
piile și practica lor, cinstea șl 
sinceritatea lor, «o,"secvența 
lor, capacitatea lor de a-1 .duce 
la biruință. In Partidul Mun
citoresc Romîn poporul nostru 
vede pe conducătorul iubit. In 
steagul roșu al partidului stro
pit cu sîngele atîtor eroi co
muniști și uteciști poporul nos
tru vede propriul său steag de 
luptă.

Toate realizările mărețe, 
toate victoriile de însemnătate 
istorică dobîndite în construi
rea vieții noastre noi sînt 
opera maselor de milioane ale 
poporului conduse de partid.

a

comuni ste. 
pășim sub 
care a dat 
neuitat ca 
I. C. Frimu,

Tcacenco,

Forța partidului a constat și 
constă în legătura lui indi
solubilă cu poporul. Iar forța 
poporului nostru muncitor stă 
în unirea lui strînsă în jurul 
partidului.

Munca noastră e rodnică, 
lupta noastră e victorioasă 
pentru că ne conduce partidul 
pentru că în fruntea noastră 
uvem un stat major călit, o 
forță conducătoare oțelită. 
Partidul ne dăruie bărbăție și 
înțelepciune, dorința și hotărî- 
rea neștirbită de a învinge. 
Partidul ne arată calea, ne 
învață să înfruntăm și să în
vingem greutățile, ne dez
văluie minunatele orizonturi 
ce se deschid pe drumul spre 
societatea socialistă.

Partidul dă un conținut nou 
tinereții noastre, ne insuflă 
vitejia și eroismul, înaltele ca
lități morale ale comuniștilor.

Cit de mult, cît de puternic 
simțim noi, tinerii, mereu și 
mereu grija și dragostea pă
rintească a partidului. Dragos
tea și grija pentru tînăra ge
nerație— viitorul lumii — este 
caracteristică partidului clasei 
muncitoare, partidul viitorului, 
al inovatorilor. Din grija par
tidului pentru tineret, din 
încrederea partidului în forțele 
tinerei generații s-a născut în 
anii avîntului revoluționar de 
după primul război mondial 
Uniunea Tineretului Comunist. 
Strîngînd elementele cele mai 
înaintate ale tineretului mun
citoresc și țărănesc sub stin
dardul partidului, U.T.C. a 
pus la temelia muncii sale 
principiul conducerii de către 
partid, a sorbit neîncetat din 
bogata experiență de luptă a 
partidului înarmîndu-se astfel 
cu o înaltă principialitate de 
clasă și o înflăcărată combati
vitate revoluționară.

Tineretul nostru muncitor și 
organizația sa revoluționară 
U.T.M. — continuatoarea tra
dițiilor U.T.C. — iubește fier
binte partidul, și-l urmează 
fără șovăială.

Nemărginită este încrederea 
și dragostea pe care tineretul 
nostru o nutrește față de par
tid pentru că știe că partidul 
îi croiește și-î luminează dru
mul just, îl conduce la făurirea 
unei lumi de pace, belșug și 
lumină, pentru că partidul l-a 
deschis larg căile spre realiza
rea tuturor visurilor, spre bu- 
curile creației. Nemărginită 
este dragostea și încrederea pe 
care tineretul nostru o nutrește 
față de partid pentru că parti
dul încurajează și dezvoltă ini
țiativa creatoare a tinerilor, 
pentru că partidul educă tine
retul în spiritul înaltei morale 
comuniste.

Conducerea de către partid e 
izvorul forței Uniunii Tineretu
lui Muncitor, izvorul tăriei și 
succeselor întregului nostru ti
neret. In șarja rapidă a tînă
rului oțelar, în turațiile rapide 
ale mașinii tînărului strungar, 
în munca harnică a tînărului 
colectivist prind viață învăță
turile partidului, se făuresc 
roadele acestei învățături, pro
duse mai multe, mai bune, mai 
ieftine, vestitoare ale belșugu
lui. Conduși de partid ne sim
țim puternici, de neînfrînt cu 
pasul mai sigur și gîndul mai 
îndrăzneț. In lupta condusă de 
partid stă chezășia împlinirii 
visurilor noastre dragi, cheză
șia înfloririi vieții noastre ti
nere, chezășia viitorului nostru 
socialist.

Intemeindu-și politica pe a- 
totbiruitoarea învățătură mar- 
xist-leninistă, studiind cu cea 
mai mare grijă experiența 
P.C.U.S., însușindu-și expe
riența partidelor comuniste și 
muncitorești care conduc opera 
de făurire a socialismului în 
țările de democrație populară, 
experiența întregii mișcări 
muncitorești internaționale, 
partidul ne călăuzește spre noi 
lupte și victorii. însuflețit de 
realizările dobîndite în primul 
plan cincinal pe tărîmul cons
truirii noii societăți, poporul 
nostru pășește cu încredere 
spre noi succese care vor face 
patria noastră mai puternică, 
viața noastră mai bogată. 
Conduși și îndrumați de par
tid oamenii muncii luptă cu 
elan pentru înfăptuirea hotă
rîrilor Congresului al II-lea 
al partidului.

Poporul nostru muncitor sa
lută cea de a 35-a aniversare 
a partidului muncind cu însu
flețire pentru îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor ce decurg 
din cel de al doilea plan cin
cinal.

La aniversarea partidului 
iubit, tinerii din țara noastră 
fac legămînt că vor urma fără 
preget partidul, că vor întări 
necontenit și vor duce spre noi 
realizări detașamentul lor de 
frunte,
Muncitor, ajutor credincios 
rezervă nesecată de cadre 
P.M.R. Ei fac legămînt că 
vor da înapoi nici un pas
fața greutăților, fie ele oricît 
de mari, că vor ști să-și dă
ruiască tot clocotul tinereții 
cauzei nobile a comunismului, 
cauzei fericirii poporului mun
citor.

Scinteia tineretului"

Uniunea Tineretului
Și 
a 

nu 
in

S

d

Proletari dsn toate fările, unifi-vă I

Organ Centrai al Uniunii Tineretului Muncitor

In pog. Il-q

con-

• Despre pasiune șl 
curiozitate.

• Măsuri care vor ridi
ca conținutul științific al 
invățămîntului.

• Un răspuns formal 
și... nici o măsuri 
cretă.
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35 de ani de la întemeierea
Partidului Comunist din Romînia

Numeroase adunări festive în cinstea glorioasei aniversări
Luni după amiază a avut loc, 

în sala de festivități a Palatu
lui Administrativ C.F.R., aduna
rea activului Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Muncitor și 
al Comitetelor regional și orășe
nesc U T.M. București, închinată 
sărbătoririi a 35 de ani de la în
ființarea Partidului Comunist din 
Romînia.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de tovarășul Cornel Ful
ger, prim secretar al C. C. al 
U.TJA.

A luat apoi cuvîntul tovarășul. 
N. Ceaușescu, membru în Biroul 
Politic al C.C. al P.M.R, secretar 
al C.C. al P.M.R.

Vorbitorul a arătat că, de la 
înființarea sa, partidul a dat. o 
deosebită atenție muncii în rîn- 
durile tineretului, apărării 
reselor tineretului din patria 
stră. In 1924 a luat ființă sub 
conducerea 
Tineretului 
fost, în tot 
un sprijin puternic al partidului 
în munca în rîndurile tineretului. 
U.T.C.-ul a organizat nenumărate 
acțiuni și lupte ale tineretului, 
care au dus la antrenarea a mii 
și mii de tineri muncitori, țărani 
muncitorij intelectuali, soldați, la 
luptă pentru apărarea intereselor 
lor, la luptă politică alături de 
Partidul Comunist, sub conduce
rea acestuia.

Tov. N. Ceaușescu a relevat 
numeroasele jertfe pe care eroi
cii uteciști le-au adus în anii de 
teroare burghezo-moșierească. 
U.T.C.-ul a luat parte activă la 
înfăptuirea actului istoric de la 
23 August la insurecția armată 
condusă de partid, iar apoi, 
răspunzînd chemării partidu
lui, numeroși membri ai 
U.T.C. au luptat cu arma în înînă 
pentru zdrobirea hitlerismului. 
Jertfele aduse de tinerii comuniști 
în lupta pentru eliberarea patriei 
noastre, pentru zdrobirea fascis-

inte- 
noa-

partidului, Uniunea 
Comunist. U.T.C.-ul a 
timpul activității sale,

mului, vor rămîne de neuitat în 
inimile tuturor tinerilor din țara 
noastră. Ele constituie o mîndrie 
a organizației noastre de tineret, 
continuatoarea luptei eroice a 
U.T.C.-ului.

înfăptuirea unității clasei mun
citoare, crearea Partidului Mun
citoresc Romîn — a spus în con
tinuare tov. N. Ceaușescu — a 
creat condiții noi pentru munca 
tineretului, pentru înfăptuirea u- 
nei organizații unice de tineret. 
Crearea U.T.M.-ului a dat posi
bilitatea desfășurării une> largi 
munci de organizare și mobiliza
re a tineretului la luptă pentru 
construirea socialismului în pa
tria noastră.

Sub conducerea partidului ute- 
miștii luptă cu succes pentru . în
deplinirea sarcinilor ce le stau în 
față în industrie, în agricultură, 
în școli și facultăți. Astăzi peste 
360.000 tineri sînt antrenați în 
întrecerea socialistă.

Tov. N. Ceaușescu a subliniat 
de asemenea sarcinile importante 
ale U.T.M.-ului în mobilizarea ti
neretului pentru traducerea în via
ță a hotărîrilor celui de al II-lea 
Congres al P.M.R.

U.T.M.-ul trebuie să sărbăto
rească cea de a 35-a aniversare 
a partidului luîndu-și angajamen
tul de a ridica la un nivel su
perior activitatea de organizare și 
educare comunistă a tineretului, 
ca acesta să întărească disciplina 
în muncă, să-și ridice neîncetat 
calificarea și 
cele mai noi 
și tehnicii.

Cuvîntarea 
fost călduros

La sfîrșit, 
tonat în cor

capitaliste și asupririi naționale, 
împotriva fascismului și a războ
iului imperialist.

Astăzi, a spus în continuare 
vorbitorul — poporul nostru mun
citor, sub conducerea partidului, 
își făurește o viață nouă, socia
listă. îndeplinind hotărîrile celui 
de al II-lea Congres al P.M.R. cu 
privire la dezvoltarea și pe mai 
departe cu precădere a industriei 
grele, muncitorii uzinelor „Re
publica“ luptă cu succes pentru 
mărirea producției și productivi
tății muncii, contribuind astfel la 
ridicarea bunăstării întregului 
popor.

întîlniri asemănătoare au avut 
loc și la Atelierele Centrale 
I.T.B. din Capitală unde maistrul 
lăcătuș Gh. Brîncoveanu la sec
torul 5 vagoane, controlorul teh
nic Marin Mihai, la sectorul 3 e- 
lectric și strungarul Dumitru Savu 
au vorbit 
muncitoare 
conducerea 
exploatării
pace și socialism.

La șantierele navale maritime 
din Constanța, comunistul Du
mitru Dumitriu, a evocat aspecte 
din lupta dusă ani de-a rîndul 
sub conducerea Partidului Comu
nist din Romînia de muncitorii și 
marinarii din portul Constanța
împotriva șomajului și foametei, avut loc în centrele raionale din 
pentru libertate și dreptate, so- regiunea București, 
cială. (Agerpres).

despre lupta clasei 
din (ara noastră, sub 
partidului, împotriva 

capitaliste, pezitru

ridice neîncetat 
să-și însușească 

progrese ale științei

La Iași, comunistul Constantin 
Cositea, a vorbit elevilor grupului 
școlar sanitar din localitate des
pre lupta grea, plină de sacrificii 
dusă de- comuniști, în anii grei ai 
ilegalității.

In Capitală la adunarea festivă 
consacrată celei de a 35-a ani
versări a partidului, care a avut 
loc la uzinele „23 August“, a 
vorbit tov. Cornel Lazăr, secre
tar al comitetului de partid. Adu
nări festive au avut loc de ase
menea la Complexul C.F.R. „Gri- 
vița Roșie“ unde a vorbit tov. 
Vasile Popescu, prim secretar al 
comitetului raional „Grivița Ro
șie“ al P.M.R., la uzinele „Bo- 
leslaw Bierut“ și la alte între
prinderi și instituții.

In cadrul conferințelor organi
zate cu acest prilej, luni seara 
tov. Șt. Cruceru, secretar al Co
mitetului orășenesc București 
al P.M.R., a vorbit în sala Biblio
tecii Centrale Universitare despre 
„Partidul Muncitoresc Romîn, or
ganizatorul și conducătorul po
porului in lupta pentru construi
rea socialismului“.

Conferința a fost urmărită cu 
viu interes de numeroși 
ai muncii.

In prezența unui mare 
de oameni de știință și 
din orașul Galați tov. 
Moraru, a conferențiat în 
festivități a Institutului tehnic, 
despre „Sărbătorirea a 35 de ani 
de la înființarea Partidului Co
munist din Romînia“.

Adunări asemănătoare consa
crate aniversării partidului au

oameni

număr 
cultură. 
Nicolae 
sala de

A. A. 
la re- 
sesiu- 
comi« 

dezar-

• Declarația lui 
Gromîko cu privire 
zultatele lucrărilor 
nii subcomitetului 
siei O.N.U. pentru 
mare.

• La a Xl-a aniversare 
a eliberării Germaniei

• Problema Saarului 
nu poate fi rezolvată fără 
participarea R. D. Ger
mane.

In pag. IV-a
Pagină SPORT

• Călăreții romînl se 
afirmă

• Performanțe îmbucu
rătoare

• V. Smîslov viitorul 
adversar al campionului 
lumii

• Remarci despre tir
• Remarcabile realități 

puse în valoare

Brigada tractoristelor 
și-a depășit planul

au fost scoase din

a fost destul de 
grăbiți așteptînd

STUDENȚEASCĂ
8

Șl-a Invitat colega la dans

9

REUNIUNE

Studenții Institutului tehnic din Ga
lați au organizat o reuniune tovă
rășească. Cine știe, poate este ul

tima pentru o lungă perioadă de timp. 
Primăvara te îndeamnă la cîntec și vese
lie dar în curînd începe sesiunea de exa
mene. Și, oricît de ademenitoare va apare 
o serată studențească, o plimbare sub frun
zișul proaspăt al teilor șl castanilor din 
parc, cu ghitara și acordeonul, gîndul la 
colocviilor ce te așteaptă îți va permite 
cel mult să stai pe o bancă-., și să înveți.

Sîmbătă după masă, echipa artistică s-a 
urcat pe scenă pentru o repetiție gene
rală. Costumele cele mai bune, rochiile 
cele mai frumoase 
dulap și călcate.

Programul artistic 
scurt. Studenții erau
partea cea mai plăcută: dansul. In cor 
am recunoscut printre studenții fruntași 
la învățătură pe Ene Nicolae, Ion Magda- 
lena, Rogoza Aurelia și alții. Băieții au 
stîrnit entuziasmul tuturor jucînd dan
surile ardelenești. Reuniunea studențească 
a continuat pînă seara tîrziu. Orchestra 
condusă de studentul Popescu Cornel a 
încîntat perechile 
de dansatori cu 
melodiile cele mai 
iubite.

Atenfie la dirijor...

tov. N. Ceaușescu a 
aplaudată.
participanții au in- 
„Internaționala“.

★
In întîmpinarea zilei de 8 mal 

— cea de a 35-a aniversare a 
partidului nostru — au avut loc în 
întreaga țară întîlniri între vechi 
membrii de partid și oameni ai 
muncii, adunări festive, conferin
țe în cadrul cărora au fost evo
cate fapte pline de glorie din is
toria partidului, pilde de eroism 
și abnegație ale comuniștilor cei 
mai buni fii ai poporului nostru.

După terminarea primului 
schimb, numeroși muncitori de la 
uzinele „Republica“ s-au întîlnit 
la colțul roșu al uzinelor, cu di
rectorul general al uzinelor, tov. 
Gh. Pietroiu, vechi membru de 
partid, care le-a vorbit despre tre
cutul de luptă al muncitorilor 
petroliști. Partidul comunist din 
Romînia, — a spus el, — a con
dus permanent lupta muncitori
lor petroliști pentru cucerirea po
zițiilor politice și economice, 
pentru obținerea unor condiții 
mai bune de viață.

Partidul Comunist din Romî
nia, a fost necontenit conducăto
rul devotat al clasei muncitoare, 
singurul partid care a luptat 
consecvent în fruntea maselor 
muncitoare, împotriva exploatării

Noutăți din industria

CONSTANTA (de la corespon
dentul nostru). — Se auzise în 
brigadă că tractoristul utemist 
Ion Cruceanu din brigada a 5-a 
de tineret a realizat cinci planuri 
ale decadei și că ar fi încheiat 
două planuri ale campaniei de 
primăvară.

— Ce facem fetelor ?
După o scurtă consfătuire, 

tractoristele au răspuns la între
barea utemistului Petre Bobe, 
șeful brigăzii, printr-un angaja
ment :

— Vom folosi fiecare oră 
bună. de lucru. De bună seamă 
că realizările noastre vor spori 
simțitor. Toate fetele erau hotă- 
rîte ca în a treia decadă să-și 
îndeplinească planul pe campa
nie. $i într-adevăr după zece 
zile de muncă încordată au ra
portat stațiunii:

„Brigada utemistă de fete a 
realizat 1108 hantri în loc de 
987 cît avea planificat pe întrea
ga campanie. Utemistele Au
relia Țicu și Maria Tincu și-au 
depășit planul cu 2 și respectiv 
20 hantri“.

Acum brigada condusă de Pe
tre Bobe se află printre cele 10 
brigăzi din S.M.T. Chirnogeni 
(din totalul de 13) care și-au 
depășit planul campaniei de pri
măvară.

pe campa- 
după zece

c himică
Intermediari 

pentru industria 
coloranților

La fabrica de ma
se plastice nr. 3, cu 
ajutorul unor noi ins
talații se dublează 
capacitatea de pro
ducție a utilajului. 
Aci se obține anhi
drida ftanică, produs 
ce intră in procesul 
de fabricație a unor 
mase plastice și co- 
loranți.

Noi obiecte 
din aminopîast
Aminoplastul — o 

materie plastică cu 
întrebuințări practice 
și multiple calități — 
este produs pe o sca
ră din ce in ce mai 
mare In (ara noastră. 
Zeci și zeci de noi 
obiecte de consum

popular se fabrică 
acum din această 
materie plastică pro. 
dusă pe bază de gaz 
metan. De curind, 
Combinatul chimic 
nr. I a produs o nouă 
serie de obiecte: savo. 
niere cu capac, truse 
de țesut, solnițe cu 
două părți și suport, 
bomboniere, casete, 
salatiere, dopuri și 
altele.

Obiectele, fru
mos colorate și de o 
bună execuție, fac 
parte dintr-o serie 
de obiecte de larg 
cosum ce se vor pro
duce de către fabri
cile industriei noas
tre chimice.

S. 153 - 
la Slănic 1...

0 nouă mașină, de 
un ridicat randa
ment, a fost experi-

mentată pentru pri
ma oară la salina 
Slănic. Este vorba 
de S. 153 — o ma
șină de încărcat sare 
din abataj. Pînă 
acum aceste operații 
se făceau manual cu 
o scăzută producti
vitate.

Problema măririi 
considerabile a pro
ducției In minele de 
sare stă in atenția 
muncitorilor și 
nicienilor noștri, 
altă - -
această 
punerea 
a celui 
puț de 
salina 
ceasta 
totul, 
începe 
noul șantier de ex
ploatare al sării prin 
sonde de la gura 
Slăniculul.

Zi de tîrg

teh- 
O 

măsură pe 
linie este și 
In funcțiune 
de al doilea 
extracție la 

Slănic. Și a- 
nu este încă 
Zilele acestea 

forajul la

Urmînd exemplul mecanizatorilor
de la Chirnogeni

Tractoriștii din brigada a 8-a de 
la S.M.T.-Orăștie, s-au adunat 
ciorchine în jurul tînărului Ivan 
Udrea, pontatorul alimentator al 
brigăzii. Fiecare aștepta cu nerăb
dare să-și termine pontatorul so
cotelile, ca să afle dacă brigada 
și-a realizat planul pe ziua aceea.

— Brigada și-a îndeplinit pla
nul pe ziua de azi. Aurel Oniga și 
Gheorghe Marcu și-au îndeplinit 
și depășit normele. De asemenea 
Ion Lugojan și Petru Albu și-au 
realizat normele. Ion Doț și Iuliu 
Chintoveanu stau mai prost, au 
făcut fiecare numai cîte 2 hectare 
de arătură normală —a încheiat 
pontatorul, bilanțul scurt al pri
mei zile de lucru a brigăzii a 8-a, 
în campania de primăvară.

Aurel Oniga, responsabilul 
grupei U.T.M., a ascultat cu luare 
aminte cele spuse 
Apoi s-a adresat cu 
glas celor doi care 
seră normele.

— Din prima zi 
prost. Dacă vor merge astfel tre
burile pierdem întrecerea.

— Lasă Oniga, că brigada noa
stră n-are să piardă întrecerea 
așa cu una cu două. De altfel pla
nul pe brigadă l-am îndeplinit — 
caută să-l liniștească Nicolae 
Cristea, șeful brigăzii.

★
Au sosit ziarele. Privirea sfre

delitoare a lui Aurel Oniga a fost 
atrasă de un titlu de pe prima 
pagină a ziarului „Scînteia tine
retului“, scris cu litere mari. „Nici

de pontator. 
amărăciune-n 
nu-și realiza-

am început

un tînăr tractorist sub plan". A 
a 

se
citit în grabă articolul apoi 
chemat băieții care tocmai 
pregăteau să plece la masă.

— Să vă citesc ceva foarte im
portant pentru noi — le-a spus 
Oniga, apoi, a început să citească 
cu glas tare. Tractoriștii ascultau 
cu atenție.

— Ei ce-i de făcut, ne lăsăm 
mai prejos față de cei de la Chir
nogeni? i-a întrebat Oniga după 
ce a terminat de citit.

Tractoriștii tăceau cu toții 
încurcați. Cristea era tulburat.

— Am fost pe un drum greșit. 
Vă spun că am fost, pentru că în- 
cepînd de mîine vom apuca altul. 
De ce în brigada noastră aplică 
metoda graficului orar numai 
Oniga și Marcu ? De ce nu-și în
grijește fiecare tractorul așa cum 
trebuie ? Oare noi am făcut destul 
în privința aceasta, tovarășe O- 
niga — eu ca șef de brigadă și tu 
ca responsabil al grupei U.T.M. ? 
Am fost bucuros că brigada își 
face planul. Este adevărat că tu 
ai pomenit odată despre asta dar, 
eu am căutat să te liniștesc. Au 
dreptate cei de la Chirnogeni. Fie
care tractorist trebuie să-și înde
plinească planul — spuse Nico
lae Cristea cu hotărîre-n glas.

Mecanizatorii au făcut un scurt 
plan de acțiune. Oniga și Marcu 
s-au angăjat să ajute pe Doț și 
Chintoveanu să aplice metoda 
graficului orar. încă din seara a- 
ceea Oniga și Marcu le-au arătat 
celorlalți cum își îngrijesc și pre-

gătesc ei tractoarele pentru a 
doua zi. Apoi i-a îndemnat să 
facă și ei la fel. Responsabilul 
brigăzii a discutat cu brigadierul 
gospodăriei colective din Sînlan- 
drei-Hunedoara (unde muncește 
brigada a 8-a) și a stabilit să se 
înțeleagă întotdeauna de cu seară 
asupra locului pe care-1 vor avea 
de însămînțat tractoriștii a 
doua zi.

Timpul a început să fie folosit 
cu maf multă pricepere.

Au trecut cîteva zile. Tracto-Au
riștii așteptau cu aceeași nerăb
dare 
telile
Cristea îl zorea mereu. Fiecare aș
tepta să audă cifrele bilanțului 
făcut de pontator. Spre nedumeri
rea lor însă, raportul a început

să termine pontatorul soco- 
pe ultima decadă. Nicolae

altfel ca de obicei. Ivan Udrea și-a 
dres glasul, apoi a spus:

— Eu vă felicit din toată ini
ma, tovarăși, apoi le-a strîns 
mina pe rînd.

Numai după aceea s-a dat 
cuvînt cifrelor. Ele arătau că 
cele 426 de hectare de arătură 
normală care trebuiau executate 
pînă la data de 6 mai au fost 
realizate cu 15 zile înainte de 
termen. Brigada și-a depășit pla
nul cu 71 de hectare arătură nor
mală.

Fiecare tractorist și-a depășit 
planul cu 5 pînă la 30 la sută.

Tractoriștii din brigada a 8-a au 
răspuns prin fapte angajamentelor 
mecanizatorilor de la Chirnogeni.

ANA CARANFIL

dres

t I
[ IAȘI (de la corespondentul
( nostru).
( E duminică.
* Orașul freamătă la fel ca și 
(tn celelalte zile, dar se vede 
f din mersul liniștit, din aiitu- 
j dinea fiecăruia, că este o zi 
f de odihnă.
f E una din primele duminici 
l ale primăverii. In inima orașu- 
I lui. se aude zvon de glasuri, 
f muzică de fanfară.
f In piața „Halei“ are loc tn 
l această zi „Tirgul primăverii". 
( Este o veche tradiție ca tn bă- 
f trinul lași tn fiecare an, tn 
( primele zile ale primăverii să 
f se tntîlnească oamenii muncii 
\ de la orașe și sate, să-și schim- 
j be produsele muncii lor.
( Pe bariera orașului au intrat 
f tn zorii zilei căruțele tncăr- 
l cate cu bucate ale lui Vasile 
I Ștefănache și Ion Moise din 
( Erbiceni, raionul Tg. Frumos. 
! Ajunși In tlrg se despărțiră. 
} Vasile Ștefanache și-a luat 
( sacul cu făină și a intrat tn 

hală. Aici a găsit și pe alții. 
Unii veniseră de cu seară iar 
alții sosiseră acum dimineața. 
Fiecare a adus diferite produse 
pentru vlnzare: făină, ouă, pă
sări, covoare, miei, etc. Utemis- 
tul Gheorghe Pavel, din Movi
leai, raionul Vlădeni, a vtndut 
mai repede produsele. împreună 
cu sora sa Anica Pavel au dat 
cele ctteva sute de ouă cu 
0.45 lei, iar brtnza cu 2 lei 
mai ieftin declt ceilalți. Apoi 
au plecat să-și cumpere și ei 
ceva. In drum s-au abătut și 
pe la baraca In care erau des- \ 
făcute produse ale cooperati
velor meșteșugărești. Alături, • 
5 țărani muncitori din comuna j 
Podul Iloaiei discutau cu a- 
prindere tn jurul a două piu-.

I guri-
[ — El, ce ziceți, le alegem?
( Hai, frate, nu te lăsa așa greu.
j Punem cu toții banii și le cum- i 
| părăm pe amtndouă. Apoi) 
( ne-om rlndui la arat. 1
[ Tot de aici Gheorghe Pavel 
j șl-a luat o pereche de bocanci 
f și i-a pus tn coș alături de 
[ stămburile

Anica. A 
căt tocmeala dintre doi ță
rani muncitori care nu se în
țelegeau la prețul unei pieli- 

f cele brumării de miel, la felul 
! cum unul tși lăuda covoarele, 
> altul mierea de albine și nu- 
[ cile apoi se opri cu Anica la 
un chioșc cu dulciuri.

Mai tîrziu se îndreptă spre 
parcul de distracții, special a- 
menajat în cadrul „Tirgului 
primăverii". E de la sine înțe
les că Gheorghe Pavel nu re
zistă insistențelor Anicăi:

■ — Hai să vedem și noi mu
zeul cu animale și pe urmă 
să ne dăm tn lanțuri. Odată 
pe an este „Ttrgul primă
verii“ I...

cumpărate de 
ascultat din trea-

I

I 
I 
(
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Despre pasiune și curiozitate
Cartea — prieten drag tineretului

Cînd vrei |sa, caracterizezi 
personalitatea cuiva de 

objcei începi prin a-1 ară
ta profesiunea. ț>pui: „cutare 
este inginer“, sau: „priete
nul meu este agronom“, sau 
„soția lui X este învățătoare". 
După cum se vede verbul e fo
losit la timpul prezent. Altfel se 
întâmplă, însă, dacă e vorb'a 
de un tînăr. In acest caz ești ne
voit să folqsești timpul viitor: 
„fiul lui X va f! inginer“, „cutare 
student va fi agronom“, „ne
poata ltii Y va fi învățătoare“ etc.

Principala trăsătură deosebită 
a vîrstei tineretului rezidă, după 
cît se vede, în aceea că pentru 
tineri viata e „la timpul viitor“. 
De aici — pasiunea și curiozi
tatea. Tinerii lipsiți de aceste 
două calități, aproape că pierd 
contururile individuale, devin niș. 
te umbre, pe Iîrtgă care adesea 
treci fără să le observi.

Cu atît mai dureros e să con- 
stați că în țmdurile unor ti- 

' neri. ale tineretului studios, de 
pildă, a devenit parcă mai frec
ventă" figura „blazatului“, a omu
lui „plictisit“, dezinteresat de 
viată, pătruns de conștiința pro
priei superiorități „intelectuale“ 
(!) și manifestînd un suveran 
dispreț față de munca obștească, 
învățătură, viața politică, literară, 
artistică.

De unde și cum a pătruns „di- 
hania“ asta în rîndurile tinere
tului ? Iată o chestiune care me
rită atenție. Unii spun că de vină 
sînt unele organizații, utemiste, 
pentru că nu știu să facă 
viața de organizație intere
santă. Cred că nu e cazul să ne 
ascundem slăbiciunile: în viața 
U.T.M.-ului sînt într-adevăr nea
junsuri. In special impresionează 
neplăcut caracterul birocratic în 
care este „organizată“ și „îndru
mată“ cîteodată activitatea unor 
organizații U. T. M., sistemul 
blestemat de a ține ședințe după 
„tipic“, de a împărți sarcini și 
a face rapoarte după niște scheme 
stabilite odată pentru totdeauna.

Dar în primul rînd asemenea 
slăbiciuni nu sînt generale, cele 
mai bune organizații U. T. M., 
mai ales atunci cînd știu să fo
losească în mod real și nu formal 
sprijinul organizațiilor de par
tid, luptă cu succes împotriva 
unor asemenea practici dău
nătoare. In al doilea rînd, 
pînă și în asemenea organi
zații cam „adormite“, oare slă
biciunile justifică pasivitatea? De 
ce „dezamăgiții“ noștri nu mani
festă interes în lupta pentru corn, 
baterea și îndreptarea slăbiciuni
lor ? Nu este greu de observat 
că în toată povestea asta există 
o doză de ipocrizie. Dacă într-a
devăr te dezgustă modul schema, 
tic, monoton și stereotip în care 
biroul unei organizații U. T. M. 
conduce activitatea organizației, 
dar dacă. în același timp, îți este 
dragă organizația, dacă ești con
vins că U.T.M.-ul trebuie să aducă 
Iun aport însemnat în lupta ge
nerală a poporului pentru con
struirea socialismului, dacă vrei 
ca acest aport să fie cît mai mare, 
cum poți să rămîi pasiv, cum 
poți să reduci atitudinea ta așa 
zis „critică“ la strâmbături dispre. 
țuitoare și considerațiuni vagi 
cu privire la numărul prea mare 
al ședințelor plicticoase ? Și apoi 
dacă pasiunea și curiozitatea ta 
tinerească nu se manifestă în or
ganizație, atunci „unde se mani
festă ? In învățătOră ? Cam rar... 
Blazații noștri sînt de obicei „plic
tisiți“ și de învățătură (e drept, 
după „teoriile“ lor, mai totdea
una de vină sînt profesorii), iar 
atunci chiar cînd se „interesează“, 
într-un fel. de studiu, interesul 
aresta e de obicei foarte îngust, 
reducîndu-se la o seacă informare 
de „specialitate“, fără nici o le
gătură cu viața, munca și lupta 
poporului.

De bună seamă totuși princi
palii vinovați nu-s nici U.T.M.-ul 
și nici profesorii. De bună sea
mă ceva nu e în regulă în con
cepția asupra vieții a acestor ti
neri, în modul lor de a gîndi, de 
a simți, de a privi lumea. Intr-un 
cuvînt se pare că acești tineri 
greșesc, iar dacă greșesc tre

buie ajutați să-și înțeleagă gre
șeala și s-o îndrepte.

In legătură cu aceasta mi-aduc 
aminte de o întîmplare pe
trecută mai de mult, dacă 

nu mă înșel în primăvara anului 
1932... Da, tot în luna mai era. 
La Iași. Ne întorsesem tocmai 
din vacanța de paști... înainte de 
vacanță însă, reușisem să scoa
tem primul număr al zia
rului „Drumul sțudențesc“ — 
organ al studențimii progre
siste. Era o gazetă mică, 
de două pagini, dar vie, plină de 
probleme „arzătoare“. Izbutisem 
să tipărim ziarul și să vindem tot 
tirajul înainte ca siguranța să 
prindă de veste. Drept răzbunare 
în timpul vacanței de paște fuse
seră arestați un număr de stu- 
denți cunoScuți de poliție ca co
muniști sau simpatizanți ai par
tidului. Asta i-a cam speriat pe 
ceilalți. Se apropiau examenele, 
și, mă rog, îi convenea cuiva 
perspectiva să petreacă sesiunea 
tpcmai la Galata, sau la închi
soarea militară cțp la Copou ? 
Unul cîte unul, simpatizanții șj 
chiar unii uteciști au început să 
cam evite ședințele, întîlnirile de 
control, îmnrăștieriie de manife
ste. Preftliir' era mereu același 
— examenele. „De ce să pierdem 
timp tocmai acuma ?... să dăm 
examenele, iar apoi..." Trebuie să 
recunosc că noi, cei cîțiva care 
aveam într-un fel „răspunderea“ 
conducerii, ne-am lăsat convinși 
destul de ușor. Mai mult: ne-am 
făcut interpreți ai acestui punct 
de vedere în fața tovarășilor din 
partid cu care țineam legătura:

— Nu se poate face nimic... 
examenele.

Dar tocmai tovarășii de la par
tid ne-au ajutat să vedem lucru-

de Mihai Novicov

F Se împlinesc 35 de ani de la înființarea Partidului Comunist^ 
j din Romînia. 35 de ani de lupte grele și victorii istorice! |
( Glorioasa aniversare ne înd eamnă pe toți să valorificăm I 
I ........................ -..................... 'I 
ș

uiorioasa aniversare ne mu eamna pe toți sa vaiorincam j 
zi de zi experiența înaintașilor. Tinerii mai ales — pentru care j 
anii ilegalității au devenit dejaistorie — sînt dornici să cunoască J 
cît mai mult din ceea

Pentru acești tineri
ce 
au

n-au 
fost

apucat să vadă, 
scrise rîndurile de mai jos.

J
i

rile altfel. Nu era vorba de__ _ __ _ _ ... exa
mene, ci de frică. Da 1 In sufle
tele oamenilor se cuibărise frica 
și trebuia scoasă de acolo cît mai 
repede, înainte de a face pui.

— Faceți o excursie, să zicem 
la Breaza, într-o duminică. Oa
menii vor veni la excursie de plă
cere, iar acolo îi veți lămuri...

Zis și făcut. La excursie însă 
ne așteptau alte surprize. Noi am 
fi vrut să folosim prilejul pentru 
a ne descărca năduful, pentru a 
ne „răzbuna“ într-un fel pe cei 
din cauza cărora se rataseră 
în zilele din urmă atîtea „în
sărcinări“, într-un cuvînt ca să 
tragem colegilor noștri o aseme
nea „prelucrare“ încît s-o „pome. 
nească“ toată viața.

Dar tovarășii de la partid erau 
de altă părere.

— Nu-i nevoie. Uite, au venit 
doi tovarăși cu noi, o să vorbea
scă unul despre planul cincinal 
în 4 ani, iar celălalt despre pers
pectivele revoluției chineze.

Cine erau Cei doi tovarăși nu 
știam și nici n-am aflat vreo
dată, dar au vorbit cu atîta pa
siune, au știut să stârnească prin 
spusa lor atîta curiozitale, încît 
imaginea lumii răscolite de ne
bănuite energii revoluționare 
parcă s-a așezat aevea în fața 
noastră. Printre copacii tineri și 
zvelți cu frunze fragede, ce se 
unduiau murmurînd în bătaia 
vîntului parcă deslușeam silue
tele eroicilor ostași ai armatei 
populare chineze, iar norii albi și 
pufoși, ce pluteau pe cer, parcă 
nu mai erau nori, ci clăbucii de 
fum suflați de coșurile uriașe ale 
Magnitogorscului

Nici nu ne-am dat seama cum 
discuția a alunecat în spre tre
burile noastre. Repede s-a ho- 
tărît ce e de făcut pentru inten
sificarea agitației revoluționare 
în facultăți, s-au strîns niște 
bani pentru cei închiși, s-au sta
bilit ședințele strict necesare... 
Iar în săptămînile următoare în 
ciuda examenelor (pe care ma
joritatea le-au dat destul de 
bine), toate însărcinările primite 
de către studenții comuniști au 
fost duse la îndeplinire...

Am evocat această întîm
plare pentru a sublinia cu 
cîtă atenție și perseve

rență organizațiile de partid 
în ilegalitate se îngrijeau de 
lărgirea continuă a orizontului 
revoluționar al uteciștilor. Comu
niștii mai „bătrîni“ nu lăsau 
niciodată pe cei tineri să alunece 
pe panta unei munci înguste, 
practiciste. Cu prilejul dife
ritelor dări de seamă pe care 
le făceam în fața tovarășilor de 
partid niciodată n-am fost lă- 
sați să vorbim doar de „împră- 
știeri“, „ședințe“ etc., ci întot
deauna am fost întrebați: ce ci
tesc tinerii ? cîte grupuri ați or
ganizat pentru lectura și comen
tarea ziarelor ? cîte „masovci“ 
ați făcut ? „Masovcile“ acestea 
în special erau așteptate cu ne
răbdare. Erau niște forme de 
muncă culturală potrivite muncii 
ilegale. In camere strîmte, cîte
odată cu totul neîncălzite iarna 
se adunau 25-30 de tineri și cine
va venea să le vorbească despre 
vreo aniversare sau un eveni
ment important. Cîte nopți albe 
n-am petrecut prelucrînd rezolu
țiile Congresului al V-lea 1 Cîte 
idei noi și cîte forme noi de 
muncă nu s-au născut în atmo
sfera încărcată de fum de tutun 
și discuții aprinse 1 Totodată în
să tovarășii din partid nu ne 
lăsau nici să evadăm în sfera 
speculațiilor abstracte. Cînd cîte 
un tovarăș prea „intelectual“ se 
mărginea să-și, etaleze erudiția 
cu privire la cutare sau cutare 
problemă „pur teoretică“, fără să 
dovedească un interes cel puțin

egal pentru munca revoluționară 
de zi cu zi în mijlocul masei, to
varășii din partid îl aduceau de 
regulă la realitate, criticînd as
pru pretențiile unora de a fi 
„buni“ doar pentru studiu.

Toate acestea se petreceau de 
mult, cu 25 de ani în urmă, dar 
cît de actual pare a fi și astăzi 
tîlcul unor 
Atunci, în luna 
1932, în sufletele 
pătrunsese frica, 
deam că e vorba 
mene. De fapt se 
mai grav: se ivise pericolul ca 
unii tovarăși să piardă perspecti
va revoluționară, să se rupă de 
viață. Tovarășii de la partid 
ne-au ajutat însă să trezim în 
cei ce ezitau pasiunea și curiozi
tatea revoluționară. Oare nu în 
spiritul acesta ar trebui scuturați 
și „blazații noștri“ ? oare nu 
cumva și la ei, deși sînt adesea 
utemiști, perspectiva revoluțio
nară s-a cam încețoșat ?

auzi asemenea 
da, vouă vă era 

lupta ilegală era 
ei romantică, de

asemenea întîmplări 
mai a anului 

unor uteciști 
Iar noi cre- 
doar de exa- 

întîmpla ceva

Cîteodată 
vorbe: 
ușor, 

prin natura 
aceea era simplu să înflăcă
rezi tineretul... E așa și nu e 
așa... Lupta ilegală avea de 
bună seamă romantismul ei, așa 
după cum e romantică orice luptă 
pentru un ideal înalt, care presu
pune avînt, abnegație, jertfire de 
sine... Dar să nu se creadă că 
lupta ilegală constă doar din în- 
tîmplări „unice“, spectaculoase... 
Tovarășii care cred așa se în
șeală... Lupta ilegală avea din 
plin și, cum s-ar zice, „proza“ ei. 
Cîteodată, săptămâni și' luni în 
șir trebuiai să împrăștii mani
feste pe aceleași străzi, să în
cerci să intri în vorbă cu aceiași 
oameni, cîteodată luni în șir fără 
să poți culege imediat nici un re
zultat. Sau, să vă gîndiți la, 
munca „tehnică“, la eroica și ano
nima muncă tehnică, la tovarășii 
care luni și ani de zile nu făceau 
altceva decît să transporte ma
teriale ilegale, să le ferească de 
ochii iscoditori ai siguranței, să 
le mute dintr-un loc în altul...

Și să nu credeți că timpurile 
de atunci n-aveau și ele „blazații“ 
lor. Să nu credeți că nu se gă
seau și printre noi atunci unii, 
care încetul cu încetul „se plicti
seau“, iar apoi porneau să facă 
tot felul de teorii despre „scă
derea“ valului revoluționar, des
pre deșertăciunea luptei, despre 
inegalitatea forțelor, despre „ta
lentele“ și >1co.na„,f XtlU“
care se irosesc 
runtă“ în timp 
tut crea nu se 
pentru întreaga 
începeau „să se 
poi să elaboreze „teorii“ de genul 
celor de mai sus, iar pînă Ia 
urmă dezertau.

Pe unii organizațiile U. T. C. 
reușiseră să-i salveze, alții însă 
s-au pierdut și de ei ne pare rău 
tuturor pînă azi. Erau cîteodată 
țineri capabili, inteligenți, bine 
informați, dar le lipsea tăria re
voluționară, perspectiva. Le lip
sea pasiunea și curiozitatea.

Astea toate — „în primul 
rînd“. In al doilea rînd : cine și 

a scornit că timpurile noa- 
nu sînt romantice ? Roman- 
e viața atunci cînd îți per- 
să te dăruiești în întregime 
la epuizare, unui scop înalt, 
oare nu tocmai așa e și

.capacitățile“ lor 
în munca „mă- 
ce ei ar fi pu- 
știe ce „valori“ 
umanitate. Intîi 
plictisească“, a-
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așterne 
un pro- 
limbile. 
azi în 

pline de

cînd 
stre 
tică 
mite 
pînă
Dar 
viața noastră ?

Am arătat 
cestor

la începutul a- 
rînduri că tră- 
distinctivă a tine- 

în aceea că pen- 
tînăr viața este e-

sătura 
retului rezidă 
tru orice 
gală cu viitorul. Or, care e viito
rul acelora ce au votat pentru 
prima dată în martie 1956 ? Vii
torul lor e comunismul.

Măsuri care vor ridica
conținutul științific al învățămîntului

După cum iți vei 
așa vei donmi — sipune 
verb aproape în toate 
Viitorul se conturează 
fața tinereții în culori 
grandiozitate și măreție. Dar vi
itorul aparține numai acelora care 
știu să trăiască.

-Lucrările celui de al XX-lea 
Congres al P.C.U.S. au deschis 
în fața umanității căi noi, largi 
și nebănuite, în spre atingerea 
înaltelor idealuri care însuflețesc 
omenirea din cele mai îndepăr
tate timpuri.

Iar în patria noastră, Congresul 
al doilea al partidului a înarmat 
întreaga colectivitate a oameni
lor muncii cu perspectiva clară a 
efortului ce trebuie făcut pentru 
ca aici — pe aceste meleaguri 
carpatine și dunărene — socialis
mul să poată fi considerat ca 
înfăptuit. Oare poate cineva să 
se îndoiască că în 
atare efort există 
pentru fiecare ? 
buie să știi să-l 
valorifici. Atunci 
mantică.

Și iarăși mă 
aminte. Printre 
muncă propagandistică și agita
torică se practicau în anii ilega
lității și așa numite „seri de în
trebări și răspunsuri“. Ne adu
nam mai mulți. Fiecare scria pe 
o bucățică de hîrtie o întrebare, 
o problemă care-1 interesa îndeo
sebi. Apoi toate bilețelele erau 
adunate și o comisie special in
stituită alegea cîteva, care-i pă
reau a fi mai interesante. Pentru 
fiecare chestiune se numea pe loc 
cîte un referent și apoi — țin-te 
băiete! — se deslănțuiau discu
țiile. Cu cîtă înflăcărare dezbă- 
team noi atunci 
formele concrete 
avea construirea 
Romînia. Cîte 
drăznețe nu se 
cu naivitate specifică tinereții. 
Acum socialismul nu se constru
iește doar în visurile tinereții; 
socialismul a devenit viafa tine
reții, patosul, suflarea, rațiunea 
oricărei activități 1 De unde a- 
tunci blazarea, indiferentismul, 
oboseala unora ? Nu cumva și 
acești tineri au pierdut perspec
tiva ? Nu cumva au căzut și ei 
în păcatul să creadă că tot ce 
nu e spectaculos și zgomotos e 
searbăd și neinteresant ? îmi 
voi permite un singur exemplu:

Printre alte sarcini, cel de al 
doilea plan cincinal prevede și 
generalizarea învățămîntului de 
șapte ani. E greu de supraapre- 
ciat importanța acestei măsuri. 
Generalizarea învățămîntului de 
șapte ani înseamnă victoria defi
nitivă a culturii asupra obscu
rantismului, înseamnă un nou și 
grandios salt pe drumul valori
ficării talentelor creatoare de 
care e atît de bogat poporul nos
tru, înseamnă asigurarea unei te
melii solide pentru răspîndirea 
conștiinței socialiste. Dar împli
nirea acestei sarcini cere muncă 
și osteneală mai ales din partea 
unor absolvenți ai facultăților 
noastre care vor fi chemați să 
predea în clasele V-VII, nou în
ființate, adesea în colțurile cele 
mai înfundate ale țării. Oare nu 
e plină de frumusețe această mi
siune cu adevărat revoluționară? 
Și totuși printre studenții noștri 
se observă cîteodată tendința de 
a trata munca pedagogică la țară 
cu un oarecare dispreț, se obser
vă tendința de a-și asigura (cu 
orice preț, ■ pînă chiar și cu pre
țul renegării profesiunii pentru 
care s-a pregătit 4 sau 5 ani), 
o muncă mai „comodă“ la Bucu
rești sau cel puțin într-un mare 
oraș. Ce e asta ? Oare nu este 
tot un fel de dezertare ?

Trăim epoca coexistenței 
și întrecerii pașnice în
tre vechiul sistem ca

pitalist și noul sistem socia
list. Trăim epoca în care, ie
șind din cadrul unei singure țări, 
socialismul a devenit un sistem 
mondial, care-și dovedește zi de 
zi netăgăduita superioritate. Dea
supra întregii lumi se ridică zorii 
comunismului. Știința progresea
ză cu iuțeală amețitoare. Deza
gregarea atomului a 
om stăpînul unei forțe 
văr titanice. Aviația 
distruge distanțele. Cu 
lucidă cutezanță omul 
zările viitorului în 
peste gi 
poate fi

cadrul unui 
cîte un rost 

Numai că tre- 
găsești și să-l 

viața devine ro-

fură aducerile 
alte forme de

printre altele și 
pe care le va 
socialismului în 
presupuneri în- 
aruncau adesea
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Cărți despre exploratori de seamă

V. Grigoriev: „Corăbierul Grigori Șelihov“
Editura „Cartea Rusă“

Cutezătorii navigatori ruși din 
secolul XVIII au înlocuit, pentru 
prima oară, spațiile albe de pe 
hărțile Americii de Nord. Printre 
ei, un loc de frunte îl ocupă ves
titul Grigori Șelihov care a 
deschis o nouă etapă în istoria 
cercetării acestor ținuturi.

Cartea lui V. Grigoriev ne 
poartă, alături de încercatul co- 
răbier și de credincioasa lui so
ție, care nu se teme să înfrunte 
greutățile expediției, pe pămîn- 
turile pitorești din nord-vestul 
Americii. Totodată, pătrundem 
împreună cu eroul în lumea nobi
lilor trufași și corupți, incapabili 
să înțeleagă valoarea descoperi
rilor lui Șelihov.

Reprezentant tipic al burghe
ziei în ascensiune din acea vreme, 
energic, îndrăzneț, animat de un 
puternic patriotism, Grigori Șe
lihov făurește planuri mari pentru 
țara sa, duce o activitate bogată. 
Regimul țarist, bastion cumplit 
al feudalismului, nu-i acordă, 
însă, prețuirea cuvenită și nici 
ajutorul necesar.

Autorul îl zugrăvește veridic 
pe eroul său, fără a-1 idealiza.

In paginile cărții întîlnim un Șe
lihov înzestrat cu spirit negus
toresc, iute la mînie, uneori 
îndărătnic și violent. Insă omul 
acesta ager, talentat și perseve
rent, legat de Radișcev, Derjavin 
și alte figuri luminoase ale epocii, 
dă dovadă de vederi înaintate, 
de o omenie care îi atrag simpa
tia oamenilor 'de rînd. El osân
dește cu asprime abuzurile față 
de băștinașii de pe noile pă- 
mînturi, face comerț pașnic cu 
ei, se străduiește să-i con
vingă de necesitatea culturii, a 
unui trai mai civilizat. Durerea 
sa la moartea credinciosului Cuci, 
fiu al unui trib îndepărtat, grija 
sa față de „pieile roșii“ arată cu 
Cît e mai presus de aristocrația 
care-1 disprețuiește.

V. Grigoriev a realizat în „Co
răbierul Grigori Șelihov“ o carte 
interesantă despre unul din acei 
oameni de valoare, cărora le sînt 
închinate versurile lui Derjavin 
din motto :

„Din ceața vremilor urmașii 
Recheamă umbrele și pașii 
Vitejilor înaintași...“

S. Markov: „Corbul Iukonului“
Editura Tineretului

Cu cîteva decenii după expedi
țiile glorioase ale Iui Grigori Șe
lihov, spre aceleași ținuturi se 
îndreaptă Lavrenti Zagoskin, fost 
ofițer de marină, degradat din 
pricina prieteniei sale cu „crimi
nali politici“ decembriști.

„Corbul Iukonului“ este poves
tea peregrinărilor acestui valoros 
explorator care a studiat temei
nic natura Alascăi, traiul și obi
ceiurile populației de pe acest pă- 
mînt îndepărtat. Viața sa, spune 
eroul în însemnările sale, a fost 
„plină de amare dezamăgiri, lip
suri și pribegii“. Paginile cărții 
evocă lupta impresionantă pe 
care o duce cu natura vitregă, 
acest călător neînfricat, înfruntînd 
în orice clipă moartea, dar mai 
ales lupta cu mărginirea și co
rupția marilor și micilor funcțio- 
nari-slugi plecate ale țarului. El

dut nici simțul de dreptate — 
„ideile liberale“ care-1 fac sus
pect în ochii autorităților țariste 
— nici căldura sufletească. Ace
leași însușiri minunate, cititorul 
le întîlnește și la indienii „sălba
tici“, disprețuiți de reprezentan
ții puterii țariste. Ii rărnine în 
minte figura mîndrei și vitezei 
fiice a „Corbului“ Che-li-lîn, a bă. 
trînului indian Kuzma, legat 
printr-o prietenie nestrămutată 
de călătorul rus.

Apărută în „Colecția Cuteză
torii“, cartea lui S. Markov arată 
soarta grea a omului de talent 
într-o orânduire nedreaptă, dar 
și dîrzenia celui care — însuflețit 
de o dragoste adevărată pentru 
știință — își urmează neabătut 
calea. „Corbul Iukonului“ e, de
sigur o lectură plăcută și instruc
tivă pentru tineret.

Cu fiece zi ce
rințele diferite
lor sectoare ale 
vieții noastre e- 
conomice și cul
turale sporesc 
tot mai mult. Pașii mari tăcuți de 
știință și tehnică, introducerea 
diferitelor metode avansate în 
procesul de producție din uzine și 
fabrici, din mine, de pe ogoare, 
sau din laboratoare cer cadre tot 
mai calificate să mînuiască ma
șinile și aparatajul modern.

Călăuzit de dorința să asigure 
tineretului nostru școlar o pregă
tire temeinică și multilaterală, 
Ministerul învățămîntului a ela
borat o serie de .propuneri de îm
bunătățire a planului de învăță
mânt.

Din discuțiile ce au avut loc 
în jurul acestor importante docu
mente în cadrul consfătuirilor ca
drelor didactice și a .părinților, 
care s-au desfășurat pe scară ra
ională, regională și republicană, 
a reieșit că propunerile ministeru. 
lui sînt bine venite și vor putea 
asigura absolvenților școlilor de 
cultură generală posibilitatea de 
a deveni oameni culți și instruiți, 
capabili să aplice în practică cu
noștințele însușite — cadre de 
nădejde de care are nevoie socie
tatea socialistă.

Apreciind scopul pe care-1 urmă
rește noul .plan de învățămînt, 
toți participanții la discuții s-au 
declarat .pe bună dreptate de a- 
cord cu introducerea principiului 
concentrismului în predarea o- 
biectelor de studiu.

Predarea concentrică va duce 
la descărcarea programelor și 
manualelor școlare de acele cu
noștințe și noțiuni inaccesibile 
elevilor din clasele V-VII și tre
cerea acestora în clasele VIII-XI, 
unde studiul obiectelor respective 
de învățămînt se va relua. In fe
lul acesta predarea concentrică va 
determina o temeinică asimilare 
a cunoștințelor de către elevi, 
precum și o evidentă creștere a 
nivelului de pregătire a elevilor 
la diferite discipline.

Proiectul planului de învăță
mînt ține seama de condițiile și 
structura învățămîntului nostru, 
deoarece învățămîntul de 7 ani, 
care în acest cincinal va deveni 
general și obligatoriu, face ca 
școala de 7 ani să fie multă vre
me de acum înainte mijlocul prin
cipal de ridicarea nivelului ge
neral de cultură al poporului, a- 
vînd în vedere caracterul ei de 
masă, în comparație cu caracte
rul mult mai restrîns al școlii 
medii. De aceea, prin noul plan 
de învățămînt se urmărește să se 
asigure un sistem închegat de cu
noștințe în clasele V-VII deoa
rece majoritatea absolvenților. a 
șapte clase nu-și vor continua 
studiile în învățămîntul mediu.

In acest scop introducerea unor 
discipline noi în clasele V-VII, 
cum ar R anatomia și fiziologia 
omului, chimia Organică, a doua 
limbă modernă (engleza , fran
ceza sau germana) etc. s-a bucu. 
rat de apreciere unanimă.

De asemenea a fost salutată 
măsura luată de minister de a 
întregi cultura generală și pregă
tirea științifică a elevilor prin 
introducerea unor obiecte noi în 
planul de învățămînt la clasele 
VIII-XI, obiecte care nu figu
rează în planul de învățămînt al 
școlii de 10 ani. Astfel, studiul 
economiei politice și a bazelor 
marxism-leninismului va întări 
educația ideologică a elevilor și 
va determina o bună pregătire 
pentru viață ; studiul teoriei lite
raturii în clasa a VIII-a va fami
liariza pe elevi cu marile creații 
alte literaturii universale care 
vor lărgi considerabil orizontul 
de cultură al elevilor; introdu
cerea elementelor de matematici 
superioare (analiză matematică, 
calcul diferențial și integral) va 
complecta studiul matematicilor 
și va asigura o pregătire temei
nică a elevilor.

N. Sipoș 
locțiitor al ministrului 

învățămîntului

Introducerea 
limbii latine în 
învățămîntul me
diu, care va a- 
juta la înțelege
rea mai temei

nică a studiului limbii romîne și la 
însușirea terminologiei științific' 
a fost sprijinită de multe cădit 
didactice care au luat cuvîntul în 
cadrul consfătuirii.

In cadrul proiectului planului 
de învățămînt există create po
sibilitățile pentru a se realiza un 
raport just între volumul de cu
noștințe și timpul afectat pregă
tirii elevilor, prin eșalonarea ma
teriei pe un număr mai mare de 
ani. Astfel, în noul' plan de în
vățămînt s-a realizat o legătură 
firească între clasele I-IV și 
V-VII și între acestea și învăță- 
mîntuil mediu, asigurîndu-se ast
fel elevilor un nivel corespunză
tor de pregătire pentru a -putea 
continua studiile pe treptele su
perioare de învățământ.

Din aceste motive a fost nevoie 
ca în clasele I-IV pregătirea ele
vilor la geografie, științele natu
rii și istorie să fie complectată 
prin introducerea a cîte unei ore 
de geografie, științele naturale și 
istorie la clasa a IIL-a ceea ce va 
ușura însușirea cunoștințelor res
pective în clasele următoare — 
inclusiv în clasa a V-a.

Prin noul plan de învățămînt 
educația estetică a elevilor va fi 
realizată în condițiuni mult mat 
bune prin introducerea unui stu
diu special de teoria literaturii 
— care va familiariza pe elevi cu 
cele mai reprezentative opere din 
literatura romînă și universală, 
cît și prin introducerea muzicii 
în învățămîntul mediu.

Unul din principiile de bază 
care străbate proiectul planului 
de învățământ îl constituie poli- 
tehniza-rea învățămîntului prin 
care se realizează legătura între 
teorie și practică și cu activitatea 
productivă.

Politehnizarea școlii — care a 
fost trasată ca sarcină de Con
gresul al Il-lea al P.M.R. — este 
rezolvată în cadrul planului de 
învățămînt prin importanța care 
s-a acordat obiectelor de învăță
mînt ca: matematică, fizico-chi- 
mie, științele naturale, geografie, 
desen tehnic, al căror număr de 
ore a crescut considerabil față de 
actualul plan de învățămînt, cît 
și prin introducerea în toate cla
sele a orelor de lucrări practice 
pe parcele experimentale și în a- 
telierele școlare.

Propunerile Ministerului învă
țământului de a solicita sprijinul 
întreprinderilor industriale și a- 
gricole în procesul de politehni- 
zare a învățămîntului prin utila
rea și dotarea din partea acestora 
a atelierelor școlare, a organizării 
de excursii și vizite în producție 
și a practicii elevilor direct în 
producție au fost întâmpinate de 
sprijinul pe care foarte mulți pă
rinți care lucrează ca muncitori 
sau tehnicieni s-au oferit să-l a- 
corde școlii în această mare ac
țiune pe care o intreprinde.

In urma consfătuirilor care au 
avut loc proiectul de plan de în
vățămînt va mai putea fi îmbu
nătățit pe baza numeroaselor pro. 
puneri ce s-au făcut.

Conform noului plan de învă- 
țămînt se vor elabora noi pro
grame și manuale școlare care 
pe lingă faptul că vor respecta 
cerințele de ordin științific vor 
ține seama cu strictețe de particu. 
laritățile de vîrstă ale elevilor în 
așa fel ca ele să fie cît mai ac
cesibile și să evite supraîncărca
rea.

Ministerul învățămîntului este 
convins că aplicînd propunerile 
cu privire la dezvoltarea și ridi
carea învățămîntului de cultură 
generală din R.P.R., vom putea 
asigura o pregătire mai temei
nică elevilor noștri, viitorii mun
citori și intelectuali ai patriei.

vede spu.lberîndu-se una oîte una, 
nădejdiile de a contribui la creș
terea gloriei patriei sale, de a 
împărtăși contemporanilor însem
natele sale descoperiri științifice.

Autorul arată însă, că acest om 
înăsprit de încercări nu și-a pier-

Un răspuns formal 
nici o măsură Concretă

făcut din 
într-ade- 
modernă 
cea mai 

scrutează 
care va păși 

jranițele planetei. Oare ce 
poate fi mai interesant decît să 
trăiești într-o asemenea epocă ? 

In anii grei ai luptei ilegale 
mulți, foarte mulți uteciști au 
dat dovadă de tenacitate, curaj, 
perseverență, eroism. Nu i-au 
înspăimîntat nici teroarea poli
ției burghezo-moșierești, nici în- 
frîngerile vremelnice, nici mono
tonia aparentă a unor zile în 
care munca trebuia să fie reluată 
azi în aceleași condițiuni în care 
au făcut-o și ieri, și alaltăieri, și 
răsalaltăieri. Uteciștii de atunci 
au știut să împlinească cu cinste 
sarcinile ce le-au fost încredin
țate în lupta revoluționară a po
porului pentru că partidul i-a în
vățat să privească mereu 
inte, să descopere 
curiozitate semnele viitorului și 
să lupte cu pasiune pentru înfăp
tuirea lui.

Tinerii, utemiștii de azi au toa
te posibilitățile să valorifice și 
să amplifice glorioasa tradiție a 
U.T.C.-ului. Pentru aceasta însă 
— întreaga organizație, de la 
Comitetul Central și pînă la cea 
mai mică organizație de atelier 
sau cătun — ar trebui să cultive 
în rîndurile tineretului 
curiozitate, vie, neastîmpărata, 
pentru tot ce ne ajută să desci
frăm contururile viitorului, ace
eași pasiune, nestinsă, plină de 
îndrăzneală, dragoste și ură în 
lupta pentru dărîmarea tuturor 
obstacolelor ce se mai întîlnesc 
în drumul glorios al poporului 
spre culmile socialismului.

Aceasta pare a fi una din șta
fetele pe care U.T.C.-ul, acest 
minunat vlăstar al Partidului 
Comunist, le transmite tineretu
lui de azi.

partidului

I>

de nădejde
al

îna-
cu înfiorată

Vizitele unor delegați 
de peste hotare

Membrii delegațiilor sindicale 
din Uniunea Sovietică, R. P. 
Chineză, Anglia, R. Cehoslovacă, 
Danemarca, R. D. Germană, 
R. F. Germană, Indonezia, Japo
nia, R. P. Mongolă, R. P. Polonă, 
Suedia și R. P. Ungară, care ne 
vizitează țara cu prilejul zilei 
de 1 Mai, au petrecut ziua de 
duminică în stațiunea Sinaia.

Oaspeții au vizitat Muzeul 
Peleș și Casa de cultură a sindi
catelor din Sinaia.

Seara, oaspeții s-au reîntors în 
Capitală.

I
* Din tradiția glorioasă a U.T.C. învață utemiștii să lupte cu
J hotărîre pentru Înfăptuirea sarcinilor trasate de partid.

> In anii grei ai terorii burghezo-moșierești, în anii ilegalității
> U.T.C. a fost cu adevărat un ajutor de nădejde al P.C.R. Des- 
J pre aceasta vorbesc și facsimilele pe care Ie publicăm aci.
> Unul din facsimile reprezintă editorialul primului număr din
> „Brazda“, organ al C.C. al U.T.C. adresat tinerilor țărani mun.
> citori, în care se spune că rostul acestui ziar este de a le arăta 
> calea luptei revoluționare alături de tineretul muncitor sub con- 
> ducerea Partidului Comunist. Celălalt facsimil reprezintă un 
c fragment din „Rezoluția adoptată de plenara a 3-a a U.T.C.“ 
S (1931) care trasează ca sarcină principală în munca U.T.C.-ului 
> strîngerea majorității tineretului muncitoresc și țărănesc sub 
£ steagul de luptă al partidului.

1

aceeași

Conferință
Duminică după-amiază, în sala 

Casei Prieteniei Romîno-Sovie- 
tice A.R.L.U.S., a avut loc con
ferința prof. univ. Edvin Glaser 
despre „Vizita conducătorilor so
vietici N. A. Bulganin și N. S 
Hrușciov în Anglia“.

Vorbitorul a scos în relief că 
această vizită, care este o nouă 
dovadă a voinței nestrămutate a 
U.R.S.S. și a întregului lagăr al 
păcii de a menține și întări spiri
tul Genevei, a însemnat un pas 
înainte pe calea destinderii în
cordării internaționale.

După conferință, care a fost 
urmărită cu viu interes de un 
numeros public, a rulat filmul so
vietic „Spre țărmuri noi“.

Zilnic în Valea Jiului sosesc 
zeci și zeci de tineri din toate col
țurile patriei In dorința fierbinte 
de a învăța tainele mineritului, 
pentru a contribui din plin la rea
lizarea sarcinilor trasate de par
tid industriei carbonifere. Prin
tre primele lucrări cu care noii 
sosiți vin în contact sînt și că
minele muncitorești. Aci ei fac 
cunoștință cu viața minerilor, se 
leagă prietenii între tineri din 
diferite sectoare ale minei. In 
cămine se odihnesc și se recrează 
o mare parte din cei care au pick, 
hamerul In mină dau viață pla
nului de extracție a cărbunelui. 
Așadar aceste cămine merită 
toată atenția din partea condu
cerilor administrative ale mine
lor. Faptele însă dovedesc că 
unii conducători de mine, dacă 
sînt în principiu de acord cu a- 
cest lucru, practic nu fac mai 
nimic pentru ca viața tinerilor 
căminiști să fie cît mai plăcută.

In ziarul nostru de curînd a 
fost criticată starea de lucruri de 
la căminul tineretului de la 
mina Petrila. Printre altele, s-a 
arătat că atît conducerea minei 
cît și comitetul organizației de 
bază U.T.M. nu dau atenția cu
venită funcționării în bune con
dițiuni a unui cămin muncitoresc.

Răspunsul conducerii minei, 
semnat de Ion Csenteri, director 
adjunct, este cît se poate de su
perficial. El nu arată altceva de- 
cît că conducerea minei este de 
acord cu critica făcută. Aceasta 
din urmă nu-i va încălzi pe ti
nerii căminiști. Cînd se vor re
media lipsurile existente 2 Iată 
întrebarea tinerilor mineri la care 
conducerea minei, în frunte cu

directorul Pali losif, ar trebui 
să răspundă.

Pînă în prezent din toate lipsu
rile semnalate o singură defec
țiune a fost remediată. A fost 
desfundată instalația de scurgere 
din aripa stingă a căminului. In
stalația de încălzire centrală (ca
lorifere) este și în prezent de
fectă. Nopțile în aceste locuri 
sînt încă reci, iar tinerii sînt ne- 
voiți să doarmă în camerele 
neîncălzite. La acestea se adau
gă și numeroasele geamuri spar
te pe unde vîntul și aerul rece 
pătrund cu multă ușurință. Tre
buie amintit că toate geamurile 
sparte au fost plătite de cei in 
cauză, iar banii s-au depus la ca
sieria minei.

Toate acestea le știu prea bine 
și directorul minei, Pali losif, și 
adjunctul său, Ion Csenteri. Ei 
însă nu țin seama de faptul că 
locatarii căminului nu sînt alții 
decît cei care dau viață planului.

Față de critica apărută în ziar, 
comitetul U.T.M. în frunte cu 
Ion Jitea, secretar, a dat do
vadă de multă pasivitate. Nici în 
prezent in cămin nu a fost con
stituit un comitet de conducere.

De multă vreme activiștii co
mitetului nu au fost prin cămin 
să vadă cu ochii lor cum trăiesc 
cei peste 300 de tineri. A trecut 
mai bine de un an de cînd nu au 
mai avut loc adunări în cadrul 
cărora tinerii să propună di
verse lucruri spre a îmbunătăți 
condițiile lor de viață și de ca
zare. Clubul din cămin, unde îna
inte vreme tinerii jucau șah, ci
teau cărți, ziare și reviste sau 
ascultau emisiunile de radio și 
unde reușeau să-și petreacă în

chip plăcut și folositor timpul 
liber, a fost transformat în dor
mitor. Și mai dureros este faptul 
că și azi în cămin, datorită unei 
insuficiente munci de educați 
cazurile de abateri sînt din ce i,. 
ce mai frecvente. Și astăzi cîțiva 
bețivi ca Gh. Bucătaru, Gh. Roi- 
bu, luliu Deciu și alții își fac 
de cap. Ei vin în cămin în stare 
de ebrietate, sparg geamuri, dis
trug sau degradează o serie de 
bunuri ale căminului și strică 
liniștea celor care se odihnesc.

In problema asigurării unor 
bune condiții de viață tinerilor 
ce stau în căminul din Petrila 
este de dorit să-și spună cuvîn
tul și Direcția Generală a Căr
bunelui din Petroșani al cărei 
director general adjunct, tov. 
Ion Cozma, deși informat asupra 
lipsurilor existente, nu a cata
dicsit să ia nici măcar cea mai 
mică măsură.

Comitetul raional U.T.M. Pe
troșani (prim secretar tov. Dan 
Gavrilă) va trebui să tragă la 
răspundere pe activiștii utemiști 
care răspund de munca politică 
cu‘ tinerii din cadrul minei Pe
trila—pentru nepăsarea ce o ma
nifestă in problemele creării unor 
condiții bune de viață pentru ti
nerii mineri. Este necesar ca pro
blema căminului din Petrila să 
fie dezbătută chiar într-una din 
ședințele biroului la care să se 
adopte și măsurile cuvenite pen
tru remedierea grabnică a lip
surilor existente.

E. STRIKBERGER 
corespondentul 

„Scînteii tineretului“ 
pentru regiunea Hunedoara

t
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La a Xl-a aniversare a eliberării Germaniei

Prietenii mei Harry și Peter...

1*4

Era în luna mai 1945. Ne 
întîlneam adeseori cu prietenii 
și chiar dacă noi, tinerii de 16 
ani, nu înțelegeam prea mult 
vlafa, fumea, totuși mereu fră- 
mîntați, reveneam asupra te
mei : „Ce trebuie să facem ?“

Harry, un tînăr muncitor, 
dezertase din armata nazistă 
și plecase acasă. Peter și pă
rinții săi veniseră din Silezia

Iată eum ie manifestă prietenia tineretului german față de 
tinerii sovietici.

I’

tn capitală. Iar mie, numai 
după clteva zile de prizonie
rat, militarii americani tni-au 
dat drumul.

Ne glndeam mult și discu
tam între noi, dar nu găseam 
totuși răspuns la întrebarea 
chinuitoare: „Ce trebuie să fa
cem ?“ 
„Tatăl meu mi-a spus că sîn- 
tem liberi și că putem să ne 
aranjăm vlafa așa cum dorim, 
întregul popor este liber" — 
spunea Harry.

Eu personal știam cel mai 
puțin ce trebuie să fac, deoa
rece este greu să găsești un 
drum nou atunci tind mintea 
îți este încătușată de o edu
cație reacționară.

Mal tîrziu a trebuit să ne 
despărțim. După cîțiva ani 
ne-am reintîlnit însă.

Colindasem mult prin Re
publica Democrată Germană — 
creată în 1949. Am văzut cum 
s-au construit întreprinderi so
cialiste acolo unde cu puțin 
timp înainte nu erau declt ne- 
sfîrșite păduri și pămlnturi pă- 
răginite. Am văzut cum în o- 
rașe, mormanele de moloz dis
păreau pentru a face loc noilor 
piețe și străzi. La sate am vă
zut in multe locuri pe țăranii 
săraci scoțînd pietrele de ho
tar pentru a ara haturile lao
laltă; fîșiile înguste de pă- 
mint au devenit ogoare în
tinse cutreierate de mașini din 
ce în ce mai moderne. într-un 
asemenea sat l-am 
mai tîrziu pe vechiul 
prieten Peter. 
deveniseră unul dintre 
pinii unei gospodării 
moașe, nou înființată,

PärinfU

MU nit 
meu 

lut 
stă- 
fru. 
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ROMA : — La 6 mai în Italia 
nu a apărut nici un ziar din cau
za grevei declarate concomitent 
de muncitorii tipografi afiliați la 
trei centre sindicale: Confedera
ția Generală a Muncii din Italia, 
„Confederația italiană, a sindica 
telor oamenilor muncii“ și „Uni
unea italiană a muncii“.

PRAGA : — Organele Ministe
rului Afacerilor Interne al Ceho
slovaciei au descoperit o organi
zație de spionaj, condusă de 
agenți ai serviciului de spionaj 
american între care Bedrich Lo-

U.R.S.S. va depune eforturi pentru a contribui 
la rezolvarea problemei dezarmării

LONDRA 7 (Agerpres). — 
TASS transmite declarația fă
cută de A. A Gromîko, șeful de
legației sovietice din subcomitetul 
Comisiei O.N.U. pentru dezar
mare corespondentului din Lon
dra al agenției TASS cu privire 
la rezultatele lucrărilor sesiunii 
subcomitetului

Corespondentul agenției TASS 
s-a adresat delegației U.R.S.S. 
din subcomitetul Comisiei O.N.U. 
pen.ru dezarmare solicitîndu-l pe 
A. A. Gromîko să facă o apre
ciere asupra activității sesiunii 
sucomitetului, sesiune care și-a 
încheiat lucrările.

Publicăm mai jos un rezumat 
al declarației lui A. A. Gromîko.

Subcomitetul Comisiei O.N.U. 
pentru dezarmare din care fac 
parte U.R.S.S., S.U.A., Anglia,
Franța și Canada, a ținut ședințe 
la Londra timp, de șase săptă- 
mîni, examinînd diferite propuneri 
prezentate în problema dezar
mării de către membrii subcomi 
tetului.

Delegația sovietică în subco
mitet, exprimînd năzuința fermă 
a Uniunii Sovietice de a contri
bui la rezolvarea problemei de
zarmării, a făcut tot posibilul 
pentru a înlesni realizarea acor
dului necesar. în acest scop, la 27 
martie U.R.S.S. a prezentat sub
comitetului spre examinare o 
nouă propunere.

Această propunere prevede în
făptuirea în decursul unei pe
rioade de aproximativ 3 ani a 
unei reduceri substanțiale a for
țelor armate și a armamentelor 
clasice, în primul rind a forțelor 
armate și armamentelor celor 
cinci mari puteri. Se prevede ca 
nivelul maxim al forțelor armate

de Reiner Kerndl
tînăr scriitor din R.D. Germană

Peter, care se însurase ajunse
se agronomul satelor din îm
prejurime.

Peter se simte bine, este fe
ricit, la fel ca și părinții săi. 
Intr-adevăr familia și-a clădit 
o viață nouă.

„Desigur acest lucru nu ar 
fi fost realizabil altădată; nu 
uita că tata a fost un biet ciz
mar care își ctștiga din greu 

zilnică Trebuia să sur- 
cotitură în istoria po

nosiră. în Republica 

plinea . 
vină o 
porului

★ ★

buințarea e- 
lectricltățif.

trebuie să cu
noască te
meinic Intre-

★ ★

există asu- 
dorim să mal fie

Viitorii 
gineri din R- 
D. Germană

noastră nu
prire; nu 
război. Acum noi înșine cei ce 
muncim, poporul, ne hotărîm 
soarta“.

Am aflai de la Peter că în 
orașul raional vecin trăiește 
prietenul Harry. Am plecat 
Intr-acolo. M-am oprit la 
școală și am intrat în camera 

rens — fost proprietar al unei 
fabrici textile.

DELHI. — După cum transmi
te agenția Press Trust of India, 
guvernul indian a comunicat la 
7 mai că recunoaște Republica 
Sudaneză și că este gata să 
procedeze la un schimb de misiuni 
diplomatice.

PARIS: — Secretarul de stat 
al S.U.A., Dulles, și membrii de
legației americane care au parti
cipat la sesiunea Consiliului
N.A.T.O., au părăsit Parisul, în- 
toro'ndu-se în S.U.A. 

Declarația lui A. A. Gromîko

ale U.R.S.S., S.U.A. și Chinei să 
fie stabilit la un efectiv de 
1.000.000—1.500.000 oameni, iar 
ale Angliei și Franței la 650.000 
oameni.

Propunerea U R.S.S. prevede 
instituirea unui control interna
țional eficient asupra respectării 
de către state a obligațiilor lor 
pe baza unui tratat corespunză
tor. Ea prevede în primul rînd, în 
scopul de a preintîmpina atacul 
prin surprindere al unui stat îm
potriva altuia, să se stabilească 
pe teritoriile statelor respective, 
pe bază de reciprocitate, posturi 
de control în porturile mari, la 
nodurile feroviare, pe autostrăzi 
de mare trafic, aerodromuri, pen
tru a urmări dacă nu se produce 
o concentrare periculoasă de forțe 
armate terestre, precum și de for
țe militare aeriene și maritime; 
în al doilea rînd, propunerea pre
vede dreptul inspecției interna, 
ționale de a avea acces liber, în 
cadrul funcțiilor de control exer
citate de ea, la toate obiectivele 
supuse controlului; unități mili
tare, depozite de muniții și echi
pament militar, baze terestre, ma
ritime și aeriene, uzine de arma
ment și muniții clasice.

Propunerea Uniunii Sovietice 
prevede în continuare ca în Eu
ropa să fie creată o zonă de li
mitare și inspectare a armamen
telor, care să includă teritoriul 
celor două părți ale Germaniei, 
precum șl statele vecine cu ele.

Se prevede de asemenea tnfăp-

directorului. Tînărul care 
sculat de la biroul lui ca 
mă primească era chiar Harry.

„Nu a avui dreptate tatăl 
meu ? Soldații sovietici au 
fost acela care ne-au adus li
bertatea, dîndu-ne posibilita
tea să ne putem crea noi în
șine felul de viață".

Clasa muncitoare, sub con- < 
ducerea partidului, i-a dat ( 
mult lui Harry. Iată de ce el 1 
era conștient că numai prin ’ 
munca sa entuziastă de fie- < 
care zi va putea să-și mani- < 
feste recunoștinfa față de cei 1 
care i-au dat bucuria vieții • 
sale. 1

„Libertatea, via fa trebuie să ' 
le cucerim zilnic!" Dacă ina- 1 
inte cineva ne-ar fi spus ase- * 
menea cuvinte izvorîte din 1 
gîndirea marelui Goethe, am • 
fi trecut mai departe nepăsă- 1 
tori, dînd din umeri. Dar as- 1 
tăzi sîntem conștienfi de fap- 1 
tul că nimeni nu poate să pro- 1 
greseze fără să-și facă dato- 1 
ria. Am devenit oameni liberi. 1 
Tînărul nostru stat ou care 1 
am crescut împreună ne-a fă- 1 
cut educafla. în acest stat s-a 1 
dezvoltat și F.D.J. („Tinere- ' 
tul Liber German“) — orga
nizația noastră; datorită gri
jii Partidului Socialist■ Unit < 
din Germania, a F.D.J. noi ti
nerii putem merge înainte, în
vățăm să consolidăm, prin 
munca noastră, libertatea care 
ne-a fost adusă de bravii 
ostași sovietici.

La 8 mai, Peter împreună 
cu făranii și tractoriștii din 
satele regiunii sale vor trece 
peste timpurile care au apar, 
ținut odată domnilor von 
Blizingsleben; vor păși rin- 
duri și voioși — în pasul 

I
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tăranilor liberi. La 8 mai, 
Harry va sta înaintea șco
larilor săi și le va povesti 
despre frumosul viitor socia
list. La 8 mai dăm socoteala, 
cu toții, nouă înșine, de mo
dul cum am întărit prin mun
ca noastră libertatea care să
lășluiește in (ara noastră, în 
inimile noastre.

Radi Inab, 
al armatei

publicității 
șederii mi- 
autoritățile 
și Iorda- 

tratative

CAIRO 6 (Agerpres). — TASS 
transmite: Intre 28 aprilie și 5 
mai in Egipt s-a aflat o misiune 
militară iordaniană în frunte cu 
generalul de brigadă 
șeful statului major 
iordaniene.

In comunicatul dat 
se arată că în timpul 
siunii în Egipt, între 
militare ale Egiptului 
niei au avut loc tratative „în 
scopul coordonării eforturilor ce- 

tuirea unor măsuri parțiale în do
meniul dezarmării și anume :

încetarea neîntîrziată a experi. 
mentării armei termonucleare;

neadiniterea ca trupele de pe 
teritoriul Germaniei să fie înzes
trate cu arma atomică;

reducerea în proporție de pînă 
la 15 la sută a bugetelor militare 
ale statelor în comparație cu bu
getele militare ale anului prece
dent ;

totodată se are în vedere ca 
înfăptuirea acestor măsuri par
țiale să nu depindă de realizarea 
unui acord în celelalte probleme 
privitoare la dezarmare.

Acesta este principalul conținut 
al noii propuneri sovietice cu pri
vire la dezarmare.

De la ce a pornit guvernul so
vietic, făcînd această propunere? 
El a pornit de la faptul că exa
minarea problemei dezarmării, în- 
cercîndu-se să se realizeze un a- 
cord în această problemă în an
samblu, inclusiv în problema in
terzicerii armei atomice, nu a dus 
la o înțelegere. Nu numai in pro
bleme importante nu s-a ajuns 
la un acord ; dar nu au fosit rea
lizate nici acorduri parțiale, care 
să fi urnit lucrurile din punctul 
mort.

S-a dovedit a fi prea -mare deo
sebirea dintre poziția Uniunii So
vietice, care s-a pronunțat pentru 
reducerea substanțială a arma
mentelor și forțelor armate ale 
statelor și în primul rînd ale 
marilor puteri, precum și pentru 
interzicerea necondiționată a ar

Succesul piesei „Ultima ora 
la Helsinki

5 ______
Popular din Helsinki,

HELSINKI 7 (Agerpres). - La 
mai a.c. a avut loc la Teatrul 

premiera 
piesei romînești „Ultima Oră“ de 
Mihail Sebastian.

Piesa s-a bucurat de un mare 
succes. Publicul a aplaudat căl
duros pe regizorul romîn Sică 
Alexandrescu care a contribuit la 
punerea în scenă a spectacolului.

A luat sflrșit sesiunea Consiliului
N.A.T.O.

PARIS 7 (Agerpres). — TASS 
transmite: In seara zilei de 5 
mai a luat sfîrșit sesiunea Con
siliului Uniunii Atlanticului de 
nord (N.A.T.O.). După cum re
zultă din comunicatul publicat 
participanții la sesiunea Consi
liului N.A.T.O. au fost nevoiți să 
admită că politica de coexistență 
pașnică promovată de Uniunea 
Sovietică a dus la slăbirea în
cordării internaționale.

După cum rezultă din comu
nicat, puterile occidentale inten
ționează să mențină alianța lor 
militară sub pretextul că pfnă

Președintele Tito
PARIS 7 (Agerpres).PARIS 7 (Agerpres). — La in

vitația lui René Coty, președinte
le Republicii Franceze, la 7 mai 
a sosit la Paris președintele R.
P.F. Iugoslavia mareșalul Tito, 
cu soția.

In gara Bois de Boulogne, pre
ședintele Tito a fost întîmpin'at 
de René Coty, președintele Re
publicii Franceze, Guy Mollet, 
președintele Consiliului de Miniș-

Eisenhower 
american

despre așa zisul program 
de securitate mutuală

(Agerpres).
a

așa- 
de 
de

WASHINGTON 7
— Președintele Eisenhower 
transmis luni congresului rapor
tul său semestrial asupra 
zisului program american 
securitate mutuală (program 
înarmare a aliaților S.U.A. — 
N.R.).

Atrage atenția faptul că în ra
port se pune accentul nu pe ne
voile și interesele statelor care 
primesc ajutorul american ci pe 
„securitatea națională“ a S.U.A. 
care ar fi „într-o primejdie 
gravă“ dacă congresul ar hotărî 
să reducă 
mental de

programul guverna- 
ajutor pentru străină-

colaborare 
Iordania

inte-

Semnarea unui acord de 
militară între Egipt și 

lor două armate în lumina 
reselor arabe comune“.

După cum se arată în comuni
cat, tratativele care s-au desfășu
rat într-o „atmosferă de cordia
litate, sinceritate și înțelegere 
reciprocă“, s-au încheiat prin 
realizarea unui „acord deplin a- 
supra tuturor problemelor discu
tate“. Părțile au căzut de acord 
asupra necesității „unității și 
coordonării acțiunilor celor două 
armate pentru a asigura apărarea 
intereselor națiunii arabe“.

mei atomice, și poziția statelor 
occidentale.

De aceea este firesc că în a- 
ceastă situație trebuie să se ridice 
în mod inevitabil problema dacă 
nu s-ar putea încerca să se a- 
jungă mai întîi la o înțelegere 
asupra uneia din cele două pro
bleme principale ale dezarmării 
și anume în problema armamen
telor clasice.

Trebuie spus că problema ne
cesității de a se ajunge mai întîi 
la un acord asupra armamente
lor clasice a fost pusă pentru 
prima oară nu de noi, nu de Uni
unea Sovietică; ea a fost pusă 
de puterile occidentale, mai ales 
de Anglia, care s-a pronunțat atît 
în cadrul O.N.U. cît și la confe
rința de la Geneva a miniștrilor 
Afacerilor Externe ai celor patru 
puteri din 1955 tocmai pentru o 
asemenea abordare a problemei 
dezarmării

Pregătindu-și propunerea pen. 
tru subcomitetul Comisiei O.N.U. 
pentru dezarmare, Uniunea So
vietică a ținut seama de această 
dorință a puterilor occidentale, și 
mai ales a Angliei, în speranța 
că acest lucru poate ușura rea
lizarea acordului necesar între 
puterile interesate.

Ce s-a întîmplat ulterior ?
Cînd Uniunea Sovietică a fost 

de acord cu punctul de vedere 
menționat și a supus spre exami
nare subcomitetului o propunere 
corespunzătoare, reprezentanții 
puterilor occidentale ne-au decla
rat că propunerea de a se ajunge 
mai întîi la o înțelegere asupra 
armamentelor clasice nu este ac
ceptabilă, că întreaga problemă 
trebuie rezolvată dintr-odată. Cu 
alte cuvinte, în loc să se folo

Mulțumind lui Sică Alexandres
cu directorul teatrului, Jorma Nor- 
timo, a subliniat că „această mi
nunată punere în scenă a strîns 
și mai mult legăturile culturale 
care unesc țările noastre“.

In holul teatrului a fost organi
zată o expoziție cu aspecte ale 
teatrului în R.P.R.

(Agerpres).

acum nu au fost rezolvate „unele 
probleme europene de cea mai 
mare importanță“ (de exemplu 
unificarea Germaniei și dezar
marea).

In ceea ce privește problema 
colaborării economice pe care au 
ridicat-o cu insistență unii parti- 
ciipanți la sesiune, în comunicat 
se spune că se va înființa un co
mitet format din trei miniștri de 
Afaceri Externe care va prezenta 
Consiliului N.A.T.O. „recoman
dări cu privire la metodele îm
bunătățirii și extinderii colaboră
rii în cadrul N.A.T.O. în chestiuni 
nemilitare“.

a sosit la Paris
tri, Christian Pineau, ministrul 
Afacerilor Externe și Maurice 
Bourges-Monoury, ministru al 
Afacerilor Interne. ,

In semn de salut au fost trase 
101 salve de tun. Președintele 
Tito s-a îndreptat apoi spre pa
latul din Charnps Elysee, reșe
dința președintelui Republicii 
Franceze.

tate care însumează 4,9 miliarde 
de dolari, precum și asupra rolu
lui acestui ajutor ca armă în 
„războiul rece economic“.

De la începutul aplicării pro
gramului de ajutor militar oc
tombrie 1949 — S.U.A. au trimis 
aliaților pe baza acestui program 
diferite materiale în valoare de 
peste 12,4 miliarde de dolari.

Președintele a declarat că Sta
tele Unite întîmpină și unele di
ficultăți în aplicarea programu
lui lor de „securitate mutuală“.

In raport se afirmă că studie
rea politicii externe sovietice „a 
dus la concluzia că trebuie să 
se imprime mai multă flexibili
tate și continuitate programului 
de ajutor economic pentru străi
nătate pentru a se permite gu
vernului american să facă 
unor împrejurări speciale și să 
contracteze angajamente pe ter
men lung“.

Ocupîndu-se de activitatea 
N.A.T.O., Eisenhower a arătat și 
el că „accentul principal seva pune 
și de acum înainte pe măsurile 
menite să îmbunătățească pregă
tirea de luptă a forțelor armate 
existente“.

In raport se arată că S.U.A. 
își continuă eforturile în vederea 
creării armatei vest-germane, al
cătuită din 12 divizii și aproxi
mativ 1.300 de avioane.

fată

sească acest nou mod de a aborda 
problema dezarmării, ni se pro
pune să ne învîrtim, ca și pînă 
acum, în cercul vicios în care ne 
învîrtim de 10 ani.

In afara propunerii sovietice 
mai sus menționate privitoare la 
nivelurile forțelor armate care 
reia propunerea prezentată ante
rior de puterile occidentale în a- 
ceastă chestiune, subcomitetului 
i s-a prezentat spre examinare o 
nouă propunere a S.U.A., Angliei 
și Franței cu privire la stabilirea 
unor niveluri mai ridicate ale for
țelor armate ale celor cinci puteri. 
Conform acestei propuneri se pre
vede ca efectivul forțelor armate 
ale U.R.S.S., S.U.A. și Chinei să 
fie de 2,5 milioane de oameni, iar 
ale Angliei și Franței de 750.000 
de oameni.

In felul acesta puterile occi
dentale au renunțat la nivelurile 
stabilite anterior de ele cu pri
vire la forțele armate ale celor 
cinci puteri, după ce Uniunea So
vietică se declarase de acord cu 
propunerea lor.

La discutarea problemei nive
lurilor, adesea ni s-a arătat că ac
tuala situație internațională nu 
ar permite să se treacă la sta
bilirea nivelurilor forțelor armate 
propuse actualmente de Uniunea 
Sovietică și anterior de puterile 
occidentale. Dar acest argument 
nu are nimic de a face cu starea 
reală de lucruri.

Anterjor cînd puterile occiden
tale au făcut propunerile lor cu 
privire la nivelurile forțelor ar. 
mate, situația internațională era 
mult mai încordată și compli
cată.

Abordînd chestiunea realizări) 
unui acord în problema atomică 
A. A Gromîko a spus:

La timpul său, Uniunea Sovie
tică și puterile occidentale căzu
seră d.F fapt de acord asupra or- 
dinei măsurilor pentru interzice
rea armei atomice, inclusiv scoa
terea ei definitivă din arsenalul 
statelor, pentru ea energia ato

Problema Saarului nu poate 
ii rezolvată îără participarea

R. D. Germane

cancelarului

1955, popu.

BERLIN 6 (Agerpres). — 
A.D.N. transmite: Departamen
tul presei de pe lîngă primul mi
nistru al R. D. Germane a dat 
publicității următoarele trei do
cumente : scrisoarea lui Otto 
Grotewohl, primul ministru al 
Republicii Democrate Germane, 
adresată lui Adenauer, cancela
rul Republicii Federale Germane; 
scrisoarea lui O. Grotewohl adre
sată doctorului H Ney, primul 
ministru al regiunii Saar, și 
scrisoarea lui L. Bolz, ministrul 
Afacerilor Externe al R. D. Ger
mane, adresată lui C. Pineau, mi
nistrul Afacerilor Externe al 
Franței.

Toate cele trei documente sînt 
consacrate problemei Saarului.

In scrisoarea lui O Grote
wohl, primul ministru al R. D. 
Germane, adresată cancelarului 
Adenauer, se spune printre al
tele :

La 23 octombrie . . . 
lația regiunii Saar a respins 
Statutul european al Saarului. 
împiedicînd implicit separarea 
regiunii Saar de Germania. Si
tuația creată în urma acestui 
fapt deschide perspective unei 
soluționări a problemei Saaru
lui, care să corespundă voinței 
populației saareze și întregului 
popor german.

Guvernul Republicii Democrate 
Germane a fost întotdeauna de 
părere că regiunea Saar consti
tuie un teritoriu german. Pe 
baza referendumului din 23 oc
tombrie 1955, poporul german 
așteaptă încetarea oricăror ac
țiuni urmărind subordonarea de 
stat și economică a regiunii 
Saar față de Franța, precum și 
recunoașterea și respectarea re
giunii Saar ca teritoriu german.

Se înțelege de la sine, se a- 
rată în scrisoare în continuare 
că la rezolvarea problemei Saa
rului trebuie să se țină seama 
de cerințele Franței în ceea ce 
privește asigurarea securității ei 
și trebuie de asemenea să fie 
reglementate interesele ei econo
mice. Totuși, tratativele care au 
și avut loc între guvernele R. F. 
Germane și Franței, se sublinia
ză în scrisoare, au urmărit scopul 
de a atrage și regiunea Saar — 
prin alipirea ei la Republica Fede
rală Germană — în pactul nord- 
atilantic.

O. Grotewohl arată că aceasta 
este în contradicție cu voința 
populației Saarului, exprimată 
cu prilejul referendumului. Sta
tutul Saarului, respins de popu
lația saareză, a servit scopurilor 
remilitarizării Germaniei occi
dentale, iar acum includerea re
giunii Saar în Republica Fede
rală Germană este menită să 
contribuie din nou la remilitari- 
zarea Germaniei occidentale.

Guvernul Republicii Democra
te Germane, se spune în scrisoa
re, propune guvernului Republicii 
Federale Germane să înceapă 
discutarea comună a problemei 
Saarului cu atragerea reprezen
tanților guvernului regiunii Saar. 
Guvernul R. D. Germane este 
gata să treacă la o asemenea dis
cutare fără să pună condiții de 
orice fel și așteaptă ca guvernul 

mică să fie întrebuințată exclusiv 
în scopuri pașnice. Este drept că 
înainte ca înțelegerea privitoare la 
ordinea interzicerii definitive a 
armei atomice să fie tradusă în 
fapt, mai rămîneau multe proble. 
me de soluționat. Totuși, chestiu
nile asupra cărora se ajunsese la 
un acord constituiau un progres. 
Acum, după cum se spune, „s-a 
pus cruce“ acestui . acord invo- 
oîndu-se greutățile controlului 
pentru îndeplinirea acordului asu
pra interzicerii definitive a armei 
atomice și scoaterea ei din arse
nalul statelor. Reprezentanții pu
terilor occidentale acum nici nu 
mai pomenesc măcar despre o 
astfel de interzicere a armei ato
mice și se limitează la declara
ții că la un moment dat, în vii
tor, această problemă va trebui 
discutată de către savanții spe
cialiști, doar discutată.

Unii încearcă să ne convingă 
că ar fi suficient să se rezolve 
problema încetării producției de 
armament atomic, amînîndu-se 
pentru un viitor nedeterminat re
zolvarea problemei interzicerii to
tale.

Propunerile puterilor occiden
tale privitoare la arma atomică, 
a spus A. A. Gromîko ca și pro
punerile privitoare la armamen
tele clasice sînt legate de tot fe
lul de condiții prealabile încît se 
exclude orice posibilitate de pro
gres și în această privință. în
suși faptul că printre condițiile 
prealabile care trebuie îndeplinite 
înainte de interzicerea producției 
armei atomice și chiar înainte 
de interzicerea experimentării a- 
cestei arme este cererea de a re
glementa problema germană, vor. 
bește de la sine și nu are nevoie 
de comentarii. Or tocmai acest 
lucru este prevăzut în propunerile 
franco-engleze prezentate în sub
comitet la 19 martie a.c.

După cum vedem, de fapt pro
punerile puterilor occidentale nu 
asigură rezolvarea nici a proble
mei armamentelor clasice, nici a 

Republicii Federale Germane să 
procedeze la fel.

In încheiere, O. Grotewohl sub
liniază că discutarea comună a 
problemei respective de către re
prezentanții guvernelor celor două 
state germane existente în mo
mentul de față și ai guvernului 
regiunii Saar ar demonstra voința 
fermă a poporului german de a 
obține restabilirea unității sale 
de stat și ar însemna un pas con
siderabil în opera de apropiere și 
realizare a înțelegerii reciproce in 
problema căii spre reunificare a 
întregii Germanii într-un stat iu
bitor de pace, democrat, indepen
dent și unit.

Concomitent, O. Grotewohl, 
primul ministru al R.D. Germane, 
a adresat lui H. Ney, primul mi
nistru al regiunii Saar, o scrisoare 
care coincide aproape în întregime 
cu scrisoarea sus-menționată către 
cancelarul Adenauer. In încheie
rea scrisorii, O. Grotewohl subli
niază : „In interesul apropierii și 
realizării înțelegerii reciproce 
dintre guvernele regiunii Saar și 
Republicii Democrate Germane, 
precum și în scopul stabilirii con
tactului și unor relații economice 
și culturale strînse între regiunea 
Saar și R. D. Germană, pentru 
sprijinirea reunificării pașnice a 
tuturor părților Germaniei, gu
vernul Republicii Democrate Ger
mane propune să se numească un 
reprezentant împuternicit perma
nent al regiunii Saar pe lîngă 
guvernul Republicii Democrate 
Germane, cu reședința la' Berlin. 
La rîndul lui, guvernul Republi
cii Democrate Germane este gata 
să numească un reprezentant 
împuternicit pe lîngă guvernul 
regiunii Saar.

In scrisoarea lui L. Bolz, mi
nistrul Afacerilor Externe al R.D 
Germane, către C. Pineau, mi
nistrul Afacerilor Externe al Fran
ței, datată din 4 mai 1956, sînt 
menționate tratativele care au loc 
în problema Saarului între gu
vernele Franței și Republicii Fe
derale Germane. In această scri
soare se spune printre altele : Gu
vernul Republicii Democrate Ger
mane declară din nou că la rezol
varea problemei Saarului trebuie 
să se pornească de la premiza că 
regiunea Saar constituie o par
te integrantă a Germaniei. O 
reglementare trainică a problemei 
Saarului este posibilă numai cu 
condiția ca ea să servească cauzei 
întăririi păcii în Europa și să co
respundă intereselor pașnice — 
mai cu seamă economice — atît 
ale poporului francez, cît și ale 
poporului german.

Guvernul RepubliciLapemocrate 
Germane consideră reglementările 
unilaterale între guvernele Fran
ței și Republicii Federale Germane 
ca incompatibile cu existența ce
lor două state germane și cu ce
rerea poporului german, înteme
iată din punct de vedere al drep
tului internațional, ca Germania 
să fie reunificată pe cale pașnică 
și democratică. Guvernul Repu. 
blicii Democrate Germane preci
zează că el nu va recunoaște nici 
un acord în problema Saarului, 
adoptat fără participarea lui.

problemei atomice, în ansamblu 
sau parțial. Se pune întrebarea : 
ce folos că propunerile puterilor 
occidentale se referă la problema 
atomică ? Absolut niciunul. Mai 
muilt, legînd într-un singur nod 
toate chestiunile privitoare la 
problema dezarmării și impunînd 
tot felul de condiții prealabile, 
aceste propuneri nu dau posibili, 
tatea să se facă nici măcar un 
pas înainte pe calea dezarmării.

Toate acestea confirmă încăo- 
dată necesitatea unei noi atitudini 
în rezolvarea problemei dezar
mării^ și anume de a se realiza 
mai întîi un acord în problema 
armamentelor clasice, ceea ce ar 
ușura posibilitatea unui acord și 
în problema interzicerii armei a- 
tomice.

La cele de mai sus, trebuie a- 
dăuga-t că guvernul sovietic s-a 
declarat gata să discute simul
tan și problema armamentelor 
clasice și problema interzicerii 
armamentului atomic, fără însă ca 
acordul cu privire la armamentele 
clasice să fie condiționat de un 
acord în problema interzicerii ar
mei atomice.

In încheierea declarației sale A- 
A. Gromîko a spus:

Este de regretat faptul că în 
subcomitet nu s-a putut obține 
un acord asupra fondului proble
melor examinate. Firește, ca și 
pînă acum, Uniunea Sovietică va 
depune eforturi pentru a contri
bui la rezolvarea problemei de
zarmării și își exprimă speranța 
că celelalte puteri interesate vor 
tinde de asemenea spre aceasta.

Nu este nevoie să se sublinieze 
importanța vitală pentru popoare 
a realizării unui acord în această 
problemă. Un astfel de acord, fie 
el la început chiar, limitat și atin- 
gȚÎnd doar unele chestiuni, ar con. 
stitui un important pas înainte pe 
calea micșorării continue a 
încordării internafion'ale, a stabi
lirii încrederii necesare în rela
țiile dintre state și a întăririi 
păcii generale.

Deschiderea 
expoziției „George 

Enescu“
Sub auspiciile Ministerului Cui. 

turii și Uniunii Compozitorilor 
din R.P.R., duminică la ora 13 
a avut loc în casa lui George 
Enescu din Calea Victoriei nr. 141 
deschiderea expoziției „George 
Enescu“ organizată cu prilejul 
comemorării unui an de la moar
tea marelui muzician romîn.

La solemnitate au asistat tova
rășii : Miron Constantinescu, L. 
Răutu, S. Bughici, acad. proj. 
Traian Săvulescu, Constanța Cră
ciun, M. Roșianu, maestrul eme
rit al artei M. Andricu, vicepre
ședinte al Uniunii Compozitorilor 
din R.P.R., artistul poporului 
George Georgescu, directorul Fi
larmonicii de Stat „George Enes
cu“, O. Livezeanu, vice președin
te al A.R.L.U.S, Steliana Năstă- 
sescu, vicepreședinte al Comite
tului executiv al Sfatului Popular 
al Capitalei, Petre Gheorghe, se
cretar al C.C. al U.T.M. maeștri 
emeriți ai artei Tiberiu Bredicea- 
nu, Zeno Vancea și Ion Chires- 
cu, artistul emerit D. Dinicu, di
rectorul Conservatorului de Stat 
„Ciprian Porumbescu“, reprezen
tanți ai organizațiilor obștești, 
artiști emeriți, laureați ai Premiu
lui de Stat, numeroși muzicieni, 
personalități ale vieții culturale, 
reprezentanți ai presei și radio
ului.

Despre viața și opera lui Geor
ge Enescu a vorbit George Brea
zul, profesor la Conservatorul de 
stat „Ciprian Porumbescu“

A luat apoi cuvîntul acad prof 
Traian Săvulescu, președintele 
Academiei R.P.R., care, după ce 
a subliniat că inaugurarea expo 
ziției „George Enescu“ constituie 
un eveniment în viața cultural 
artistică a poporului nostru, a 
amintit cu acest prilej că „nu 
se poate clădi o cultură fără 
cunoașterea și valorificarea a 
ceea ce a fost de seamă și pro
gresist în trecut“.

Acad. prof. Traian Săvulescu a 
relevat apoi atenția pe care re
gimul democrat-popular din țara 
noastră o acordă dezvoltării pa
trimoniului științific, artistic și 
cultural.

A vorbit apoi tovarășa Con
stanța Crăciun, ministrul Cultu
rii, care a spus între altele :

„Viața ilustrului muzician, care 
a fost puternic legat de poporul 
său și de plaiurile scumpei șale 
patrii, este o pildă de slujire în
flăcărată a artei pătrunsă de sen. 
suri umaniste, mijloc de înfră- 
ți*e a oamenilor.

George Enescu a fost o strălu
cită întruchipare a admirabilelor 
aptitudini creatoare ale poporului 
nostru.

In continuare, tov. Constanța 
Crăciun, a spus: „Expoziția pe 
care o deschidem astăzi este nu
mai fundamenlul pe care, cu spri
jinul specialiștilor, al cercetători
lor științifici și al tuturor celor 
care l-au cunoscut, al prietenilor 
și admiratorilor săi, se va înființa 
în viitorul apropiat Muzeul ,,Geor. 
ge Enescu“. In cadrul Muzeului 
„George Enescu“ vor fi create 
condițiile necesare pentru studie
rea amănunțită și valorificarea 
moștenirii artistice a marelui mu. 
zici an“.

Asistența a vizitat apoi expo
ziția. Sînt expuse partituri aparți- 
nînd marelui compozitor, viori și 
baghete ale maestrului, macheta 
casei natale, masca mortuară și 
mulajele mîinilor lui Enescu. în- 
tr-una din încăperi se pot vedea 
două piane la care cînta celebrul 
muzician. Pe panouri sînt expu
se numeroase fotografii din viața 
lui Enescu. precum și fotocopii 
după unele din scrisorile sale.

La inaugurare a avut loc o au
diție pe discuri a Rapsodiilor ro- 
mîne a I-a și a Il-a de George 
Enescu.

INFORMAȚII
Duminică dimineața s-a îna

poiat în Capitală venind din 
R.P.F. Iugoslavia, acad. Mihail 
Sadoveanu, vicepreședinte al Pre
zidiului Marii Adunări Naționale 
a R.P.R.

La sosire, în Gara de Nord, 
acad. Mihail Sadoveanu a fost 
întîmpinat de tovarășii : Mlhai 
Mujic, vicepreședinte al Prezi
diului Marii Adunări Naționale, 
Avram Bunaciu, secretar al Pre
zidiului Marii Adunări Naționale. 
Mihail Roșianu, C. Paraschivescu- 
Bălăceanu, membri ai Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale, C. 
Franțescu, director a. 1. al Pro
tocolului din Ministerul Afaceri
lor Externe și alții.

Au fost de față Nikola Vuja- 
novic, ambasadorul R.P.F. Iu
goslavia la București și Milutin 
Popovic, prim secretar al Am
basadei.

★
Luni, a părăsit Capitala îndrep- 

tîndu-se spre patrie, Helgi Jon- 
sson, membru al Asociației Islan- 
da-Romînia.

In timpul șederii în țara noas
tră, la invitația I.R.R.C.S., oas
petele a vizitat diferite instituții 
din Capitală și provincie.

La plecare, Helgi Jonsson a 
fost salutat de dr. I. Bogdan vi
cepreședinte al Institutului Romîn 
pentru Relațiile Culturale cu 
Străinătatea și funcționari supe
riori ai institutului.

★

Luni au părăsit Capitala prof. 
univ. Hiroshi Mi.nami, secretar 
general al Congresului național 
al culturii din Japonia și Wataru 
Yashima, șeful secției culturale a 
Consiliului General al Sindicate
lor din Japonia, membri' ai 
delegației culturale din Japonia, 
care ne-a vizitat țara la invita
ția Institutului Romîn pentru Re
lațiile Culturale cu Străinătatea.

(Agerpres)
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Călăreții romini se afirmă
DRESDA. — Sîrnbătă a început la Dresda un mare concurs 

internațional de călărie la care participă sportivi din R. Ceho
slovacă, R.P. Ungară, R.P.R., R.P. Polonă, R.F. Germană și 
R.D. Germană. întrecerile din primele două zile ale concursului 
s-au ridicat la un bun nivel tehnic și au prilejuit afirmarea 
călăreților romîni Gh. Teodorescu și D. Velicu cîștigători ai 
două din cele 4 probe disputate. In proba de dresaj categ. B. 
dotată cu Premiul regiunii Dresda reprezentantul nostru Gh. 
Teodorescu, pe calul Palatin, s-a clasat pe primul loc cu 590 
puncte. Locul doi a revenit călărețului cehoslovac K. Knop — 
559 puncte, iar pe locul trei s-a clasat tot un concurent romîn 
N. Mihalcea pe calul Mihnea, cu 555 puncte.

Un frumos succes internațional a înregistrat călărețul romîn 
Dumitru Velicu pe calul Fildeș. El a obținut victoria în Marele 
premiu al R.D. Germane (parcurs de v’nătoare grea), terminînd 
parcursul cu numai 4 puncte penalizare. Pe locurile următoare 
s-au clasat Szatola Albert (R.P. Ungară) cu 8 puncte penali
zare și R. Bartols (R. F. Germană) cu 9'/2 puncte penalizare.

Premiul Comitetului pentru sport și tehnică al R.D. Germane 
(parcurs de vînătoare mijlocie) a fost cîștigat de Albert Szatola 
(R. P. Ungară) urmat de Szomlay Lajos (R. P. Ungară) și 
Dumitru Velicu (R.P.R.).

Tinerele volei
baliste de la Vo
ința Sibiu au 
obținut duminică 
în cadrul cam
pionatului repu
blican a patra 
victorie consecu
tivă. Dînd dova
dă de o admira
bilă putere de 
luptă, ele au 
reușit să învingă 
redutabila echi
pă Constructorul 
București cu 3-1 
(15-13, 15-13,
11-15, 15-11).
Fotografia noa

stră a surprins 
o fază din 
timpul acestui 
meci.

t

Ì t

A. ROZEANU

Performante 
îmbucurătoare

Sîrnbătă șl duminică stadionul 
Republicii a găzduit prima etapă 
din cadrul celui de al III-lea 
campionat republican de atletism 
pe echipe. La startul întrecerilor 
au fost prezenți cei mai buni at- 
leți din țară, care deși se află la 
început de sezon au reușit totuși 
să înregistreze performanțe valo
roase.

In mare parte rezultatele înre
gistrate cu acest prilej au fost 
influențate de vînt și starea pis
tei (moale). Spre deosebire de 
campionatele de atletism pe echi
pe din anii 1954—1955, se obser
vă în acest an un interes deosebit 
din partea asociațiilor în ceea ce 
privește omogenitatea echipelor. 
Asociația Recolta și-a complectat 
în acest an echipa cu elemente 
tinere din mediul sătesc lucru 
care merită să fie menționat. Nu 
același lucru se poate spune des
pre sportivii asociației Știința, 
care au forfetat la o serie de 
probe. Pentru ridicarea perfor
manțelor în cadrul probelor de 
semifond și fond s-a aplicat me
toda maghiară de conducere a 
trenei cu schimbul, fapt care per
mite menținerea ritmului susținut 
în cursă.

Iată acum cîteva din rezulta
tele înregistrate în cadrul primei 
etape a campionatului divizionar 
de atletism :

200 m.b., Ion Wiesenmayer (D) 
22,4; 110 garduri, Ion Opriș (D) 
14,7; 400 metri plat, Ilie Savel 
(D) 48,6; 800 m„ Dumitru Bîrdău 
(D) 1:53,9; 1500 m. Victor Pop 
(D) 3:52,0 (la numai 0,4 secunde 
de recordul R.P.R.); 3000 metri 
obstacole, T. Strzelbinski (D) 
9:09,0; 5000 m. plat, C. Crecescu 
(D) 14:42,4 (NOU RECORD
R.P.R., vechiul record era de

V SMISI OV VUITORUL ADVERSAR
AL CAMPIONULUI LUMÌE

Turneul candidaților la campio
natul mondial de șah de la 
Amsterdam a luat sfîrșit cu o 
strălucită victorie a marelui mae
stru sovietic Vasili Smîslov.

La începutul anului viitor Smîs
lov urmqază să se întîinească 
pentru a doua oară consecutiv cu 
cel care de 9 ani deține titlul su
prem. Mihail Botvinik.

Aciualul succes ca și meciul 
pentru titlul suprem terminat la 
egalitate cu Botvinik în 1954, ca
tegorica victorie de la celălalt 
turneu al candidaților (Zürich), 
sau locul 2 la campionatul mon
dial din 1948, reprezintă o per
formanță rar întîlnită, care _ îl 
califică pe Smîslov ca cel mai in
dicat pretendent la titlul de cam
pion mondial.

S-au adeverit cuvintele mare-

despre jucătorii chinezi
Jucătorii romîni de tenis de 

masă și-au încheiat turneul în
treprins în R. P. Chineză susți- 
nind ia 6 mai o ultimă întîlnire 
în orașul Pekin pe care au cîști- 
gat-o cu 7—1.

La sfirșitul întîlnirii Angelica 
Rozeanu a făcut următoarea de
clarație reprezentanților presei : 
„Jucătorii din R. P. Chineză vor 
avea șanse serioase la viitoarele 
campionate mondiale ce vor avea 
loc in anul 1957 la Stockholm.

După campionatele mondiale de 
la Tokio și recentul turneu din 
R. P. Chineză pot să afirm că 
jucătorii chinezi posedă o tehni
că înaltă însă le lipsește expe
riența competițională internațio
nală Membrii echipei R.P.R. sînt 
încîntaț^Sle turneul întreprins în 
R. P. Chineză. Peste tot am fost 
intîmpinați cu multă căldură. Sîn- 
tem impresionați de uriașa dez
voltare a sportului în R. P. Chi
neză“.

lui maestru iugoslav Miilan Vid- 
mar, arbitrul campionatului mon
dial din 1948, care încă atunci a 
spus: „...jocul lui mi-a amintit 
de Cigorin. Smîslov este fără în
doială un mare talent. Noul cam
pion 
mult de furcă cu el. Smîslov are 
toate șansele să devină un con
curent foarte serios al lui Bot
vinik“

In vîrstă numai de 
(cu 10 ani mai tînăr 
decît viitorul său ad
versar)“, V. .Smîslov 
este reprezentantul ti
nerei generații de șa
hiști sovietici educați 
în școlile și casele de 
pionieri. Titlul de ma
estru și campion al 
Moscovei l-a cucerit 
pe cînd avea doar 17 
ani, iar la 19 ani i s-a 
acordat cel de mare 
maestru.

Talentul său 
lateral înclinat 
muzică — în 
canto — și-a 
consacrarea definitivă 
în minunatul joc 
celor 64 pătrate, 
care s-a dovedit 
desăvîrșit artist 
creator.

In căutarea lucruri, 
lor noi el a adus mul
te idei interesante, îm-

bogățind teoria șahului atît în 
ceea ce privește deschiderile cît 
și finalurile pe care le conduce 
cu o rară virtuozitate.

Cunoscîndu-i îndîrjirea în luptă 
și puterea de voință, dorința de a 

al lumii o să aibă desigur cîștiga și deo.sebitele-i calități 
putem afirma că surprinderea nu 
ne va fi mare dacă în anul ce 
vine va trebui să-i publicăm fo
tografia încununată de laurii su
premului titlu.

multi
si spre 
special 

găsit

35 de ani

onorifica

O spectaculoasă săritură la prăjină executată în cadrul primei 
etape a campionatului republicam de atletism pe echipe.

Foto R.
m.; Greutate femei : A. 
13,51 ; 10 km. marș : 
(L) 45:47,2; 80 metri 
Ana Șerban (Ș) 11,5.

CONSTANTIN GRECESCU 
maestru al sportului

14:42,6 șl aparținea atletului Ni
colae Bunea de la C.C.A. din 
1953). Lungime: Dumitru Pe
trescu (C) 7,10 m.; 800 m. femei, 
E. Buda (C) 2:16,5. Greutate bă
ieți: Nicolae Ivanov (D) 15,25

COSTIN
Roth (D) 
I. Baboie 
garduri :

O comisie regionala
Poate că nu ar mai fi tre

buit ca la 8 mai a.c. să amintim 
comisiei regionale de organi
zare a Spartachiadei de vară a 
tineretului din Cluj adevărul 
de mai jos, înscris în regu
lamentul Spartachiadei, la 
punctul 2, titlul „Conducere 

g și organizare“ : „Comisiile re- 
8 gionale vor răspunde de în- 
8 treaga activitate din cadrul 
§ Spartachiadei de vară a tine- 
8 retului în limitele teritoriale 

respective".
De ce, totuși, o facem ? Pen

tru a-i determina pe tovarășii 
din amintita comisie să-și re
vină din... oboseala de pe urma 
Spartachiadei de iarnă și, în 
sfîrșit, să înceapă să activeze.

Spre deziluzia sportivilor din 
regiunea Cluj, trebuie arătat că 
comisia lor regională de orga
nizare a Spartachiadei deși pe 

8 hîrtie, și-a întocmit un plan bo- 
8 gat, cu 15 puncte, cu date pre- 

cise și răspunderi, nu activează 
g decît la nivelul celui mai din 
8 urmă colectiv sportiv din re- 
jț giune. 
a Nu se țin măcar ședințele de 
8 lucru. Iar cînd se țin, se prac- 
§ tică un „sistem“ neserios, im- 
g provizat. 
8 în primul rînd, la ședințe. 
| din 11 reprezentanți ai comisiei 
g participă doar 4-5. Așa, de 
8 pildă, la ședințele din 20 martie 
? și 27 martie au fost prezenți

doar 5 tovarăși, cei care s» 
întîlnesc de obicei. Cu perseve
rență, lipsesc tov. Kovaci, de la 
secția culturală a sfatului popu
lar regional, dr. Boldur, de la 
secția agricolă, reprezentantul 
A.V.S.A.P. etc.

De la ședință lipsesc, fiind 
„ocupați“, desigur, toți acești 
tovarăși, care în mod teoretic 
fac parte din comisia regională 
de organizare a Spartachiadei 
de vară a tineretului. Caracte
rul neserios al activității comi
siei îl arată și faptul că însuși 
președintele comisiei, tov. Emil 
C. Pop, secretar al comitetului 
regional U.T.M., lipsește dese
ori de la ședință.

Comisia, aproape în între
gime, minus președintele ei și 
încă doi reprezentanți, abia de 
a izbutit să se strîngă în urmă 
cu puține zile. Cu acest prilej 
s-au adus la cunoștință cîteva 
date aflate întîmplător. s-a 
constatat trecerea termenelor 
de îndeplinire a unor sarcini 
din planul de muncă...

N-ar mai avea rost să comen
tăm mai mult această situație 
Comisia regională de organi
zare a Spartachiadei de vară 
a tineretului din Cluj trebuie 
chemată serios la ordine de că
tre Comisia centrală de organi
zare a Spartachiadei.

C. R.

O G>

Etapa
GOERLITZ 7 (Agerpres). — 

Prin telefon : După o zi de repaus 
la Wroclaw, marea competiție ci- 
clistă „Cursa Păcii“ Varșovia— 
Berlin—Praga, a continuat luni 
cu disputarea etapei a V-a pe tra. 
seul Wroclaw—Goerlitz (190 km.). 
A fost o cursă grea, desfășurată 
pe ploaie și vint, care a adus noi 
schimbări în clasament.

Ca și pînă acum, etapa a înce
put cu o evadare. La kilometrul 
5 s-au distanțat din pluton Vos
triakov (U. R. S. S.), Schur 
(R.D.G.), Krolak (R.P.P.), romînii 
Poreceanu, Moiceanu, Ion Vasile 
și alți 6 alergători. Avansul fuga
rilor crește mereu.

In plutonul mare, Constantin 
Dumitrescu și francezul Le Menn 
pedalează puternic pentru a limita 
diferența de timp. Intre timp 
Cestari, obosit de efort pierde 
tot mai mult teren și este întrecut 
de grupul lui Dumitrescu. Pore
ceanu, bolnav rămîne în urmă, 
dar luptă cu tenacitate pentru a 
termina etapa. La Goerlitz, Schur 
își dovedește din nou calitățile 
sale de sprinter și trece primul li. 
nia de sosire înaintea polonezului 
Wisniewski.

a 5-a
Clasamentul etapei: 1. G. Schur 

(R.D.G.) a parcurs 190 km. în 
5h34’42” (medie orară 34 km.); 
2. Wisniewski (R.P,P,) același 
timp; 3. Dimov (R.P.B.) 5h.34’44“; 
G. Moiceanu, primul dintre ci
cliștii romîni a sosit la 6 secunde 
cîștigînd 18 locuri în clasamentul 
general, 1. 'Vasile la 20 secunde, 
C. Dumitrescu la 6’10”. Pe echipe, 
etapa a fost cîștigată de R.P. Bul
garia. Formația noastră s-a clasat 
pe locul 6, și a urcat 3 locuri în 
clasamentul general. In clasamen
tul individual pe primul loc a 
trecut Gustav Schur cu timpul de 
21h.28’43”.

Remarci despre tir
Pe marginea competiției „Cupa Victoriei“

Standurile de tragere ale poli
gonului Tunari au găzduit în zi
lele de 4—6 mai a.c. competiția 
de tir „Cupa Victoriei", organi
zată de Casa Centrală a Armatei. 
Competiția a oțerit trăgătorilor 
noștri fruntași posibilitatea să-și 
dovedească stadiul la care au 
ajuns în acest moment în cadrul 
pregătirilor pentru Jocurile Olim
pice.

Cu toate condițiile atmosferice 
nefavorabile și cu toate că această 
competiție este de abia a doua din 
acest an, au fost înregistrate to
tuși performanțe de valoare prin
tre care două noi recorduri R.P.R. 
și unul egalat. Astfel, în prima zi 
a fost stabilit un rtou record 
R.P.R. la armă liberă poziția în 
genunchi (H. Herșcovici — Di
namo) cu 395 puncte și a fost 
egalat un alt record la aceeași

(Avtntul) a ocupat primul loc cu 
39 talere lovite. Rezultatul este 
foarte slab.

In ceea ce privește probele des
fășurate în ziua a doua vreau să 
remarc doar performantele obți
nute de I. Moscu (FI. Roșie), la 
proba feminină de armă liberă 
3x40 focuri pozifi'le în genunchi 
și culcat (391 
puncte).

In ultima zi 
rezultate foarte 
gistrat în proba 
cat, unde trăgătorul _____
Marin (Voința Or. Stalin) a reu
șit să treacă peste vechiul record 
R.P.R. rcalizînd 598 puncte.

Această performanță îl situează 
printre cei mai buni trăgători la 
această poziție.

In cadrul probei 
pentru prima dată s-a tras cu

și respectiv 397

a concursului, 
bune s-au înre- 
de 60 focuri cul- 

Cristea

de tal -re,

n

Progresul C.P.C.S—Locomotiva Constanța 4-2 un joc modest
Locomotiva București—Dinamo

# Iată-I pe marele maestru } 
ț Vasili Smîslov, în fața 

televiziunii elvețiene, inter- 
pretînd prologul operei „Pa
iațe“ de Leoncavallo, acom
paniat la pian de marele ma- 

e estru Taimanov, actualul 
» campion al Uniunii Sovie- 
/ tice.

De cîteva minute, jucătorii 
ambelor echipe (Progresul 
C.P.C.S., Locomotiva Con
stanța) își făceau obișnuita în
călzire pe terenul din spatele 
tribunelor stadionului Republi
cii. O disproporție foarte mare, 
ca fizic, făcea pe mulfi să 
creadă că tinerii fotbaliști ai 
echipei Progresul C.P.C.S. nu 
vor rezista „asalturilor" con- 
stănfenilor, mai dezvoltați, mai 
rutinați și, în plus, 
obțină un rezultat 
cum ne-a declarat

deciși să 
bun (așa 

antrenorul 
Humis) pentru a se »menține în 
plutonul fruntaș al categoriei 
B. seria a ll-a.

După ce arbitrul Handel- 
man — a cărui competență este 
foarte îndoielnică (a apreciat 
greșit ofsaid-urile, decizii în 
compensații, faulturi clare ne
sancționate etc., etc.) a fluierat 
sfirșitul jocului, publicul spec
tator și-a manifestat simpatia 
față de tinerii fotbaliști bucu
reșteni șl firește, dezaprobarea 
pentru jocul lipsit de orizont 
al Locomotivei Constanța.

Jocul dintre echipele Progre
sul C.P.C.S. și Locomotiva 
Constanța a prilejuit o între
cere sportivă admirabilă, a ofe
rit

Remarcabile calități puse în valoare
calitate de-a lungul celor 90 
minute. Firește nu toți cei 22 
fotbaliști au contribuit la cali
tatea spectacolului. De data a- 
ceasta, cei care merită felicitări 
călduroase sînt tinerii de la 
Progresul C.P.C.S. care la ora 
actuală alcătuiesc o echipă 
tînără dar cu o matură concep
ție de joc, și, de asemenea, fără 
îndoială și antrenorul Augustin 
Botescu. Inceptnd cu portarul 
Cîmpeanti și terminînd cu ex
trema stingă Văcaru, tinărul 
„11" al Progresului C.P.C.S. a 
dovedit că știe să joace un 
fotbal modern, să conducă în 
viteză balonul, fără să-l pă
streze inutil la jucător. In plus 
ei știu să folosească driblingul 
atunci cînd jocul tl cere, să 
tragă puternic și din orice po
ziție la poartă. Personal, am 
apreciat întreaga echipă, dar 
mai cu seamă pe cîțiva fotba
liști care au lăsat o impresie 
deosebită. Greavu — fundaș 
sting — un tînăr de 17 ani, a 
demonstrat un bun joc de cap, 
o detentă remarcabilă. Schwei- 
linger, stoper, este sigur la să-
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riturile înalte, distribuie de 
multe ori mingi precise. Crea
tor a fost jocul lui Mihăilescu. 
Impetuos în atac, activ în 
apărare, cu un șut foarte pu
ternic și precis, tinărul mijlo
caș are toate condițiile pentru 
a ajunge (muncind conștiincios 
și pe viitor) un jucător de va
loare. Cărui spectator nu i-a 
plăcut jocul lui Mateianu ? Un 
centru, astăzi, trebuie să fie 
principalul realizator — îi spu
nea antrenorul Botescu, înainte 
de meci. Mateianu a fost un 
„elev" ascultător. A înscris 
două goluri, tocmai atunci 
clnd echipa era condusă cu 1-2

Așa cum începuse campio
natul anul acesta, Locomotiva 
Constanța dădea impresia că 
pornește hotărîtă „la drum“ 
pentru a reveni în categoria din 
care anul trecut a plecat. Mulți 
spectatori s-au întrebat dumi
nică pe bună dreptate: cum au 
învins constănțenil în prima 
etapă a actualului campionat 
cu un scor atît de categoric:

7-0 ? A fost echipa Dinamo 
Bîrlad atît de slabă sau con- 
stănțenii au prestat atunci un 
joc de înalt nivel ? E firească 
întrebarea. Locomotiva Con
stanta a pierdut duminică în 
fața unei echipe mult mai ti
nere cu un scor sever. Geor
gescu, portarul constănțean, a 
scos de patru ori balonul din 
plasă. Echipa desfășoară a- 
tacuri la întîmplare, negîndite. 
Nu există o concepție de joc 
precisă, cel pufin în jocul de 
duminică. Constänfenii au ju
cat de foarte multe ori balonul 
pe sus, cu toate că bătea un 
vlnt puternic. Oare antrenorul 
Humis n-a putut sezisa această 
defecțiune ? La acest capitol 
fotbaliștii de la Progresul 
C.P.C.S. au oferit „o lecție" din 
care și constänfenii au de în
vățat. Oaspeții nu luptau pen
tru cucerirea balonului deși

puteau s-o facă, fiind mai ro- 
buști. Nici pasele n-au fost pre
cise. Fundașii preferau să de
gajeze tare, înainte, gîndind că 
astfel îndepărtează pericolul. 
Dar acesta, de regulă capri
cios, nu se îndepărta. Dimpo
trivă, din două, trei pase pre
cise, Buzeșan, lenei, Mihăi- 
lescu și ceilalți coechipieri ai 
Progresului C.P.C.S., făceau ca 
balonul să se afle din nou în 
,,spațiul periculos". Aci, fante
zia creatoare a lui 
Dumitrescu, Văcaru îți spunea 
cuvîntuL

Față de jocut prestat dumi
nică, constänfenii trebuie să 
glndească foarte serios la com
portarea lor viitoare, lin lucru 
e clar de pe acum : categoria 
In care activează ei este difi
cilă. Nimeni nu-i va putea pro
mova Intr-o categorie su
perioară pînă nu practică un 
fotbal de calitate, vădit, firește, 
prin rezultate concludente.

R. CALARAȘANU

Sofia 1—0

Mateianu,

NU TOTUL
rit un fotbal de foarte bună linger, stoper, este sigur la să. w-X a

SPECTATORII VĂD 1) A K

Jucătorii de la Progresul C.P.C.S. au marcat încă un gol. Au ținut seama de...

...Sfaturile antrenorului Bot eseu sînt ascultate cu multă aten
ție. Ca dovadă, priviți acest instantaneu luat la citeva minute 
înainte de începerea meciului, în cabină.

Foto D. F. DUMITRU
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Șutul extrem de puternic al Iui 
Georgescu în min. 50 a pecetluit 
rezultatul întîlnirii internaționale 
de fotbal dintre Locomotiva Bucu
rești și Dinamo Sofia. Victoria 
bucureștenilor este meritată. Jo
cul dintre cele două formații a 
însemnat o luptă epuizantă, de
seori foarte dură (la care au con. 
tribuit ambele echipe), o luptă 
pentru victorie, specifică unui joc 
de campionat. în prima repriză 
bulgarii domină, dar nu reușesc 
să concretizeze superioritatea în 
cîmp. In schimb, fn partea a doua 
a jocului, ceferiștii sînt aceia care 
presează insistent poarta lui Der- 
venski. In general despre această 
partidă nu se poate spune că a 
satisfăcut. Au existat greșeli și de 
o parte și de alta. Oaspeții „se 
pierdeau“ regulat la marginea ca
reului de 16 m. Jucătorii noștri 
combinau deseori fără folos, tri
miteau pase care erau Intercep
tate cu ușurință de fotbaliștii 
bulgari. In fața porții însă, au 
fost mai periculoși.

Arbitrul jocului T. Firan a fost 
nevoit să intervină deoseri pentru 
a tempera „zelul“ fotbaliștilor 
celor două echipe. Durități ne- 
permise au existat din ambele 
părți. In plus trebuie înfierat ges
tul nesportiv al lui Seredai care 
și-a insultat adversarul, după ce 
acesta îl faultase.

Flacăra PIoești— 
Progresul București 

2 — 0 (1—0)
Luni după amiază s-a disputat 

pe stadionul Republicii în prezen
ța a peste 30.000 de spectatori 
întîlnirea restanță de fotbal din 
cadrul campionatului categoriei 
A. dintre echipele Progresul Bucu
rești și Flacăra PIoești. Echipa 
ploeșteană a dominat majoritatea 
timpului obținînd o meritată vic
torie Cu scorul de 2-0 (1-0). Cele 
două puncte au fost realizate de 
interul stînga A. Munteanu.

(Agerpres)

Fotografia noastră a surprins-o 
în timpul desfășurării concursului 

probă, la totalul celor 3 poziții 
(H. Herșcovici), cu 1168 puncte.

In legătură cu proba de armă 
liberă vreau să remarc două lu
cruri. In primul rînd faptul că la 
pozifia în genunchi pe locul doi 
s-a clasat tînăra trăgătoare 
I. Zvonevski, cu 389 puncte, care 
a concurai în echipa de băieți a 
asociației Dinamo. Prin rezultatul 
obfinut ea a întrecut o serie de 
sportivi fruntași printre care 
C. Antonescu, I. Slrbu, N. Cojo- 
caru și alții. In al doilea rînd, 
un fapt de asemenea îmbucurător: 
la totalul celor trei probe, un nu
măr de 9 trăgători au trecut de 
1140 puncte, lucru care nu s-a 
mai înttmplat și care ne arată 
saltul calitativ înregistrat de 
către majoritatea trăgătorilor 
fruntași.

Din păcate nu se pot spune lu
cruri prea bune despre desfășu
rarea probei de 50 focuri de skect 
(talere aruncate din turn). La 
această probă, Țuculescu

pe cunoscuta sportivă I. Moscu 
de armă liberă, poziția culcat.
muniție de fabricație romînească 
și care a dat rezultate la fel de 
bune ca și cea de import. Antre
namentul slab pe care tl au tră
gătorii la această probă a făcut 
însă ca rezultatele să nu fie încă 
cele scontate. Pe primul loc s-au 
clasat Gh. Fior eseu (Flacăra) cu 
89 talere lovite.

Lupta pentru cucerirea victo
riei pe echipe s-a încheiat in fa
voarea formației Casei Centrale 
a. Armatei, urmată de Dinamo, 
Progresul, Voința și celelalte.

Nu vreau să vorbesc despre im
portanta concursurilor pentru noi; 
este cunoscută — și această com
petiție a dovedit aceasta. Tocmai 
de aceea consider necesar ca Co. 
misia centrală de tir, asociațiile, 
să organizeze cit mai des aseme
nea concursuri. Și încă ceva: LA 
ACESTE COMPETIȚII ASOCIA
ȚIILE SA ANTRENEZE CIT MAI 
MULȚl SPORTIVI.

H. HERȘCOVICI 
maestru al sportului

• Sportiva engleză Thelma 
Ilopkins a stabilit un nou record 
mondial la proba de săritură în 
înălțime cu performanta de 1,74 
m. Vechiul record era de 1,73 m. 
și aparfinea atletei sovietice A- 
lexandra Ciudina.

• Luni seara a sosit în Capi
tală cunoscuta echipă engleză de 
rugbi „Harlequin“ din Londra 
care va susține două întîlniri 
prietenești în compania rugbiști- 
lor romîni. Sportivii englezi în
torc vizita făcută anul trecut în 
Marea Britanie de echipa selec
ționată a orașului București. Din 
echipa „Harlequin“ fac parte nu
meroși jucători selecționați în 
repetate rînduri în echipele repre-
zentative ale Angliei, Scoției 
Țării Galilor.

Pe aeroportul Băneasa sporti
vii englezi au fost salutați 
prezentanți ai Comitetului pentru 
cultură fizică și sport, membri ai 
Comisiei centrale de rugbi și nu
meroși rugbiști bucureșteni.

de re-

• CICLISM. Ultima etapă a 
competiției cicliste „Cupa Recol
ta“ desfășurată pe traseul Bucu- 
rești-Găești-București (130 km.) a 
fost cîștigată de reprezentantul 
asociației C.C.A., I. Constanti- 
nescu. în clasamentul general al 
competiției pe primul loc s-a 
clasat dinamovistul Ștefan Ștefu. 
Pe echipe, victoria a revenit re
prezentanților asociației Dinamo.

© FOTBAL. In Campionatul 
categoriei A de fotbal s-au mai 
înregistrat duminică următoarele 
rezultate: C.C.A.-Dinamo Bacău 
8-0 (5-0), Flamura Roșie Arad- 
Știința Cluj 4-0 (2-0) ; Progresul 
Oradea-Dinamo București 1-0 
(1-0) ; Dinamo Orașul Stalin- 
Mineru! Petroșani 2-1 (2-1),

In clasament conduce echipa 
C.C.A. care totalizează 11 puncte 
din 6 partide susținute, urmată 
de echipa Flamura Roșie cu 10 
puncte realizate din același nu
măr de meciuri.
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