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abatajele minei Petrila, o 
zi de muncă a trecut ca 
celelalte. Dar iată, încep

cel criticat, 
pierdea acum a- 
proape o oră pînă 
ce colivia va pu
tea să-l transpor
te la locul de 
muncă.

Asemenea „mici" 
incidente li se ’n- 
tîmplaseră și lui 
Ursache și lui 
Popescu, dar alt
fel parcă se pur
tase atunci in
structorul decît 
acum, cu Marin.

— Nu se poate, 
are ceva cu mine! 
Altfel...

însă greșeala s-a re-
nouă 
toate 
să apară pe tabla mare, bătută 
în cuie groase pe unul din pe
reții sălii de apel, primele re
zultate. Cei de la sectorul I 
și-au întrecut și astăzi sarci
nile de plan cu cîteva procen
te. La fel, cei de la sectorul II. 
Dintre toți însă, cei de la 
„patru" s nt parcă cei mai 
bucuroși. Cele 20 de procen
te depășire fac ca fiecare să 
mai întîrzie pentru cîteva 
clipe aci în sală, să mai schim
be unul cu altul păreri și im
presii. în acest sector lucrea
ză multe brigăzi de tineret și 
utemiștii, cum le spun vîrst- 
nicii tuturor, au făcut și azi 
treabă bună. Printre cei care 
se bucură acum se află și un 
tînăr înalt, cu vorba domoală. 
„Cine-i acest copil" ? ai 
drăzni să spui la prima 
dere. Este Marin Nicolae, 
cretărul utemiștilor de la 
torul IV, el însuși miner. De 
cind a absolvit cursurile școlii 
de calificare, Marin Nicolae 
lucrează în brigada lui Mircea 
Movilă, și nu ca un tînăr 
oarecare. Minerii din sectorul 
IV au numai cuvinte de laudă 
atunci cînd pronunță numele 
lui Marin Nicolae, iar utemiș
tii i-au acordat încrederea să 
conducă treburile organizației 
de aici. Cuvîntul său este as
cultat cu 
de șeful 
nerii și 
și chiar 
Toate acestea 
le-a obținut prin munca de zi 
cu zi. A muncit, a perseverat 
și a învins.

Să tot fie aproape doi ani 
de cînd în gară la Luneni
— pentru prima dată în viață
— un grup de tineri și-au 
strîns mîinile.

— Noi sîntem ploeșteni; 
dar voi ?

— Noi ? De prin părțile la
șului 1

Apoi fiecare își luă în mînă 
valiza 
avuție, 
șoseaua ce duce către școala 
minieră.

De la 
trecut o
Noii sosiți căpătară primele 
noțiuni despre minerit.

Cîteva zile în șir, pe Marin 
Nicolae ceilalți elevi l-au vă
zut amărît. Nu spunea nimă
nui nimic. Numai 
seară în fața lui 
izbucni :

— Ce!
Auzi, măi
ce pentru

Pe Marin Nicolae îl criticase 
unul dintre instructori că întîr- 
ziase de la practica din subte
ran. Colegii lui deja coborîse- 
ră In mină, iar el. Marin Nico-

în. 
ve- 
se- 

sec-

multă luare aminte 
sectorului, de ingi- 
tehnicienii de aci, 

de directorul minei. 
Marin Nicolae

„îndesată“ cu întreaga 
și toti se înșirară pe

sosirea noilor elevi a 
săptămînă, două...

că într-o 
Radu Ion

pe mine !Au necaz
Jenică, să mă criti- 
un fleac de nimic.

Cînd 
petat, instructorul l-a criticat 
din nou.

— Pierde vară 1 i-au spus 
elevii mineri.

— Nu-i adevărat, nu-i ade
vărat. N-aveți dreptate.

In noaptea aceea nu a fost 
chip ca somnul să se lipeas
că de Marin Nicolae. Cuvin
tele care-l supărau atît de 
mult îi mai stăruiau încă în 
minte. Adevărul insă în scurt 
timp a învins încăpățînarea. 
Colectivul, în care lupta să se 
încadreze acum și el, nu l-a 
lăsat. Ajutat la timp, Marin 
Nicolae a devenit un elev sîr- 
guincios nu numai la carte, ci 
și la practica din subteran. La 
lămpărie, la instructajul ce li 
se făcea ori de cîte ori cobo
rau în mină, Marin Nicolae 
putea fi văzut alături de cei
lalți colegi. Maistrul miner 
care răspundea de practica ele
vilor l a îndrăgit atît de mult, 
îneît de multe ori în zilele de 
repaus l-a invitat la el acasă.

S-au terminat lunile de școa
lă și cele de practică.

Proaspeții absolvenți ai 
Iii miniere din Lupeni au 
repartizați în producție, 
existat și din aceia care 
eschivat să meargă acolo 
școala îi repartizase, dar 
tia au fost prea puțini.

Niciodată nu va uita Marin 
Nicolae ziua aceea cînd ală
turi de Ursache Dumitru și 
Mihăilă Gheorghe a făcut pen
tru prima dată cunoștință cu 
oamenii și cu conducerea mi
nei Petrila. Un fapt îi stăruie 
în minte: dragostea cu care 
cei de Ia Petrila i-au înconju
rat pe noii veniți. Se părea că 
se cunosc de cînd lumea. In 
marea familie a minerilor pe- 
trileni, Marin Nicolae și cei
lalți doi colegi ai săi s-au în
cadrat efectiv în producție. E 
drept că Marin ar fi avut posi
bilitatea să lucreze la birou, 
ferit oarecum de preocuparea 
celor ce scot din adîncul pă- 
mîntului „pîinea industriei“. 
Dar nu, el se calificase miner 
și meseria sa îi era dragă.

In brigada lui Movilă Mir
cea, unde fusese repartizat să 
lucreze, Marin Nicolae deprin
se și mai temeinic a îmbina 
cunoștințele teoretice din școa
lă cu munca practică. E drept, 
la început existau și unele 
greutăți. Lopătatul cărbunelui 
sau săparea pilugilor pentru 
armarea abatajului nu-s ușor 
de înfăptuit. Ajutat de briga
dier și de ceilalți membri din 
brigadă, Marin Nicolae se stră
duia să nu rămină cu nimic 
mai prejos decît ceilalți ortaci.

Se înțelege că rezultatele 
bune obținute în producție de 
Marin Nicolae au făcut ca și 
cîștigul său să crească lună de 
lună. La început 4-500 Iei, iar

Șco- 
fost 

Au 
s-au 
unde 
aceș-

pe luna martie el a cîștigat a- 
proape 900 Iei.

De la venirea lui Marin Ni
colae la Petrila a trecut o 
lună, două... un an... In sala 
de ședințe a sectorului se ți
nea ședința de dare de seamă 
și alegeri a organizației de 
bază U.T.M. de sector. Ve
chiului 
lipsurile

Acum 
mai în 
oamenii
- II 

spunea el — de cînd a venit 
la noi la mină. La început, 
am avut mai puțină încredere 
în el. Azi însă pot 
brigada pe mînă căci 
gur că nu mă va face 
minerilor.

Marin se înroși la 
privi brigadierul drept în ochi 
și apoi îi șopti ceva lui Ne- 
goiță, care ședea alături.

Ședința fu de a dreptul fur
tunoasă. Mulți l-au lăudat cu 
această ocazie pe Marin, alții 
însă nu au pierdut din vedere 
să-i reamintească că uneori nu 
învață cu perseverență, și, în 
sfîrșit, alții, pe un ton hazliu 
că este timid ca „o fată mare“. 
S-au mai spus poate în acea 
ședință și alte cuvinte la a- 
dresa lui Marin Nicolae. Azi, 
însă, cînd utemiștii din sector 
i-au încredințat lui Marin con
ducerea treburilor organizației, 
lipsa de perseverență la învă
țătură i se pare cea mai gravă 
lipsă a lui. Această lipsă vrea 
mai întîi s-o lichideze.

Și ție, tinere care intențio
nezi să urmezi drumul parcurs 
de utemistul miner Marin Ni
colae, îți s'nt deschise largi 
perspective în această profe
siune de seamă. De condițiile 
tot mai bune de muncă și de 
viață pe care regimul demo
crat-popular le creează celor ce 
muncesc în patria noastră poți 
să te bucuri și tu.

Greutățile începutului nu tre
buie să te slăbească. La capă
tul drumului vei încerca, ase
menea mulțor tineri care au 
îndrăgit meseria de miner, 
bucuria că faci și tu parte din 
rindurile celor ce scot din a- 
dlncul păm’ntului comorile pe 
care le ascunde — mîndria de 
a face parte dintr-un detașa
ment de nădejde al eroicei 
clase muncitoare.

„Scînteia tineretului“

GHID CULTURAL
■)

O CĂLĂTORIE
ÎN BUCUREȘTIUL DE-ALTĂDATA

Ne-am obișnuit să vedem 
Bucureștiul zi de zi. să ad
mirăm străzile, bulevardele 
largi, clădirile vechi ca și pe 
cele noi. primăvara să ne 
plimbăm pe malul Dîmboviței, 
prin parcuri, fără să ne gîn- 
dim vreodată la faptul că mul
te din toate acestea, cu decenii 
în urmă — și bineînțeles sub 
altă înfățișare decît cea pe 
care o vedem noi azi — au 
fost privite și admirate de lo
cuitorii Bucureștiului din acea 
vreme.

Viafa fremătătoare, tipurile 
atît de diverse de oameni, 
personajele adeseori pitorești, 
atunci ca și. acum, au inspi
rat pictorilor și sculptorilor 
opere valoroase.

Toate aceste opere de artă, 
oglindind viata, oamenii și o- 
biceiurile din București de-a 
lungul vremii sînt strinse și 
păstrate cu grijă într-un mu- 
znu „Bucureștiul in arta plas
tică".

în muzeu sînt exouse 
crări ale sculptorului 
Georgescu. ale oictcrù'ui
Aman. Pătroșcu. Szatmarj 
Tablourile înfățișează aspecte 
din Bucureștiul de altădată. 
Alături de „Casă la Herăs
trău" de G. Pătrașcu, se află 
„Recepție la palatul dom
nesc în 1843“, Sînt puse fa- 
(ă-n fa(ă două feluri de viată. 
Pe de 0 parte palatul străluci
tor, boieri ghiftuifi, îmbrăcafi 
tn mătăsuri și blănuri, pe de 
altă parte căsufa sărăcăcioa-

In
i'n 
Th.

să așezată pe malul lacului 
Herăstrău, pe atunci neasanat.

Vizitînd muzeul poți afla 
multe despre tipurile de oa
meni din București, despre în
deletnicirile lor. O plnză înfă
țișează un sacagiu, alta niște 
surugii, vînzători de zarzava
turi. taraful de lăutari al lui 
Ochi Albi, (igănci cu flori și 
alte asemenea tipuri caracte
ristice epocii.

Un desen înfățișează pe 
Baș-boierul lord Filipescu lă- 
făindu-se pe un divan orien
tal p’in cu perne. Semnifica
tivă îndeletnicire!

Revolufia de la 1848 este 
di asemenea puternic reflec
tată în arta plastică a vremii. 
Figura luminoasă a lui Băl- 
cescu apare atît în pictură 
cît și în sculptură, ca și alte 
figuri înaintate ale epocii: 
General Magheru, Ana Ipă- 
tescu etc.

Acest muzeu prilejuiește vi
zitatorului o că'ătorie cu un 
secol în urmă pe străzile, prin 
mahalalele de altădată ale 
Bucureștiului, o cunoaștere a 
celor ce în acea vreme popu
lau orașul.

Cunoscînd cîteva crîmpeie 
din viafa trecută a Bucureș
tiului nostru vom putea apre
cia mai bine înfățișarea lui 
actuală, ne vom bucura mai 
mult de înflorirea lui continuă 
tn prezent. Cunoscîndu-l mai 
bine ne vom lega și mai pu
ternic de el.

R. ȘERBAN
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Proletari din toate fările, uniți-vă !
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Sport,

care

noii rafinării,

TINERII MEI

va furniza energia electrică 
întreprinderilor 8 

industriale din împrejurimi și 8

sector.
birou i se arătaseră 
manifestate în muncă, 
vorbea un miner ceva 
vîrstă. Vorbea despre 
din brigada lui.

cunosc pe Marin —

* VICTOR GHIDARCEA 
CONSTANTIN BUCUR :

Utemiștii, tineri harnici și en
tuziaști.

* I. ȘERBU : Unele obser- 
vații cu privire la școlile de 
tractoriști.

Vești bune.
Ce spectacole se vor pre

zenta î-n Decada dramaturgiei 
originale.

să-i las 
sînt si
de rîsul

față, își

Elevii Școlii profesionale me
talurgice de ucenici din Oradea 
se bucură de condiții optime 
pentru pregătirea lor multilatera
lă. In noua clădire a școlii au 
fost amenajate ateliere înzestrate 
cu 108 mașini-unelte Introduce
rea curentului industrial a per
mis ușurarea și totodată perfecțio
narea continuă a procesului de 
producție, economisindu-se circa 
25.000 lei. De asemenea s-a reu
șit" ca toate mașinile unelte să fie 
individualizate cu motor propriu.

Elevii școlii vor lucra, sub în
drumarea atentă a tovarășilor 
maiștri și a muncitorilor vîrstnici 
cu experiență îndelungată, piese 
care nu s-au fabricat pînă acum 
în școală : capete divizoare, ma
șini de frezat lemn, mașini mo
derne de găurit, mobilă populară, 
chei franceze etc.
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8 pentru electrificarea agricultu- g 
8 rii. In fotografie: exterioare 8 
| ale noii termocentrale electrice 8 
8 în lucru. |
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t blocului complex 8 
pentru producerea benzinei, 3 
uleiurilor de cea mai fină caii-8 
tate și a unor produse auxi-1 
liare. Procesul de distilare a £ 
țițeiului se va face după cele 8 
mai înaintate metode. Noua ( 
construcție este realizată cu6 
ajutorul instalațiilor de rafina
re și a documentației sovie
tice. Blocul complex de ulei 
are instalații de dezasfaltare, 
parafinare. furfurol, desalinare

8 etc. Paralel cu lucrările de 
strucție a rafinăriei, se 
struiește o termocentrală, 
capacitate de 18.000 kw.

* N.A.T.O. — inslrumental 
încordării internaționale.

* Azi sosesc la Moscova 
Guy Mollet și C Pineau.

■ir Comunicatul comun al de. 
legațiilor Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice și Parti
dului Socialist Francez.
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lin nou cuptor 
al tineretului

alTn întîmpinarea celui de 
Il-lea Congres al U-T-M.. pre
cum și în vederea realizării cu 
succes a angajamentului luat 
față de partid de a da 4-600 
tone otel peste plan și 270 șar
je rapide, tineretul de la oțe- 
lăria Siemens Martin a Com
binatului metalurgic Reșița a 
luat sub patronajul său 
rul nr 3, numindu-1 al 
cuptor al tineretului.

In noaptea de 12 mai 
orele 4 acest cuptor a fost în
cărcat pentru prima oară după 
reparații capitale de brigada de 
tineret condusă de prim topi 
torul utemist Ludovic Bribil.

cupto- 
doilea

Corespondent
RADU PETRE

Rezemat de un indicator pe 
jumătate dărîmat și pe care a- 
bia se putea descifra „Drăgu
șeni—1 km.“, „Berești—16 km”, 
așteptam ivirea unei mașini sau 
a unei căruțe. După o noapte de 
neodihnă, răcoarea și umezeala 
acelei dimineți mă pătrunseseră 
pînă la oase.

îmi pierdusem aproape orice 
speranță și îmi priveam îndurerat 
picioarele ce urmau să calce glo
dul celor 16 km., cind, gonind 
besmetic. apăru un camion ce se 
opri brusc în drum.

N-am mai stat la gînduri. 
Eram gata să trec primul picior 
peste oblonul de la spate cînd 
mașina zmucind, o luă din loc 
Spre marele meu noroc, în acea 
clipă cîteva mîini mă prinseră 
și mă aruncară tocmai în spatele 
cabinei.

Cei din mașină numai conte
neau din rîs. Eu îmi roteam pri
virile de la unul la altul. Toți 
tineri, băieți și fete zideau; -rî- 
deau într-una. Deodată, privind 
mai atent, zării pe banca de 
lîngă mine un bărbat în vîrstă 
singurul de altfel în mijlocul a-

U.T.M. 
„Tudor 
vecină

nu-mi 
vremea 
bine ca

CONDIȚII OPTIME
In creșterea și educarea uceni

cilor s-a evidențiat în mod deose
bit tovarășul maistru instructor 
Iuliu Oros de la lăcătușeria me
canică. El se străduiește să pre
dea elevilor cunoștințele practice, 
să-i inițieze în cunoașterea și a- 
plicarea metodelor înaintate de 
lucru.

Munca depusă de acest colectiv, 
nu a fost zadarnică. In primul tri
mestru, 98 la sută din elevi au 
fost declarați promovați. Printre 
aceștia sînt mulți fruntași la în
vățătură. Nicolae Bologan și Pa- 
vel Piatoma. membri în comite
tul organizației de bază U.T.M., 
s-au preocupat nu numai de însu
șirea cunoștințelor, ci și de spri
jinirea elevilor care asimilează 
mai greu materia predată.

In școală se pregătesc cadre 
calificate în meseriile de strun-

gări, frezori. raboto'i, lăcătuși, 
mecanici, forjori, auto-mecanici, 
tîmplari etc. In cursul aces
tui an urmează să absolve școala 
210 ucenici. încă de la începutul 
anului ei s-au angajat să-și în
sușească materiile predate pentru 
ca odată ajunși în producție să 
obțină o productivitate a muncii 
cît mai mare.

Succesele obținute de elevi, fap
tul că majoritatea sînt promo
vați, se datorește în mare mă
sură conducerii școlii, în frunte cu 
tovarășul director Sasu Gheorghe, 
care se preocupă cu grijă părin
tească de rezolvarea tuturor, pro
blemelor de coordonare a muncii 
în școală, de educarea elevilor în 
spirit comunist.

Corespondent 
IGAN LAZOC

CIOCANUL 
PLIMBĂREȚ
A cui a fost ideea să aducă 

un ciocan electric de 750 kg. in 
sec(ia forju a uzinelor „23 Au
gust" nu se știe, dar n-a j ist o 
idee rea. Cit de mult ar folosi 
acest ciocan — mai ales in zi
lele cu un debit mic de abur și 
aer — necesar pentru funcționa
rea celorlalte ciocane I

In curind se va împlini un an 
șt jumătate din ziua în care nu
mitul ciocan a pătruns triumfat 
în atelier. A fost coborît de pe 
vagon cu grijă și despachetat de 
imbrăcămintea-i de seîndură. Dar 
tot entuziasmul s-a frînt aici. 
Ciocanul a fost lăsat să tinjeas- 
că într-un coif al atelierului vre
me de trei săptămîni. Apoi, nu 
se știe din a cui dispoziție, a fost 
urcat iar pe vagon și expediat un
deva în (ară. Unii spun că ar fi 
fost văzut prin hala de forjă a 
Uzinelor „Progresul" din Brăila 
— alții că l-ar fi văzut prin luna 
august a anului trecut prin for
ja uzinelor „Steagul roșu" din 
Orașul Stalin. Destule presupu
neri ; adevărul e că pină în luna 
septembrie, ciocanul s-a „plim
bat". în această lună a venit ia
răși în același atelier al forjei 
uzinelor „23 August". Dar, vai, 
n-aș fi vrut să-l mai văd. Avea 
o înfățișare jalnică. Dacă la în
ceput sclipea ca soarele, acum 
părea bătrin, gîrbovit. ruginit pe 
alocuri și cu vopseaua jupuită.

De data aceasta, cei in drept 
(serviciul mecanicului șef și ate
lierul întreținere forjă) au tre
cut să-i caute un loc. I-au găsit 
locul, i-au turnat fundația și în 
luna decembrie l-au statornicit în 
atelierul forja mare, fiind gata 
de lucru. I-au făcut și cuptor de 
deservire, dar nu lucrează. Stă 
ca o piesă de decor și adună pra
ful pe el în straturi Se spune că 
„n-ar corespunde" (cu toate că 
nimeni nu s-a obosit să facă vreo 
încercare) și de aceea direcția 
tehnică și serviciul planificării se 
tem să-i creeze un plan de în* 
cărcare.

Pe bună dreptate, forjării se în
treabă adesea :

— Ce să fie cu ciocanul ăsta ?
— Păi nu e bun... Nu func

ționează cum trebuie.
— Dacă-i așa, de ce să-l 

să ocupe locul unui ciocan care 
s-ar putea folosi ? De ce este me
reu trambalat dintr-un loc in
tr-altul ?

Această întrebare trebuie pusă 
mai tare, pentru a fi auzită și de 
direcția uzinelor „23 August" 
din Capitală.

Corespondent 
TRAIAN BADULESCU

cere organizația de bază 
din gospodăria colectivă 
Vladimirescu“, gospodărie 
cu noi.

Le-am dat-e și acum 
pare rău. Au muncit în 
aceasta mai mult și mai
orieînd. Fierarul nostru, utemistul 
Ion Glăvan, a lucrat chiar și du
minica. Cînd campania a început 
toate atelajele erau reparate 
și puse la punct. Frații Ion și 
Trifan Mușat au selecționat și 
tratat singuri întreaga cantitate 
de grîu necesară însămînțărilor de 
primăvară. Din momentul în care 
a început campania, cele două 
echipe de tineret, una. la grădină, 
sub conducerea lui Dumitrache 
Blaga, secretarul utemiștilor, și 
alta la cîmp, condusă de Costel 
Bouroșu, au fost întotdeauna în 
fruntea întrecerii. N-aș greși de 
loc afirmînd că în primăvara a 
ceasta tinerii au muncit cu adevă
rat 
conducerea gospodăriei le-a în
credințat plantarea a 5 hectare 
de livadă cu meri și caiși, lucru 
pe care de altfel l-au și îndeplinit. 
Frații Costel, Mihai 
Bouroșu, Ion Mușat, tudorița 
Androne, Mărgărita 
Prodan, Tăchel și Vasile 
sînt utemțști și tot atîția frun
tași cu care întreaga noastră 
gospodărie se mîndrește.

Bătrînul se opri. învălui în
tr-o privire caldă, prietenoasă 
pe tinerii ce nu osteniseră a se 
zbengui, ș-apoi, ca un ecou al gîn 
durilor sale, îl auzii din nou :

— Nu. Cît or să mă mai țină 
picioarele, n-o să-i las niciodată 
singuri pe tinerii mei.

In aceeași clipă mașina, in- 
trînd pe ulițele comunei Berești, 
opri în fața unei clădiri, pe pere
tele căreia, pe o tăbliță sta scris: 
„Uniunea Tineretului Muncitor. 
Comitetul raional Berești, regiu
nea Galați“. Coborîrăm. Din mul 
țimea tinerilor, secretarul de par
tid apăru lîngă mine.

— Zici că pleci,, nu? îmi în- 
1 ovvo-u t’nse 0 mînă noduroasă și arsă 
TaTXiă ' de soare și strîngîndu-mi-o pe a 
ZapaGa mea, șe recomandă :

— Ștefan Munteanu.
Ș. ION

lui 
cu 

notă 
Mă 
ce

cestor tineri. Iși îndreptă și el 
privirile către mine și se opri din 
ris. Cîteva clipe mă privi între
bător, apoi strigă spre a fi auzit 
de toți':

— Ia mai tăceți dracului 1
Se aplecă către mine.
— Te-ai lovit undeva ?
11 privii atent. întreaga 

înfățișare ca și tonul cald 
care îmi vorbise îi dădba o 
de bunătate, de prietenie,
mai însufleții puțin în vreme 
el reluă vorba.

— Nu le-o lua în nume 
rău. Așa-s ei : cînd se pornesc 
ris nu-i mai poți opri. Altfel sînt 
tineri serioși și tare de treabă.

— Nu, nu sînt supărat și nici 
nu m-am lovit.

Bătrînul rămase tăcut, privin- 
du-mă atent, în vreme ce tinerii 
din mașină continuau să se hirjo- 
nească, să rîdă și chiar să cinte.

Recăpătîndu-mi liniștea, și bine
înțeles reportericeasca curiozitate, 
prinsei a-1 iscodi pe bătrin : 
' — Unde mergeți ? Cu ce prilej 
v-ați gătit așa de sărbătoare?

— Zici că ne am gătit. Păi 
cum altfel ? Doar mergem la con
ferința raională U.T.M. 
delegații organizațiilor 
rnuna Drăgușeni.

— Și dumneata ești
— O, nu, eu sînt 

organizației de partid 1 
podăria colectivă. Vedeți, e cam 
nu știu cum, dar eu niciodată nu 
mă despart de tinerii mei. M-am 
hotărît să merg la conferință să 
le spun tuturora, pe cuvîntul meu 
de comunist, ce fel de tineri a- 
vem noi în gospodărie.

Se opri o clipă, mă privi, apoi 
mă întrebă :

— Dumneata mergi ?
Am priceput că trebuie să fie 

vorba de conferință și am clătinat 
negativ din cap.

— Păcat. Ai fi aflat multe lu
cruri despre tinerii din gospo
dăria noastră. La noi în gospo
dărie tinerii sînt inima ei. In 
această primăvară, dacă n-ar 
fi fost ei. nu știu cum am fi scos-o , 
la capăt. încă mai era : 
pe uliți, : cînd utemiștii s-au nă
pustit pe capul meu pentru a le,-da 
încuviințare să cheme la între--

de
pe

Sîntem 
din co-

utemist ? 
secretarul 
din gos-

patos. La propunerea lor, 
01

și Ilinca

și Ioana
B'.aga

lăsăm

Pentru Festivalul Mondial
al Tineretului

Clubul răsună de glasurile ve
sele ale tinerilor adunați aici. 
Intr-o sală cîntă muzica. Perechi, 
perechi, băieți și fete se învîrtesc 
în ritmul amețitor al unui vals. 
Intr-un colț, după o liniște ce nu 
promite a dura mult, un grup de 
iineri izbucnesc în hohote de rîs 
molipsitor. Aci se organizează 
jocuri de societate. într-un colț 
mai ferit se dezleagă diferite cu
vinte încrucișate, rebusuri. Ești în
clinat să crezi că te afli la un bal 
al tineretului, care se va termina 
abia în zori. Dar această impre
sie îți este spulberată de țîrîitul 
unei sonerii care-i adună pe zgo
motoșii participant! într-o spați
oasă sală de spectacole. Și iată că 
enigma se Iasă dezlegată. In acest 
club are loc plenara Comitetului 
raional Dzerjinski al Comsomolu- 
lu-i din Moscova.

Două seri la rînd activul comi
tetului raional de Comsomol s-a

Răsfoind paginile ziarului 
„KOMSOMOLSKAIA PRAVDA“

Plenara a hotărît 
printre altele:

• • Să se organizeze întîlniri cu ;
• tineretul din țările de democrație :
• populară, seri de muzică, de cîn- •
: tece și dansuri populare. •
• •• • Să se convoace o consfătuire :
• a crescătorilor de porumbel din •
• raion. Să se organizeze creșterea •
• porumbeilor în cadrul cercurilor •
• tinerilor naturaliști din școli. :
• «Să se organizeze schimburi •
• de programe artistice între colec- • 
; tivele de artiști amatori ale citi- ;
•• burilor și întreprinderilor. Pentru ?
• Festivalul raional să se creeze un •
• cor compus din 300 de persoane, £
• cîteva orchestre de estradă, de ;
: instrumente cu coarde, fanfare. ?

i

întrunit pentru ca să dezbată, să 
alcătuiască împreună un plan de

pregătire pentru Festivalul raio
nal, unional și mondial al tine
retului și studenților.

După un scurt referat cu privire 
la sarcinile organizațiilor de Com
somol în legătură cu pregătirile 
pentru festivaluri, comsomoliștii 
au început să discute cum să facă 
Festivalul cît mai vesel, cît mai 
frumos și mai plin de conținut.

Șokarev, responsabilul artistic 
al Parcului central de cultură și 
odihnă „Gorki“, a explicat în fața 
unui auditoriu numai ochi și, ure
chi cum se confecționează măștile, 
și costumele de carnaval. Au ur-' 
mat apoi instructorii de dans care 
au arătat cum se dansează fru
mos, lucrători ai Casei Centra'e. 
de modele care au prezentat noi 
modele de rochii și costume. In 
pauză, Emma Antonovskaia i-a 
învățat pe tovarăși cum să orga
nizeze jocuri de masă.

Spațiul rezervat acestui articol 
ne pune în grea încurcătură. Pro
punerile făcute de comsomoliști 
spre a fi incluse în planul de acți
une au fost atît de variate, atît de 
interesante, atît de numeroase și

de originale, îneît nu ne putem 
permite să le enumerăm pe toate. 
Ne vom mărgini să pomenim doar 
despre unele propuneri ca înmul
țirea porumbeilor, întrecerea între 
brigăzile de tineret dintre care cele 
mai bune să participe la Festiva
lul raional, înfrumusețarea cămi
nelor de tineret, înfrumusețarea 
străzilor etc.

HAIDEȚI SA NE INTRECEM1

Activul de Cohisomol din.Odesa 
a adoptat în cadrul unei adunări 
o chemare la întrecere către com
somoliști și întregul tineret din 
orașele Uniunii Sovietice pentru 
cea mai bună pregătire în vederea 
Festivalului unional al tineretului. 
Printre altele, tinerii djn Odesa 
s-au angajat să construiască în o- 
rașul lor 5 stadioane, 2 bazine de 
înot, 5 cinematografe de vară și 
alte construcții cultural sportive, 
să instruiască cel puțin 1.000 de 
conducători pentru cercurile de ar
tiști amatori, să sădească 50.000 
de copaci, să crească 20.000 de po
rumbei, să aducă la Festival

„Dragi prieteni, tovarăși!
In vara anului 1957, în capitala Patriei noastre. Moscova,va 

avea loc cel de-al Vl-lea Festival Mondial al Tineretului și Stu
denților „Pentru pace și Prietenie"...

Festivalul Mondial va fi precedat de Festivalul unional al tine
retului sovietic. Concursurile tinerilor artiști amatori vor începe în 
întreprinderi, instituții, colhozuri, sovhozuri, S.M.T.-uri și instituții 
de învățămînt. După aceea vor avea loc festivaluri raionale, oră
șenești, regionale, de ținut și republicane, care vor lua sfîrșit prin- 
tr-o serbare la Moscova. Aceasta va constitui un fel de concurs 
de selecționare a reprezentanților tineretului sovietic la Festivalul 
Mondial...

In vara anului 1957, din Vest și din Est, de la Nord și de la 
Sud se vor înfttlni la Moscova delegați la Festivalul Mondial. Ei 
vor străbate mii de kilometri prin țara noastră. Pe tot parcursul 
lor, să-i întîmpinăm pe oaspeții noștri cu căldură și prietenie, să 
înconjurăm cu atenție și grijă solii țărilor apropiate și 
îndepărtate 1

DIN APELUL C.C. AL U.T.C.L ȘI AL COMITE
TULUI ANTIFASCIST AL TINERETULUI SOVIETIC

Peste 200 de tineri muncitori, 
studenti, elevi din școlile medii 
și tehnice s-au adunat duminică 
15 aprilie la Casa Sindicatelor 
din Moscova. Ei au venit la ba
lul închinat celui de-al Vî-lea 
Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților. Cele 14 săli au ră
sunat de veselia participan(ilor.

Tinerii moscovifi au avut în 
rîndurile lor și oaspeți — repre
zentanți ai țărilor care au găzduit 
festivalurile trecute. Cehul Vla- 
dimir Kobuistr, ungurul Szekelyi 
Bela. romînul Vasile Florea și al
ții au împărtășit din experiența 
festivalurilor care au avut loc în 
tarile lor.

In fotografie: un grup de par- 
ticipanfi la balul din Sala Co
loanelor a Casei Sindicatelor.

CĂTRE TINERII 
SOVIETICA.

50.000 buchete de flori. Fiecare 
comsomolist va sădi un pom al 
Festivalului, fiecare va pregăti 
pentru Festival o mască, un cos
tum, un batic, un dar pentru prie
teni. Ne pare rău, dar. nici de astă 
dată nu putem enumera tot ce-și 
propun să facă tinerii din Odesa 
în cinstea Festivalului.

II VOM INTIMPINA PE OAS
PEȚI CU FLORI

Fiecare comsomolist de la arte- 
lul „Koopigrușka“ din Moscova 
s-a angajat să crească acasă flori 
de cameră pentru împodobirea în
căperilor unde vor locui oaspeții 
la Festival. Unele muncitoare au 
hotărît să facă răzoare ale Festi
valului prin curțile lor. Ele vor 
crește gherghine, gladiole și alte 
flori pentru oaspeții lor dragi.

Totodată acești comsomoliști au 
hotărît să organizeze un curs de 
jumătate de an pentru a căpăta 
cunoștințe elementare de limbă 
engleză. Pentru aceasta ei primesc

ȘI TINERELE DIN UNIUNEA

ajutorul comsomoljstelor Lilia Le- 
vina și Liudmila Iavici, studente 
ale Institutului pedagogic de lim
bi străine din Moscova.

★ ★

Pînă la Festivalul Mondial al 
Tineretului și Siudenților pen
tru Pace și Prietenie de la 
Moscova mai sînt multe luni. 
Multe ape vor mai fi purtate 
în albiile lor. multe trenuri se 
vor mai scurge pe liniile lor fe
rate, multă fontă va mai fi turnată 
în forme de tinerii oțelari, multe 
norme vor mai fi depășite, dar 
încă de pe acum comsomoțiștii, ti
nerii sovietici din fiecare între
prindere, colhoz, S.M.T., sovhoz, 
instituție, școală se gîndesc ce tre
buie să facă ca întîlnirea tinerilor 
de pe toate continentele să fie îr.. 
tîmpinată cum se cuvine, ca acest 
eveniment să fie o sărbătoare lu
minoasă a tineretului lumii, a 
prieteniei tot mai strînse a tinerei 
generații iubitoare de pace diti 
toate țările lumii. i



Utemiștii, tineri 
harnici și entuziaști

Pe marginea conferinței orășenești U. T. Mi Arad

Tineretul participă cu însuflețire 
la acțiunile din cadrul „Lunii pădurii“

Conferința organizației orășe
nești U.T.M. Arad care și-a des
fășurat de curînd lucrările a fă
cut o analiză temeinică a activită. 
ții organizațiilor U.T.M din oraș, 
în toate domeniile de activitate. 
Mai pe larg au fost dezbătute 
problemele privind ridicarea pro
ductivității muncii și reducerii 
prețului de cost In întreprinderi și 
stilul de muncă al comitetului o- 
rășenesc U.T.M., în special pri
vind munca cu organizațiile de 
bază mici.

Pentru izbînda noului
în darea de seamă a comitetu

lui orășenesc U.T.M. prezentată 
de tov. Ladislau Komlodi, prim 
secretar al comitetului orășenesc, 
se spune despre tînărul Valea 
Curtu de la uzinele de vagoane 
„Gheorghi Dimitrov" că în ultima 
vreme a prezentat cabinetului teh
nic 5 propuneri de inovații din 
care erau amintite: un port cuțit 
pentru reglarea și schimbarea 
rapidă a cuțitului, un dispozitiv 
de filetat cu scoaterea automată a 
cuțitului din șpan la capătul fi- 
letului, un dispozitiv de strunjit 
cu 6 cuțite în stea etc.

Darea de seamă și apoi dele
gații în intervențiile lor la discu
ții au dezbătut mai multe pro
bleme privind contribuția tineri
lor și în special a utemiștilor la 
introducerea tehnicii noi în proce
sul de producție. Delegatul Moise 
Traian. secretarul comitetului 
U.T.M. al uzinelor textile „30 De- 
cembrie“. a relatat faptul că ute
miștii și tinerii au adus o contri
buție însemnată la mărirea vite
zei fuselor, ceea ce a dus la spo
rirea productivității muncii cu 2 
la sută. Tot aici s-a vorbit despre 
ajutorul reciproc al tinerilor din 
brigăzile de tineret de la filatura 
uzinelor „30 Decembrie“.

La uzinele de vagoane „Gheor
ghi Dimitrov“. , se spune în darea 
de seamă, ttnerii s-au alăturat cu 
însuflețire inițiativei tov, Ivantie 
Grada și losif Nagy privind sta
bilirea unor norme științifice de 
lucru, corespunzătoare nivelului 
tehnic actual de utilare.

Podea Toma, delegat din par
tea organizației U.T.M de la fa
brica metalurgică „Fierarul“ a a- 
rătat printre altele că o brigadă 
de tineri a propus și realizat o ino
vație în urma căreia se obțin e- 
conomii anuale de 60.000 lei, iar 
un tînăr tehnician de aci a pro
pus fabricarea la „Fierarul“ a 
balamalelor pian, care se impor
tau, lucru care a fost realizat.

Despre Însușirea și aplicarea 
tehnicii noi de către tineri au vor? 
bit și alți delegați de la fabrica de 
mașini-unelte „losif Rangheț", fa
bricile textile „Tricoul roșu” și 
„Teba", precum și de la Atelierele 
șt Depoul C.F.R Arad. Tot în con
ferință s-a vorbit și de rezultatele 
pe care îe-au adus toate acestea.

De pildă. Ia uzinele „Gheorghi 
Dimitrov" unde 70—80 la sută din 
numărul muncitorilor sînt tineri, 
planul producției globale, produc
ției marfă (tonaj și valori) și pe 
sortimente. în primul trimestru al 
acestui an, au fost depășite. Ast
fel au fost date peste plan 16 va
goane pentru cereale, 10 vagoane 
pentru minereu, 1 vagon cintar 
ți 60.793 tone piese diferite, în 
valoare de 6.876.000 lei. Brigă
zile de tineret de la filatura uzi
nelor „30 Decembrie“ au dat peste 
plan ptaă la 1 Mai 20.000 kg.

Pionierii din țara noastră 
au primit daruri de la pionierii 

sovietici
Nenumărate sînt legăturile de 

prietenie dintre pionierii din țara 
noastră și cei din Uniunea Sovie
tică. Darurile ce și le trimit unii 
altora cu diferite ocazii, schim
burile de scrisori în care își po
vestesc despre activitatea lor pio
nierească și multe altele, sînt 
manifestări ale prieteniei trainice 
ce-i leagă pe micuții ce poartă 
cravata roșie din cele două țări.

O verigă nouă a venit să se 
adauge la această frumoasă și 
sinceră prietenie. In timpul vizi
tei pe care delegația Marii Adu
nări Naționale a R.P.R. a făcut-o 
în Uniunea Sovietică, membrii 
delegației s-au întîlnit în dese 
»înduri eu pionierii sovietici, care

Un nou cuptor rotativ 
de topire a fontei

La uzina metalurgică din Ba
cău a fost terminat montajul unui 
cuptor rotativ de topire a fontei 
care funcționează cu combustibil 
lichid. Realizare a unui colectiv 
de ingineri și tehnicieni din uzi
nă, noul cuptor cu o capacitate de

Concert comemorativ închinat 
creației lui George Enescu

Duminică seara a avut loc în 
sala Ateneului R.P.R. un concert 
comemorativ închinat creației ma
relui nostru muzician George 
Enescu de la a cărui moarte s-a 
împlinit de curînd un an.

In program au figurat: Șapte 
cîntece pe versuri de Clement 
Marot, Sonata a IlI-a în stil ro- 
mînesc pentru vioară și pian, 
fragment <irn opera „Oedip“ și 

fire, depășindu-și cu 5.000 kg. 
propriul angajament, iar tinerele 
țesătoare din aceeași uzină au dat 
peste plan 70.000 m. țesături, din 
care se pot confecționa 11.687 că
măși bărbătești și 8.754 rochii de 
damă.

Lucrările conferinței organiza
ției orășenești U.T.M. Arad au de
monstrat faptul că utemiștii și ti
nerii din întreprinderile orașului 
și-au însușit documentele celui 
de al II-lea Congres al P.M.R. 
și luptă pentru transpunerea lor în 
viață.

Din darea de seamă și din dez
baterile conferinței a reieșit că 
în această direcție mai sînt și de
ficiențe.

Schimbul de experiență între 
organizațiile de bază și brigăzile 
de producție s-a făcut în mică mă
sură. S-a vorbit, de pildă, că nu 
s-au extins metodele brigăzilor de 
tineret conduse de Pantelimon Bo- 
dea și Dșlamarian Pavel de la 
uzinele „Gheorghi Dimitrov“, bri
găzi care luclfază în contul anu
lui 1958.

Darea de seamă a arătat că din 
cei peste 4000 utemiști care lu
crează nemijlocit în producție în 
întreprinderile, orașului, doar 3600 
își îndeplinesc sarcinile de plan.

Delegații la conferință au cerut 
noului organ să se preocupe de 
ridicarea tuturor muncitorilor ti
neri la nivelul fruntașilor. In acest 
sens conferința a hotărît ca pe 
lîngă fiecare utemist sau tînăr 
care lucrează sub plan să fie 
repartizat un tînăr fruntaș care 
să-l ajute. Delegații în cu- 
vîntul lor au propus, iar apoi 
conferința a hotărît ca noul comi
tet orășenese U-T.M, să se ocupe 
și pe mai departe de organizarea 
tinerilor muncitori în brigăzi de 
producție, să dea o mai mare a- 
tenție îndrumări^ muncii acestor 
brigăzi pentru «Fele să-și trăias
că cu adevărat viața. Au mai fost 
lua le hotărîri menite să ducă la 
înlăturarea absențelor nemotivate 
de la lucru, întărirea posturilor 
uțemiste de control, stimularea 
tinerilor fruntași și a brigăzilor 
precum și crearea de cursuri de 
minim tehnic.

Entuziasmul cu care utemiștii 
și tinerii din întreprinderile ora
șului Arad luptă pentru transpu 
nerea în viață a sarcinilor reieșite 
din lucrările celui de al doilea 
Congres al partidului, reiese și din 
angajamentele luate de delegați, 
în întîmpinarea celui de al doilea 
Congres al U.T.M. De pildă, de
legatul Vasile Ionisie, secretarul 
comitetului U.T.M. al uzinelor 
„Gheorghi Dimitrov", s-a angajat 
ca pînă la congres utemiștii și 
tinerii uzinei să realizeze econo
mii însemnate. Angajamente fru
moase și-au mai luat și tinerii 
întreprinderii „Tricoul Roșu“ și 
altele.

Organizații vitregite
La capitolul realizări, darea de 

seamă n-a omis să vorbească 
despre realizările întreprinderilor 
„mici” și a cooperativelor mește
șugărești. S-a amintit de faptul 
că cooperativa „Precizia“ produce 
ceasuri deșteptătoare și magneto- 
foane, că la cooperativa „Oțelul" 
se produc strunguri mici pentru 
piese de mare precizie, că la coo
perativa „Artex“ se creează mo
dele noi, elegante, de îmbrăcămin
te, că s-a organizat și festivalul 

i-au rugat să transmită calde 
salutări prietenilor lor romîni, 
pentru care le-au înmînat și 
daruri frumoase lucrate de mîi- 
nile lor. Duminică dimineața, pio
nierilor din Capitală le-au fost 
înmînate darurile trimise de pio
nierii sovietici. Tovarășii Tiță 
Florea, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale și Romulus 
Zăroni, membri ai delegației, au 
venit în mijlocul pionierilor, la 
Palatul lor, să le înmîneze aceste 
frumoase daruri. Pionierii le-au 
primit cu multă bucurie. Printre 
ele. sînt un frumos steag pionie
resc, albume cu vederi și desene 
lucrate de pionieri, casete lucrate 
din traforaj, machete, tablouri și 
multe altele.

1,5 tone fontă, conceput după cele 
mai noi cuceriri ale tehnicii, a 
elaborat zilele acestea primele 
șarje de fontă specială. Din a- 
ceastă fontă se toarnă o serie de 
piese de schimb pentru tractoare 
și autocamioane grele.

Cvartetul op. 30 pentru pian, 
vioară, violă și violoncel, în 
primă audiție.

Și-au dat concursul pianistul 
Valentin Gheorghiu, violonistul 
Ștefan Gheorghiu și violoncelis
tul Radu Aldulescu, artiști eme- 
riți, violistul George Popovici și 
basul Gabriel Năruja.

Concertul a fost viu aplaudat. 
(Agerpres) 

modei de primăvară. De asemenea 
s-a vorbit de întreprinderile și 
cooperativele producătoare de mo
bilă ca „Gheorghe Doja“, „1 Mai”, 
„Solidaritatea timplarilor”, unde 
datorită măiestriei neîntrecute a 
muncitorilor și cooperatorilor, mo
bila de lux lucrată de ei este 
prețuită nu numai în țară ci și 
peste hotare, la iîrgurile interna
ționale de la Leipzig, Plovdiv, 
Zagreb și New De’hi. Și cum era 
și firesc, darea de seamă a evi
dențiat contribuția tinerilor la rea
lizarea acestor produse.

Cam la atît s-a rezumat darea 
de seamă cu privire la activitatea 
organizațiilor de U.T.M. din între
prinderile „mici". Totuși delegații 
au arătat că munca comitetului 
orășenesc U.T.M. cu organizațiile 
de bază mici a fost nesatisfăcă- 
toare, că acesta s-a purtat cu or
ganizațiile de bază mici ca un 
tată vitreg. Delegați ca Mureșan 
Ștefan de la Centrul Mecanic, 
Schriffert Marta de la „Tricoul 
Roșu“, Rammer losif de la „Ar
tex”, Ionisie Vasile și alții au 
dezbătut pe larg această pro
blemă. Ei au criticat faptul că in 
aceste organizații vezi foarte rar 
venind activiști ai comitetului oră
șenesc U.T.M., iar atunci cînd vin 
sînt „grăbiți“ și-ți cer situații „ur
gente“ de care are nevoie comi
tetul orășenesc.

Așa cum au cerut delegații, 
noul comitet orășenesc va trebui 
să-și îmbunătățească stilul de 
muncă. Este adevărat că majo
ritatea acestor întreprinderi în 
fiecare an își îndeplinesc și chiar 
își depășesc planul. Totuși comi
tetul orășenesc va trebui să vadă 
că în asemenea întreprinderi ca 
„Fierarul“, cooperativa „Artex", 
fabrica de conserve „Refacerea” 
și altele sînt mulți tineri slab ca
lificați care nu-și îndeplinesc sar
cinile de producție, rebutează pro
dusele, depășesc consumul de ma
terial etc. și deci vor trebui aju
tați să-și ridice calificarea.

Cunoscînd însă și experiența 
pozitivă a acestor organizații de 
bază, comitetul orășenesc ar putea 
generaliza metodele lor și în or
ganizațiile mai mari. De pildă, 
utemiștilor de la „losif Rangheț“ 
care n-au reușit în ultima vreme 
să organizeze nici o reuniune to
vărășească, le-ar putea ajuta ex
periența în această direcție a u- 
temiștilor de la „Artex“. De ase
menea în organizarea echipelor 
artistice la „7 Noiembrie", „losif 
Rangheț" i-ar ajuta experiența do- 
bîndită de organizațiile U.T.M. de 
la „Ecaterina Varga“, „Teba“, 
„I.F.I.L. Cherestea", „21 Decem
brie” și altele.

De asemenea delegații la confe
rință au cerut cu insistență co
mitetului orășenesc să înlăture 
rigiditatea, metodele bătrînești 
din activitatea sa, să aprecieze la 
justa ei valoare munca organiza
țiilor de bază mari și mici și în 
consecință să le dea ajutorul cu
venit.

♦
Conferința a mai analizat pe 

larg și alte probleme, ca de pildă 
educația comunistă a tineretului 
învățămîntul politic de organiza
ție, participarea tineretului la con 
cursul „Iubiți cartea“, viața cul- 
tural-sportivă, munca organiza
țiilor U.T.M. în rîndul pionierilor, 
elevilor și studenților precum și 
din alte domenii de activitate.

Prin votul acordat noului or
gan (majoritatea covîrșitoare ,a 
membrilor au fost aleși cu una
nimitate de voturi) conferința și-a 
manifestat încrederea că hotărî- 
rile adoptate vor fi traduse în 
viață.

VICTOR GHIDARCEA 
CONSTANTIN BUCUR

Una din condițiile de bază pen- 
tru dezvoltarea continuă a agri
culturii noastre pe drumul socia
lismului este pregătirea cadrelor 
de agronomi, mecanizatori, zoo- 
tehnicieni etc.

înzestrarea agriculturii noastre 
cu un număr mare de tractoare 
și mașini agricole perfecționate 
cere printre altele pregătirea 
unui număr însemnat de tracto
riști.

Prin hotărîrea partidului și gu
vernului din ianuarie 1955 privind 
organizarea școlilor profesionale, 
a școlilor tehnice și tehnice de 
maiștri s-au stabilit o serie de 
măsuri care să asigure o temei
nică pregătire profesională și 
pentru tractoriști.

Hotărîrea partidului și guver
nului subliniază necesitatea legă
rii ucenicilor, a viitorilor munci
tori calificați, de procesul de 
producție, de unitățile productive 
în care ei vor munci. în momen
tul de față există însă o situație 
care îngreunează îndeplinirea a- 
cestei sarcini trasate de hotărîre, 
întruc't școlile de pregătire a 
tractoriștilor sînt tutelate de trei 
ministere: Ministerul Invățămîn- 
tului. Ministerul Agriculturii și 
Ministerul Gospodăriilor Agricole 
de Stat. în cadrul Ministerului 
Agriculturii, Direcția generală a 
pregătirii cadrelor are în subordi
ne un număr de școli, iar Direc
ția generală S.M.T. alt număr. Se 
pune întrebarea : de ce e oare ne
voie să se ocupe de această pro
blemă atîtea departamente cen
trale? De ce în cadrul unui sin
gur minister, (Ministerul Agri
culturii) două direcții generale 
au fiecare un număr de școli în 
subordine ?

Nimeni nu neagă faptul că Mi
nisterul Invățămîntului trebuie.

Tot mai mulți tineri și vîrstnici 
iau p’arte și anul acesta la acțiu
nea de refacere și protecție a fon
dului forestier al țării în cadrul 
„Lunii pădurii“.

Cu ajutorul organizațiilor de 
U.T.M. și pionieri s-au strîns a- 
nul acesta, numai în regiunile 
Timișoara, Oradea, București, 
Cluj, Stalin, Suceava, Ploești și 
Baia Mare, aproape 50.000 kg. de 
serrfiftțe forestiere, s-eu scos din 
pepiniere circa 500.000 de puieți 
și s-au confecționat peste 130.000 
de butași.

Utemiștii și elevii din Drighiu, 
regiunea Oradea, Aghireș, Be- 
clean și Năsăud, regiunea Cluj, 
Agnita, regiunea Stalin, Ciurea,

— vești IJUIlt'””*
In Școala medie de 10 ani t 

băieți din Rm. Vilcea tune- * 
ționează un post sanitar de J 
prim aiutor format din elevi ♦ 
ai cursului mediu.

Componenții postului șe o- J 
cupă de starea igienico-sani- t 
tară a claselor de curs, cori - î 
doarclor și dormitoarelor in- ș 
ternatului școlii.

In vederea concursului pos- ’ 
turilor școlare de prim ajutor,« 
postul școlii noastre s-a pre- i 
gătit temeinic ajutat fiind în « 
această muncă de către tov. Z 
profesor Rădulescu Florea, i 
președintele comitetului școlar ’ 
și membru în biroul raional de J 
Cruce roșie, de către elevul I 
Cîrstea Ion, precum și de că
tre tov. dr. S ntu, medicul 
școlii. La faza raională a con
cursului, postul s-a clasat pe 
primul Ioc, cu nici un punct 
negativ și urmează să se 
prezinte la faza următoare, pe 
regiune. Pentru aceasta, pos
tul își continuă pregătirile.

Cei cinci componenți ai pos
tului sanitar sînt toți fruntași 
Ia învățătură și disciplină și-și 
ajută în permanență colegii 
rămași în urmă la învățătură.

Corespondent 
N1COLAE N. POPA

o

★
Cărțile tehnice au căpătat 

o mare răspîndire printre oa
menii muncii din orașul Tur
da. Numai în cadrul „Săptă- 
mînii cărții tehnice“ Librăria 
Noastră a vîndut întreprinde
rilor de stat, instituțiilor, ele
vilor și muncitorilor peste 500 
volume.

In incinta fabricii „Electro
ceramica" s-a amenajat un 
stand cu cărți tehnice care a 
fost vizitat zilnic de numeroși 
muncitori, printre care și Mar
gareta Palzi, Ana Chioreanu, 
Maria Vereș și alții. în pri
mele luni ale anului 1956, ca
binetul tehnic al întreprinderii 
și-a mărit numărul cărților 
tehnice cu 81 volume. El pune 
la dispoziția celor care iubesc 
tehnica un număr de 5182 vo
lume tehnice de specialitate în 
limbile rom nă, rusă, maghia
ră, germană.

Acestea sînt consultate de 
către mulți cititori, în special 
de către cei din brigăzile de 
tineret. Utemiștii Repede loan, 
Dan Ion, Nan loan, Mărgi- 
neanu Gheorghe, Stănescu Ion 
și alții și-au îmbogățit cunoș
tințele tehnice citind cărți de 
specialitate.

Corespondent
VICTOR SALZMAN

să-și aducă contribuția sa la pre
gătirea viitorilor tractoriști. Așa 
cum arată hotărîrea partidului și 
guvernului, Ministerul Invăță- 
mîntului are datoria, ca organ de 
specialitate, să îndrume și să ve
gheze la școlarizarea ucenicilor 
din școlile de tractoriști, la în
tocmirea unor programe analitice 
corespunzătoare.

Socotim insă că nejust și-a în
țeles sarcina în această privință 
Ministerul Invățămîntului, care 

Unele observații cu privire 
la școlile de tractoriști

continuă să școlarizeze direct 
tractoriști, cînd hotărîrea nu-i 
stabilește această sarcină.

Lipsa de unitate în conducerea 
și îndrumarea acestor școli nu 
poate duce decît Ia pregătirea ine
gală a viitorilor tractoriști, la o 
slabă calificare a acestora, la 
cheltuieli inutile,, la menținerea 
unui aparat administrativ (la 
centru) umflat. Dacă luăm, de 
pildă, numai munca de îndruma
re a acestor școli, se creează si
tuații anormale mai ales în re
giunile unde școlile de pregătire 
a tractoriștilor sînt subordonate 
Ministerului Invățămîntului, Di
recției generale a pregătirii ca
drelor din Ministerul Agricultu
rii și Direcției generale S.M.T. 
din același minister.

In scopul ridicării nivelului 
pregătirii tractoriștilor, al legă
rii lor de producție, se impune 

regiunea Iași, Topolog, regiunea 
Cpnstanța și din zeci de alte sate 
și comune ale patriei noastre, 
precum și pionierii și școlarii din 
raioanele Timișoara, Vrancea, O- 
radea. Săcueni, Marghita, Alba, 
Snagov, Medgidia, alături de pă
rinții lor au sădit în primăvara a- 
ceasta aproape 3.QOO.OOO de pu
ieți co-mplectînd u-șiîn același 
timp și cunoștințele. In regiunile 
Oradea, Cluj, Stalin, Suceava, 
Hunedoara, Ploești și Timișoara 
au fost pregătite pentru plantări 
aproaipe 200 de hectare, iar pen
tru însămînțări în pepiniere peste 
3.000 de ari.

învățătorii și profesorii, îm
preună cu elevii lor, grupați în

Ce spectacole se vor prezenta 
în Decada dramaturgiei originale

Tntre 20-29 mai a.c. se va des
fășura la București, în organiza
rea direefiei teatrelor din Minis
terul Culturii. Decada dramatur
giei originale prezentată de tea
trele din (ară.

In cadrul Decadei Teatrul Na
țional lași va prezenta piesa 
„Horia" de Mihail Davidoglu; 
Teatrul Național Cluj — „Nota 
zero la purtare" de Vir.gil Stoe- 
nescu și Octavian Sapa; Teatrul 
de Stat Bacău — „La ora 6" de 
Petre Dumitriu și ) Sonia Filip; 
Teatrul de Stat Brăila — „Inima 
noastră" de Valeriu Luca; Tea
trul de Stat Baia Mare — „Ulti
ma oră" de Mihail Sebastian; 
Teatrul de Stat Baia Mare — 
secția maghiară — „Zile obișnui
te" de Felden Maria; Teatrul de 
Stat Bir Iad— „Mielul turbat" de 
Aurel Baranga ; Teatrul de Stai 
Constanța — „Torpilorul roșu" de 
Vladimir Colin; Teatrul de Stat 
Galați — „Preludiu" de Ana No- 
vak ; Teatrul de Stat Orașul Sta
lin — „ Atențiune copii I" de Lu
cia Demetrius ; Teatrul de Stat 
Oradea — secția romină „Inima 
noastră" de Valeriu Luca; Tea
trul de Stat Timișoara — secția 
maghiară — „Citadela sfărlmaiă" 
de Horia Lovinescu ; Teatrul de 
Stat Valea Jiului-Pelroșani — 
„Avansarea șefului" de Eugen

, rotti-.
Inginerul utemist Ion Munteanu la datorie

La întreprinderea „Fero- 
email"-Ploești, la secția meca
nică productivă zăceau de a- 
proape 2 luni de zile 30.000 bu
căți de piese electrice — ca
turi pantzer, doze etc. — care 
nu puteau fi prelucrate la 
strung, fonta fiind dură din 
cauza materiei prime necores
punzătoare.

Pe inginerul utemist Mun
teanu Ion, șeful producției, l-a 
preocupat această problemă. 
Citind în manuatele sovietice 
despre „tratamentul termic de 
recoacere cu înmuiere prin 
pendulare", s-a gîndit să apli

Pe urmele materialelor publicate

„DE CE N-Afl SPUS"?
Cînd vreun elev din anul I de 

la Școala siderurgică din Hune
doara îl întîlnea pe maistrul Vic
tor Truță, îl ocolea de departe. 
Altfel ar fi riscat ca urechile și 
obrajii lui să cunoască „mîngîie- 
rile“ maistrului. Și are mînă grea 
maistrul I Sînt mulți elevi din 
anul I care ar putea să-ți con
firme cît de grea este mîna mai
strului Truță pe care — din nefe
ricire — au simțit-o din plin.

De la o vreme însă, elevii s-au 
săturat să tot „încaseze“ palmele 
maistrului. Și au scris redacției. 
Articolul „De ce n-ați spus ?“ apă
rut în nr. 2082 al ziarului nostru,.

grabnic lichidarea acestei situa
ții anormale, așa după cum, de 
altfel, trebuie curmată și situația 
potrivit căreia continuă să se 
școlarizeze tractoriști în cadrul 
aceleiași regiuni, de către aceeași 
direcție generală, în două siste
me de școli. E vorba de cursu
rile de pregătire a tractoriștilor 
din S.M.T. și de școlile speciale 
tutelate tot de S.M.T. și care 
am'ndouă Ia un loc sînt în răs
punderea Direcției generale S.M.T.

în regiunea Cluj, de piildă, func
ționează două mari școli de trac
toriști, pe lîngă S.M.T. Aiud și 
pe lîngă S.M.T. Huedin, ambele 
cu .cîte 120 de elevi. In cadrul 
aceleiași regiuni, toate S.M.T.- 
urile, dar absolut toate, au 
cursuri de pregătire a tractoriști
lor cu cîte 9—16 ucenici.

Faptul — așa după cum se 
arată în hotărîre — că elevii din 
școlile tehnice nu au fost pregă
tiți în întreprinderi în strîpsă le
gătură cu producția, că recruta
rea lor nu s-a făcut în primul 
rînd din localitățile unde se află 
întreprinderile, a avut ca urma
re, pe lîngă slaba pregătire pro
fesională, creșterea fluctuației 
forțelor de muncă și scăderea dis
ciplinei. Venind să înlăture acest 
neajuns, hotărîrea stabilește pre
cis că : „Pentru pregătirea mun
citorilor calificați necesari agri
culturii (agricultori, legumicuT- 

cercurile „Prietenii pădurii“ con
tribuie la acțiunea de îngrijire a 
perdelelor de protecție și masive
lor forestiere. In ultimul timp 
mii de cadre didactice și elevi din 
întreaga țară au distrus cuibu
rile de ciori, omizile și alți dău
nători de pe aproape 6.000 de 
hectare de pădure și au îngrijit 
arborii tineri de pe 10.000 ha. In 
același timp ei au amenajat sute 
de pepiniere școlare.

Valoarea lucrărilor înfăptuite 
anul acesta de către tineri și 
vîrstnici în mod voluntar cu pri
lejul „Lunii pădurii“ se ridică la 
450.000 lei,

(Agerpres)

Naum; Teatrul de Stat Pitești — 
„Boieri și țărani" de Al. Sever; 
Teatrul de Stat Ploești „Arcul 
de triumf" de Aurel Baranga; 
Teatrul de Stat Sibiu — „Impără- 
tița lui Machidon" de Tiberiu 
Vornic și Ioana Postelnicu; Tea
trul de Stat Timișoara — secția 
rotnină — ,J mpărătița lui Machi
don" de Tiberiu Vornic și Ioana 
Postelnicu; Teatrul de Stat Timi
șoara — secția germană — 
„Iarbă rea" de Aurel Baranga; 
Teatrul de Stat Turda — „Im- 
părătița lui Machidon" de Tiberiu 
Vornic și toana Postelnicu; Tea
trul Secuiesc de Stat Tlrgu-Mureș 
— ,{Furtună în munți" de Kiss 
Ladislau și Kovacs Dezideriu ; 
Teatrul Maghiar de Stat Cluj — 
„Citadela sfărlmată" de Horia 
Lovinescu; Teatrul Maghiar de 
Stat Sf. Gheorghe — „Familia 
Kovacs" de Ana Novak.

Spectacolele se vor desfășura 
în sălile teatrelor „Sada", „Co
media", „Tineretului", „Armatei" 
(Magheru), „Ciulești ;CJF.R.‘‘, 
„Armatei" (13 Septembrie), _,,Stu- 
dio-Teatrul Național", „N'dttăra” 
(Libertatea), 1,1 ■

Biletele se găsesc de vînzare la 
Agențiile de difuzare ale ^pairu
lui Național „I. L. Caragiale" și 
Teatrul Armatei din Cafea Vic
toriei.

__________ v iulth

ce acest procedeu. Astfel- a in
trodus piesele Intr-un cuptor 
și le-a supus la o temperatu
ră de coacere de 900 grade. A- 
poi temperatura a fost redusă 
la 720 grade, apoi crescută la 
850 grade, și răcită la 600 gra
de. Duritatea pieselor astfel 
recoapte se micșorează și ele 
pot fi prelucrate cu ușurință.

Acest procedeu se aplică a- 
cum la toate piesele din fontă 
care prezintă o duritate spori
tă . și care nu cedează la pre
lucrare.

Corespondent 
OANCEA JULIETA

dezvăluia tocmai această stare de 
lucruri de la Școala siderurgică 
din Hunedoara.

Sezisat pe această cale, Ministe 
rul Industriei Metalurgice și Con
strucțiilor de Mașini a întreprins 
cercetările cuvenite. Intr-o scri
soare trimisă ziarului ni se con
firmă justețea articolului și se 
arată măsurile luate. Pentru „ori
ginalitatea“ metodelor sale peda
gogice, maistrul Victor Truță a 
fost sancționat cu retrogradarea 
a două clase de salarizare pe 
timp de două luni, urmînd ca la 
prima abatere să i se desfacă con
tractul de muncă.

tori, pomicultori, viticultori, piv- 
niceri, crescători de animale, avi- 
cultori, veterinari, mecanici trac
toriști etc.) școlile profesionale 
de pe lîngă S.M.T., G.A.S., cen
tre mecanice, ferme experimenta
le vor primi ucenici, în primul 
rînd dintre copiii țăranilor mun
citori din regiunea respectivă". 
Oricîte excepții am face, avînd 
în vedere dezvoltarea agriculturii 
în anii viitori, în regiunea Hu
nedoara nu. găsim totuși temei 

pentru existența a două mari 
școli de tractoriști, la Alba Iulia 
și Orăștie. Aceste școli au circa 
300 de elevi, în vreme ce în re
giune sînt doar 3 S.M.T.-uri care, 
toate la un loc, abia dacă au 150 
de tractoare. Dar tractoriștii 
pregătiți la cele două școli din 
regiunea Cluj, unde vor fi înca
drați, de vreme ce fiecare S.M.T. 
din regiune își pregătește un nu
măr de tractoriști?

Revenind la exemplele citate 
mai sus se poate constata faptul 
că unele școli de tractoriști au 
fost legate de procesul de pro
ducție mai mult birocratic. Se 
cere pe bună dreptate, atît con
ducerilor școlilor, cît și conduce
rilor întreprinderilor pe lîngă 
care funcționează ele, să răspun
dă deopotrivă de pregătirea vi
itorilor muncitori calificați. Ce 
răspundere poate să-și asume 
însă conducerile S.M.T.-urilor

Despre munca 
de cercetare științifică 
a viitorilor medici

In cursul lunii aprilie ora
șul Cluj a găzduit prima con
ferință pe țară a cercurilor 
științifice studențești din in
stitutele medico-farmaceutice. 
După conferință, un corespon
dent al ziarului nostru s-a a- 
dresat academicienilor pro. 
fesori doctori Aurel Moga, lu-

— Lucrările științifice prezen
tate de studenții celor cinci in
stitute medico-farmaceutice din 
București, Iași, Tg. Mureș, Timi
șoara și Cluj, au oglindit o mun
că serioasă, conștiincioasă de cer
cetare, de observație, de activita
te de laborator și clinică. Ceea 
ce m-a impresionat mai ales a 
fost felul concis și clar al expu
nerilor cu o respectare riguroasă 
a timpului dat fiecărui student. 
In toate lucrările s-a remarcat 
colaborarea strînsă între catedră 
și cercetătorii studenți. în afară 
de această colaborare s-a putut 
constata în mod evident contri
buția efectivă a studenților, iar 
în unele lucrări s-au văzut inge
niozitatea și intuiția deosebită a 
studenților.

Din toate lucrările s-a putut 
vedea pregătirea generală .serioa
să a studenților și aprofundarea 
'n cele mai mici detalii a proble
melor prezentate.

Discuțiile au fost la o înălțime 
științifică într-adevăr remarca
bilă. Ele s-au desfășurat într-o 
atmosferă de lucru și ceea ce a 
fost impresionant, într-o limbă în 
care terminologia medicală ro- 
mînească a caracterizat în mod 
deosebit pe fiecare student. In 
tot timpul discuțiilor s-au respec
tat opiniile, uneori contradictorii, 
fără nici cea mai mică urmă a 
unei ofense care poate ar fi fost 
acceptabilă prin calitatea tinere
ții.

Se poate considera prima con
ferință complect reușită terminîn- 
du-se pentru studenți cu nota 
foarte bine.

Din lucrările acestei conferințe 
a reieșit în mod clar necesitatea 
colaborării între corpul didactic 
și studenți în ceea ce privește 
cercetarea științifică. Această 
colaborare este nu numai în in
teresul formării științifice a vii
toarelor cadre medicale, ci este 
în interesul chiar al cercetării 
științifice. Descoperirea !n știință 
adeseori este apanajul tineretului. 
Am putea aduce în acest sens 
multe exemple. E suficient să a- 
mintim, de pildă, de studentul 
Best, căruia i se datorește insu
lina. (Best era student în anul 
II al unei facultăți de medicină 
din SUA cînd a descoperit insu
lina pentru care a primit Premiul 
Nobel.)

In mijlocul studertțimii noastre 
se găsesc multe talente pe care 
cadrele didactice trebuie să le di
namizeze și să le dea posibilita
tea să-și valorifice forțele spiri
tuale. Sînt de părere ca acestor 
cercuri științifice să li se dea o 
atenție sporită din partea condu
cerii statului prin punerea la dis. 
poziție a aparatelor și materiale
lor necesare activității științifice.

★
— Conferința cercurilor științifice 

s-a bucurat de un succes bine 
meritat. A întrecut chiar așteptă
rile. Aproape toate lucrările, mă 
refer la cele prezentate în ședin
ța pe care am prezidat-o, au adus 
ceva nou, metode noi de cerceta
re, tratament, fapte noi de pato
logie clinică.

Discuțiile au fost combative. 
Rareori au trecut limitele unor 
discuții tovărășești. Dacă la pre
gătirea lucrărilor au contribuit 
în unele cazuri și cadrele știin
țifice și didactice și nu am putut 
aprecia în totală măsură pregăti
rea studenților ca atare, discuții
le însă au demonstrat că studen
ții au un nivel profesional ridicat, 
maturitate a gîndirli științifice.

Alba Iulia, Aiud, Orăștie și al
tele, care au un parc de tractoare 
restrîns, pentru pregătirea a sute 
de elevi ? în mod obiectiv, în 
cursul anului, elevilor acestor 
școli nu le pot fi asigurate con
dițiile normale de practică în 
S.M.T.-urile amintite, iar vara 
cînd s’nt trimiși în practică la 
mari distanțe, conducerea stațiu
nii nu-i mai poate urmări. Situa
ția aceasta cere a fi grabnic și 
serios studiată. Foarte nimerit ar 

fi dacă asemenea școli s-ar crea 
în regiuni mari producătoare de 
cereale, în apropierea a două, trei 
sau patru S.M.T.-uri. Conduce
rile S.M T.-urilor respective ar 
trebui să fie obligate ca pe baza 
nevoilor reale și a perspectivelor 
de viitor să-și recruteze elevi din 
satele și comunele din raza lor 
de activitate și să-i trimită la 
pregătire în aceste școli. In lu
nile de practică, ucenicii acestor 
școli ar trebui să fie repartizați 
în S.M.T.-urile care i-au trimis 
la școală. In felul acesta unele 
conduceri ale S M.T.-urilor, care 
mai ignorează încă pregătirea 
cadrelor vor fi puse în fața sar
cinii directe de a se îngriji de re
crutarea de noi ucenici, de pre
gătirea lor practică în timpul 
școlarizării, pentru a avea pe vi
itor cadre bine pregătite.

Impovărîndu-se cu sarcini ce 
în mod normal nu cad în răs

liu Hațeganu șl Grigore Be- 
nettato, care au condus lucră
rile conferinței, rugîndu-i să ne 
împărtășească impresiile în 
legătură cu pregătirea și 
desfășurarea conferinței. Pu
blicăm mai jos aceste declara
ții:

) 
) 
) 
) 
)

J
J

Atît din lucrări Cît'și din dis
cuții s-a remarcat faptul că stu
denții noștri au o orientare ideo
logică sănătoasă Sin' de prin
cipiul că munca de cercetare ști
ințifică a studenților poate și tre
buie să se extindă și mai mult. 
Trebuie să se dea mult mai mare 
aienție subiectelor.

Noi nu trebuie să formăm nu
mai cercetători științifici și ca
dre didactice, ci și medici care, 
acolo unde vor fi trimiși să mun
cească să fie obișnuiți cu meto
dele științifice de cercetare. 
Deci, trebuie să ne orientăm mai 
mult spre problemele pe care le 
pun realitățile vieții practice, 
familiarizind astfel pe viitorii me
dici cu metodele științifice de 
cercetări.

Institutul nostru medico-far- 
maceutic din Cluj,, ca gazdă s-a 
străduit prin tovarășul prorector 
Păcuraru Ion, conferențiarii Mi- 
halca Eugenia și Bruda Petre, 
prin organizația U.T.M. și Asocia
ția cercurilor științifice a institu
tului, să organizeze cît mai bine 
conferința. Trebuie spus însă că 
am întîmpinat mari greutăți din 
partea Ministerului Sănătății ne- 
acordîndu-se ajutorul material la 
timp. Au trebuit multe insistențe 
ca să-i convingem de necesitatea 
acestui ajutor.

★
—- Activitatea pe care o desfă

șoară cercurile științifice studen
țești constituie un mijloc eficace de 
pregătire profesională și educativ 
cetățenească a tineretului studios. 
La aceasta am ajuns urmărind 
în timp evoluția unora dintre ele
vii mei care au început să lucre
ze în munca de cercetare științi
fică încă din perioada studenției. 
E cazul să amintim în acest 
sens de medicii Vasilescu Vasile, 
Toader Cornel, Cojocaru Aurel, 
Dosoftei Mircea, care încă din a- 
nii studenției au lucrat alături 
de personalul din Institutul de fi
ziologie în munca de cercetare 
științifică. împreună cu cercetă
torii institutului au făcut depla
sări la Baia Mare, Hunedoara și 
la muncitorii agricoli din regiunea 
Cluj, formîndu-se ca cercetători 
și cadre didactice valoroase.

De. asemenea, tov, acad. prof. 
dr. Grigore Benettato arată că 
dintre cele mai bune lucrări știin
țifice făcute în Institutul de fi
ziologie sînt și acelea la care și-au 
dat contribuția studenții, membri 
ai cercurilor științifice.

Lucrările prezentate în cadrul 
conferinței au fost deosebit de va
loroase, cu un conținut științific 
considerabil, bine documentate și 
orientate în raport cu necesită
țile practice, fiind legate de pro
blemele mari ale medicinii din 
țara noastră.

Pentru impulsionarea activității 
de cercetare științifică a studen
ților, cercurile științifice trebuie 
să. se bucure și mai mult de spri
jinul cadrelor didactice, al organe
lor și organizațiilor de conduce
re pentru că o mare putere de 
creație, de muncă plină de e- 
lan și de dragoste față de rezol
varea problemelor științifice se 
găsește în perioada studenției.

Prin intermediul cercurilor 
științifice studenții sînt puși în 
contact cu terenul, stabilesc le
gături cu realitățile, sînt antre
nați în rezolvarea problemelor 
mari ceea ce constituie mijlocul 
cel mai principal de formare ști
ințifică și de educație cetățeneas
că.

punderea sa, Ministerul învăță- 
mîntului a pierdut din vedere 
sarcini importante ce-i reveneau 
pentru asigurarea Unui fnvăță- 
mînt de calitate,- pe baza unei 
programe analitice pornite de la 
realitatea din țara noastră. Avem 
nevoie ca tractoriștii să nu fie 
numai niște mînuitori de trac
toare, ci oameni luminați, capa
bili șă formeze un front înaintat 
în lupta pentru transformarea 
socialistă a satului. In mod cu 
totul neîntemeiat, din programa 
analitică a acestor școli lipsește 
un obiect de seamă ca studierea 
limbii romîne. La Ministerul Tn- 
vățămîntului au ajuns deja cere
rile îndreptățite ale elevilor, pro
fesorilor, ale Direcției generale a 
pregătirii cadrelor din Ministerul 
Agriculturii, de a se introduce în 
programa analitică a acestor 
școli studierea limbii romîne.

Același lucru trebuie spus și 
despre necesitatea studierii geo
grafiei. Nu poți cere acestor elevi 
însușirea temeinică a probleme
lor privind raionarea solului din 
țara noastră fără a le da noțiuni 
de geografie care să le adînceas- 
că și să le cristalizeze pe cele pri
mite în cursul elementar. De 
altfel programa analitică trebuie 
revăzută cu atenție, privind și 
alte obiecte de învățămînt.

In pregătirea tractoriștilor se 
pot realiza îmbunătățiri simțitoa
re în cel mai scurt timp, dacă 
organele de resort vor studia si
tuația cu atenție. De mare im
portanță poate fi însușirea su
gestiilor și cererilor cadrelor 
care se ocupă direct de pregă
tirea tractoriștilor. Pe această li
nie consfătuirea, ținută de curînd 
la București cu directorii tuturor 
școlilor de ucenici, tehnice și teh
nice de maiștri, poate fi de un 
real folos

I. șerbu



0 nouă și importantă contribuție a Ü.R.S.S. 
la rezolvarea problemei dezarmării

Azi sosesc la Moscova instrument

MOSCOVA 14 (Agerpres). — 
TASS transmite: Declarația gu
vernului sovietic în problema de
zarmării. In declarație se spune 
printre altele: Astăzi, toată lu
mea recunoaște că în ultimul 
timp s-a obținut o slăbire a în
cordării în. relațiile 'internaționale

In toate țările pozițiile adep- 
ților colaborării internaționale se 
întăresc. S-a format o vastă zonă 
a păcii, care include state mari 
și mici și cuprinde majoritatea 
populației globului pămîntesc

Nu trebuie totuși să ne mulțu
mim cu cele realizate. încordarea 
din relațiile internaționale nu a 
fost încă înlăturată, nu s-a creat 
încă încrederea necesară în rela
țiile dintre state, iar forțele a- 
gresive ale unor state încearcă să 
urmeze vechea lor linie, ostilă in
tereselor păcii.

Principalul, obstacol în calea 
spre slăbirea continuă a încor 
dării internaționale îl constituie 
cursa înarmărilor, care continuă 
Cu toată îmbunătățirea incontes
tabilă a situației internaționale, 
realizată în ultimul timp, statele 
continuă să întrețină forțe ar
mate exagerat de mari. Continuii 
stocarea de bombe atomice și cu 
hidrogen. Milioane de tineri se 
află sub arme, fiind rupți de 
munca pașnică, constructivă.

Guvernul sovietic a considerat 
și consideră că rezolvarea proble
mei dezarmării trebuie să asigure 
interzicerea armelor atomice 
cu hidrogen și reducerea hotărîtă 
a armamentelor clasice și a efec
tivului forțelor armate. El a cău
tat întotdeauna să obțină ca sta
tele să înfăptuiască toate aceste 
măsuri sub un control internațio
nal corespunzător.

Refuzînd să pășească pe calea 
interzicerii armelor atomice și cu 
hidrogen, puterile occidentale au 
invocat motivul că Uniunea So
vietică deține superioritatea în ce 
privește armamentele clasice față 
de puterile occidentale și că pu
terile occidentale pot accepta in
terzicerea armei atomice numai 
după o reducere însemnată a ar
mamentelor clasice.

îndată ce Uniunea Sovietică s-a 
declarat de acord cu această pro
punere, puterile occidentale au 
început să se dezică de ea, cău- 
tînd tot felul de pretexte pentru 
a îngropa propria lor propu
nere.

In toamna anului trecut, la 
Conferința de la Geneva a mi
niștrilor Afacerilor Externe ai 
celor patru puteri, puterile occi-

Declarajia guvernului 
sovietic

dentale au propus ca rezolvarea 
problemei dezarmării să înceapă 
cu reducerea armamentelor clasi
ce, nelegînd această acțiune de 
interzicerea armei atomice. Acea
sta, a fost propunerea Angliei. Mi
nistrul Afacerilor Externe al An
gliei a făcut aceeași propunere în 
Camera Comunelor în februarie 
a.c. Uniunea Sovietică s-a decla
rat de acord și cu această propu
nere.

Cu două luni în urmă cînd s-a 
întrunit ia Londra Subcomitetul 
pentru dezarmare al O.N.U, gu
vernul sovietic i-a prezentat spre 
examinare un plan de reducere a 
armamentelor clasice și a efecti
vului forțelor armate, care putea 
fi înfăptuit fără să se aștepte rea
lizarea unui acord în probtema 
armei atomice. întrucît principala 
piedică în calea unui acord o con
stituiau divergențele între pozi
țiile Uniunii Sovietice și puterilor 
occidentale în problema interzi
cerii armei atomice. Dar și acea
stă propunere a Uniunii Sovietice 
s-a lovit de împotrivirea puterilor 
occidentale. S-a dovedit că pu
terile occidentale au vorbit despre 
reducerea in primul rînd a arma
mentelor clasice atîta timp cît 
credeau că U.R.S.S. va respinge 
o asemenea propunere. Imediat 
ce noi am prezentat un plan con
cret de reducere a armamentelor 
clasice puterile occidentale, inclu. 
siv Anglia, care făcuse înainte a- 
ceastă propunere au dat înapoi 
și au refuzat să adopte propune
rile urmărind înfăptuirea acestor 
măsuri. De data aceasta ele ati 
început să declare că nu se poate 
examina problema reducerii ar
mamentelor clasice fără rezolva
rea problemei armei atomice. Ele 
au ajuns în contradicție cu ceea 
ce singure spuneau pînă mai ieri. 
In acest fel problema dezarmării 
a intrat din nou intr-un cerc vi
cios ; nu progresează nici rezol
varea problemei interzicerii armei 
atomice, nici rezolvarea proble
mei reducerii armamentelor cla
sice și a forțelor armate.

După toate acestea nu mai tre
buie să stîrnească mirare faptul 
că întreaga activitate a Subco- 
mitetu’ui pentru dezarmare al 
O.N.U. nu a dat nici un fel de 
rezultate. Subcomitetul a fost 
creat sub denumirea răsunătoare 
de Subcomitet pentru dezarmare.

De fapt însă el a devenit doar 
un paravan pentru camuflarea 
cursei înarmărilor. Este de ase
menea clar cine poartă răspun
derea pentru această situație.

In prezent se inventează me
reu noi pretexte pentru ca Sub
comitetul pentru dezarmare să se 
ocupe de orice vrei, dar nu de 
încetarea cursei înarmărilor, nu 
de reducerea armamentelor.

Lipsa de rezultate a activității 
Subcomitetului pentru dezarmare 
al O.N.U. este legată, nu în ulti
mul rînd, de- faptul că toți mem
brii subcomitetului, afară de 
U.R.S.S., sînt membri activi ai 
blocului atlantic. După cum au 
arătat sesiunile Consiliului blocu
lui atlantic care au avut loc în 
ultima vreme la Paris, principalii 
participanți la acest bloc se în 
țeleg între ei să împiedice reduce
rea armamentelor, să înarmeze ar
matele acestui bloc cu arma ato
mică și să ia măsuri pentru spo
rirea înarmărilor. Este evident că. 
înfăptuind în practică o aseme
nea politică, puterile blocului 
atlantic consideră că misiunea lor 
în subcomitetul de dezarmare 
este de a camufla această poli
tică și de a împiedica totodată 
realizarea unui acord între state 
în problemele, dezarmării. De 
aceea, în subcomitet totul merge 
în gol și problemele dezarmării 
rămîn într-un punct mort.

Guvernul sovietic consideră că 
a sosit timpul ca comisia O.N.U. 
pentru dezarmare să examineze 
rezultatele activității subcomitetu
lui menționat, asigurîndu-se tot
odată o larga publicitate, pentru 
ca oricine să vadă cine contri
buie la încetarea cursei înarmă
rilor și cine împiedică acest lucru 
și să traseze căile pentru înfăp
tuirea practică a hotărîrilor Adu
nării Generale cu privire la de
zarmare, adoptate încă acum 10 
ani

Guvernul sovietic va lupta și 
de acum înainte cu perseverență 
pentru realizarea unui acord in
ternațional reciproc acceptabil cu 
privțrxî la reducerea forțelor ar
mate ale statelor și a unui acord 
cu privire la interzicerea armei 
atomice și cu hidrogen (termonu- 
cleăre).11 Totodată, guvernul so
vietic consideră că în condițiile 
carq/gi-Șs creat în prezent sînt 
necesare ■ în primul rînd acțiuni 
practice care ar putea contribui 
la refeiv;irea problemei reducerii 
substanțiale a armamentelor sta
telor și a încetării cursei înar
mărilor.

Guy Mollet și C. Pineau
N. A. Bulganin : Perspectivele de îmbunătățire a 

relațiilor dintre U.R.S.S. și Franța 
sînt foarte favorabile.

al încordării internaționale
Declarația agenției TASS

Dorind să aducă o nouă contribuție la cauza de
zarmării și asigurării păcii și năzuind spre crea
rea unor condiții și mai favorabile pentru con
strucția economică și culturală pașnică în Uniu
nea Sovietică, guvernul U.R.S.S. a adoptat urmă
toarea hotărîre:

1. — Săr efectueze în termen de un an, pînă la 
1 mai 1957 o reducere nouă și mai însemnată, a 
efectivului forțelor armate ale Uniunii Sovietice și 
anume — cu 1.200.600 de oameni în afară de redu
cerea forțelor armate ale U.R.S.S. cu 640.000 de 
oameni, efectuată în anul 1955.

2. — In conformitate cu aceasta să desființeze 
63 de divizii, diferite brigăzi, printre care trei divi
zii de aviație și alte unități militare, cu un efectiv

de peste 30.000 de oameni care se află pe teritoriul 
Republici) Democrate Germane.

Să desființeze de asemenea o parte din școlile 
militare ale Armatei Sovietice.

Să treacă în conservare 37u de nave de război 
ale flotei maritime militare.

3. — In conformitate cu cele de mai sus să re
ducă armamentele și tehnica de luptă a forțelor 
armate ale U.R.S S. precum și cheltuielile Uniunii 
Sovietice pentru nevoile militare prevăzute în bu
getul de stat al U.R.S.S.

4. — Să dea militarilor lăsați Ia vatră posibili
tatea de a se încadra în muncă în industrie și a- 
gricultură.

MOSCOVA 14 (Agerpres). - 
TASS transmite: Ziarul francez 
„Le Monde" l-a rugat pe N. A: 
Bulganin, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. să răspun
dă la unele întrebări in legătură 
cu apropiata vizită la Moscova a 
primului ministru al Franței, dl. 
Quy Mollet și a ministrului Afa
cerilor Externe, dl. Christian 
Fineau.

Publicăm mai jos întrebările 
ziarului „Le Monde" și răspunsu
rile lui N. A. Bulganin.

ÎNTREBARE: In ajunul călă: 
toriei pe care primul ministru și 
ministrul Afacerilor Externe al 
Franței o vor face în U.R.S.S. 
care sînt — după părerea dv. — 
perspectivele de îmbunătățire a 
relațiilor dintre cele două țări ?

RĂSPUNS: După părerea gu
vernului sovietic, perspectivele de 
îmbunătățire a relațiilor dintre 
U.R.S.S. și Franța sînt foarte fa
vorabile. Chezășia acestui fapt o 
constituie prietenia tradițională 
dintre popoarele noastre, întărită 
în lupta comună împotriva duș
manului comun în cele două 
războaie mondiale. Comunitatea 
intereselor naționale fundamenta
le ale Franței și Uniunii Sovie
tice dictează în mod imperios ne. 
cesitatea unei colaborări perma
nente între noi în lupta pentru 
întărirea păcii.

La aceasta trebuie adăugat că 
în prezent nu există nici o pro
blemă internațională care să 
constituie un obstacol de netrec.ut 
în calea dezvoltării prieteniei și 
colaborării între țările noastre.

Fără a spune dinainte care va 
fi rezultatul apropiatelor tratative 
se poate exprima totuși convin
gerea că vizita la Moscova a pri
mului ministru și a ministrului 
Afacerilor Externe al Franței va 
servi cauza înțelegerii reciproce 
și apropierii între cele două țări, 
va contribui la slăbirea continuă 
a încordării internaționale.

ÎNTREBARE: Asupra căror 
puncte există încă divergențe 
în problema dezarmării și care 
este, după părerea dv. legătura 
între această problemă și pro
blema germană ?

RĂSPUNS: După părerea
noastră, acum trebuie să se pună 
accentul nu pe constatarea diver
gențelor, ci pe găsirea unei apro
pieri între pozițiile puterilor oc
cidentale și Uniunii Sovietice în 
problema dezarmării. In ceea ce 
o privește dat fiindcă se călă
uzește după acest principiu. U- 
niunea Sovietică face totul pen
tru a. obține rezolvarea acestei 
probleme. După cum știți, am 
mers în repetate rînduri în întîm- 
pinarea puterilor occidentale, însă 
de fiecare dată partenerii noștri 
s-au grăbit să renunțe la propriile 
lor propuneri de îndată ce noi le 
acceptam. Totuși, noi intenționăm

Interviul acordat 
ziarului „Le Monde"

să luptăm și pe viitor cu perse
verență păntru reducerea arma
mentelor. pentru interzicerea ar
mei atomice și pentru instituirea 
unui control internațional eficace.

Problema dezarmării și pro
blema germană sînt probleme di
ferite. Problema dezarmării este 
o problemă primordială a po
liticii mondiale contemporane și 
care nu suferă amînare. Rezol
varea cît mai grabnică a acestei 
probleme este în interesul tutu
ror popoarelor.

Nu este just ca rezolvarea pro
blemei dezarmării, și așa com
plicată, să fie condiționată de re
glementarea. altor probleme in
ternaționale nerezolvate, inclusiv 
problema germană. Dacă s-ar 
proceda în felul acesta ar în
semna să se creeze dificultăți su
plimentare atît pentru rezolvarea 
problemei dezarmării, cît și pen
tru rezolvarea celorlalte probleme 
internaționale,.'

ÎNTREBARE: Se spune uneori 
că politica de coexistență, pro
movată de guvernul sovietic este 
dictată numai de considerente 
tactice și că nu este calculată 
pentru o perioadă îndelungată. 
Ce s-ar putea spune în legătură 
cu afirmațiile de acest fel ?

RASPUN.S: Cei care încearcă 
să prezinte lucrurile în așa fel 
ca și cum politica de coexistență a 
statelor cu sisteme sociale dife
rite nu ar fi de lungă durată și 
ar fi dictată numai de conside
rente tactice, fie că induc cu 
bună știință în eroare opinia pu
blică, fie că se induc în eroare 
pe ei înșiși.

Coexistența pașnică nu este o 
noțiune izolată abstractă, ci o 
realitate vie. Acest principiu stă 
la baza politicii externe a 
U.R.S.S. și a unei serii întregi 
de alte state din Europa și Asia. 
Și acest lucru este cu totul fi
resc, deoarece în condițiile ac
tuale nu există o altă ieșire. Exi
stă numai două căi. Fie coexi
stența pașnică, fie războiul cel 
mai distrugător din întreaga is
torie. A treia cale nu există. Prin 
urmare, toate popoarele — fie că 
trăiesc în condițiile socialismului 
fie că trăiesc în condițiile capi
talismului — sînt interesate ca 
coexistența să fie îndelungată și 
trainică. Pornind de lă aceasta, 
noi considerăm că țările cu si
steme sociale diferite trebuie 
nu numaj să existe pur și simplu 
unele alături de altele, ci să 
meargă mai departe, spre îmbu
nătățirea relațiilor, spre întărirea 
încrederii între ele, spre colabo
rare.

In momentul de față principiile 
respectării reciproce a integrității 
teritoriale și suveranității, nea
gresiunii, neamestecului în tre
burile interne ale altuia, egali
tății șl avantajului reciproc, co
existenței pașnice și colaborării 
economice stabilesc în condițiile 
actuale forma cea mai bună de 
relații între state cu orînduiri 
sociale diferite. Aderarea tuturor 
statelor la aceste cinci principii 
ar corespunde intereselor vitale 
și cerințelor popoarelor.

ÎNTREBARE : După cum știți, 
problemele Africii de nord se află 
în centrul preocupărilor Franței. 
Unele din dificultățile noastre au 
și fost reglementate, altele mai 
dăinuie. Ce ați putea spune în 
legătură cu aceste probleme ?

RĂSPUNS: Am salutat sincer 
rezolvarea problemei tunisiene și 
a celei marocane, obținute pe 
calea tratativelor. In legătură cu 
proclamarea independenței Tuni
siei și Marocului, guvernul so
vietic a apreciat în mod pozitiv 
această măsură a guvernului 
francez, pătrunsă de spiritul păcii 
și prieteniei între popoarele Fran
ței, Tunisiei și Marocului.

In ceea ce privește problema 
algeriană, înțelegem bine comple
xitatea ei. Sîntem siguri însă că 
și această problemă poate fi re
glementată pe cale pașnică și își 
va găsi rezolvarea.

ÎNTREBARE: Cum apreciați 
perspectivele legăturilor comer
ciale și culturale dintre cele două 
țări ale noastre ?

RĂSPUNS: Dezvoltarea rela
țiilor comerciale și culturale între | 
țări este o condiție importantă 
a menținerii și consolidării păcii. 
Uniunea Sovietică și Franța dis
pun de mari posibilități pentru 
ca legăturile lor comerciale și 
culturale să se întărească și să 
se lărgească. Este necesar ca a- 
ceste posibilități să devină reali
tate.

Guvernul sovietic ar putea ac
cepta o sporire însemnată a co
merțului franco-sovietic pe baza 
unor acorduri pe termen lung, cu 
condiția respectării egalității și 
avantajului reciproc, fără nici un 
fel de discriminare. Noi conside
răm că comerțul este chemat să 
joace un rol important în lărgi
rea colaborării internaționale.

In ceea ce privește legăturile 
culturale, relațiile franco-sovie- 
tice le oferă un teren deosebit de 
favorabil. Oamenii sovietici cu
nosc și prețuiesc bogata cultură 
a poporului francez. Francezii, pe 
cît știm, manifestă de asemenea 
un mare interes față de cultura 
noastră, așadar, sarcina este de a 
contribui prin toate mijloacele la 
dezvoltarea legăturilor culturale. 
Aceasta va fi atît în interesul 
Franței, cît și în interesul Uniunii 
Sovietice.

pentru care a insistat și insistă 
Uniunea Sovietică.

Dacă N.A.T.O. ar fi o organi
zație așa cum încearcă s-o înfă
țișeze de exemplu secretarul de 
stat al S.U.A., Dulles, se pune 
întrebarea de ce nu au acceptat 
puterile occidentale ca Uniunea 
Sovietică să participe la această 
organizație ?

Pentru a justifica politica lor de 
• • .. *’ * ca organiza
ție militară conducătorii N.A.T.O. 
invocă schimbarea tacticii Uniu
nii Sovietice.

In ce văd ei această schimbare 
a tacticii ? In faptul că Uniunea 
Sovietică vrea stabilirea și lărgi
rea contactelor între state, extin
derea relațiilor economice și cul
turale între țări, reducerea sub
stanțială a armamentelor și a for
țelor armate etc. Conducătorii 
N.A.T.O. consideră că tocmai a- 
cest lucru constituie primejdia 
principală pentru N.A.T.O.

Ce arată toate acestea?
Toate acestea arată că milita- 

riștii s-au speriat de succesele po
liticii statelor iubitoare de pace, 
de destinderea încordării în rela
țiile internaționale și vor să-și 
remedieze situația prin ațîțarea 
psihozei de război.

Comunicatul sesiunii Consiliu
lui N.A.T.O. și în special decla
rațiile participanților la această 
sesiune reflectă existența unor 
contradicții serioase în rindurile 
membrilor blocului Atlanticului 
de Nord. După cum se știe, repre
zentanții unor țări europene, ne- 
voiți să țină seama de dorințele 
popoarelor lor de a întări și lărgi 
colaborarea internațională, se 
pronunță pentru reducerea chel
tuielilor militare ale N.A.T.O., 
pentru normalizarea relațiilor cu 1 
Uniunea Sovietică și țările de de
mocrație populară și pentru mă
suri în vederea extinderii relații
lor comerciale și culturale între 
state. De pildă, cercuri influente 
din Anglia, Franța și din alte 
țări, membre ale grupării Atlan
ticului de Nord, se pronunță tot 
mai insistent pentru extinderea 
relațiilor comerciale și culturale 
între țările din Apus și cele din 
Răsărit.

In contradicție cu aceasta, se
cretarul de stat al S.U.A., Dulles^ 
căruia după cum se vede, îi vine 
greu să 
mentară 
încearcă 
N.A.T.O. 
continue 
agraveze încordarea 
nală. Nu întîmplător 
presa străină că numai presiunile

Efectuînd această reducere nouă, 
foarte însemnată, a efectivului for
țelor armate sovietice și a arma
mentelor. guvernul sovietic năzu
iește să contribuie la înfăptuirea 
în practică a programului de de
zarmare care se află în examina
re la O.N.U. Noua reducere a efec
tivului trupelor și a armamente
lor sovietice arată mai bine decît 
orice vorbe că Uniunea Sovietică 
este o luptătoare sinceră și credin
cioasă pentru pace, o luptătoare 
sinceră și credincioasă pentru slă
birea încordării internaționale.

Luînd această hotărîre, gu
vernul sovietic ține seama de fap
tul că întrucît este vorba de Eu
ropa, poporul francez, poporul 
englez, ca și popoarele Uniunii 
Sovietice și ale celorlalte state 
europene iubitoare de pace, nu 
vor război deoarece și astăzi mai 
resimt încă consecințele grele ale 
războiului, că ele năzuiesc spre 
îmbunătățirea relațiilor dintre 
state, spre dezvoltarea multilate
rală a colaborării internaționale

Alte guverne, printre care gu
vernele Statelor Unite ale Ame- 
ricii. Angliei și Franței, nu pot 
să nu urmeze aceste exemplu—în

măsura în care doresc sincer să 
contribuie la consolidarea păcii.
, Guvernul sovietic va fi gata să 
examineze problema reducerii în 
continuare a forțelor armate ale 
U.R.S.S dacă puterile occiden
tale — Statele Unite ale Americii 
Anglia, și Franța — vor efectua 
la rindul lor o reducere corespun
zătoare a forțelor lor armate și 
a armamentelor lor.

înfăptuirea unor asemenea mă
suri ar fi o etapă importantă pe 
calea înfăptuirii unui program 
atotcuprinzător de dezarmare, ar 
crea premize reale pentru grăbi
rea rezolvării problemei interzi
cerii armelor atomice și cu hidro
gen.

Adoptînd hotărîrea menționa
tă, guvernul sovietic pornește de 
la faptul că demobilizarea și în
toarcerea unui milion două sute 
de mii de cetățeni sovietici la 
munca pașnică, utilă societății, 
va fi o nouă mare contribuție la 
cauza avîntului continuu al tutu
ror ramurilor economiei naționale 
a U.R.S.S. și va spori cu mult 
crearea de valori materiale și 
culturale spre binele societății 
noastre socialiste.

Totodată, reducerea continuă a 
cheltuielilor militare prevăzute 
de bugetul de stat al U.R.S.S. va 
permite să se folosească mijloa
cele eliberate pentru construcția 
pașnică, pentru a înfăptui cu și 
mai mult succes planurile gran
dioase de dezvoltare socialistă a 
țării noastre, de ridicare a bună
stării poporului sovietic.

înfăptuind noua reducere im
portantă a forțelor armate sovie
tice și a armamentelor, guvernul 
sovietic pornește de la faptul că. 
în prezent, forțele păcii s-au întă
rit considerabil, că ele sînt mai 
bine organizate și dispun de mij
loace însemnate pentru a da ri
posta cuvenită oricăror încercări 
de încălcare a păcii. Totodată, gu
vernul sovietic își exprimă convin
gerea că forțele armate ale Uniu
nii Sovietice vor apăra în mod 
sigur munca pașnică a poporului 
nostru și că oamenii sovietici și 
popoarele iubitoare de pace ale 
celorlalte țări nu-și vor slăbi vi
gilența și vor fi cu băgare de sea
mă față de uneltirile forțelor os
tile cauzei păcii și colaborării 
pașnice între nopoare.

14 mai 1956.

LA MOSCOVA: Tratative _ 
i sovieto-franceze la nivel înalt

Comunicatul comun al delegațiilor 
P.C.U.S. și S.F.I.O.

MOSCOVA 14 (Agerpres). — TASS transmite: 
Intre 28 aprilie și 14 mai o delegație a Partidului 
Socialist Francez (S.F.I.O.), in frunte cu Pierre 
Commin, secretar general al Partidului și membru 
al Consiliului Republicii, a vizitat URSS, la in
vitația C.C. al P.C.U.S. Din delegație au făcut 
parte Georges Brutelle, secretar general adiunct 
al S.F.I.O., André Philippe, Robert Coûtant, depu
tat al Adunării Naționale, Lucien Peyrasoles. La- 
mine-Gueye și Marceau Pivert deputați ai Adu
nării Naționale, membri ai Comitetului de condu
cere al Partidului. Maurice Deixon, secretarul Fede. 
rației S.F.I.O. din Departamentul Tarne, Robert 
Verdier, Charles Naveau, membru al Consiliului 
Republicii, Oreste Rosenfeld, membru al Adunării 
Uniunii Franceze și Christian Cailleret, secretar ad
ministrativ al Partidului

In timpul șederii lor în U.R.S S, delegații S.F.I.O. 
au asistat fa sărbătorirea zilei de 1 Mai la Mos
cova. au făcut o călătorie prin Uniunea Sovietică 
vizitînd orașele Leningrad. Kiev, Tbilisi, Harkov. 
Odesa. uzine, fabrici, colhozuri și sovhozuri, insti
tuții de învățămînt, un regiment al Armatei So
vietice, Cluburi muncitorești, familii de muncitori și 
funcționari, au luat cuvîntul la întruniri ale oame
nilor muncii, care au făcut o primire caldă și tovă
rășească reprezentanților socialiștilor francezi

Programul vizitei delegației franceze a fost ela
borat conform dorinței acesteia. In cadrul discuții
lor substanțiale care au aVut loc la Prezidiul Con
siliului Central al Sindicatelor sovietice la Tribu- 
tialul Suprem al U.R.S.S., în ministere, organizații 
de partid și Sovietele orășenești din Moscova, Kiev, 
Leningrad și Tbilisi, cu direcțiile uzinelor, cu comi
tetele de partid și sindicale din întreprinderi, pre
cum și în cadrul discuțiilor individuale cu oamenii 
muncii .sovietici din producție, în familii și în clu
buri muncitorești., delegații au primit informațiile 
care îi interesau și răspunsurile la întrebările puse. 
Membrii delegației au luat cunoștință de situația

diferitelor culte religioase din Uniunea Sovietică, 
au vizitat un lagăr de muncă de reeducare și o în
chisoare.

In timpul șederii la Moscova, delegația S.F.I.O, 
a avut întrevederi și convorbiri cu o delegație a 
C.C al P.C.U.S formată din tov. N, S. Hrușciov, 
A. 1. Mikoian, A. M, Suslov, D. T. Șepilov, B. 
N. Ponomarev.

La 12 mai a avut loc convorbirea finală a mem
brilor Prezidiului C.C. al P.C.U S., tov N. A. Bul
ganin, N. S. (Hrușciov, L. M. Kaganovici, G M. 
Malenkov, A. I. Mikoian, V, M. Molotov, M G. 
Pervuhin M. Z Saburov, M. A. Suslov și L. I. 
Brejnev. D. T. Șepilov, C. A. Furțeva și A. B. 
Aristov secretari ai C.C. al P.C.U S., cu delegația 
S.F.I.O.

S a exprimat speranța că în aprecierea situației 
din cele două țări, precum și în discutarea diferite
lor poziții ideologice ale partidelor, fiecare din cele 
două partide va da cea mai mare atenție obiectivi
tătii. evitînd atacuri reciproce, nejuste care ar pu
tea dăuna înțelegerii reciproce necesare.

Delegația P.C.U.S și delegația S.F I.O. au căzut 
de acord să supună Comitetelor lor Centrale pro
blema continuării în viitor a contactelor între par
tide. avînd în vedere schimbul de păreri în legă
tură cu problemele abordate in timpul convorbiri
lor de ta Moscova care se referă la interesele vi
tale ale clasei muncitoare și ale popoarelor Fran
ței și U.R.S S Aceste interese privesc în primul 
rînd slăbirea încordării internaționale și întărirea 
cauzei păcii.

Convorbirile s-au purtat într-o atmosferă priete
nească și într-o sinceritate deplină de ambele părți.

C.C. al P.C.U.S. și-a exprimat dorința de a găz
dui în vara anului 1956 în Uniunea Sovietică 5Ö-60 
de muncitori socialiști pe tot timpul concediului 
lor .de odihnă pentru ca aceștia să se poată odihni 
împreună cu oamenii muncii sovietici și să cunoas
că personal viața poporului sovietic.
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La ora cînd citiți aceste rîn
duri, de pe aerodromul Orly din 
Paris a decolat de acum spre 
Moscova, avionul care trans
portă pe primul ministru al 
Franței, Quy Mollet, pe Chris
tian Pineau, ministru de exter
ne și o suită numeroasă de 
experți și ziariști (peste 60 de 
persoane). Sosirea este prevă
zută pentru ora 19 (ora Mos
covei) pe aeroportul Vnuko- 
vo. Și la aceste prime amănun
te pe care agențiile de presă 
occidentale le-au transmis in 
ultimele zile in legătură cu pro
gramul vizitei conducătorilor 
jrancezi in Uniunea Sovietică 
se mai pot adăuga alte ctteva. 
Astfel, agenția ,.France Presse" 
este informată că tratativele 
franco-sovietice vor începe 
miercuri dimineața la ora 10 
după ce chiar in cursul serii 
de azi. cei doi conducători ai 
Franței vor face vizite proto
colare lui N. A. Bulganin șl 
V. M. Molotov. Sînt prevăzute, 
in continuare, numeroase în
trevederi intre oamenii de stat 
sovietici și francezi, mal puțin 
timp fiind rezervat recepțiilor și 
festivităților oficiale. Se preve
de ca încheierea tratativelor să 
aibă loc simbătă după amiază 
urmînd să se publice un comu
nicat final, iar la ora 21 să se 
organizeze o conferință de pre
să. Primul ministru francez 
Quy Mollet va pleca spre Pa
ris duminică dimineața, în 
vreme ce Pineau iși va începe 
vizita prin Uniunea Sovietică, 
urmînd să se înapoieze la 
Moscova în seara zilei de 23 
mai. El va pleca spre Paris, 
vineri 25 mai.

Pentru a înțelege și mai bi
ne semnificația acestei vizite, 
ce pas înainte se face pe calea 
îmbunătățirii relațiilor dintre 
Franța și Uniunea Sovietică și 
în general în politica interna
țională ar trebui să ne amin
tim că. nu cu multă vreme în 
urmă, trupei de balet a teatru
lui Mare din Moscova i s-a in
terzis de că‘re autoritățile 
franceze să dea reprezentații 
ta Paris. Este un fapt minor, 
ar putea spune unii, dar care 
reflectă o întreagă „epocă a 
războiului rece". Timpul nu stă 
pe loc însă: situația internațio
nală a evoluat pe linia însă
nătoșirii ei — aceasta, datorită 
repetatelor acțiuni de pace ale 
U.R.S.S., datorită afirmării tot 
mai mult a forțelor iubitoare de 
pace de pretutindeni.

Desigur că strîngerea legă
turilor de colaborare între 
Uniunea Sovietică și Franța 
poate fi exemplificată prin nu
meroase exemple. E bine însă 
să precizăm că destinderea 
franco-sovietică nu se rezumă 
numai la relații culturale, tu
ristice sau științifice, cum ar 
fi înclinați să creadă unii, ci 
și în probleme politice capitale 
— lucru foarte important. Tn 
acest sens unii conducători 
francezi au manifestat în unele 
ocazii realism tn activitatea 
lor diplomatică, arătînd în 
fapt că între politica Franței 
și a Uniunii Sovietice sînt și 
puncte comune. Astfel să ne 
referim la interviul, care a fă
cut atîta vîlvă, acordat de 
Mollet revistei americane „U,.S. 
News and World Report". A- 
cest interviu a oglindit un punct 
de vedere nou. mai realist, în 
politica internațională a Fran
ței, atît tn afirmarea dorinței 
de a dtice tratative cu Uniunea 
Sovietică ca și în recunoaște
rea posibilității coexistenței 
pașnice, și mai ales a necesi
tății ei, între state cu sisteme 
sociale diferite. Un punct de 
vedere nou a fost exprimat și 
în privința mult discutatei 
probleme a corelației între 
problema dezarmării șl cea 
germană, atunci Mollet afir- 
mînd că problema dezarmării 
poate și trebuie să fie rezolva
tă separat de cea germană. 
Este adevărat că de atunci 
s-au făcut unele retractări în 
această problemă. Dar se pare 
că ele s-au născut în urma 
unor sugestii exterioare. Aci, 
se poate vorbi de faimoasa lo
zincă a politicienilor din 
S.U.A. — care la orice acțiune 
cît de cît independentă a An
gliei sau a Franței repetă cu o 
insistență diabolică refrenul 
„solidaritate atlantică". Tocmai 
de aceea, recent, în cadrul unui 
defun oferit în onoarea sa de 
Asociația comentatorilor fran
cezi, ambasadorul sovietic la 
Paris, Vinogradov, a declarai 
că „Uniunea Sovietică nu are 
de loc intenția să vă despartă 
de prietenii dumneavoastră 
sau să creeze o distanță între 
dumneavoastră și S.U.A. sau 
Marea Britanie" pentru ca. în 
continuare, el să arate că 
U.R.S.S. dorește să-și îmbună
tățească relațiile și cu S.U.A. 
și alte țări, bucurîndu-se de 
sprijinul Franței. Aceste decla
rații reluate pe larg de presa

franceză au constituit însă i
imediat obiectul unei interpre- \
țări tendențioase din partea »■ .,
genției americane „Associated . „ 
Press". Se dovedește astfel 
din nou că repetarea la infinit „
a plăcii despre necesitatea „so- „
lidarității atlantice“ nu expri- ,
mă în fapt altceva decît tea- 
ma unor politicieni americani .>
în fața unor acțiuni menite să p
ducă la îmbunătățirea relații
lor internaționale. De altfel, în 4
momentul actual, Departamen- d
tul de Stat privește cu îngrijo- (*
rare nu numai spre Moscova (•
dar chiar și spre unele capita- 
le ale țărilor din Europa oc- i1 
cidentală, unde politica de pe (• 
„poziții de forță", exprimată d 
prin pactul Atlantic (N.A.T.O,), 
este apreciată ca falimentară. I*
Tn acest sens nu este nevoie i1 
să reamintim decît declarația i1
lui Churchill, care a arătat în d 
fapt necesitatea revizuirii poli- d 
ticii urmate pînă acum de du- d 
terile occidentale. Declarația d
TASS pe care o publicăm azi d
expune pe larg acțiunea și in- d 
fluența nefastă a N.A.T.O. d

Forțele iubitoare de pace din e
întreaga lume salută cu bucu- d 
rie tratativele ce încep la Mos. d 
cova. Aceasta e și firesc, de- d 
oarece discuțiile, întîlnirile în- d 
tre oamenii de stat reprezintă 4 
fapte pozitive ce sînt semnifi- ? 
cative pentru noua atmosferă v 
internațională. De obicei rezul- d 
tatul unor asemenea tratative V 
influențează încet, dar sigur 4 
viața internațională, fapt ce 4 
este confirmat chiar de pe a- (ț 
cum de rezultatele convorbiri- 4 
lor sovieto-engleze. Așa că nu 4 
luarea de hotărîri spectaculoa- 4 
se, senzaționale este obiectivul 4 
unor tratative între state în » 
momentul actual, ci găsirea de a 
remedii trainice pentru însă- a 
nătoșirea vieții internaționale, a 

Pînă în prezent nu s-a dat a 
publicității o ordine de zi a a 
tratativelor franco-sovietice. Se p 
presupune însă că în cursul p 
tratativelor, pe lingă proble- a 
mele privind relațiile directe a 
între Franța și U.R.S.S., vor 
fi abordate o serie de proble- p 
me internaționale importante 
la a căror rezolvare cele două p 
mari puteri pot contribui. p

Tratativele sovieto-franceze p 
vor fi cu siguranță urmărite a 
tn întreaga lume și oamenii p 
simpli speră că aceste discu- p 
ții vor avea rezultate pozitive, p

S. BRAND

MOSCOVA 14 (Agerpres). — 
TASS transmite Declarați» agen
ției TASS cu privire la recenta 
sesiune a Consiliului N.A.T.O. în 
care se spune printre altele :

Recent a avut loc la Paris se
siunea Consiliului miniștrilor A- 
facerilor Externe ai țărilor mem
bre ale Organizației Tratatului 
Atlanticului de Nord (N.A.T.O.)

La încheierea sesiunii a fost 
dat publicității un comunicat în întărire a N.A.T.O. 
care participanții la această gru
pare militară încearcă să justifi
ce atît crearea N.A.T.O., cît și 
măsurile militare luate de ea.

Blocul Atlanticului de Nord, 
creat, după cum se știe în 1949, 
din inițiativa Statelor Unite ale 
Americii ca principală armă a po
liticii „de pe poziții de forță“, 
este îndreptat împotriva statelor 
iubitoare de pace și oglindește nă
zuința anumitor cercuri ale pu
terilor occidentale și în primul 
rînd ale S.U.A., de a-și instaura 
dominația mondială. După cum 
se știe, acest bloc a pus bazele 
creării unor grupări militare a- 
gresive și în alte regiuni ale lu
mii (S.E.A.T.O., pactul de la 
Bagdad), care reprezintă o pri
mejdie pentru securitatea și inde
pendența națională a multor 
state.

în condițiile actuale, cînd ori
zontul internațional s-a înseninat 
și se creează posibilități pentru 
relații normale între state pe baza 
coexistenței, popoarele apreciază 
pe bună dreptate, activitatea blo
cului Atlanticului de Nord ca o 
tendință a unor cercuri ale puteri
lor occidentale de a întreține în 
mod artificial încordarea interna
țională. In condițiile cînd statele 
încep să aibă o mai mare încre
dere unele în altele, cînd se lăr
gesc contactele dintre ele, care au 
și dat rezultate pozitive, organiza
torii blocului Atlantic caută noi 
forme de întărire a N.A.T.O. ca 
organizație militară. Acest lucru 
dovedește că, în ciuda eșecului 
orientării agresive a blocului At
lantic, inspiratorii lui nu au re
nunțat la politica „de pe poziții 
de forță“, fapt dovedit și de re
centele declarații ale secretarului 
de stat al S.U.A., Dulles, în le
gătură cu sesiunea Consiliului 
N.A.T.O.

Cei 7 ani de existență, a 
N.A.T.O. au confirmat în modul 
cel mai evident justețea aprecie
rii făcute asupra blocului Atlan
ticului de Nord și asupra politicii 
care stă la baza activității sale 
ca fiind principala sursă a încor
dării internaționale. Crearea aces
tui bloc a însemnat în primul rînd, ,_______ r_.__ ______ r__ ____
lichidarea colaborării între marile brutale din partea S.U.A. asupra 
puteri din.coaliția antihitlerîstă în celorlalți membri ai N.A.T.O. îm- 
perioada de după război, a sub- piedică acest bloc să se destrame 
minat activitatea Organizației Na
țiunilor Unite ca instrument al 
păcii, a agravat în mod conside
rabil încordarea în relațiile inter
naționale.

Este un fapt incontestabil că 
tocmai blocul Atlanticului de 
nord a determinat o cursă a înar
mărilor nemaiîntîlnită în condiții 
de pace, inclusiv în domeniul 
producției celor mai distrugătoa
re și periculoase tipuri de arme 
de exterminare în masă. Chiar și 
potrivit unor date incomplecte a- 
ceastă cursă a costat pînă acum 
popoarele țărilor participante la 
blocul Atlanticului de Nord o 
suină colosală care depășește 300 
miliarde de dolari. '

Pentru a justifica politica lor 
antipopulară de cursă a înarmări
lor care aduce profituri fără pre
cedent monopolurilor capitaliste, 
participanți la sesiunea N.A.T.O. 
au scos din nou la lumina zilei 
afirmația absurdă că ar exista o 
așa-zișă primejdie din partea 
Uniunii Sovietice. A fost nevoie 
de această afirmație pentru a în
fățișa din nou N.A.T.O. drept o 
organizație defensivă și pentru a 
justifica refuzul puterilor occiden
tale de a reduce armamentele și 
forțele armate, de a interzice ăr- 

cu hidrogen,

renunțe la politica fali- 
„de pe poziții de forță“, 
să dicteze în Consiliul 
o politică menită să 
cursa înarmărilor, să 

internațio- 
subliniază

mele atomice și

complect.
Fără îndoială că popoarele nu 

se vor lăsa amăgite de declarații
le cu privire la proiectata lărgire 
a activității N.A.T.O. „în domenii 
nemilitare“.

Oricare va fi forma de camu
flare aleasă de conducătorii aces
tor grupări militare, ea a fost și 
rămîne agresivă, îndreptată împo
triva intereselor păcii.

Uniunea Sovietică, ca și cele
lalte state iubitoare de pace, se 
pronunță împotriva organizației 
N.A.T.O Ea a demascat și va 
demasca adevăratul caracter al 
acestei organizații. Ea o face 
pentru că blocul Atlanticului de 
Nord și grupările militare asemă
nătoare acestuia seamănă discor
die și vrajbă între popoare, îm
piedică destinderea continuă a în
cordării internaționale, împiedică 
stabilirea încrederii necesare in 
relațiile între state și asigurarea 
unei adevărate securități pentru 
popoare. Oamenii sovietici își pot 
exprima numai satisfacția pentru 
faptul că politica de coexistență 
pașnică, de întărire a colaborării 
internaționale, dusă de Uniunea 
Sovietică și de celelalte state iu-' 
bitoare de pace, se bucură de 
simpatia și sprijinul tuturor po
poarelor.

è

Scurte
LONDRA. — La 13 mai, Comi

tetul Executiv al Partidului Co
munist din Marea Britanie a a- 
nunțat că Harry Pollitt a demi
sionat din motive de sănătate, din 
funcția de secretar general al 
Partidului Comunist din Marea 
Britanie, John Gollan, fost orga
nizator național al partidului a 
fost ales secretar general.

VIENA. — Potrivit datelor co
municate de ministerul de inter
ne. rezultatele definitive ale ale
gerilor legislative din Austria sînt 
următoarele :

Partidul populist — 2.000.068 
voturi (82 mandate).

Partidul socialist — 1.873.250 
voturi (75 mandate).

Partidul comunist și partidul 
muncitoresc (socialiști de stînga), 
care au prezentat liste comune — 
192.432 voturi (3 mandate).

Partidul liberal — 283.713 vo
turi (5 mandate).

MOSCOVA. Conducerea Uniu
nii Scriitorilor din U.R.S.S. și 
Comitetul Sovietic pentru Apăra
rea Păcii anunță încetarea din 
viață, la 13 mai a.c. a scriitoru
lui sovietic Alexandr Alexandro- 
vici Fadeev.

PARIS. După cum anunță zia
rul „L’Humanité Dimanche“, 
președintele grupului parlamen
tar al Partidului Comunist Fran
cez, Jacques Duclos, a adresat 
guvernului o interpelare asupra 
motivelor confiscării unui număr 
al ziarului „L’Humanité“, care, 
după cum se arată în interpelare 
„se pronunță pentru reglementarea 
pașnică a problemei algeriene, 
în interesul comun al Franței și 
Algeriei“.

PARIS. După cum anunță a- 
genția France Presse, la 13 mai 
poliția franceză l-a arestat pe zia
ristul comunist Robert Lambotte,

știri
autorul unul articol asupra situa
ției din Algeria. Articolul a fost 
publicat în ziarul „L’Humanité“ 
și a constituit motivul pentru con
fiscarea numărului din 11 mai al 
acestui ziar.

BELGRAD. La 13 mal, Iosip 
Broz Tito, președintele Republicii 
Federative Iugoslavia, s-a îna
poiat la Belgrad din vizita fă
cută în Franța.

BUDAPESTA. De la 27 mai la 
13 iunie va avea loc la Buda
pesta un, concurs internațional de 
aeromodele cu participarea con
structorilor de machete de avion 
ai Republicii Democrate Germane, 
ai Republicii Populare Chineze, ai 
Republicii Populare Ungare, ai 
Republicii Populare Romîne, ai 
Republicii Cehoslovace, ai U.R.S.S, 
și ai Iugoslaviei.

DJAKARTA. In dimineața zilei 
de 14 mai, președintele Sukarno 
a plecat cu avionul în S.U.A., 
unde va fi oaspetele președintelui 
Eisenhower.

Președintele Sukarno va vizita 
de asemenea Canada, precum și 
unele țări europene.

PRAGA. La 13 mai a avut loc 
la Praga o ședință a Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, consacrată ce
lei de a 35-a aniversări a înfiin
țării Partidului Comunist din Ce
hoslovacia.

HONGKONG. După cum anun
ță agenția France Presse, la 14 
mai două avioane de vînătoare 
engleze cu reacție s-au prăbușit 
în apropiere de Hongkong. Pi
lotul unuia din avioane a mu« 
rit. |
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și-au încheiat
turneul
la București

PHILIP DAVIES
CUVINTULARE
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Pe terenul uzinei

Unde-i antrenorul 2

Simons

concursuri 
participare

De data 
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comisiei centrale 
atletism

aceasta interviul nostru cu Iolanda Balaș se 
in .....................

Va reuși „Ioly“

...tribună. Alături I. Söeter urmărește atent 
noastră.

O VICTORIE, O (NFRÌNGERE Șl NOI PRIETENI ATENȚIE
LA ÎNCEPĂTORI!

INTERVIUL 
NOSTRU

Ieri dimineață au părăsit Bucu- 
reștiul îndreptîndu-se spre patrie, 
rugbiștii englezi care au evoluat 
miercuri și sîmbătă în Capitală.

Pentru moment rivalitatea din
tre rugbiștii romîni și Harlequini 
a fost tranșată în favoarea bucu- 
reșfenilor, care au învins Cu 14-10 
(6-5) fără însă a arăta tot ce pot.. 
In formația rugbiștilor britanici 
au evoluat o serie de jucători cu 
renume) ca Bartlett, Davies și. 
Simons- care au reușit să cuce
rească simpatia publicului nostru..

Așa' cum remarca ziaristul en
glez Terry O’Connor de ,1a „EWe- 
ning Npws” din Londra care i-a 
însoțit la București pe Harlequini 
și care în decursul activității sale 
pe tărim sportiv a vizitat 22 de 
țări; „turneul a fost organizat 
admirabil și a-a depus toată grija 
pentru a .asigura Har’.equimlor o 
ședere cît mai plăcută".

Vizita la București a jucătorilor 
britanici a contribuit la dezvolta
rea legăturilor sportive dintre țara 
noastră și Anglia și credem că 
meciurile de la Londra și Bucu
rești dintre rugbiștii celor două 
țări constituie doar începutul unor 
întreceri sportive de amploare. In 
această direcție este semnifica
tivă și declarația lui Bartlett. 
căpitanul echipei : „Jucătorii echi. 
pei Harlequin părăsesc Bucureș- 
tiul cu amintiri din cele mai plă
cute. Am venit în Romînia ca să 
întoarcem vizita făcută anul tre
cut de rugbiștii romîni în Anglia,. 
Mai important decît cele două 
meciuri este că în aceste zile am 
legat multe prietenii care ne vor 
rămine adine întipărite în inimile 
noastre. Am vizitat frumoasa dv. 
Capitală, am stat de vorbă cu oa
menii de pe stradă și ne-am con
vins că poporul romîn nutrește 
sentimente de prietenie față de 
poporul englez. Dorim ca întilni- 
ri’e dintre echipa Harlequin și 
rugbiștii romîni ca și dintre alte 
echipe engleze și romîne să devi
nă tradiționale“.

In timpul vizitei lor, oaspeții 
englezi au arătat un mare inte
res față de bazele sportive și 
nivelul in general al mișcării 
noastre de cultură fizică și sport.

Peste cfteva zile telespectatorii 
britanici vor avea posibilitatea să 
urmărească imaginile pe care re
porterul de televiziune L. W. 
Dudley le-a surprins în parcul 
sportiv Dinamo. Dudley ca și Sir 
Wavell Wakefie’.d președintele 
clubului „Harlequin“ împreună cu 
soția sa și J. P. W. Mallalieu, 
membru al Camerei Comunelor, 
unul dintre conducătorii clubului 
s-au arătat foarte interesați de 
antrenamentul jucătorilor de 
handbal și volei, jocuri mai puțin 
cunoscute în Marea Britanie.

Din programul vizitei oaspeților

britanici n-au lipsit nici vizitele 
„profesionale“. Dr. Peter Cooper 
arbitru de rugbi s-a întîlnit cu ar
bitrii noștri, schimbînd impresii 
asupra regulilor de joc și împăr- 
tășindu-și părerea asupra rugbiu- 
lui nostru.

Mult timp iubitorii' rugbiuluj 
din țara noastră își vor aduce 
aminte cu plăcere de vizita prie
tenilor de la „Harlequin“.

Duminică, rug
biștii englezi au 
fost de negăsit. 
Dimineața au pă
răsit Capitala in
tr-o excursie pe 
Valea Prahovei. 
Seara, ei au parti
cipat la o recepție. 
Orice posibilitate 
de a sta de vorbă 
cu oaspeții bri
tanici era consu
mată. Dar iată că 
in holul hotelului 
Athéné Palace l-am 
întîlnit pe Philip 
Davies, un tinăr 
înalt, bine „clădit" 
cu o privire energi
că și foarte since
ră. Blondul „Phil" 
unul dintre cei mai 
buni jucători de 
rugbi din Anglia.

W. P. C. Davies

s-a arătat bucuros 
să stea de vorbă 
cu noi și chiar a 
transmis prin in
termediul ziarului 
nostru citeva sfa
turi pentru tinerii 
noștri jucători de 
rugbi, înainte de a 
vă aduce la cu
noștință acest text 
vă vom da citeva 
date asupra lui 
Philip Davies, cen
trul liniei de trei 
sferturi al englezi
lor. Davies este 
biolog și lucrează 
la „H os pi tal School 
Sussex". El n-a 
mai jucat în cam
pania rugbiștilor 
romîni, deoarece în 
timpul vizitei aces
tora la Londra se

afla în Africa cu 
echipa națională de 
rugbi a Angliei.

Cit privește opi
niile lui Phil despre 
sport, iată-le con
centrate în trei 
puncte:

1. „Iubiți spor
tul vostru și face- 
ți-vă prieteni 
timpul jocului 
după joc.

2. încercați 
fiți cit mai 
riați și să cultivați 
propriul vostru 
stil, dar potriviți-l 
cu cel al echipei 
voastre.

3. Jucați ca 
ciștigați, dar nu 
cu orice preț. în
vingeți prin talen
tul vostru".

Sîntem pe stadionul Locomotiva-Grivița Roșie. Cu cîteva clipe 
in urmă a luat sfirșit un meci de rugbi. Eroii nu sînt vedete ale 
acestui sport. Jucătorii echipei in tricouri roșii par abătuți. Au 
și de ce. Au pierdut cu 0—85 ! Ne roagă să-j ajutăm pentru a 
pune capăt situației neplăcute in care se află : n-au antrenor. 
Dacă la început s-au bucurat de sprijinul directorului adjunct 
al uzinelor „Vasile Roaită“. tov. J. Marin — în tinerețe fost 
și el jucător de rugbi — astăzi nimeni nu se mai ocupă de echi
pa de juniori „Metalul“-,,V. Roaită“ care joacă în campionatul 
orășenesc. In schimb laminoriștii, copiii pe care-i puteți vedea 
în fotografie în tricouri albe („Metalul"-„Republica“) sînt ve
seli. deoarece de ei se ocupă cu grijă antrenorul Toma Moldo- 
veanu

De altfel primul lor meci din „cariera“ de rugbiști s-a în
cheiat astăzi cu o victorie asupra echipei de rezerve de la Lo
comotiva— Grivița Roșie.

După ce fotoreporterul nostru i-a rugat pe jucătorii celor două 
echipe să execute cîteva scheme tactice și ne-am luat rămas bun 
de la ei, micii rugbiști de la „Vasile Roaită“ ne-au strigat din 
urmă : „Aveți grijă, nu uitați să-i criticați pe tovarășii de la 
C.C.F.S. așa îneît să-și aducă aminte și de noi“.

kh

Primul meci al tinerilor laminoriști — tricouri albe — s-a Încheiat cu o victorie...

0_Icu C.C.A., 0-0 cu Minerul 
*“ Petroșani la București, 
0-1 cu Progresul Oradea, 2-2 cu 

Știința Ciuj 1 lată cîteva din 
rezultatele „scoase“ de fotbaliș
tii echipei Dinamo București în 
actualul campionat republican 
de fotbal.

Ce se întîmplă cu această e- 
chipă fruntașă, campioana țării 
in anul 1955 ?

Duminică, Dinamo București a 
avut de susținut un nou joc, 
care se anunța deosebit de greu. 
A cîștigat, după- cum se știe, 
formația dinamovistă, greu, mult 
mai greu decît arată scorul.

După jocul cu Locomotiva 
București am stat de vorbă cu 
antrenorii Opata și Angelo Ni- 
culescu în legătură cu atmosfe
ra existentă în sînul colectivu
lui dinamovist. Părerea ambilor 
tehnicieni a fost că, de multe 
ori, jucătorii:, manifestînd o în
credere exagerată în posibilități
le lor, subapreciază sfaturile 
competente ale aceluia care se 
îngrijește de pregătirea lor:

înaintea ultimei etape a „Cursei Păcii“ 
C Dumitrescu la 2’30“ 

de tricoul galben
BRNO 14 (Agerpres). — Prin 

telefon :
Constantin Dumitrescu a fost 

principalul animator al penulti
mei etape Tabor-Brno (177 km.) 
a „Cursei Păcii“ dovedind un cu
raj și o combativitate care au 
stîrnit admirația întregii carava
ne. Ciclistul romîn a trecut pe 
locul doi în clasamentul general, 
recuperînd în același timp 4’19” 
față de Krolak care la un moment 
dat în timpul cursei pierduse pri
mul loc. Numai pe ultimii 30 de 
km. rutierul polonez a reușit să 
salveze „tricoul galben“, îmbră
cat la Karl Marx Stadt. înaintea 
ultimei etape Constantin Dumi
trescu se află la 2’30” în urma lui 
Krolak și fără îndoială că de-a 
lungțil' peior 224 km. pînă la Pra- 
ga lupta va fi-mai dîrză ca ori- 
cînd.

Clasamentul etapei: 1. Schur
(R.D.G.) a parcurs 177 km. în Brno-Praga (224 km.).

ace.4h.38’33”; 2. Cestari (Italia) acc. 
lași timp; 3. Klevțov (U.R.S.S.) 
4h.38’40”;....................... '
4h.38’43”: 
4h.38’53”;
4h.39’05”;
4h.39’20”
(R.P.R.) 4h.39’31”. C. Șandru și 
G. Moiceanu au sosit într-un plu
ton cu Krolak, în timpul de 
4h.43’32”.

Clasamentul general individu
al: 1. Krolak (R.P.P.) 52h.29’16”; 
2. C. Dumitrescu (R.P.R.) la 
2’30”; 3. Kolumbet (U.R.S.S.) 
la 4’15”; 4. Nyman (Finlanda) la 
4’22”.

Clasamentul pe echipe: 1. 
U.R.S.S. 157h.24’43”; 2. R.P.P. 
157h.35’25”; 3. Belgia 158h.04’12”; 
4. R.D.G. 158h.05’12”; 5. R.P.R. 
158h.09’26”.

Astăzi, ultima etapă, a 12-a:

4. Kolev
5. Plank (R.Ceh.j

6. Ostergaard (Dan.)
7. Cijikov (U.R.S.S.)

8. C. Dumitrescu

(R.P.B.)

Tenisul de masă romînesc — 
prin valoarea exponenților 
săi: A. Rozeanu, E. Zeller, 

M. Gantner, T. Harasztasi, T. Rei- 
ter — și-a cîștigat un binecunos
cut și meritat prestigiu în lumea 
întreagă.

Pentru a dezvolta permanent 
rîndurile fruntașilor acestei dis
cipline sportive, C.C.F.S., la pro
punerea colegiului central de an
trenori din cadrul comisiei cen
trale de tenis de masă; a luat ho. 
tărîrea de a înființa un lot de ti
neret și o serie de centre de an
trenament, care au ca scop ridi
carea permanentă a nivelului teh
nic al tinerilor sportivi.

In cadrul acestei acțiuni, dumi
nică a avut loc în sala „Construc. 
torul“, un concurs în care echipa 
de tineret (Andronache, Bujor, 
Sirlincan) a întîlnit două selec
ționate (Pesch,. Nazarbeghian, 
Iscovici.și Botlner, Stan llie, Io- 
nescu Soare) de care a dispus cu 
scorul de 5—3 și. respectiv 5-—I.

Desigur ambele rezultate pot 
fi considerate ca neașteptate — 
deoarece în rîndul selecționatelor 
se găseau și jucători consacrați, 
dar ele vin să. confirme — încă- 
od.ată — progresul în care . șe 
găsesc speranțele tenisului nos
tru de masă. Dacă ar fi să sub
liniem numai victoriile lui Sirlin
can asupra maestrului sportului

consiliul asociației Știința 
București) nu comunică comisiei 
centrale rezultatele realizate.

In ceea ce privește colectivele 
sportive, unele cum ar fi de pil
dă „Metalul“ privesc greșit 
scopul concursurilor săptăminale. 
Este adevărat că atleții trebuie 
să participe la multe concursuri 
de-a lungul unui sezon. Dar nu 
este bine ca de pe acum, la în
ceputul perioadei competițlonale, 
ei să participe la ci te 3-4 probe 
într-un concurs, periclitînd even
tual, rezultatele

Acum cîțiva ani — încă în 
1954 — antrenorii și atleții din 
București se plîngeau din cauza 
numărului extrem de redus de 
concursuri. într-adevăr, nici co
lectivele sportive, nici comisia o- 
rășenească de atletism nu se stră
duiau să organizeze și alte con
cursuri în afara celor prevăzute 
în calendarul C.C.F.S.

începînd din vara anului tre
cut, comisia de atletism a orașu
lui București — și această iniția
tivă nu poate fi decît lăudată — 
a pornit pe calea organizării de 
concursuri săp
tăminale. înce
pînd încă din 
iarnă, nu a fost 
duminică fără 
concurs. Și de
fiecare dată aceste 
s-au bucurat de o 
destul de numeroasă.

Exemplul comisiei 
începe să fie urmat și de unele 
colective sportive. Astfel, în săp
tămâna ce a trecut, sportivii stu- 
denți au avut ocazia să participe 
chiar la două concursuri: unul 
organizat de Știința Î.C.F., iar cel 
de al doilea de consiliul 
iești al asociației Știința (tehni
cian de atletism, pref. St. Ursu): 
în ambele concursuri s-au obți
nut performanțe destul de bune, 
dintre care relevăm cea realizată 
de juniorul A. Lupaș, 1,78 m., la 
săritura în înălțime. S-ar putea 
ca acest tînăr, muncind cu rîvnă 
(cu aceeași rîvnă ca la învăță
tură) să poată ajunge în echipa 
de juniori a R.P.R., care are de 
susținut in acest an mai multe 
intllniri internaționale.

Ar fi greșit însă, să trecem cu 
vederea unele lipsuri. Să pornim 
chiar de la întilnirile internațio
nale. în momentul de față, echipa 
noastră de juniori are încă unele 
goluri. Subcomisia de juniori din 
comisia centrală de atletism tre
buie să urmărească evoluția ti
nerilor atleți tatentați. in vederea 
complectării echipei. Dar această 
sarcină ii este mult îngreunată, 
căci foarte des organizatorii con
cursurilor (cum este cazul și cu

lor de mai tirziu. 
Antrenorii care 
comit astfel de 
greșeli, trebuie 
să învețe de la 
antrenorul ma
ghiar L. Hires 

organizat, siste- 
l un scop bine 

obținerea unor re- 
bune în timpul

Urmărind acest

care muncește 
matic, urmărind 
determinat: 
zultate cit mai 
corespunzător.
scop ei nu trebuie să se lase abă
tuți din drumul pregătirii atle- 
(Hor, prin goana după ciștigarea 
unor victorii lipsite de valoare.

Ca o ultimă problemă trebuie să 
arătăm că în concursul de la 
12-13 mai, organizat de comisia 
orășenească din București, am 
întîlnit mult prea puține nume 
noi. Oare colectivele din Bucu
rești nu au atleți începători ? 
Credem că ele trebuie să urmă
rească cu mai multă seriozitate 
creșterea numărului de atlefi.

In general, inițiativa comisiei 
de atletism a orașului București, 
este foarte bună. Trebuie organi
zate în Capitală și în pro
vincie, atit de către comisiile 
locale de atletism, cit și de colec
tivele sportive cit mai multe con
cursuri, care însă să fie folosite 
pe deplin în scopul 
atletismului din

E.
din biroul

O

cadrul con- 
pentru clasifi

cări de pe Stadionul tineretu
lui, maestra sportului lolanda 
Balaș a realizat o frumoasă 
performanță pentru stadiul ac
tual de pregătire al atleților 
noștri. „Ioly“ — cum e nu
mită în intimitate — a sărit 
cu ușurință 1,69 m.

Duminică dimineața lolanda 
Balaș a fost din nou prezen
tă pe Stadionul tineretului, de 
astădată în tribună, pentru a 
urmări un concurs. Noi am 
profitat de acest prilej pentru 
a-i solicita un mic interviu în 
legătură cu stadiul ei actual 
de pregătire. „Consider că in 
anul acesta sînt mult mai bine

S îmbăta în 
cursului

pusă la punct în ceea ce pri-te 
vește pregătirea mea și ca do-te 
vadă este însăși acest 1,69 m.>> 
la început de sezon. îmi a-te 
mintesc că anul trecut la Iași» 
tot în luna mai, am reușit abia» 
1,58 m. Sîmbătă eu am mers te 
la 1,71 m. Deocamdată n-am?) 
reușit dar sper ca în viitoa-te 
rele concursuri internaționale « 
la care voi participa să bat» 
recordul țării. te

Apoi discuția s-a îndreptat/? 
firește spre recentul record » 
mondial al lui Thelma Hopkins.. 
stabilit la Belfast. Campioana// 
noastră și-a exprimat părerea» 
că recordul lui Hopkins sete 
poate bate. Rămîne acum de<? 
văzut și cine anume va reuși» 
acest lucru. te

Traversînd podul 
de peste Dunăre, 

40 de cicliști bulgari 
și romîni se vor 

întrece într’o cursă
ce devine tradițională

»5 :.

80 m. GARDURI, rămine o probă spectaculoasă chiar dacă concurentele nu sînt altele „consacrate"

antrenorul. Călinoiu, Toma, 
Suru, V. Anghel și uneori Bă- 
cuț 1 vădesc deseori o îngîm- 
fare nejustificată, străină unor 
sportivi de tip nou. La unii ju-

se plîng adeseori unii fotbaliști 
de la Dinamo. „N-am încrede
re în linia de înaintare cu Ma- 
gheț, Anghel și Nițulescu“ — a- 
firmă uneori Călinoiu, fără să se

URMĂRILE
UNOR „CAPRICII“

cători mai vechi ai echipei (Că
linoiu de pildă și alții) se ma
nifestă mult egoism în joc. Ei 
nu vor să ajute pe tinerii care 
au împrospătat în acest an lotul 
echipei Dinamo București. „Noi 
îi purtăm în spate pe tineri“ —

Pe marginea unui concurs 
al tinerilor jucători de tenis de masă

Succese remarcabile
r și

Pauil Pesch, a lui Bujor asupra 
lui Stan llie și ale lui Androna- 
che în fața lui Bottner și Stan llie 
și încă ar fi suficient pentru a 
ne da seama de pășii prețioși ce 
i-au efectuat acești tineri jucători 
pe drumul consacrării lor.

Victoriile repurtate însă — în 
afara satisfacției propriu zise — 
atrag după sine pentru ei o serie 
de noi și prețioase preocupări 
sportive.

De pildă — pentru creșterea va
lorii sale Sirlincan are datoria 
să-și dinamizeze jocul, părăsind 
tendința de pasivitate pe care o 
manifestă actualmente, eliminînd 
în același timp. lovitura pregăti
toare de a'.ac (liftul) pe care o 
folosește prea des în detrimentul 
atacului decisiv. In acest sens, 
loviturile lui de atac vor trebui 
îmbunătățite printr-un contact mai 
scurt al paletei cu mingea în mo
mentul lovirii și printr-o execu
tare maj rapidă a loviturii.

Andronache, element 
dezvoltare, dotat cu 
perspective, este bine să 
centul în viitoarele lui 
mente pe îmbunătățirea 
dirijate și atacului din revers. De

gîndească la forma în care s-a 
prezentat el în etapele de pînă 
acum.

Există și o altă situație. Bă- 
cuț II, Toma, Călinoiu — nu 
mai vor să joace în linia de a- 
părare, uitînd că ei au o con
formație fizică adecvată jocului 
de apărare, o experiență temei
nică în posturile respective. A- 
ceste probleme nu puteau să dea 
decît rezultatele cunoscute. In
dicațiile antrenorului nu au fost 
respectate întru totul nici în de
cursul meciului cu Locomotiva 
București. Atît timp cît acestea 
au fost respectate. Dinamo 
București a mers bine și fi
rește, s-a văzut: 3-0 la pauză.

„Sînt de părere că neascultînd 
indicațiile antrenorului, spunea 
antrenorul Opata, jucătorii fac 
un deserviciu echipei, ei nu pot 
realiza un joc serios, activ, rod-

nic. Eu personal, împreună cu 
colectivul de conducere al echi
pei Dinamo București voi 
susține ferm măsurile hotărîte— 
ridicate chiar dacă va fi nevoie— 
măsuri care se vor lua față 
de jucătorii care nu respectă 
indicațiile antrenorului, oricine 
ar fi ei“.

Nu putem încheia aceste rîn- 
duri fără a ne exprima părerea 
că antrenorul Angelo Niculescu 
trebuie să fie mult mai com
bativ. Hotărîrile lui să fie tra
duse în fapt de toți fotbaliștii, 
indiferent dacă sînt jucători 
valoroși sau lipsiți de rutină.

R. CĂLARĂȘANU

In ultima zi a acestei luni, 40 
cicliști romîni și bulgari vor 
porni, de la Sofia spre București, 
în cadrul celei de a 11-a ediții a 
„Cursei prieteniei romîno-bul- 
gare“, organizată de ziarele „In-» 
formația Bucureștiului“ și „Ve- 
cerni Novini“ (Sofia). Spre deo
sebire de prima ediție, anul a-1 
cesta cursa va avea încă o etapă: 
Giurgiu — București — Ploești—• 
București, unde va fi și sosirea. 
Cu această etapă, cursa va nu
măra 660 km.

întrecerea ciclistă Sofia—Bucu
rești se va

31 mai:
1 iunie :
2 iunie:
3 iunie: 

curești.
Ajunși în centrul Ploeștiului, 

cicliștii se vor înapoia la Bucu
rești unde va fi capătul cursei. 
După cum sîntem informați, cla
samentul cursei cicliste Sofia— 
București, va fi numai indivi
dual.

desfășura astfel: 
Sofia—Plovd iv. 
Plovdiv—Gabrovo.
Gabrovo—Russe. 

Giurgiu—Ploeș ti—Bu-

VITR EG I E

cerințe noi
asemenea, pentru a putea face față 
cu succes jocului lui rapid, sus
ținut permanent într-un ritm viu, 
în continuă mișcare, el trebuie să 
dobîndească o condiție fizică su
perioară, în așa fel îneît să nu 
întîrzie la minge pentru a o putea 
lovi în momentul cel mai potri
vit.

Apărarea dirijată și atacul, din 
revers scurt sînt și pentru Bujor 
Zaharia principalele obiective ce 
trebuie neapărat atinse în vede
rea omogenizării jocului lui. Do- 
bîndirea siguranței în alternarea 
loviturilor de atac din forenhand 
și revers și invers — adăugate la 
obiectivele de mai sus — îi vor 
aduce lui Bujor in joc, un im
portant plus de valoare, care-1 
va putea situa în rîndurile frunta
șilor tenisului nostru de masă.

Nazarbeghian, lonescu f .
Iscovici (va trebui să lucreze se- folosească din plin, la maximum 
rios pentru modificarea poziției condițiile 
brațului și a încheieturii la. lovi
tura din revers, mai ales la atac)

puterii de lu>ptă și voință — Pesch 
și Stan llie, ceea ce denotă o 
slabă pregătire și un nejustificat 
desinteres pentru acest concurs, 
menit să contribuie 1a creșterea 
tinerelor speranțe ale tenisului 
nostru de masă.

C.C.F.S., prin înființarea lotului 
de tineret, a centrelor de antrena
ment, prin organizarea de con
cursuri pentru tineret, a deschis 
larg noi drumuri spre 
măiestriei sportive în tenis 
masă.

..... Tinerii sportivi, împreună cu an- 
Soare, trenorii lor, au însă datoria șă

culmile
de

„Nici cele mai înduioșătoare rugăminți nu au înduplecat 
administrațiile terenurilor „Dacia", „Laminorul" și „Parcul 
Copilului" să cedeze unul din susamintitele terenuri, școlii tnoriii rlo hnioti nr A Aln HnnumiA; --,^,-,4^.. „ — j.-___ ________în plină . . . ___...................

frumoase . au jucat mulțumitor arătînd și ei 
pună ac- 
antrena- 
apărării

posibilități de dezvoltare.
O remarcă negativă pentru fe

lul în care s-au prezentat — și 
din punct de vedere tehnic și al

: create., muncind cu 
multă sîrguință pentru a face să 
apară continuu noi sportivi de. va
loare care să'poată reprezenta cu 
cinste — în viitorul cel mai apro
piat—culorile Republicii noastre.

NICU NAUMESCU 
maestru al sportului

piedii de băieți nr. 4 din București, pentru a se disputa me- 
'. ciurile de fotbal din cadrul Spartachiadei de vară a tine

retului".
Caricatură executată de corespondentul voluntar 

ADRIAN ANDRON/C
elev la Școala medie nr. 4
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