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„Așa ar trebui să fie în toa
te magazinele"... Aceasta era 
constatarea pe care un repor
ter al ziarului nostru a făcut-o 
după o vizită prin cîteva ma
gazine din Tg-Mureș. Așa ar 
trebui să fie... Intr-adevăr, ce
tățeanul intrînd intr-un maga
zin este dornic să găsească 
mărfurile ce îi sînt trebuin
cioase, să fie servit in mod ci
vilizat, să i se acorde aten
ția cuvenită. Nu sînt preten
ții exagerate ci cit se poate de 
firești. In fond, nu-i vorba 
decît de respectarea celor mai 
elementare reguli ale comer
țului socialist. In multe ma
gazine din Tg.Mureș, ca și 
din alte orașe, aceste reguli 
sînt respectate. Nu este o sim
plă respectare „ad-literam" a 
unor regulamente și dispoziți- 
uni, ci de mai mult, de ceva 
care ține de atitudinea vînză- 
torului față de cumpărător, de 
ținuta lui morală. Tineri ca 
Nagy Margareta, Demi llona, 
Olah Eugen, Marton llona etc. 

au socotit formarea brigăzilor 
de bună deservire nu ca o for
malitate oarecare, ci ca un act 
care le impune serioase obli
gații. Pentru acești tineri lu
crători ai comerțului de stat, 
grija pentru satisfacerea cerin
țelor consumatorilor se află pe 
primul plan al activității lor. 
Observi faptul acesta din în
treaga lor comportare. Desigur, 
vînzătorul trebuie să depună 
eforturi pentru a desface măr
furile aflate în magazin. Dar, 
în același timp, el trebuie să 
țină seama și de interesele 
consumatorului.

Organizațiile comerciale lo
cale au dovedit, mai ales în 
vremea din urmă, mai mult 
spirit de inițiativă, mai multă 
pricepere în organizarea vîn- 
zării de mărfuri. Deschiderea 
de magazine specializate, case 
de comenzi cu servirea la do
miciliu, bazare, expoziții cu 
desfacere — toate acestea au 
fost bine primite de publicul 
consumator. Dar toate aceste 
lucruri bune realizate în co
merțul socialist nu pot face 
uitate o seamă de practici 
care, din păcate, mai dăi
nuie și de care consumatorul 
se lovește îndeajuns de des. 
Nu-i suficient că In Capitală, 
la magazinul „Comaliment“ 
din bulevardul general Maghe- 
ru servirea se face în bune 
condițiuni. Dar la Cluj, la ma
gazinul „Alimentara" nr. 23, 
tînăra vînzătoare Margareta 
Ban, pur și simplu a părăsit 
magazinul pleclnd în oraș și 
lăsînd în locul ei o persoană 
străină de magazin. Rezulta
tul nu-i greu de înțeles.

In magazinele noastre de 
stat mai dăinuie atitudini de 
nepăsare față de consumatori ; 
nu de puține ori vinzătorii fo
losesc un limbaj necivilizat (ca 
să spunem numai atît) față de 
cei ce pășesc pragul diferite
lor unități comerciale. Și nu 
rare sînt cazurile cînd acestea 
se petrec ih magazine în care 
afișe mari, colorate, anunță 
existența unor brigăzi de bună 
deservire (cu deosebire Ia ma
gazinele ce vînd legume și 
fructe precum și la unitățile 
de vînzare a cărnii).

Asemenea practici nu-și au 
locul în comerțul socialist. 
Cînd este vorba de tinerii lu
crători ai comerțului de stat, 
organizațiile U.T.M. au de 
spus un cuvînt cu greutate. 
Trebuie combătută goana după 
înființarea unui număr cit mai 
mare de brigăzi de bună de
servire și trebuie îndreptată 
atenția mai ales spre consoli
darea și funcționarea în bune 
condițiuni a brigăzilor deja 
existente. Educarea tinerilor 
vînzători în spiritul unei atitu
dini juste față de consumatori 
este o obligație 
{iilor U.T.M. Să 
incit — mai ales 
timpinarea celui
congres al U.T.M.
dul tinerilor lucrători ai co
merțului de stat să dispară a- 
pucături de felul celor ale 
Margaretei Ban.

„Scînteia tineretului“

Proletari din toate țările, uniți-vă !
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a organiza- 
facem astfel 
acum, în în
de al doilea 

In rîn-

Strîn§ fier vechi
TIMIȘOARA (de la corespon

dentul nostru).
S-au scris multe lucruri despre 

tinerii reșițeni oțelari, laminatori, 
sau constructori de turbine, evi- _____
dențiind eforturile lor în produc- sele unui 
ție. Dar acești harnici muncitori 
în timpul lor liber sînt și buni 
gospodari : strîng fier vechi — 
„pîinea“ cuptoarelor Siemens Mar. 
tin.

In primele 3 luni ale anului

— Ne-am constituit în brigadă 
— spuse utemistul Bogdan S. — 
ca să ne ajutăm reciproc. Mem
brii brigăzii, sînt în continuă cău
tare de metode bune care să-i a- 
juie la realizarea sarcinilor de 
plan.

Moldovan Tiberiu lucrează pie- 
i prototip pentru mașina 

de presat. Aceasta cere multă a- 
tenție și o bună calificare. In 
cursul ultimilor ani el s-a obiș
nuit să lucreze piese pentru ma- 
șini-unelte din care multe sînt 

r_____  _ ___ __ destinate exportului, de aceea el
utemiștii și tinerii Combinatului învață în permanență, urmărește 
Metalurgic Reșița au strîns peste 
15 vagoane fier vechi. întrecerea 
pornită în cinstea celui de al II- 
lea Congres al U.T.M. a făcut ca 
la rampa depozitului din cadrul 
combinatului să sosească zilnic 
cîte un vagon cu fier vechi strîns 
de utemiști și tineri.

Pe fișele anume întocmite poți 
citi: „organizația U.T.M.-centrala 
electrică a colectat cantitatea de 
17.000 kg., organizația U.T.M.- 
fabrica de motoare electrice 14.000 
kg-, organizația U.T.M.-forje 
10.700 kg. Dacă răsfoiești în con
tinuare fișele în care se vorbește 
despre alte organizații de secție 
U.T.M. — modelărie, oțelărie, fa
brica veche de mașini, laminoare, 
de pildă — constați cu bucurie 
că nici tinerii de aci nu s-au 
sat cu mult întrecuți.

Stegulețul roșu fîlfîie pe ma
șină unind prietenii spre același 
țel : cinstirea celui de al 11-lea 
Congres al U.T.M. cu realizări 
noi in muncă.

Gospodăria a terminat 
însâmînțările

lă

Au primit 
steagul roșu

ORADEA (de la coresponden
ta noastră Daria Kuhia).

Zilele acestea strungarii 
brigada a 11-a de tineret

din 
de 

strungari de la uzinele „înfrăți
rea“ din Oradea, a primit stea
gul de brigadă fruntașă în între
cerea cu celelalte 24 de brigăzi 
utemiste. Depășirea sarcinilor cu 
264 la sută și lucrul bun care a 
asigurat calitatea cu 90%, au 
fost criteriile principale de care 
s-a ținut seama la decernarea 
steagului. Ce stă la baza acestor 
succese ?

revistele, buletinele cu ultimele 
noutăți tehnice. El este socotit 
printre primii în fabrică care a 
aplicat cu curaj și succes metoda 
frezării canalelor pentru masa ma
șinii, în loc de rabotarea lor. A- 
vantajul este că aceste canale 
sint egale ca adîncime, se lucrea
ză mai repede deoarece nu se 
mai schimbă cuțitele și aceasta 
crează economie de timp.

Nu-i mult decînd la strunjirea 
pistoanelor de la ciocan, strunga
rul Bogdan Simion avea întotdea
una de furcă cu nisipul rămas de 
la turnare. După 100 minute de 
lucru, cuțitul se ardea din cauza 
frecării de nisip. Trebuia modifi
cat cuțitul. Moldovan Tiberiu l-a 
ajutat pe prietenul său în soluțio
narea problemei. Ei au făcut un 
cuțit de o concepție nouă, care 
merge sub coaja de nisip și evită 
frecarea cu acesta. Astfel s-a în
lăturat pierderea cuțitelor, și se 
reduce mult timpul de ascuțire la 
polizor.

De asemenea, Jori Iuliu care lu
crează piese de prototip a fost 
ajutat să-și facă un cuțit nou, 
mult mai rezistent.

Membrii brigăzii de tineret 
printre care sînt și tovarășii Ta- 
raszi Ion și Bociog Vasile, își 
împărtășesc experiența, se ajută 
reciproc, fie că este vorba de prin
derea unei piese mai grele 
mașină într-o poziție cît 
bună, în pregătirea sculelor înain
te de începerea lucrului, potri
virea cuțitului etc.

un 
po- 
Au 
de 
de

se-

în 
mai

Flacon cu flacon este așezat în cutii. Cutiile sînt închise cu gri
jă apoi sînt aplicate etichetele. Aceasta este ultima operație din 
procesul de fabricație al penicilinei romînești. Lucrătorii și lucră
toarele secției a treia de ambalaj a Fabricii de antibiotice din lași 
îndeplinesc această operație cu mîndrie.

Foto: „AGERPRES"

în atenția Ministerului Agriculturii

0 INIȚIATIVĂ LOCALA CARE NU E SPRIJINITA
Se împlinește un an de cînd 

în raionul Sărmaș s-a deschis un 
șantier local al tineretului. Lu
crările de pe șantier constau în 
menajarea unui canal lung de 
km. între comunele Budești 
Miheșu de Cîmpie, canal care 
permită secarea mlaștinii ce

a-
23 
Și 
să 

r_...... _ ........ _ . se
întinde pe mari suprafețe de pă- 
mînt între aceste comune și scur
gerea apei spre albia Mureșului. 
Ce înseamnă pentru Sărmășeni, 
pentru agricultura țării noastre 
amenajarea canalului și secarea 
mlaștinii ? 2500 hectare pămînt 
vor fi redate agriculturii. Anual 
de pe această suprafață se poate 
recolta aproximativ 4500 tone 
grîu sau 6250 tone porumb, sau 
45;000 tone sfeclă de zahăr.

Sărmășenii, care au visat cu 
mulți ani în urmă să amenajeze 
acest canal, au răspuns cu însu
flețire la chemarea comitetului 
raional de partid, a sfatului popu
lar raional și a comitetului 
raional U.T.M. Din cele mai înde
părtate sate, zilnic au muncit, vo. 
luntar pe șantier sute de colecti
viști, țărani muncitori, funcțio
nari.
i Ofensiva asupra mlaștinii a in-

ceput cu mijloace locale. Mai a- 
poi au venit în ajutor și tracto
riștii de la S.M.T. Sărmaș. In cî
teva luni s-a ajuns deja să șe 
amenajeze aproape jumătate din 
canal. Pentru grăbirea lucrărilor, 
în toamna anului trecut, sfatul 
popular regional Cluj a solicitat 
Ministerului Agriculturii ajutor. 
Ministerul, printr-o scrisoare din 
3 octombrie 1955, și-a asumat 
sarcina ca, prin Direcția generală 
a îmbunătățirilor funciare și con
strucțiilor rurale, să sprijine ac
celerarea lucrărilor.

Intr-adevăr, în scurt timp au 
fost trimise pe șantier o echipă 
de specialiști care au îmbunătă
țit documentația tehnică și o 
draglină. Au fost luate măsuri 
pentru asigurarea execuției me
canice și asistenței tehnice, prin 
întreprinderea de stat pentru lu
crări de îmbunătățiri funciare, 
tutelată de acest minister.

In luna martie, anul acesta, 
Ministerul Agriculturii a trimis la 
sfatul popular raional un delegat 
care a stabilit programul de lu
cru pentru continuarea lucrărilor 
pe șantier. Intre delegatul minis
terului și sfatul popular raional

s-a încheiat un proces 
Potrivit prevederilor pro- 
verbal, lucrările pe șan-

Sărmaș 
verbal, 
cesului 
tier trebuiau reîncepute ia 1 a- 
prilie.

Lucrările n-au început însă nici 
pînă acum, deși a trecut și ju
mătatea lunii mai. Cauza ? Mi
nisterul Agriculturii nu a asigu
rat, potrivit sarcinilor asumate, 
transportul la șantier al oameni
lor din comunele programate să 
participe la lucrări. Datorită lip
sei de mînă de lucru, draglina 
stă adesea, pentru că nu are cine 
să lucreze în urma ei. Uneori stă 
chiar atunci cînd sînt muncitori 
pe șantier, pentru că nu are com
bustibil. Concret: ce a făcut Mi
nisterul Agriculturii ? A întocmit 
multe scripte, a trimis mașini, dar 
foloasele acestora nu se văd.

Se naște întrebarea : ce au de 
gînd, tovarășii de la Ministerul 
Agriculturii să facă cu acest șan
tier ? Continuă Ministerul să spri
jine această acțiune locală sau 
nu ?

MARIN OPREA 
corespondentul „Scînteii ti
neretului“ pentru regiunea 

Cluj

Cițiva colectiviști s-au adunat 
ciorchine în jurul lui Nițu Tu- 
dor, președintele gospodăriei co
lective „Zorile“ din Grădinari, 
raionul Domnești. începuseră să 
discute cu aprindere despre sta
rea timpului și se bucurau că a- 
cesta merge spre îndreptare, dînd 
speranță că a doua zi va fi vre
me frumoasă. Numai președintele 
era îngîndurat.

— Chiar de va fi timpul bun, 
are să ne fie foarte greu. Mai 
avem de însămînțat 35 de hectare 
cu porumb, via așteaptă să i se 
facă sapa mare, iar floarea-soa
relui este și ea tocmai bună de 
prășit. Și n-ar fi o treaba prea 
grea, dar știți bine că sînt destui 
colectiviști care vin o zi la lucru, 
iar trei stau și se odihnesc — 
grăi președintele plin de năduf 
pe chiulangii gospodăriei.

Marin Ion, secretarul organi
zației de bază U.T.M., era și el 
de față și auzise spusele președin
telui. Era adevărat. Și dintre ti
neri erau destui care nu veneau 
regulat la lucru. In mintea secre
tarului s-a născut atunci o idee...

Zori de zi. Timpul s-a făcut 
frumos și colectiviștii merg în 
grupuri spre sediul gospodăriei. 
Marin Ion pășește alături de 
grup numeros de tineri și le 
vestește cu însuflețire ceva, 
ajuns. Brigadierii au avut 
unde împărți brațe destule 
muncă în dimineața aceea, la
mănatul porumbului, săpatul viei 
și au început și prașila culturii 
de floarea-soarelui.

Ion Lupescu, socotitorul gospo
dăriei. era nedumerit. D,e cîteva 
zile încoace nici unul dintre ute
miști nu lipsește de la lucru. A 
tăcut el ce-a tăcut, apoi curio
zitatea l-a făcut să-l descoasă pe 
Marin Ion.

— De-acum vei avea mai mult 
de lucru, tovarășe socotitor. Ute- 

, miști! din gospodărie au hotărît 
să nu mai lipsească nici o zi de 
la lucru. Acesta este darul nostru 
modest cu care cinstim cel de 
al Il-lea Congres al Uniunii Ti
neretului Muncitor — i-a răspuns 
secretarul organizației de bază 
U.T.M.

Gospodăria a terminat însămîn- 
țările de primăvară. A făcut sapa 
mare la cele 18 hectare de vie și 
a prășit întreaga suprafață de 
floarea-soarelui. La toate aceste 
munci utemiștii și-au adus apor
tul din plin.
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Primele spectacole 
din „Decada dramaturgiei 

originale“
La agențiile de difuzare a bile

telor ale Teatrului Național „I. L. 
Caragiale“ și Teatrului Armatei, 
s-au pus în vînzare 
spectacolele care se 
în timpul Decadei 
originale.

Grăbiți-vă să vă 
lete la spectacolele 
teresează în deosebi.

Vă reamintim că duminică, 20 
mai au loc primele spectacole. 
Pe scena Teatrului Tineretului pu. 
teți vedea spectacolul Teatrului 
de Stat din Timișoara cu piesa 
„Impărătița lui Machedon“. In 
distribuția Teatrului Național din 
Craiova se va prezenta în sala 
Teatrului Npttara la ora 15 
„Nota zero la purtare“, iar la ora 
20 „Povestea unei iubiri“. Piesa 
„Ani de pribegie“, în interpreta
rea artiștilor din Brăila, o veți 
putea urmări la sala C.F.R. Gin- 
iești, (ora 20), iar spectacolul 
Teatrului de Stat din Birlad „ln- 
tr-un ceas bun" în sala Studio a 
Teatrului Național „I. L. Cara
giale“, (ora 20). Spectacolul de 
estradă al Teatrului de Stat din 
Bacău — „Să rîdă lumea" — va 
fi prezentat pe scena Teatrului 
Armatei din B-dul Magheru la 
ora 20, iar la aceeași oră Teatrul 
Maghiar din Cluj prezintă pe 
scena Teatrului Sf. Sava (Str. 
Popov) piesa „Baloane de săpun“.

Luni 21 mai ora 20, veți putea 
vedea „Mielul Turbat“ (Teatrul 
de Stat din Birlad) în sala C.F.R. 
Giulești ; „Atențiune copii“( Tea
trul de Stat din Orașul Sta’.in) 
în sala Teatrului Tineretului; 
„Boieri și țărani", (Teatrul de 
Stat din Pitești) în sala Comedia 
a Teatrului Național „I. L. Ca
ragiale“ ; „Liceenii", (Teatrul de 
Stat din Oradea — secția romînă) 
in sala Teatrului Armatei din 
Calea 13 Septembrie; „Baloane 
de săpun" (Teatrul Maghiar din 
Cluj) în sala Sf. Sava; „Nota 
zero la purtare“ (Teatrul Națio
nal din Craiova) în sala „C. 
Nottara și „Să rîdă lumea“ (Tea
trul de Stat din Bacău) în sala 
Teatrului Armatei din B-dul Ma- 
ghei J.

bilete pentru 
vor prezenta 
dramaturgiei

procurați bi- 
care vă in-

r
Industria noastră petroli

feră va primi o nouă instala
ție modernă:

Noul complex de ulei este 
dotat cu instalații de desas- 
faltare, parafinare, furfurol 
etc. Paralel cu lucrările de 
construire a rafinăriei se 
construiește și o termocen
trală cu o capacitate de 
18.000 kw. care va furniza 
energie electrică noii rafi
nării.

In fotografie : montarea u- 
nui rezervor pentru înmaga- 
zinarea produselor finite. 
(Instalația de furfurol, pro
dus solvent necesar rafinării 
uleiului).

Șoferul de pe „Zis
Nisirius 1

țintă 1Nisirius Pamfil era cu ochii 
țintă la ușa directorului. 

Doar s-o deschide I Aprin
se o țigară, se sculă de pe scaun 
și începu să se plimbe prin birou. 
Ca să mai scape de plictiseală în
cepu să intre în vorbă cu secre
tara, dar aceasta îi răspunse 
prompt la fiecare întrebare. De 
pildă, cînd Nisirius a spus că ale 
dracului de proaste sînt drumurile 
pe aici, secretara i-a răspuns că 
n-o să le facă ea mai bune. Ve
dea Nisirius că secretara ținea na
sul sus, dar nu se sinchisea. A- 
vea el prietena lui, Lenuța, față 
de care asta de aici, secretara, nu 
aducea nici cu umbra ei.

Pamfil era îmbrăcat într-o sa
lopetă nouă-nouță pe care o cum
părase încă în timpul stagiului 
militar. Venea pe el cum se poate 
mai bine și asta îl satisfăcea. 
N-avea nici o săptămînă de cînd 
fusese lăsat la vatră, dar se și 
plictisise stînd acasă.

Cînd ușa directorului se des
chise, Nisirius, intră înăuntru fără 
să mai ceară permisiunea secre
tarei. Păru-i blond-auriu, ochii 
mari, albaștri, dădeau totdeauna 
feței lui o expresie de veselie. . 
Directorului îi plăcu înfățișarea 
tînărului și îl privi mirat.

— Vreau să lucrez pe un „ZIS“ 
tovarășe director.

— Ești șofer ?
Mîndru de meseria sa, tînărul 

adăugă :
— Șofer mecanic.
Cu toate acestea, în ziua urmă

toare Nisirius fu supus unui exa
men riguros. Avea în față o ma
șină tio „ZIS“ al cărei motor tre
buia desfăcut DÎnă la cea din 
urmă piuliță. Asistența era com
pusă din direclor, ingi.nerul șef 
de ga-aj și a'ți mecanici price- 
puți. Cu o îndemînare care uimi 
întreaga asistență, demontă și 
montă motorul. Spuse apoi, mai 
mult pentru sine:

— E trecut prin ciur și prin 
dîrmon.

— Ce? întrebă cineva.
— Motorul.
Mașina la care Nisirius dădea 

examen era anume păstrată pen
tru așa ceva. Șoferii tineri și 
vîrstnici o ocoleau eu toții. Și to-

-oqo-
Insămîntarea 

bumbacului în regiunea 
Craiova

tuși, în lipsă de altă „rablă“, căci 
sub acest nume era cunoscută 
această mașină în garaj, fu în
credințată lui Nisirius.

Timarul ceru răgaz directorului 
două săptămîni să-și pună mașina 
la punct, lucru care fu acceptat. 
Seară de seară, el asculta zumze
tul motorului și dădea nemulțumit 
din cap. Dar numai după o săp- 
tămînă tînărul plecă într-o cursă 
lungă la Craiova și se întoarse 
într-un timp record. „Rabla“ prin
se aripi.

După cîteva lumi de muncă, în
tr-o ședință festivă cu toți șoferii, 
Nisirius primi un premiu de 3000 
lei pentru întreținerea mașinii și 
fu felicitat personal de director 
pentru atitudinea demnă și con
știinciozitatea în muncă.

Cu toate succesele obținute. Ni
sirius a constatat însă că unii nu-1 
privesc cu ochi buni. Fiindcă de 
fiecare dată în cabina lui se puteau 
găsi reviste și cărți unii l-au po
reclit „filosof". Alții, pentru că

II
La 17 mai a.c, tov. Chivu Stoica, președintele Consiliului de 

Miniștri al R.P.R. a primit în au diență pe dl. Hussein Chawki tri. 
misul extraordinar și ministrul plenipotențiar al Republicii Egipt 
în R.P.R.

Audiența a decurs într-o atmosferă cordială.
(Agerpres)

In întîmpinarea 
Conferinței in
ternaționale a 

femeilor munci
toare.

Baltaru 
nimic.

tre- 
multe 

cartofii

din aceeași comună 
și ei semănatul a-

ceva, 
de

sa

Pînă acum cultivatorii de bum
bac din regiunea Craiova au în- 
sămînțat peste 26.300 ha, ceea ce 
reprezintă 69,3 la sută din pla
nul prevăzut pentru această cul
tură. Cele mai mari suprafețe au 
fost însămînțate de căire gospo
dăriile agricole de stat, unități în 
care au mai rămas de lucrat doar 
20 ha., precum și de gospodăriile 
colective și întovărășirile agri
cole.

Ajutați de mecanizatori, colec
tiviștii din Poiana Mare au ter
minat semănatul bumbacului cu 
3 zile înainte de termen. Urmînd 
pilda acestora, membrii celor 7 
asociații simple pentru cultura 
bumbacului J! ’ ~
au terminat . 
cestei plante textile.

Au mai isprăvit însămînțarea 
bumbacului și țăranii muncitori 
din comunele Băilești, Cioroiașu, 
Piscu Vechi, Maglavit. ’

[ La căminul de zi j 
( Fotoreporterul nostru a sur- j 
[ prins un aspect de la căminul) 
I de zi al fabricii „Țesătura" J 
I din lași. 76 de copii își petrec] 
[timpul sub îngrijirea unor e-j 
[ ducătoare calificate. Și după J 
f cum se poate lesne observa | 
[ copiii se distrează de minune... j

Foto: EUGEN CS1KOȘ I

Nu era nici ora primului, 
dar tractorul pe care îl are în 
primire tractorista Elena Bal
taru stătea la marginea tarla
lei de mai bine de jumătate de 
oră. Lingă el, rezemată, trac
torista ; alături, șefa de bri
gadă Călina lacob arunca ner
voasă cu bulgări de (ărină.

— Zi și tu Leană, treabă-i 
asta ? Vorbim intr-un fel și 
bădița Fclican face în alt fel. 
De două zile i-am spus că 
dacă vrea să terminăm de se
mănat cartofii la timp, 
buie să găsească mai 
cărufe pentru a aduce 
de sămînfă.

Tractorista Elena 
nu mai spunea acum
Iși pusese în gînd ca să nu 
treacă o zi fără să-și ‘îndepli
nească norma, ca cei de la 
Chirnogeni. Ttnărul inginer 
Petru Lupușenchi de la S.M.T. 
Salcea mai verificase odată 
mașina de semănat cartofi și-o 
asigurase că poate cu ușurin
ță să-și îndeplinească zi'nic 
norma. Dar iată că ajungind 
cu tractorul la celălalt capăt 
al tarlalei n-a mai găsit car
tofi. Cu ce mai încarcă acum 
mașina de semănat ? Colecti
vistul de pe mașină se uita la 
tractorista și strîngea din 
umeri.

— Să așteptăm căruțele I
— Ușor de zis, să așteptăm 

dar timpul ne așteaptă ? Mai 
avem de semănat porumbul — 
și Cîte- de făcut... Dar iată că 
după atita așteptare se apro
piau și carele cu cartofi. Trac
torista Elena Baltaru se lu
mină la fafă.

— Iată că vine cu căruțele 
bădifa Bondar, parcă e și nea 
Pelican șeful brigăzii de cîmp. 
Călina lacob șefa brigăzii de 
tractoare se uita la Leana. 
Fafa ei e veselă acum. Ea însă 
tot o să-i zică cîteva vorbe 
lui bădifa Felican.

Brigadierul de cîmp, cum 
ajunge, începe să spună cîteva 
vorbe de duh, dar Călinei nu-i 
place acum gluma.

— Am discutat noi 
bădifă Felican, la început 
campanie ?

— Da, am discutat cum 
ținem legătura între brigăzi în 
tot timpul campaniei.

— Dar cum ai respectat as-

tăzi cele stabilite ? întrebă Că
lina.

— Astăzi... numai astăzi am 
întîrziat puțin la încărcai 
cartofii... va îi pentru ultima 
oară.

Dumitru Felican. brigadierul 
de cîmp, a înțeles că dacă or
ganiza mai bine munca de 
încărcare și transport a car
tofilor la cîmp, putea ter
mina mai devreme cu se
mănatul. Discufia cu șefa 
brigăzii de tractoare a fost fo
lositoare. La ambele capete 
ale tarlalei a început apoi să 
fie aduși la timp și în canti
tate suficientă cartofii nece
sari semănatului. Tractorista 
Elena Baltaru își depășește a- 
cum norma zilnică de lucru.

I elican Dumitru este mulțu
mii cum muncește brigada de 
tractoriste condusă de Călina 
lacob. Cînd s-au prezentat 
tractoristele la gospodăria a- 
gricolă colectivă din Șcheia, 
colectiviștii le priveau cu neîn
credere. Veniseră pentru pri
ma oară aici. Anul trecut lu
crase în gospodărie o altă bri
gadă de tractoriști. De multe 
ori lucrările nu erau de bună 
calitate. „Crezi că tractoristele 
vor face lucrări mai bune" ? 
se întrebau colectiviștii. Bă
dița Felican spune acum, însă, 
multora că s-au înșelat cînd 
au glndit astfel. Brigada de 
tractoriste a efectuat lucrări
le din campania de primăvară 
la timp. Pe 60 hectare au efec
tuat arături. Despre calitate, 
colectiviștii nu au ce spune: 
agrotehnica e respectată. Dar 
brigada de tractoriste a ajutat 
și brigada de cîmp să-și or
ganizeze mai bine munca co- 
laborînd strîns cu ea în lucră
rile pe care le are de efectuat. 
Utemistul Hri( Dumitru la se
mănătoare, colectivistul Bon
dar Dumitru la căratul semin
țelor la cîmp, ctfiva colecti
viști la curățatul terenului 
înainte de arătură. Fiecare co
lectivist cu sarcini precise. Si 
aprovizionarea în ■ cîmp cu 
combustibilul necesar a tractoa
relor a fost luată tot în seama 
brigăzii de cîmp. Brigada de 
tractoriste și-a luat obligația 
să termine lucrările la timp 
și să fie de bunăJ calitate, 
să-i ajute pe colectiviști

ob(ină o recoltă mare la hec
tar. Brigada de tractoriste 
și-a respectat obligațiile 
terminînd la timp arătu
rile și semănatul orzului, o- 
văzului, cartofilor și îngrijitul 
culturilor de toamnă. E drept 
că adeseori mai era necesară 
cîte o scurtă consfătuire între 
membrii brigăzilor sau intre 
șefii de brigăzi. O parte din 
teren nu era bine curățat de 
tulpine — spuneau uneori trac
toristele. Dar brigada de cîmp 
a luat deindată măsurile ne
cesare.

înainte de a aduce săminfa 
pe tarla, șefa brigăzii de trac
toare atrăgea atenfia brigadie
rului de cîmp ca săminfa să 
fie tratată. Auzise mai înainte 
că la colectiva din Șcheia nu 
prea s-au respectat regulile a- 
grotehnice și de aceea se sim
țea nevoită să amintească 
dinainte unele lucruri. „Fără 
sămînfă tratată, eu nu semăn 
un bob". Și bădifa Felican a 
avut grijă de treaba asta. El 
râde citeodată. E tinără Călina 
asta dar parcă-i o „soacră". 
Toată ziua mă întreabă despre 
toate. Dar nu e rău, înveți și 
de la tineri. Și parcă se 
bucură în sinea lui cînd vede 
că fetele au dreptate.

Harnice fetei In scurt timp, 
cu ajutorul brigăzii de cîmp 
care a asigurat deservirea ma
șinilor, curăfirea terenului, a- 
provizionarea cu săminfă la 
cîmp, ele au terminat de arat 
și de semănat chiar și cartofii. 
Acum Călina, șefa brigăzii de 
tractoare se prezintă la briga
dier :

— Ei, bădiță Felican, ai 
pregătit săminta de porumb ? 
Bădifa Felican. gata oricînd 
de glumă, avusese însă grijă 
și de aceasta. Cu mult timp 
înainte adusese sămînfă bună 
de la I.C.A.R. Suceava. „A 
tunci încă două zile și termi
năm și cu semănatul porum
bului. Numai de nu vom avea 
iar vreo „defecțiune" spune 
Călina cu subînțeles".

„Fără nici o defecțiune" răs
punde brigadierul de cîmp.

AURELIA CACINA 
corespondenta „Scînteii 

tineretului" pentru 
regiunea Suceava
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Primele rezultate 
ale consfătuirii

In scopul traducerii in viață a 
hotărîrilor celui de al Il-lea Con
gres al partidului, comitetul or
ganizației U.T.M de la fabrica de 
postav Buhuși a luat inițiativa 
organizării unor consfătuiri pe 
sectoare și pe schimburi cu între
gul tineret, pentru a generaliza 
experiența fruntașilor tineri.

O astfel de consfătuire a fost 
organizată în sectorul țesătoriei 
de lină. Au participat peste 100 
de tineri din țesătorie și prepa- 
rație, tehnicieni și muncitori mai 
în vîrstă invitați la această con
sfătuire.

In cadrul acestei consfătuiri, 
tînărul țesător Mitrea Gheorghe, 
fruntaș în producție, a vorbit 
despre metodele pe care le aplică 
în muncă, fapt care face ca lu
nar să-și depășească normele cu 
32—44 la sută. El a arătat că 
aplică cu succes metoda Janda- 
rova, preluînd și predînd schimbul 
din mers, că folosește din plin 
cele 480 minute la iocul de pro
ducție. Succesele lui Mitrea sînt 
rezultatul unei munci continue. 
Ele ar fi fost și mai mari, dacă 
nu ar avea unele greutăți de la 
secția preparație, cum ar fi unele 
urzeli cu șaibe deplasate, urzeli 
cu noduri necorespunzătoare, care 
nu trec prin spată. El a apelat la 
tinerii din secția preparație să re
medieze această situație în sco
pul obținerii de noi succese in 
producție.

Tot in cadrul acestei consfă
tuiri a luat cuvîntul urzitoarea 
Cojooaru Constanța, fruntașă, 
care a obținut timp îndelungat 
produse de calitate * superioară.

Ca urmare a aplicării metode 
lor avansate, Cojocaru reali- 
ze .ză azi depășiri de plan pină 
la 80 la sută.

Ca un neajuns tn munca sa, Co
jocarii a scos în evidență faptul 
că uneori primește de la bobinat 
bobine necorespunzătoare și a ce
rut tinerilor din această secție 
să lucreze cu mai mult spirit de 
răspundere.

Discuții interesante au purtat 
tinerele Panciu și Haisu de 
la bobinat. Ele au arătat că 
sînt juste problemele ridicate de 
tinerii țesători, urzitori și răsu- 
citori, că nodurile sînt de multe 
ori necorespunzătoare și au cerut 
ca în viitor să se lucreze la ma
șinile lor fire corespunzătoare în 
raport cu numărul acelor Baș- 
kirov, care au dat rezultate foar
te bune în producție.

Ele asigură pe participanții la 
consfătuire că vor lichida această 
lipsă.

Maistrul Ilisel Constantin a a- 
preciat munca tineretului din țe- 
sătorie, ca satisfăcătoare, scoțînd 
în evidență necesitatea întăririi 
disciplinei în rîndul tineretului, 
venind cu propuneri concrete pen
tru îmbunătățirea muncii.

★
Faptul că propunerile tinerilor 

au fost analizate cu grijă și puse 
în practică de către conducerea 
sectorului sprijinită de organiza
ția U.T.M. a tăcut posibilă obți
nerea unor rezultate mai bune în 
producție.

Astfel, de la consfătuire și pînă 
în prezent, în numai 25 de zile 
au fost date peste plan 21.557 
m2. țesături, s-au făcut economii 
la diferite materiale în valoare 
de lei 14.109 lei.

La aceste rezultate au adus o 
contribuție deosebită și tinerii.

Este de menționat că în a- 
ceastă perioadă s-a întărit disci
plina în rlndul tineretului și s-a 
intensificat lupta pentru obține
rea unei calități superioare a pro
duselor.

Corespondent 
BRtîLL LIVIU

(Urmare din pag. l-a) 

totdeauna cînd era invitat să bea 
„un șnapț“, se scuza cu obișnui- 
ta-i vorbă „n-am timp“, l-au nu
mit „fată mare“. Odată, pe cînd 
băga mașina cu spatele în curtea 
garajului a atins puțin poarta. 
Atunci unii i-au strigat:

— Tu nu vezi, bă deșteptule 
cînd mergi ?

— Nu vezi, bă „filozofule“, că 
ai rupt poarta ?

Nisirius se supără și el atunci.
— Unde am rupt-o ? Vezi un

deva că am rupt-o?
Unii dintre tinerii șoferi se 

simțeau atrași de Nisirius și se 
împrieteniseră cu el.

Nisirius în numeroase ocazii 
se deosebește de mulți șoferi. El 
nu gusta „bucuria“ acelor șoferi 
care de fiecare dată cînd se în
torc din cursă n-au altă satisfac
ție decît să bea. Ceea ce au re
marcat de asemenea tovarășii săi 
e punctualitatea cu care tînărul 
nostru vine la serviciu și își în
deplinește obligațiile. Nisirius a- 
cordă multă atenție aspectului 
său exterior. Mereu e proaspăt 
bărbierit și totdeauna în salope
tă curată. După Nisirius, salopeta 
murdară nu te împiedică să con
duci volanul, dar te stingherește 
totuși. Și nu puțin s-a mirat tî
nărul șofer Ilie Teodorescu, unul 
dintre cei mai buni prieteni ai lui, 
aflînd că Nisirius își spală sin
gur hainele de lucru.

Ca șofer cea mai mare bucurie 
a avut-o Pamfil în toamna anu
lui 1954, cînd venind din U.R.S.S. 
mai multe mașini noi „ZIS“, una 
i-a fost repartizată și lui. Era 
pentru prima oară cînd i se încre
dința o mașină nouă. Nouă este 
mașina și acum. Nici măcar un 
arc nu s-a schimbat la ea. Pentru 
a-i păstra piesele neuzate. Ni
sirius știe s-o ungă la timp și se 
ferește atent de gropi ca și de 
orice corp întîlnit în drum, care 
ar putea să dăuneze cauciucuri-

—- 

E plăcut să te plimbi prin parcul Libertății din Capitală. 
Verdeața bogată care-1 împodobește, lacul care te îmbie să-l 
străbați cu barca — toate acestea fac clipele petrecute aici fru
moase și recreative.

In parcul 
Libertății

lor. Mașinii îi face revizia gene
rală nu la 4000 km. cît e prescris 
ci totdeauna înainte.

Parcurglnd cu mașina 135.000 
km. fără reparații capitale, Nisi
rius a fost primul șofer pe între
prinderea regională de trans
porturi auto-Pitești care a primit 
titlul de șofer sutamiist. Dorința 
lui, exprimată într-un referat pe 
care l-a ținut în fața conducăto- 
rilor-auto, privind modul cum 
și-a întreținut mașina, e să par
curgă cu ea 300.000 km. fără re
parații capitale. Deși referatul a- 
vea mai mult un caracter tehnic 
Nisirius a presărat pe ici, pe, 
colo, exemple în care arătau sla
ba preocupare din această între
prindere pentru educația tinerilor 
șoferi. El a sezisat în mod deo
sebit faptul că deși în întreprin
dere sînt numeroși șoferi tineri, 
doar el și cu losif Nicolae sînt 
utemiști. Ce are de spus comite
tul orășenesc U.T.M. Pitești 
despre asta ?

In aceeași seară, Nisirius, aflîn. 
du-se în fața Teatrului de Stat 
din Pitești, auzi pe drum un mo
tor cunoscut. Cunoștea după hu
ruit că e „ZIS“-ul lui nea Toma, 
un șofer vîrstnic, plin de expe
riență. Se opri să-l salute. Tn 
cabină cu nea Toma se mai afla 
și tînărul șofer Brădulescu Zam
fir, prieten cu Nisirius. Mașina 
opri și văzîndu-1 pe . Nisirius cu 
o fată. Zamfir se pomeni între- 
bînd :

— Ce faci ?
— Merg la teatru. Joacă „Tn- 

tîlnire cu tinerețea““.
Auzind despre teatru, băiatul 

se zăpăci. Nu fusese niciodată la 
o piesă.

Cînd nea Toma porni motorul, 
Zamfir îl opri ușor.

— Stai un pic, să cumpăr o 
revistă.

— Ai băut și tu apă după Ni
sirius, zîmbi nea Toma.

GH CÎRSTEA

'Intelectualii satului 
sprijină agricultura

Anul acesta. învățătorii comu
nei Deleni, raionul Huși, au găsit 
o nouă formă de atragere a țără
nimii muncitoare pe drumul coo
perativizării agriculturii. Alcătu
ind cinci echipe, In a căror com
poziție intra și ctte un țăran în
tovărășit din comună, ei au stat 
de vorbă cu fiecare țăran munci
tor, explictndu-i importanța și 
binefacerile muncii In comun a 
pămîntului cu mijloace mecani
zate avansate.

Cele 10 cercuri de citit, două 
brigăzi artistice de agitație, pre
cum și conferințele și întreaga 
activitate a căminului cultural, 
s-au centrat în jurul aceleiași 
probleme. Merită să fie subliniată 
activitatea susținută, in această 
direcție, a intelectualilor Rodica 
Buzilă, Adrian Varvara, Mircea 
Bobiuc și Elisabeta Romanescu.

Cele patru întovărășiri agricole 
existente tn momentul de față la 
Deleni vin să confirme o dată 
mai mult prezența activă a inte
lectualilor din sat tn această mă
reață acțiune.

Același lucru l-au făcut și inte
lectualii Petre Melinte, Vasile 
Darie și Aurelia Melinte din Ol
tenești, raionul Huși, cu sprijinul 
căror.a au putut lua ființă In co
mună patru ‘întovărășiri agricole. 
Intelectualii din comunele Lun
gani și Scinteia. regiunea lași, 
au reușit, de asemenea, ca prin 
munca lor de la om la om să 
îndrume numeroși țărani munci
tori pe drumul cooperativizării 
agriculturii

GH. ANGELESCU 
corespondentul „Scînteii 

tineretului“ pentru 
regiunea Iași

Avem doar difuzoare...
Pe lîngă celelalte realizări în

făptuite în comuna Piatra din ra
ionul Zimnicea, locuitorii acestei 
comune s-au bucurat de un nou 
dar, pe care, de altfel, îl așteptau 
de multă vreme: o stație de ra- 
dioficare. Țăranii muncitori s-au 
bucurat mult de acest dar.

STUDENȚII
DESPRE ACTIVITATEA LOR

în pragul examenelor 
de an. Fiecare student 
acest mare eveniment 

fel. Pentru unii

Sîntem 
de sfîrșit 
întîimpină 
într-un anumit 
examenele sînt un mijloc de ve
rificare a cunoștințelor, pentru 
alții obsesia zilelor de nesomn, 
de teamă.

Pentru studenții grupei 406 de 
la Institutul de mine din Petro
șani, ele nu reprezintă altceva 
decît un semnal prietenos care 
le spune printre altele că primă
vara ce a sosit și care îmbie la 
plimbări și distracții, să nu-i facă 
să întrerupă munca dusă în tim-

Acestea s-au petrecut însă 
mult, cam cu vreo șase luni 

de 
în 

urmă și de atunci difuzoarele din 
comună tac ca peștii, stația de 
radioficare e... ca și cum n-ar 
mai fi. Locuitorii comunei se în
treabă mereu . care sînt cauzele 
că stația lor tace de atîta vreme. 
La început, ei au pus-o pe seama 
vreunei defecțiuni care — sperau 
ei — se va remedia în scurt timp. 
Cînd au văzut însă că se în
groașă gluma, au încercat să gă
sească alte explicații, care să în
dreptățească această îndelungată 
„odihnă“ a stației. Alta însă era 
cauza. Tot o defecțiune. Mai pre
cis — două. — Una — a stației 
care se defectase, într-adevăr și 
avea nevoie de reparații, iar a 
doua — a sfatului popular comu
nal și a tovarășului Constantin 
Velea, responsabilul stației, care 
nu s-au îngrijit să asigure fon
durile necesare pentru reparație.

Acum, în comuna Piatra, 
unde există stație de radio
ficare, cîntă... păsărelele, nu difu
zoarele. Țăranii muncitori doresc 
însă să asculte... difuzoarele. Vor 
asculta astfel mai multe lucruri 
interesante și vor învăța, de ase
menea, multe. Pentru aceasta este 
necesar însă ca cei în drept să. 
asculte — și ei — dorința celor 
din Piatra și să ia măsurile nece
sare nu numai ca stația să fie 
pusă în funcțiune, ci și pentru ca 
cei vinovați de această tărăgă
nare să nu mai facă altădată ase
menea lucruri.

Corespondent
GH. O. VEDENIE

pul unui an, ci s-o continuie chiar 
ceva mai intens, ordonat și planifi
cat. Și într-adevăr așa fac studen
ții grupei 406: se pregătesc intens 
pentru examene. Folosesc pentru 
aceasta toate formele: studiul 
individual, seminariile, consulta
țiile, discuțiile colective. Iar ală
turi au tot timpul pe acei care în
drumă fiecare pas al studentu
lui — pe profesori și asistenți.

Caracteristic studenților grupei 
406 este și faptul că munca în
cordată în vederea examenelor 
nu-i determină să neglijeze cele
lalte forme de activitate instruc- 
tiv-educative, activitatea în cer
curile științifice, proiectele de an, 
citirea presei; se proiectează 
chiar și o excursie științifică pen
tru vacanța de vară.

Sîntem de pe acum convinși că 
această sesiune de examene ne va 
aduce bucurii, succese și aprecie
rea unanimă a acelora care urmă
resc cu încredere pe studenții 
grupei 406.

Corespondent 
MICLO MIRCEA

Pentru certificatul 
de inginer agronom
Sînt 104 studenți în anul IV al 

Facultății de agricultură a Insti
tutului agronomic din Craiova și 
toți se .pregătesc de pe acum pen. 
tru practica în producție unde își 
vor face și proiectul de diplomă 
pentru examenul de stat.

Foarte mulți studenți din anul 
IV, s-au deplasat încă de la înce
putul acestei campanii agricole în 
gospodăriile de stat unde vor 
face practică. Fiind sprijiniți de 
către decanat, de profesori și de 
inginerii agronomi din gospodă
riile agricole de stat respective, 
entuziaștii viitori ingineri agro
nomi au și început munca de ex
perimentare.

Studenta Zenaida Ghiorghiade 
a început experiențele cu porum
bul la G.A.S, Segarcea, iar Vir- 
ginia Simuiescu a început lucră
rile pentru tema : „Experiențe cu 
linii de porumb Scorumnic la 
G.A.S. Rîmnicu Vîlcea, regiunea 
Pitești“.

Această preocupare serioasă în 
ce privește executarea unor lu
crări experimentale pentru pro
iectul de diplomă, interesante, cu 
conținut științific și practic va
loros s-a manifestat la mulți din

tre studenții anului IV. Iată nu
mai două exemple : în cadrul ca
tedrei de agricultură generală, 
studenții Aurel Preda și Rcdica 
Florescu însoțiți de tov. profesor 
Liviu Pop s-au deplasat la G.A.S. 
Segarcea pentru a lua cîte 100 
probe de sol din parcelele expe
rimentale cu sistemul agrotehnic 
Malțev, probe care le vor ajuta 
să facă determinări în laborator, 
pentru proiect.

Sînt, desigur, mult mai mulți 
acei care s-au angrenat încă de 
pe acum în efectuarea unor ex
periențe la gospodăriile de stat, 
ceea ce este o dovadă că viitorii 
ingineri agronomi se pregătesc 
să se prezinte bine la ultimul 
lor examen de studenți.

Corespondent
I. PERȘINARU

Studenții se apropie 
de munca practică

a

de 
Ie
de

fă-

O preocupare însemnată 
corpului didactic și studenților 
anului IV al Facultății de Chimie 
industrială — secția materiale 
construcții și ceramică — este 
garea cunoștințelor teoretice 
practică.

In acest scop, studenții au 
cut o vizită la fabrica „Victoria 
muncii“ din București.

Vizitarea fabricii s-a făcut ur
mărind linia tehnologică de fabri
cație, începînd cu cariera de ar
gilă și terminînd cu scoaterea 
cărămizilor arse.

Studenții au examinat cu aten
ție excavatoarele cu cupe, col- 
lerganzurile, cuptorul Hoffman 
pentru ars cărămidă și au văzut 
cum se așează cărămida în cuptor 
după metodele sovietice Duvanov 
și Goncearenko.

Necesitatea unor asemenea 
vizite este evidentă și se face cu 
’............................... .. 't stu-

a-
atît mai mult simțită cu cît 
denții anului IV sînt foarte 
proape de momentul cînd vor tre
bui să plece în producție.

Ar trebui însă să se acorde 
multă atenție și excursiilor 
dențești în diferite centre indus
triale din țară, excursii care vor 
da posibilitatea studenților să 
dobîndească o mai mare expe
riență practică.

Corespondent 
SERGIU D ZIMBREA 

Anul IV Chimie industrială 
București

mai 
stu-

Tineri] din în- < 
treaga țară se j 
pregătesc intens j 

în vederea în- 1 
tîmpinării Con- j 
greșului U.T.M. i 

f In fotografie puteți vedea J 
( cîțiva tineri militari amena- j 
f jînd un rond de flori în cen- J 
f trul căruia au scris U.T.M. j

Ing. GEORGE AL MAYER : 
întreținerea și reparam 

motocicletelor
In ultimii ani, datorită creșterii 

neîncetate a nivelului de trai al 
oamenilor muncii din țara noa
stră, numărul motocicliștilor a 
crescut considerabil.

A-tît în cazul cînd motocicleta 
este folosită ca . mijloc personal 
de transport, cît și atunci cînd 
este folosită în serviciu sau în
treceri sportive, motociclistul tre
buie neapărat să posede cunoș
tințele necesare pentru exploata
rea motocicletei pe care o con
duce în bune condiții.

Exploatarea motocicletei fără 
stăpînirea deplină a cunoștințelor 
de specialitate necesare duce la 
frecvente deranjări în funcționa
re, la uzura rapidă a pieselor și a 
mecanismelor, la scurtarea dura
tei de funcționare a motocicletei 
și uneori chiar la provocare de 
accidente.

Pentru a veni în ajutorul mo
tocicliștilor începători și avansați, 
lucrarea „întreținerea și repara
rea motocicletelor*“ de Ing. Geor- 
ge Al. Mayer, tratează într-o for
mă ușor accesibilă cele mai im
portante probleme de întreținere, 
exploatare și reparare a motoci
cletelor.

Partea I-a a cărții, care tra
tează pe larg întreținerea, moto
cicletelor. este printre primele lu
crări de acest gen în literatura 
tehnică de specialitate.

Partea a Il-a tratează repara
rea motocicletelor în cele mai va
riate situații, în atelierele impro
vizate, mijlocii și mari.

Ambele părți, armonios îmbi
nate, urmăresc să pună la înde- 
mîna motocicliștilor amatori, 
profesioniști sau sportivi noțiu
nile de bază ale unei corecte uti
lizări a motocicletelor.

In urmărirea problemelor puse 
de practica motocicletei se dau 
numeroase exemplificări asupra 
tipurilor specifice de motociclete, 
cu utilizare mare în țara noastră, 
acestea putînd fi ușor extinse și 
generalizate la toate celelalte ti
puri normale de motociclete.

Dragi prieteni,
Ascultați povestea lui Marin 

Iancu Nicolaie și a copiilor lui, o 
poveste adevărată, adevărată ca 
însăși viața.

Intr-un oraș oarecare de pro
vincie, în Constanța, pe o stră
duță prăfuită, strada Farului, în- 
tr-o casă mică și sărăcăcioasă, la 
numărul 8, un om așteaptă trei 
scrisori. De zile și luni așteaptă 
trei scrisori. Despre aceste scri
sori mi-a vorbit cînd l-am cunos
cut.

★
Am intrat într-o cămăruță joa

să și, la o masă plină de hîrtii, 
l-am găsit lucrînd pe eroul aces
tei povestiri. Ei luase tocmai o 
foaie de hîrtie pe care a îndoit-o 
în fîșii înguste suprapuse. A scris 
cu creionul pe prima fîșie un rînd 
de litere apăsate, greu de desci
frat. Dezdoind încă o fîșie, a scris 
un alt rînd, apoi altul și așa mai 
departe. Intre timp fuma. Lua o 
țigară, cînd simțea că e pe sfîrși- 
te aprindea o alta de la mucul 
acesteia și așa în continuare. 
Scria și fuma, fuma și scria. Din 
cînd în cînd, înălța capul de dea
supra hîrtiilor lăsînd să se vadă 
prin sticlele ochelarilor doi ochi 
care parcă nu mai oboseau, liniș
tiți și imobili. La un timp a dus 
mina spre aparatul de radio aflat 
pe o poliță deasupra mesei și a 
sucit butonul ascultînd cu privi
rea pironită înainte. Radio-ui este 
aproape singura lui legătură cu 
lumea freamătîndă.

ir
In leagăn fiind. Marin Iancu 

Nicolaie a fost lovit de parali
zie infantilă șl I s-au betegit pi
cioarele. Cînd a mai crescut, a în
ceput să-și poarte stigmatul: se 
tîra în cîrje. Apoi, într-o bună zi. 
un copil l-a izbit cu o piatră, vă- 
tămîndu-i un ochi. La sfîrșitul 
războiului explozia unui focos de 
obuz l-a lăsat de tot fără vedere. 
Mai tîrziu a căzut și și-a rupt un 
picior. La 11 ani era orb și olog. 
Toți medicii consultați spuneau 
că nu va mai vedea niciodată, că 
e un om sfîrșit.

Un bătrîn doctor uitat de viață 
și de lume în Medgidia încinsă și 
murdară, văzînd dorința de a trăi
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și a munci a copilului, încercă 
o operație îndrăzneață și îl făcu 
să străvadă puțină lumină cu un 
ochi. încurajat de bucuria flămîn- 
dă a ciotului de om rechemat la 
viață, îndurerat de neputința și 
lipsa de mijloace de a-1 ajuta, 
bătrînul doctor i-a dat lui Marin 
Iancu Nicolaie lupa grosolană de 
la lanterna cu care-și croia drum 
noaptea spre casele bolnavilor. Nu 
i-a dat-o ca să vadă cu ea, i-a 
dat-o mai mult ca pe un simbol 
al speranței — singura armă în 
greaua luptă pe care-o începea bă
iatul.

Acest copil olog și chior, ce nu 
putea merge la școală a învățat 
totuși să citească Zile în șir el 
cerceta înfrigurat la umbra casei 
pe iarbă, la lumina gazorniței, cu 
lupa de lanternă dăruită de doc
tor, cărțile de școală ale fraților 
săi.

La 15 ani, băiatul avea o bi
bliotecă mare; în nimic nu pusese 
atita înflăcărare ca în strîngerea 
și citirea celor mai felurite cărți 
Cunoscuților, oameni în vîrstă ca 
și elevi din clasele superioare de 
liceu, le plăcea să stea de vorbă 
cu acest tînăi vioi și inteligent, 
deși ironia lui, ușor explicabilă 
pentru o minte pătrunzătoare, era 
de temut. Nicolaie avea mulți 
prieteni cu care se simțea bine, 
cărora le citea din ceea ce scria. 
Cu ei a scos chiar un fel de jur
nal șapirografiat pentru copii, cu 
ei a reprezentat într-o curte o 
piesă făurită de el.

Dar trecerea anilor îl îngrijo
ra, micile lui talente nu-i puteau 
asigura pe atunci un rost sau mă
car traiul, și nu avea în nici un 
caz de gînd să-și ducă zilele pe 
spinarea altora Marin Iancu Ni
colaie se aruncă atunci și mai 
aprig în bătălie. Convinge pe 
niște medici să încerce a-i îmbu
nătăți vederea I se face o nouă 
operație la ochi, una din cele peste 
30 de operații pe care le-a sufe
rit trupul său în urma acesteia 
începe să vadă mai bine cu niște 
ochelari foarte puternici. încearcă 
să devină dactilograf, apoi învață 
la un unchi meseria de fotograf. 
De atunci l-au văzut adesea zi
lele și nopțile, zilele cutreierînd 
în cîrje satele și județele Dobro- 
gei mizere, cu aparatul de foto
grafiat. urît. greu și incomod. în 
căutarea clienților. nopțile — a- 
plecat deasupra vaselor cu soluții 
de developat în laborator, cu o-

chii lăcrimînd de efort și obosea
lă. Aceasta a fost viața pe care 
și-a cîștigat-o după sacrificii enor. 
me și lupte supraomenești cu el 
însuși și cu cei din jur. Marin 
Iancu Nicolaie a cunoscut o fe
meie și s-a însurat cu ea. Au a- 
vut cinci copii. Un copil a murit, 
bolnav de dezinterie în 1942, al
tul, o fetiță — Aura — a murit 
în 1946, tot de pe urma mizeriei

Foileton |

îndurate tn timpul războiului. I-au 
rămas trei copii : Gheorghe, Va
lentina și Constantina.

La o vreme, l-a părăsit nevas
ta. Ea știe de ce-o fi făcut-o. Nico
laie și-a văzut îndurerat de dru
mul lui. Acum doi ani, răgazul, 
scumpul lui răgaz i-a fost luat. 
A orbit. Atunci s-a pus marea în
trebare: și acum încotro? Dintre 
toate averile omului cea mai de 
preț stă în minte și în inimă. Ea 
nu poate fi furată sau vîndută 
Ca și prietenul bun, ea se cu
noaște la nevoie Cine o are se 
poate bizui pe ea în orice împre
jurare Marin Iancu Nicolaie are 
dragoste de viață, tărie și voință, 
iubește oamenii, știe să scrie și 
vrea să le dăruiască ceva de preț 
din sufletul lui...... Nu poate fi fu
rată, nu poate fi vîndută. dar 
poate fi dăruită.. Marin Iancu 
Nicolaie are într-un sertar o lupă 
grosolană de lanternă, cu o ramă 
ruginită de metal, și o mare spe
ranță, neatinsă de timp și furtu
nile prin care a trecut Marin Ian- 
cu Nicolaie se trezește în fiecare 
zi dis-de-dimineață. se spală, se 
așează la masa de lucru și, des- 
doind. una cîte una. fîșiile foii de 
hîrtie. scrie:

Din mina părăsită
A sufletului meu,

Eu scot la suprafață
Umanul minereu.

Tu fii bijutierul,
Topește minereul 

Și-amestecă-1 cu cerul.
Și amalgamu-acesta

Tu toarnă-1 în tiparul
Iubirii pentru oameni

Și vei obține darul
Fără de preț pe care

Din parte-mi să-l daj vieții,
Strălucitor ca rouă

Din geana dimineții.

Cîteva poezii i-au fost tipărite 
în ziare și-i vor mai apare și al

tele. Marin Iancu Nicolaie a re
intrat în rîndul celor vii, a deve
nit chiar luptător.

Așa se încheie prima parte a 
povestirii noastre adevărate.

★
Marin Iancu Nicolaie stă la 

masa de lucru și scrie. Deodată 
se oprește, ridică mîna și-o în
dreaptă spre aparatul de radio. 
Degetele ocolesc butonul aparatu
lui și poposesc mai încolo, mîn- 
gîind cîteva fotografii prinse în 
pioneze Sînt chipurile copiilor lui 
plecați în țară să-și caute cîte 
un rost. Poate că, dacă am scrie 
povestea aceasta după zborul li
ber al fanteziei, am descrie două 
fete și un băiat, toți cumsecade, 
săritori la nevoie, gata să-și aju
te, să-și sprijine părintele care 
a făcut atîtea sacrificii pentru ei 
și care se găsește acum într-o 
situație grea. Dar, din păcate, 
n-avem voie să născocim aseme
nea basme, realitatea nu ne îngă
duie. Copiii lui Marin Iancu Ni
colaie nu sînt prea recunoscători 
față de părintele lor, nu sînt prea 
săritori la nevoie pentru el. Ei 
nu cunosc eforturile aproape su
praomenești ale lui pentru a ră- 
mîne în rîndurile luptătorilor, nu 
prețuiesc munca lui, nu știu 
că tatăl lor este un om adevă
rat, într-un anumit sens —- un 
erou, un scriitor Ei nu vor aproa
pe să știe de el. nu vin să-l va
dă, nu-i trimit vești despre ei.

Desigur că, dat fiind greutățile 
pe care le are de înfruntat, Ma
rin Iancu Nicolaie ar avea ne
voie și de ajutor bănesc. Dar el 
nu pretinde așa ceva. El ar fi fe
ricit să știe că copiii săi nu l-au 
uitat. Aceasta ar fi pentru el o 
mare mîngîiere. Se vede însă că 
nu i-a fost dat s-o aibă.

O vreme tatăl a locuit la fiul 
său Gheorghe, maistru-șef la o 
mare uzină din Orașul Stalin, se
cretarul organizației U.T.M. Nu 
era prea bine văzut în casa aces-

tuia, nora lui îi dădea a înțelege 
că e un musafir nepoftit acolo, 
deși nici nu-i adresa cuvîntul, iar 
fiul său nu se gîndea să-și des- 
mintă soția. Bolnav, bătrînul stă
tea zile întregi imobilizat într-o 
cămăruță, lua medicamentele pe 
ghicite (își pierduse deja vederea) 
și tăcea. Intr-o bună zi, fiul a so
cotit că lucrurile nu mai pot con
tinua astfel. S-a înțeles cu nevas
ta și i-a spus tatălui că pleacă 
în armată. In consecință și-a ex
pediat urgent părintele la Con
stanța și apoi a aerisit camera în 
care a locuit acesta. De plecat în 
armată, n-a plecat. Nu făcuse de
cît să însceneze un truc pen
tru a scăpa de „musafirul nepof
tit“ — tatăl său. De atunci, deși 
sînt cîțiva ani, nu i-a mai scris, 
nu s-a mai interesat de el.

Cele două fiice, deh, ca fetele, 
sînt mai cuminți. Ele nu l-au în
șelat brutal pe tatăl lor, dar nici 
nu se omoară cu grija pentru el. 
Nu-i trimit scrisori sau bani cu 
lunile, uită aproape de existența 
lui.

Marin Iancu Nicolaie își scrie 
lucrările sale destul de neciteț. 
N-are încotro, trebuie să le tri
mită în alt oraș, la un frate, care 
le copiază și ie dă pentru a fi 
bătute la mașină. Acesta a 
rugat-o pe fiica mai mare a lui 
Marin Iancu Nicolaie, Valentina 
— de meserie dactilografă — să 
bată la mașină lucrările pă
rintelui. Valentina nu le-a arun
cat cît colo. Nu. A scris sîrguin- 

cioasă cîteva rînduri, iar apoi a 
renunțat. Cu o figură chinuită a 
spus: „E foarte greu de desci
frat“. Așa că lucrările au rămas 
acum în seama unei dactilografe 
străine, care le transcrie în schim
bul unei sume oarecare.

Se spune și pare-se că nu e atît 
de neadevărat: „Recunoștința-i 
floare rară". Așa se întîmplă u- 
neori în viață : cei care au obli
gații față de tine, pentru care ai 
făcut multe, te părăsesc. Din fe
ricire, se mai întîmpîă însă ca 

oameni necunoscut! aproape, dar 
foarte inimoși să te ajute cînd 
te aștepți mai puțin. Marin Iancu 
Nicolaie scrie cîteva foi, dar nu 
înaintează cu lucrul, fiindcă nu 
poate revedea ce-a scris pentru 
a face legătura cu pasagiile ur
mătoare. In fiecare zi însă, la 
orele 2, vine de la școală Zișan 
Agibai, mica tătăroaică cu codi
țele negre, cu ochii oblici, cu cra
vata roșie fluturîndu-i la gît. își 
lasă cărțile în casa lor, care e 
vecină cu cea a lui Nicolaie și 
vine la el, îi citește manuscri
sele. ziarele și scrisorile, ii po
vestește fel de fel de lucruri vă
zute și auzite la școală, îl înve
selește. îndemnați de exemplul 
lui Zișan Agibai, au început să 
vină mai mulți pionieri să-l aju
te, îndulcindu-i suferința. Iată 
numele lor : Doru Aurora, Cristo- 
cea Zoe, Matei Aneta, Ivan Ște
fan, Butărăscu Mariana și 
Blumhagel Iohan. Și un alt prie
ten, un tînăr muncitor. Victor Du- 
mitrescu, vine și-i citește, îi trans
crie poeziile, îl ajută. Copiii lui 
pot fi liniștiți. Marin Iancu Ni
colaie nu e singur.

★
Intr-o zi m-am dus să le cu

nosc pe fiicele lui Marin. Pe 
cea mai mică. Constantina, am 
găsit-o acasă. E o fată drăgălașă, 
chiar frumușică. I-am spus:

— Am fost la tatăl dumitale la 
Constanța Nu prea primește scri
sori de la dumneata (Incercînd 

s-o scuz în ochii ei) : Probabil 
că poșta-i de vină.

— Da, mi-a răspuns ea șo
văind... cred că poșta... M-a pof
tit în casă și am mai schimbat 
cîteva vorbe. (Lîngă noi stătea, 
ascultînd cu interes cele ce spu
neam, fără să zică un cuvint, un 
tînăr. M-am gîndit că e vreun 
vecin). La plecare Constantina 
mi-a spus că dacă voi mai mer
ge la Constanța, îmi va da o 
scrisoare pentru tatăl ei. M-am 
dus apoi la un comitet orășenesc 
U.T.M., unde știam că lucrează 
fata cea mare, Valentina. Am a- 
flat-o la un birou rezolvînd cu
vinte încrucișate.

— Aș dori să discut o proble
mă de ordin personal cu dum
neata, i-am spus făcîndu-i semn 
spre un tovarăș ce vorbea alături 
la telefon.

— In legătură cu vreo persoa
nă din Constanța ? m-a întrebat 
zîmbind.

— Da.
— Un moment, să termine to

varășul de vorbit la telefon,
A plecat apoi capul asupra zia

rului și a continuat să complec- 
teze amuzată pătrățelele albe cu 
litere.

— Cum le zicea, tovarășe, sol- 
daților ălora otomani de pe vre
muri ?

— Ieniceri; spun eu stînjenit.
I.e.n.i.c.e.r.i., unu, doi, trei, 

patru, cinci, șase, șapte, opt. Da, 
perfect, merge Mulțumesc.

Cînd tovarășul a terminat de 
vorbit la telefon, Valentina a ie
șit, s-a spălat pe mîini (se mur
dărise ascuțind creionul) și. în- 
toreîndu-se, mi-a spus: Vă as-. 
cult...

In încheierea discuției noastre, 
Valentina m-a întrebat:

— Ați fost pe acasă pe la noi ? 
(Locuiește împreună cu sora ei) 
Ce-a spus despre toate acestea 
fratele meu ?

— Băiatul acela care stătea în 
cameră era fratele ?

— Da. a venit pentru cîteva 
zile la noi, A spus ceva ?

— Nu, n-a zis nimic. Asculta 
cele ce-i spuneam Constantinei, 
parcă din pură curiozitate, ca un 
vecin îndatoritor și cumsecade,

Prima poezie pe care Marin

Iancu Nicolaie a publicat-o în zia. 
rul local era dedicată fiului său:

Ți-aduci aminte
Fiule 
De anii 
Cînd te duceam 
La școală 

Să înveți ?

Din fața unei perini 
învechite 
Ți-am făurit 
Intîiul tău ghiozdan 
Și-n el
Ți-am pus 
Condeiul năzdrăvan 
Cu care-ai scris. 
Cu slove scrijilite 
Pe placa veche 
Zgîriași, un an...

★
Aici se încheie o altă parte a 

' povestirii noastre. Ar mai. fi de 
adăugat ceva. Se pare că în ur
mă, la îndemnul unchiului și al 
soților lor (cele două fete sînt 
măritate), fiicele au scris în sfîr
șit tatălui lor. Sper-că poșta le-a 
dus la destinație scrisorile.

Nu știu însă dacă și băiatul a 
trimis vreo veste părintelui său.

Dragi prieteni,
Ultima parte a acestei poves

tiri o veți scrie voi. Scrieți-i lui 
Marin Iancu Nicolaie pe adresa 
lui de la Constanța (str. Farului 
nr. 8) și încurajați-1 în lupta lui 
frumoasă care-i face cinste, care-1 
așează la loc de onoare între ce
tățenii republicii noastre. Scrieți 
copiilor săi prin mijlocirea ziaru
lui părerea despre purtarea lor 
și le vom face cunoscute rîndu
rile voastre, fie publicîndu-le în 
ziar, fie dîndu-le lor direct. Con
tinuați, mai ales, această poveste 
adevărată, nu neapărat cu tocul 
sau creionul, ci cu cuvîntul vos
tru fierbinte, nu pierdeți un pri
lej de a arăta copiilor pe care-î 
cunoașteți dragostea, grija șl 
respectul pe care:l datorează pă
rinților ce i-au crescut. Dar as. 
cultați un sfat: nu vă suiți la 
catedră și nicj la. tribună, vorbiți 
cu ei tovărășește. de la. suflet la 
suflet, nu-i apostrofați și nu-i 
condamnați cu o asprime de pri
sos, făceți-i să înțeleagă cu- vorbe 
calde greșala lor și să -și-o în
drepte. Așa cum ar face-o și pă- - 
rinții lor.

B DUMITRESCU



Dezbaterea proiectului
Statutului modificat al Uniunii

Tineretului Muncitor
!
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A APĂRUT:
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Lupta de clasă j
• 

organ teoretic și politic al Co- j 
miletului Central al Partidului j
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Activitățile sportive ale tineretului :
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Să folosim activ dreptul acordat de partid

am 
im

pro
be-

Și noi, ca și toti utemiștii din 
întreprinderea noastră am primit 
cu bucurie proiectul Statutului 
modificat al U.T.M. In organiza
ția noastră a început discutarea 
proiectului de Statut. In cadrul 
discuțiilor, utemiștii subliniază 
justețea prevederilor din proiectul 
de Statut, faptul că traducerea lor 
în viată va ridica la un nivel mai 
înalt activitatea organizației.

Noi, în rîndurile de fată 
vrea să ne referim doar la 
portanta acelei prevederi din 
iect, că organizațiile U.T.M.
buie să folosească dreptul acordat 
de partid de a dezbate larg și de 
a pune în fața organizațiilor de 
partid toate problemele muncii în
treprinderii.

Experiența ne-a dovedit cit de 
necesară este folosirea activă a 
acestui drept, acordat organizației 
U.T.M. de către partid.

Am vrea să dăm și un exemplu.
In sectorul laminor — sector 

de bază al întreprinderii noastre 
și în care lucrează un număr 
mare de tineri, energia și ca
pacitatea tineretului nu erau fo
losite suficient în procesul de 
producție. Analizînd această si
tuație, comitetul nostru de U.T.M. 
și-a dat seama că formarea unui 
schimb al tineretului în sectorul 
laminor, după exemplul schimbu
lui de tineret de la Industria Sîr- 
mei din orașul Brăila ar duce la 
folosirea mai deplină a forțelor ti
neretului și deci ar aduce mari 
avantaje întreprinderii, iar munca 
de organizație ar putea fi dusă cu 
mai bune rezultate.

Rezolvarea acestei probleme de
pășea însă posibilitățile comitetu
lui U.T.M., fapt pentru care ne
am adresat comitetului de partid, 
al întreprinderii găsind aici toată 
înțelegerea.

Problema n-a putut fi rezolvată 
cu ușurință. Insă comitetul de

partid discutînd cu șeful sec
torului, inginerul Ilieș Ștefan, 
care în întreaga sa activitate spri
jină acțiunile tineretului, cit și cu 
maiștrii de sector, cu asentimen
tul conducerii întreprinderii, ne-a 
ajutat să creăm schimbul tineretu
lui. Rezultatele obținute ulterior 
au dovedit justețea propunerii 
noastre. Schimbul de tineret con
dus de maistrul comunist Gali 
Ioan, s-a dovedit a nu fi cu ni
mic mai prejos fată de celelalte 
schimburi.

Crearea schimbului de tineret 
a dus la creșterea calificării ti
nerilor. Dacă în trecut tinerii nu 
erau antrenați in executarea unor 
operații dificile, ca schimbarea 
valturilor, de pildă, acum tinerii 
execută cu aceeași îndemânare ca 
și cei vîrstnici, munca la postu
rile de răspundere, unde se im
pune o calificare înaltă. încre
dințarea muncilor de răspundere, 
care cer experiență și practică pe 
locul de producție, unor tineri ca: 
Bujoi Tudorache, Mocanu Gheor
ghe și altora a dus la creșterea 
maturității și răspunderii lor în 
muncă.

Am mai putea vorbi despre con
tribuția tineretului la creșterea 
productivității muncii, la reduce
rea rebuturilor, dar despre toate 
aceste probleme vorbește mai 
bine faptul că schimbul de tine
ret se menține de 7 luni în frun
tea întrecerilor socialiste pe sec
tor.

Crearea schimbului de tineret 
a avut efecte pozitive și asupra 
muncii educative a tineretului. 
S-a îmbunătățit disciplina pe lo-

cul de producție. De exemplu, u- 
temistul Tudor Petrache, care al
tădată făcea greutăți în producție 
prin lipsa sa de atenție la lucru, 
Indisciplină și neexecutarea dis- 
pozitiunilor date de maistru, a- 
cum este model de comportare. I 
s-au încredințat sarcini de răs
pundere în producție și faptul că 
a fost ajutat de maistrul Vîlsan 
Denisi să-și îndeplinească aceste 
sarcini I-a făcut să capete încre
dere în sine, iar acum se bucură 
de aprecierea colectivului de 
muncă. De curînd, tovarășul Tu
dor Petrache a devenit candidat 
de partid.

Trebuie să recunoaștem însă 
că noi n-am știut întotdeauna să 
folosim pe deplin acest drept a- 
cordat organizației noastre de că
tre partid.

Prevederea în proiectul Statu
tului modificat că organizațiile 
U.T.M. trebuie să folosească larg 
dreptul acordat de partid va în
demna pe fiecare utemist să stu
dieze cu și mai mare atenție toa
te rezervele interne ale întreprin
derii, făcînd propuneri concrete 
pentru folosirea lor în scopul spo
ririi productivității muncii, redu
cerii prețului de cost și îmbună
tățirii calității produselor.

De aceea, considerăm această 
prevedere deosebit de importantă 
și necesară în activitatea de fie
care zi a organizațiilor noastre 
de bază.

IONEL STOLNICEANU 
și VASILE GOSPODIN 

membrii comitetului U. T. M. 
de la I.M.D. Brăila

Despre unele trăsături 
de caracter ale utemiștilor

Din propunerile 
utemiștilor

• Tovarășul Vasile Popes-) 
cu (Rîmnicu Vîlcea) propune) 
ca plenarele comitetului regio-j 
nai să fie convocate cel pu-) 
țin la patru luni și nu „cel 1 
puțin o dată la trei luni“ cumj 

' se stabilește în proiectul Sta- J 
tufului modificat al U.T.M.;) 
iar plenarele comitetului raio-] 
nai (orășenesc) să fie convo-) 
câte crf puțin o dată la trei] 
luni.

■ • Tovarășul Nicolae Virgil ]
(Iași) propune între paragra-] 
ful 6 și 7 din proiectul de Sta-J 
tut să se introducă un para
graf nou. formulat astfel: „A- 
celor membri ai U.T.M, care' 
timp îndelungat și cu tot aju-. 
torul primit nu depun nici o. 
activitate în U.T.M. și nu-și ■ 
îndeplinesc regulat obligațiile' 
stabilite de Statut, fără motive 
întemeiate, li se poate retrage 
calitatea de membru al U.T.M."

• Tovarășul M. Mihai (Ga
lați) propune ca la articolul 
II din proiectul de Statut să 
se adauge un paragraf în care 
să se arate că membrii U.T.M.. 
sînt obligați să scrie la orga
nele de presă.

• Tovarășul Vasile Popescu 
(Pitești) propune ca la arti
colul 43 din proiectul de Sta
tut să se adauge: „secretarii ' 
comitetelor organizațiilor de 
bază și ale birourilor organi
zațiilor de secție U.T.M. tre- 
buie să aibă o vechime în 
U.T.M. de cel puțin un an". ]

© Tovarășul Ion Bujor (Ga- j 
lăți) propune: la articolul pa-j 
tru din proiectul de Statut să J 
se precizeze dacă un membru j 
al C.C. al U.T.M. poate sau nu j 
să dea recomandări tinerilor) 
care doresc să intre în U.T.M. j

• Tovarășul Pavel Duică j
(regiunea București) propune j 
ca sfîrșitul articolului nouă) 
din proiectul de statut să fie j 

Țormulat astfel.- „Apelurile fă-j 
(cute de cei excluși precum și) 
[hotărîrile luate de organiza-] 
fțiile U.T.M. cu privire la ex-1 
(cluderi trebuie să fie exami-) 
f nate de organele U.T.M. res- j 
f pective în cel mult 15 zile de j 
fia primirea lor“. ■

Zi de mai. Organizația U.T.M. 
din clâsa a IX-a D avea adunare 
generală. Țineam foarte mult să 
asist. Se discuta situația la în
vățătură și se luau măsuri con
crete în legătură cu încheierea în 
bune condiițiuni a celui de al IV- 
lea pătrar și pregătirea examene
lor.

Ajung la școală. Liniște. Au 
început — îmi spun și urc scă
rile, deschid ușa sălii de clasă și... 
rămîn nemișcată. Cîteva utemiste 
discutau liniștite. Privesc mirată. 
Era 4 și cîteva minute, iar aici 
trebuia să se tină o adunare ge
nerală ? Din cînd în cînd se des
chidea ușa. Apărea o fată spe
riată, apoi intra în clasă o fată. 
In sfîrșit,’ adunarea putea începe. 
Eram prezenfi jumătate plus unul. 
Prezidiul a propus să fie luată în 
discuție, pe lingă ordinea de zi 
și atitudinea celor ce lipsesc ne
motivat de la adunare. M-a uimit 
atunci reacția lor. Utemiste ca 
Cretu Gabriela (secretara clasei), 
Nehman Zefina, se sculau și-și 
scuzau colegele care n-au venit 
Ia adunare. Scuze ieftine, banale. 
Nici una din ele n-a avut curajul 
să se ridice și să discute în mod 
principial, ca un adevărat tînăr 
comunist; și atunci mi-am adus 
aminte că numai cu o zi înainte 
citisem în „Scinteia tineretului“ 
proiectul Statutului modificat al 
U. T. M. și în mod special ca
pitolul care se referă la membrii 
U.T.M., drepturile și îndatoririle 
lor; „să fie cinstit, drept, modest, 
și curajos, să-și însușească și să 
aplice în viată principiile moralei 
comuniste“. Diferența era ca între 
alb și negru. Cît de necesar ar fi 
fost ca utemistele să fi avut mai 
mult curaj, să judece nepărtini
tor, drept.

O trăsătură urîtă de caracter, 
o manifestare a înțelegerii gre
șite a prieteniei. Cînd a apărut 
la fetele noastre ? Cum ? In min
te mi-a venit un fapt cu totul 
opus acestuia. In clasa a IX-a C, 
de curînd a fost o adunare în care 
s-au primit noi membri. Printre 
elevele ce urmau să fie primite 
în U. T. M. era și Prăjescu 
Magda, o elevă bună, tovarășă 
apreciată, dar care nu se ținea de 
cuvînt, nu era punctuală. Prietena 
ei, Birincov Cornelia, nu s-a sfiit 
să vorbească despre acest defect 
al ei în adunare. A vorbit cu 
multă căldură prietenească, spu- 
nîndu-i că, dacă vrea să devină 
o bună utemistă, trebuie să-și e- 
duce voința în așa fel încît să-și 
înlăture această lipsă.

Studiind proiectul 
modificat mi-am dat 
sînt încă multe lucruri

Statutului 
seama că 
în munca

noastră la care noi nu ne-am 
gîndit sufioient, multe fapte în 
aparență mărunte pe care noi nu 
le-am sezisat dar care dovedesc 
existenta unor anumite trăsături 
de caracter.

La utemiști trebuie să fie dez
voltate cele mai înalte simță
minte omenești. Cinste, dreptate, 
modestie, curaj. Dar nu așa zi
sele „acte de curaj“ cum se 
întîtaesc la unii elevi și eleve care 
copiază și suflă, nedovedind ast
fel trăsături superioare de carac
ter, căutînd prin mijloace necin
stite să-și acopere neștiința. 
Iată de exemplu la noi mai sî-rit 
eleve ca Eghi Cadt și Slavisi Va
leria, care au copiat la fizică sau 
Vîrtejanu Anca, care suflă la 
ore. Urmările sigure ale acestor 
acte sînt : creșterea unor ca-dre 
nepregătite și care caută să tră
iască pe spinarea altora. Ce tre
buie făcut cu acești tineri ? Să-i 
îndepărtăm ? Nu ! Organizațiilor 
de bază U.T.M. le revine sarcina 
princi-pală să readucă acești tineri 
care au greșit pe calea cea bună.

Societății -noastre noi îi trebuie 
un om la care însușirile cele mai 
firești să fie dragostea de om, 
spirit colectiv, principialitate, cin
ste. Și asemenea trăsături înain
tate întîlnim la numeroși utemiști. 
în clasa a VHI-a E. a școlii noa
stre învață eleva Zaharia Rodica. 
O fată inteligentă, dar din cauza 
situației familiare, în învățătură 
cît și în purtarea sa din afara 
școlii, mai erau încă multe minu
suri. Colegele de clasă au căutat 
s-o ajute dar î.ntr-o mică măsură. 
Nimic concret însă. Una singură, 
Rochiș L., s-a angajat s-o ajute. 
Și a reușit. A luat legătura cu 
tovarășa directoare și cu tovarășa 
dirigintă și Zaharia Rodica a in
trat în internat. De atunci Rochiș 
L. o ajută cu căldură și prietenie. 
Rezultatele au 
Zaharia Rodica 
bune. Acu-m ea 
pentru ceilalți.

Mă întorc la 
iectul de Statut despre care am 
vorbit mai sus, fac legătura în 
minte cu rolul organizației de 
U.T.M. de a-i ajuta pe tineri să-și 
formeze cele mai frumoase și mai 
înaintate trăsături de caracter și 
îmi dau seama că prin această 
propunere din proiect se apropie 
mai mult munca organizațiilor 
U.T.M. de viata tineretului, de 
problemele într-adevăr gingașe, 
delicate, ale educării comuniste a 
tineretului.

ECATERINA CORDUNEANU 
secretar al organizației de 
bază U.T.M Școala medie 

de fete din Bacău

Muncitoresc Romin. 
Seria a V-a 
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fost minunate, 
a luat note foarte 
este un exemplu

articolul din pro-

Spartachiada de vară 
Construirea de baze sportive

După terminarea întrecerilor 
Spartachiadei de iarnă a tinere
tului la care au participat aproape 
15.000 tineri și tinere din raionul 
nostru, competițiile sportive de 
masă au continuat să se desfă
șoare în multe locuri. S-a deschis 
sezonul sportiv în aer liber și o- 
dată cu el tinerii s-au prezentat 
la startul unei alte competiții de 
mare amploare: Spartachiada de 
vară a tineretului.

Cu toate acestea, începerea în
trecerilor Spartachiadei de vară 
în raionul nostru s-a făcut tîrziu, 
lipsind astfel de la concursuri nu
meroși tineri.

In mod normal, desfășurarea 
primelor întreceri trebuia să aibă 
loc la 1 aprilie. Aceasta însă nu 
s-a făcut. Ședința de instruire 
a cadrelor tehnice s-a tinut abia 
la 14 aprilie. Chiar și după aceas
tă dată nu s-a dus o muncă te
meinică cu cadrele din organiza

tiție de masă.Datorită acestora, 
ca și altor organizații de bază 
U.T.M. și colective care nu au 
fost citate aci, s-a reușit ca în 
raionul nostru să .fie antrenați 
pînă acum în întrecerile Sparta
chiadei aproape 10.000 tineri și ti
nere.

Unele colective însă n-au înțe
les să depună eforturi pentru a- 
sigurarea succesului acestei com
petiții. La I.C.A.R., de pildă, unde 
sînt peste 200 tineri, deși există 
posibilități, din lipsa de preocu
pare a organizației de bază 
U.T.M. și a colectivului sportiv 
nu s-a făcut pînă în prezent abso
lut nimic.

O lipsă a comitetului raional 
U.T.M. și C.C.F.S. o constituie 
faptul că nu s-a reușit încă să se 
angreneze în toate colectivele cît 
mai multi tineri la toate ramurile 
sportive din cadrul întrecerilor 
Spartachiadei. La uzinele „Mao

COLABORAREA

— „argumente“...
Am fost la uzinele „Vasile 

Roaită" din București.
—- In legătură cu Sparta

chiada de vară. Ce ne puteți 
spune ? ne-am adresat tovară
șilor Teodor Olteanu, preșe
dinte, și Mircea Dumitrescu, 
secretarul colectivului sportiv.

— Nu stăm rău, ne răspun
de tov. Olteanu. Uite aici to
varășe, și dînd la o parte hîr- 
tiile de pe birou ne arată — 
spre surprinderea noastră... o
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Informații
La, 8 mai a.c. s-a deschis la 

New York a 15-a sesiune plenară 
a Comitetului Internațional al 
Bumbacului la care participă ca 
observator tov. Ștefan Gal — de
legatul permanent al R.P.R. la 
Comisia Economică pentru Eu
ropa a O.M-U.

(Agerpres)

Deocamdată in uzină nu s-a 
făcut nimic. (Să nu greșim: 
au fost întrebați cițiva tineri 
de prin ateliere dacă vor să 
participe sau nu la întreceri, 
s-a scris un articol la gazeta 
de perete și... cam atît). In 
uzină întrecerile n-au început. 
Doar la școala profesională de 
pe lîngă uzină s-a organizat, 
timid, primul concurs la atle
tism. Din spusele celor doi 
tovarăși rezultă chipurile că 

lipsa de activi
tate se datoreș- 
te :

1. „Nu avem 
baze sportive“. 
Lucrurile nu 
prea stau așa. 
Nu mai departe 
decît în curtea 
uzinei există un 
poligon de tir 
și un teren de 
volei. De ce nu 
s-au organizat 
întrecerile Spar
tachiadei la 
ceste 
xistă

cheia succesului
țiile de bază U.T.M. și colective
le sportive. In această direcție 
atît eu cît și președintele C.C.F.S. 
raional, tovarășa Ioana Dumitru, 
am manifestat o seamă de lipsuri. 
Din această cauză munca efectivă 
a început abia la sfîrșitul lunii și 
firește, nu în condiții din cele mai 
bune.

Totuși, în raionul nostru sînt 
colective care privesc cu seriozi
tate problema întrecerilor Sparta
chiadei. Astfel, colectivul Progre
sul I.M.F. a reușit pînă în pre
zent să antreneze un număr în
semnat de studenti și studente 
care au participat la nu mai puțin 
de 4882 probe de atletism. 60 stu
denti și studente participă la jocu
rile de handbal, 146 la fotbal, și 
372 la volei. Tovarășul Costăches- 
cu, tehnician al colectivului spor
tiv, împreună cu comitetul U.T.M. 
și cu ajutorul catedrelor de edu
cație fizică a adus o mare contri
buție la obținerea acestor rezul
tate. Mulți studenți au dovedit 
reale posibilități în concursurile 
ia care au participat. Iată numai 
cîteva exemple: Anghel Trăilă, a 
parcurs 100 metri în 11,6 secun
de, Ștefan Ionescu în proba de să
ritură în înălțime a trecut șta
cheta înălțată la 1,60 m. iar stu
denta Liana Diaconescu a sărit 
în înălțime 1,32 m. Exemple din 
acestea se mai pot da.

Un alt colectiv care a obținut 
rezultate frumoase pînă acum este 
Școala profesională de pe lîngă 
uzinele „Mao Țze-dun“ care a 
reușit să alcătuiască pe clase 26 
echipe de volei și 26 de fotbal. In 
formarea acestor echipe, o muncă 
însuflețită a depus tovarășul To- 
ma Anastase. responsabilul spor
tiv în comitetul U.T.M.

Din exemplele de mai sus re
iese că o seamă de organizații de 
bază U.T.M. în colaborare cu co
lectivele sportive s-au preocupat 
în mod serios de această compe-

Țze-dun“, de pildă, preocuparea 
principală o constituie numai fot
balul și rugbiul, celelalte ramuri 
sportive — atletism, volei, hand
bal — sînt trecute pe planul al 
doilea.

Pentru reușita Spartachiadei de 
vară, în raionul Lenin s-a amena
jat și sînt în curs de amenajare 
o serie de baze sportive ca, de
exemplu, baza sportivă de la 
uzinele „Mao Țze-dun“. Aci s-au 
luat măsuri pentru construirea a 
două terenuri de volei și a unei 
piste de atletism. Măsuri similare 
au fost luate și pentru amenajarea 
bazei sportive „Electromagnetica“. 
De asemenea, organizațiile de 
bază U.T.M. de la întreprinderile 
„Luceafărul“, „Ipronav“ vor ame
naja prin muncă voluntară, pe 
strada Izvor, un teren de volei.

Pentru antrenarea unui număr 
cît mai mare de tineri și tinere 
pînă la sfîrșitul primei etape a 
întrecerilor Spartachiadei, comi
tetul raional U.T.M., în colaborare 
cu C.C.F.S. raional vor îndruma 
și ajuta colectivele sportive pen
tru organizarea unor concursuri 
care să cuprindă marea masă a 
tineretului din cadrul colectivelor. 
Un asemenea concurs va fi orga
nizat în ziua de 21 
colectivului sportiv 
„Mao Țze-dun“.

GHEORGHE .
adjunct cu problemele sportive 
în comitetul raional U.T.M.

V. I. Lenin, București

de

mai în cadrul 
de la uzinele

ȘULEA

DIN

Interviul tov. Valentin Steriopol 
acordat Agenției »Agerpres**

După întoarcerea de la cea de 
Xl-a sesiune a Comisiei Eco-

Principalele probleme care

diplomă impunătoare. Am ci
tit : Colectivului sportiv al u- 
zinelor „Vasile Roaltă"... Lo
cul I pe raionul „23 August" 
la întrecerile Spartachiadei de 
iarnă a tineretului.

— Felicitări. E un succes. 
Desigur, nu vreți să-l dezmln- 
țiți nici în întrecerile Sparta
chiadei de vară. în 
tocmai cu aceasta ce 
spune ?

— Sîntem hotărîți 
cum înainte să obținem lucruri 
mari. La fel ca la Spartachia
da de iarnă, despre care pot 
să vă spun că...

—- în legătură cu Sparta
chiada de vară am dori...

— Spartachiada de vară? 
Avem greutăți, tovarășe, greu
tăți. Păi așa a fost asta-iar- 
nă ? Să vă povestesc...

Să vă povestim însă noi, 
dragi cititori, ce se întîmplă 
de fapt la uzinele „Vasile 
Roaltă" în legătură cu între
cerile Spartachiadei de vară, 
(repetăm Spartachiada de 
vară).

legătură 
ne puteți

ca de a-

a- 
probe ? E- 
de aseme- 
posibilita- 

amenajării 
gropi de 

sărituri. în ceea 
ce privește pro
bele de aler
gări, fotbal, 
handbal, tere- 
stă la dispozițienul F.R.B. 

în fiecare 
După cum : 
ment cade.

2. „Consiliul colectivului nu 
activează“. „Ce putem face noi 
doi ?“ Cei doi tovarăși nu pot 
face prea multe, e drept. Sint 
însă în uzină mai mulți antre
nori, de pildă, Morărescu Ion, 
instructori voluntari, precum 
și ceilalți membri ai consiliu
lui, Mija, Văduva, care ar pu
tea da un mare ajutor în or
ganizarea întrecerilor. Din pă
cate ei nu sînt antrenați in 
această muncă. Deci și acest 
argument nu se menține,

3. „Organizația de bază 
U.T.M, nu ne ajută". în aceas
tă direcție au într-adevăr drep
tate. Comitetul U.T.M., respon
sabilul sportiv, Moise Ernest, 
dovedesc o inadmisibilă atitu
dine de tolerare a acestei si
tuații.

Din caricatura noastră se 
vede cum apar „argumentele" 
tovarășilor din conducerea co
lectivului sportiv in lumina 
realității. AL. PINTEA

le
luni și miercuri, 

se vede acest argu-

TIMIȘOARA

a
nomice pentru Europa de pe lin
gă Organizația Națiunilor Unite, 
care și-a tinut lucrările luna tre
cută la Geneva, conducătorul de
legației R.P.R., tov. Valentin Ste- 
riopol, locțiitor al ministrului Co
merțului Exterior, a avut o con
vorbire cu un corespondent al 
Agenției Romîne de Presă „A- 
gerpres“.

„Printr-o largă și activă 
ticipare a unui număr mult 
rit de state, prin problemele 
bătute și prin realizarea unei at
mosfere prielnice de colaborare 
— a declarat printre altele tov. 
Valentin Steriopol — recenta se
siune a Comisiei Economice pen
tru Europa de pe lîngă O.N.U. se 
situează ca cea mai importantă 
sesiune de pînă acum a acestui 
important for international, creînd 
premizele și climatul necesar unei 
rodnice activități de viitor.

Tn cursul sesiunii au fost e- 
xaminate mai multe probleme 
printre care aprecierile delegații
lor asupra activității Comisiei 
Economice pentru Europa și a 
organelor sale, examinarea situa
ției economice din Europa în a- 
nul 1955, consultații economice in- 
ter-continentale etc.

par- 
spo- 
dez-

1

Noul film maghiar „Semne particulare“ care rulează la cinema
tografele Magheru, I. C. Frimu, Al. Popov, reînvie o pagină a lup
tei eroice purtate de comuniștii din Ungaria în anii grei ai regimu
lui fascist al lui Horty. înaintea noastră acționează cu energie ne
secată, curaj și perseverență un grup de activiști din ilegalitate ai 
partidului comunist din Ungaria, lupta ior fiind un exemplu de 
abnegație în slujirea cauzei fericirii celor mulți.

La cinematografele Patria, Elena Pavel, 8 Martie și 1 Mai 
amatorii de filme de aventuri pot urmări noua producție a stu
diourilor sovietice „Umbre în port“.

Palpitant, dinamic, filmul dezvăluie spectatorilor acțiunile în
treprinse de ofițerii securității pentru descoperirea unui grup 
de diversioniști.

Principalele probleme care au 
stat în atenția tuturor delegați- 
.lor și a opiniei publice din țările 
europene au fost ridicate de că
tre delegația sovietică prin pro
punerea unor rezoluții, de o im
portantă deosebită, privind pregă. 
tirea în cadrul C.E.E. a unui a- 
cord inter-european de cooperare 
economică în comerț și plăti in
ternaționale, credite și bănci, tran
sporturi, colaborare în domeniul 
utilizării în comun a resurselor 
naturale; dezvoltarea legăturilor 
dintre tarile din estul și vestul 
Europei prin vizite reciproce de 
specialiști din industrie, transpor
turi, agricultură și comerț, inten
sificarea schimbului de informa
ții tehnico-ști'ințifice și de docu
mentare tehnică, organizarea u- 
nor reuniuni și congrese interna
ționale ale savanților și specia
liștilor în problemele de actuali
tate ale științei și tehnicii, orga
nizarea legăturilor între reprezen
tanții cercurilor de afaceri, cola
borarea la organizarea expoziții
lor și tîrgurilor internaționale, 
dezvoltarea turismului; crearea 
în cadrul C.E.E. a untii comitet 
pentru studierea utilizării energiei 
atomice în scopuri pașnice.

Aceste propuneri ale delegației 
U.R.S.S. au determinat o pronun. 
tată orientare către activități 
practice inter-europene a C.E.E.

Delegația noastră a susținut ne. 
cesitatea lărgirii activității C.E.E., 
necesitatea dezvoltării colaborării 
tehnico-știintifice între țări și a 
făcut 
roase 
sează 
tru a 
tetelor C.E.E.

Este de remarcat faptul că toate 
propunerile delegației noastre au 
fost centralizate și difuzate ca 
documente de lucru ale sesiunii, 
fiind acceptate și incluse apoi ca 
puncte de program în planul co
mitetelor C.E.E. pe anul 1957.

Minuțioasa și competenta pre
gătire a sesiunii, realizată de Se
cretariatul executiv al C.E.E de 
sub conducerea d-lui Gunnar Myr. 
dai a contribuit la buna desfășu
rare a lucrărilor sesiunii.

Nu pot să nu subliniez - a de. 
clarat în încheiere tov. Valentin 
Steriopol — deosebita ospitalitate 
a tării gazdă — Elveția, care a 
asigurat condiții prielnice muncii 
delegatiior și a creat posibilita
tea pentru toate delegațiile să 
facă cunoștință cu realizările e- 
conomiei elvețiene, prin organiza
rea vizitării Tîrguluî de mostre 
de la Basel.

propuneri, cuiprinzînd nume- 
teme concrete care intere- 
economia multor tari, pen
tì studiate în cadrul comi-

Construcția de noi baze sporti
ve și a amenajării celor exis
tente cunoaște tn regiunea Timi
șoara o mare amploare. Astfel au 
fost construite 35 terenuri de 
fotbal, 66 de volei, 5 de baschet, 
5 de tenis de cîmp, 5 popicării, 5 
poligoane de tir, 16 piste de atle
tism, (G.M.A.), 48 de gropi de 
sărituri și un bazin de Înot. De 
asemenea au fost reamenajate 40 
de terenuri de fotbal, 62 de volei 
și un număr însemnat de alte 
baze sportive.

Rezultate frumoase tn antrena
rea utemiștilor și tinerilor amato
ri de sport la construirea și re- 
amenajarea bazelor sportive au 
fost obținute In raioanele Reșița, 
Lugoj, Orșova, Oravița, Făget șt 
Caransebeș.

Tn raionul Lugoj, spre exemplu, 
la amenajarea bazelor sportive, 
au fost antrenați peste 1.800 ti
neri. Ucenicii școlii profesionale 
Oțelu Roșu, raionul Caransebeș, 
au construit, intr-un timp scurt, 
un teren de volei, și de baschet 
pe care s-au și întrecut în cadrul 
Spartachiadei de vară a tineretu
lui.

Creșterea numărului de baze 
sportive a determinat tot mai 
mulți tineri să șe întreacă pe 
stadioane, organizați tn noi echi
pe sportive. In raionul Gătaia 
spre exemplu s-au înființat de cu- 
rlnd noi baze sportive: de fotbal 
în Lățunaș. Jamu Mare, Bla- 
jova, de volei la secția Partiza
nul a G.A.S. Jamu Mare și Lă
țunaș, iar la Clopodia unul de 
oină.

Nu este însă tn intenția noas
tră ca In aceste rtnduri să evi
dențiem ;

— membrii colectivului sportiv 
Avtntul, Mînăștur, raionul Făget 
care și-au lăsat bazele sportive 
în părăsire.

— nici pe „meșterii Manole" 
din Arad, care de ani de zile sapă 
și astupă, apoi din nou sapă, dar 
tot nu reușesc să termine bazinul 
de înot din spatele uzinelor de 
vagoane „Gheorghi Dimitrov"

— nici pe „gospodarii neintre- 
cuți“ ai sfatului popular raional 
Ciacova, care au admis ca pe te
renul de volei și poligonul de tir 
să se construiască pătule pentru 
porumb și in vecinătatea lor, tn 
plină comună, o crescătorie de 
porci. Iar Sanepidul tace Tace 
nejustificat. Sportivii din Ciaco
va ar dori să-l vadă pe tovarășul 
președinte al sfatului popular ra
ional la un meci, alături de spec
tatori, să strîmbe din nas, de mi
ros. Și atunci, poate, mai știi, va 
lua măsuri ca stadionul să rămt- 
nă numai 
tatori.

la 50.981. Cele mai frumoase re
zultate s-au obținut pînă acum tn 
raioanele Reșița, Lugoj Caranse-

[ 1. în legătură cu... 
meșterul Manole 

i 2. Prima cifră: 
[ ??’981 _ 

beș, Făget șl altele. Colectivul 
sportiv al școlii profesionale de 
ucenici Oțelu Roșu, raionul Ca
ransebeș, a antrenat un mare 
număr de tineri la faza pe colec
tiv : au participat 11 echipe de 
oină, cu 146 de participanți, 96 
participanti la volei, 789 la at
letism și mulți alții la 
rite discipline sportive.

O activitate ro
dnică a desfășu
rat-o comisia ra
ională Reșița de 
organizare a Spar
tachiadei de vară, 
(președintele co
misiei tov. Virgil 
Mărcușan), pen
tru care merită 
să fie evidenția
tă. Mai multe e- 
chipe sportive di
vizionare, precum 
și echipe fruntașe 
din oraș au fost 
'trimise tn mediu 
sătesc pentru or
ganizarea de în
treceri demon
strative. Așa, de 
pildă, au mers la 
sate echipa de 
volei „Flamura 
Roșie“, echipele 
de atletism ale 
colectivului „Me
talul", echipa

de fotbal-juniori „Metalul Reșița'“ 
și multe altele.

Aceste deplasări au ajutat de 
pildă comisia regională de hand
bal să mai organizeze încă 8 
echipe care vor intra tn concursul 
spartachiadei. In urma ajutorului 
primit, comisia regională de ci
clism a hotărît să organizeze tn 
3 centre noi concursuri de ciclism, 
(biciclete de oraș, semi-curse și 
curse) la care s-au întrecut 263 
de participanfi, dintre care 38 
fete.

alte dife-
CONSTANTIN BUCUR 

corespondentul „Scìnteli tineretu
lui“ pentru regiunea Timișoara

De ani de zile în spatele uzinelor 
de vagoane „Gheorghe Dimitrov" din 

se tot sapă și se tot astupă, 
fără să se termine bazinul de înot.

Meșterul Manole : „Ăștia m-au întrecut și pe1 
mine !"

♦

pentru sportivi și spec-

★
favorabil din ultimele 
a permis organizarea

(Agerpres).

Timpul 
săptămini 
de întreceri de fotbal, volei, ci
clism, atletism, handbal, popice, 
tir. oină etc. tn cadrul Sparta
chiadei de vară. Numărul par ti- 
cipanfilor din regiunea Timișoara 
care s-au întrecut ptnă acum In 
faza l-a a spartachiadei se ridică

Spectacolele de azi
TEATRE:
Teatrul de Operă și Balet al 

R.P.R.: „Boema“ orele 19,30. 
Teatrul Național I. L. Caragiale 
(Sala Comedia) : „Regele Lear" 
orele 19 , (Sala Studio) : „Platon 
Crecet“ orele 19,30; Teatrul Mu
nicipal : ,,Don C.arlos“ orele 19,30, 
Teatrul Muncitoresc C.F.R, Giu- 
lești; „Volpone“ . Studioul acto
rului de film „C. Nottara“ : „Pa 
triotica Romînă“ orele 19,30.

CINEMATOGRAFE :
Patria, 8 Martie, Elena Pavel, 

1 Mai: Umbre în port;, Repubii 
ca, București, Grădina Progresul, 
înfrățirea între popoare, Al. Sa
bia, Volga, Libertății: Pe răspun
derea mea ; Magheru. I. C. Frimu, 
Al. Popov: Semne particulare ; 
Filimon Sîrbu Lumina : Vagabon
dul (seria I) ;. V. Alexandri, Vic
toria : Vagabondul (seria II), 
Complectare: La noi la Ta- 
direști; Maxim Gorki: In Afga
nistanul prieten și Pe pămini» 18 mai 1956

primitor al Birmaniei ; Timpuri- 
Noi, Miorița: Recunoaștere pe- 
fluviul Ian Tzi; Central, Carpaii,- 
8 Mai: Cavalerul fără lege, Tine
retului : Tăunul; Grivița, Arta:- 
Carola Lamberti; Vasile Roaită : ■ 
Infidelele: Cultural: Drum pericu-- 
los; Unirea: Fetele din Piața Spa
niei: C. Davld: Povestea viteazului- 
Baiaia ; Flacăra: Trei starturi ;• 
T. Vladimirescu : Nufărul Roșu ; 
Munca: Cercul diabolic; Moșilor,- 
Aurel Vlaicu : 
23 August. N 
noapte; Donca <>■„>„. ,
Gh. Coșbuc : Bel Ami ; Ilie Pinti- 
iie: Ciocîrlia și Ilie în luna de 
miere; Popular, M, Eminescti: 
Sarea pămîntului: Olga Baricîc :; 
Bancnota de 1.000.000 lire sterli
ne.

Serenada străzii; 
Bălcescu : A 12-a 
Simo : Saltanat ;

„Scìntela tineretului“
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Vizita lui Guy Mollet 
și Ch. Pineau la Moscova

Ministrul R.P.R. la Londra 
a prezentat scrisorile 
de acreditare reginei 

Elisabeta a il-a a Angliei
LONDRA 17 (Agerpres). La 16 

mai a.c. Nicolae Korcinschi, mi
nistrul plenipotențiar și trimis ex
traordinar la Londra și-a prezen
tat scrisorile de acreditare regi
nei Elisabeta a Il-a.

La ceremonie a fost de față sir 
I. A. Kirkpatrick subsecretar de 
stat al Ministerului Afacerilor Ex
terne al Marii Britanii.

TELEGRAMĂ
Către Comitetul Central 

al Partidului Comunist Tunisian
Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn vă trimite un 

salut frățesc cu ocazia celui de al V-lea Congres al Partidului vos
tru, urîndu-vă succes în realizarea sarcinei puse de Partidul Comu
nist Tunisian pentru întărirea rîndurilor sale, pentru mobilizarea 
tuturor forțelor patriotice în vederea realizării unui regim democra
tic care șă răspundă năzuințelor de pace și progres social ale po
porului tunisian.

COMITETUL CENTRAL 
AL 

PARTIDULUI MUNCITORESC 
ROMIN

In memoria lui Aleksandr Fadeev
Toma George Maiorescu

K. E. Voroșilov 
a primit pe conducătorii francezi

MOSCOVA 17 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 17 mai, ora 
9,30 dimineața (ora Moscovei), 
K. E. Voroșilov, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., a primit pe Guy Mollet. 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Franței, și pe Christian

Pineau, ministrul Afacerilor Ex
terne al Franței.

La convorbire a luat parte V. 
M. Molotov, prim vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. și ministru al Afacerilor 
Externe al U.R.S.S.

Tratativele sovieto-franceze
MOSCOVA 17 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 17 mai au 
continuat la Kremlin tratativele 
între delegația guvernamentală a 
U.R.S.S. și delegația guverna
mentală a Franței. Au avut loc 
noi întrevederi ale lui N. A. Bul- 
ganin, președintele Consiliului de 
miniștri al U.R.S.S., N. S. Hruș- 
ciov membru al Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. și V. M. 
Molotov, ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S. cu Guy Mollet, 
președintele Consiliului de Mi
niștri a Republicii Franceze și cu 
Christian Pineau, ministrul Afa- 
cerilor Externe al Franței.

Din partea sovietică la trata
tive au fost de față: N. T. Fe- 
dorenko, S.'A. Vinogradov, L. F. 
Ilicev, A. A. Arutiunian, A. S. 
Anikin și A. A. Șvedov.

Din partea franceză la trata
tive au asistat: R. Massigli, Mau
rice Déjean, G. Briand, Ch. Bau« 
chard, A. Verret, E. Noël, P. Ba
raduc.

In ședința de dimineață a con
tinuât discutarea problemei de
zarmării și au fost atinse o serie 
de probleme legate de aceasta.

In ședința de după-amiază a 
avut loc un schimb de păreri a- 
supra problemei acordării de a- 
jutor economic țărilor slab dez
voltate și asupra situației din 
Orientul Apropiat și Mijlociu și 
din Asia de Sud-Est.

In cadrul acestor ședințe a a- 
vut loc un schimb de păreri sin
cer și util care s-a desfășuyat 
într-o atmosferă amicală.

Conferința de presă 
de la Casa ziariștilor 

din Moscova
MOSCOVA 17 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 17 mai, la 
Casa Centrală a Ziariștilor, a a- 
vut loc cea de a doua conferință 
de presă consacrată tratativelor 
între delegațiile guvernamentale 
ale U.R.S.S. și Franței. Confe
rința de presă a fost ținută de 
L. F. Ilicev, șeful serviciului de 
Presă, din Ministerul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S.

L. F. Ilicev a dat citire comuni
catului asupra tratativelor din 
17 mai între delegațiile guverna
mentale ale U.R.S.S. și Franței, 
subliniind că textul acestui co
municat a fost redactat de comun 
acord de către cele două părți.

Dejunul oferit de ambasadorul Franței 
la Moscova

MOSCOVA 17 (Agerpres) 
TASS transmite: La 17 mai 
Maurice Dejean ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
Franței în U.R.S.S. a oferit un 
prînz în cinstea lui Guy Mollet, 
președintele Consiliului de miniș
tri al Franței, și Christian Pi
neau, ministrul Afacerilor Exter
ne al Franței.

Din partea franceză la prînz au 
luat parte : Guy Mollet, președin
tele Consiliului de Miniștri; Ch
ristian Pineau, ministrul Afaceri
lor Externe precum și persoanele 
care îi însoțesc.

Din partea sovietică la prînz 
au luat parte N. A. Bulganin, 
N. S. Hrușciov, L. M. Kaganovici, 
G. M. Malenkov, A. I. Mikoian, 
V. M. Molotov, M. G. Pervuhin; 
G. K. Jukov, N. A. Mihailov, Mi
nistrul Culturii al U.R.S.S.; A. 
A. Gromîko, P. S. Semionov, 
N. T. Fedorenko, locțiitori ai mi
nistrului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S.; S. A. Vinogradov, am
basadorul extraordinar și plenipo
tențiar al U.R.S.S. în Franța și 
alții.

La Moscova s-a deschis expoziția 
cărții și graficii franceze

MOSCOVA 17 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 17 mai, ora 
12,50, în sălile Academiei de 
arte a U.R.S.S, s-a deschis expo
ziția cărții și graficii franceze. 
Expoziția a fost deschisă de N. A. 
Mihailov, ministrul Culturii al 
U.R.S.S. și de Guy Mollet, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Franceze.

La deschidere Christian Pineau, 
ministrul Afacerilor Externe al 
Franței, a rostit o amplă cuvîn- 
tare. împreună cu oaspeții fran
cezi, la deschiderea expoziției a 
fost de față și V. M. Molotov, 
prim vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S. și mi
nistru al Afacerilor Externe al 
U.R.S.S.

Numirea reprezentanților 
R.P.R. la Curtea Permanentă 

de Arbitraj de la Haga
HAGA 17 (Agerpres). — Re

cent, Însărcinatul cu Afaceri ad- 
interim al R.P.R. la Haga a co
municat Secretarului General al 
Curții Permanente de Arbitraj, 
în conformitate cu prevederile 
convenției, pentru reglementarea 
pașnică a conflictelor internațio
nale, încheiate la Haga la 18 oc
tombrie 1907, că din partea Re
publicii Populare Romîne, au fost 
numiți ca membri la Curtea Per
manentă de Arbitraj: Academi
cian Ion G. Maurer, directorul 
Institutului de Cercetări Juridice 
al Academiei R.P.R.; Stelian Ni- 
țulescu. trimis Extraordinar și 
Ministru Plenipotențiar al R.P.R. 
la Helsinki, președintele Asocia
ției Juriștilor din R.P.R. ; Con
stantin Paraschivescu-Bălăceanu, 
președintele Colegiului Avocați- 
lor din București; Prof. univ. Ilie 
Stoenescu, locțiitor al președinte
lui Tribunalului Suprem al R.P.R.

Un grup de huligani 
a atacat expoziția 

cărții sovietice din Paris
PARIS 17 (Agerpres).— TASS 

transmite : Un grup de huligani 
a atacat expoziția cărții sovietice 
organizată în clădirea universi
tății din Paris. Au fost provo
cate însemnate pagube materiale 
expoziției. După atacul săvîrșit 
huliganii au dispărut. Potrivit 
știrilor sosite, poliția franceză 
face cercetări pentru a descoperi 
și pedepsi pe criminali.

Cercurile opiniei publice fran
ceze consideră că acest atac a 
fost săvîrșit pentru a învenina 
atmosfera într-un moment cînd 
la Moscova au loc tratative între 
delegațiile guvernamentale ale 
U.R.S.S. și Franței.

Stabilirea de relații diplomatice 
între U.R.S.S. și Cambodgia

MOSCOVA 17 (Agerpres) 
TASS transmite : Intrucît guver
nul Uniunii Sovietice a confirmat 
în mod solemn recunoașterea di
plomatică a regatului Cambod- 
giei, ca stat independent și su
veran, guvernul Uniunii Sovieti
ce și guvernul regal al Cambod- 
giei au hotărît să stabilească re
lații diplomatice și să facă' schimb

de reprezentanți diplomatici cu 
rangul de ambasadori extraordi
nari și plenipotențiari. Cele două 
guverne își exprimă speranța că 
stabilirea relațiilor diplomatice 
între Uniunea Sovietică și Cam
bodgia va favoriza colaborarea 
internațională și întărirea păcii 
în întreaga lume.

EDEN: Primim favorabil hotărîrea 
guvernului sovietic cu privire ia dezarmare

LONDRA 17 (Agerpres). —- In 
cadrul dezbaterilor care au avut 
loc joi după amiază în Camera 
Comunelor, primul ministru Anț- 
hony Eden a răspuns la o serie 
de întrebări puse de deputății 
opoziției.

Răspunzînd unei întrebări în 
legătură cu declarația guvernului 
sovietic cu privire la reducerea 
efectivelor armate ale U.R.S.S. 
primul ministru a spus : „Primim 
în mod favorabil hotărîrea gu
vernului sovietic. Marea Britanie 
nu are nimic de obiectat împo
triva dezvoltării mai departe a 
unor asemenea măsuri“.

Răspunzînd unei alte întrebări, 
primul ministru a subliniat că 
după părerea guvernului britanic, 
problema dezarmării trebuie re
glementată în cadrul O.N.U.

„Raportul subcomitetului Co
misiei O.N.LL pentru dezărmare. 
a declarat Eden, va fi studiat de 
Comisia O.N.U. pentru dezarmare 
și guvernul britanic va folosi din 
plin mecanismul O.N.U. pentru 
rezolvarea acestei probleme“.

In continuare Eden a răspuns 
la o serie de alte întrebări refe
ritoare la probleme de politică 
externă.

VIENA. — Cu prilejul aniver
sării unui an de la semnarea Tra
tatului de Stat cu Austria, cance
larul federal al Austriei, Raab, a 
ținut o cuvîntare la radio. Cu a- 
cest prilej el a subliniat marea 
importanță a acestui Tratat și a 
proclamării neutralității Austriei, 
pentru cauza slăbirii încordării 
internaționale și a întăririi păcii.

PEKIN. — In orașul chinez 
Ciendu a început construirea celei 
mai mari întreprinderi din țară 
pentru fabricarea de scule și de 
instrumente de măsurat. Noua

uzină va fi utilată cu mașini mo
derne, majoritatea proceselor de 
producție vor fi automatizate.

WASHINGTON. — La 16 mai 
a sosit la Washington președinte
le Indoneziei, Sukarno, ca oaspe
te oficial al președintelui Eisen- 
hower.

MOSCOVA. — La Moscova au 
sosit pentru a duce tratative m 
vederea unui schimb de expoziții 
de artă, V. Berden, președintele 
muzeului de artă contemporană 
din New York, precum și A. Barr 
și R. d’Horncort, directorii mu
zeului.

Scrisoare
din R. P. Ungară

■i înfrățiți în muncă și viață
In țara noastră trăiesc aproxi

mativ 25.000 de oameni ai mun
cii de naționalitate romînă, cea 
mai mare parte din ei locuind tn 
satele din județele Hajdu-Bihar și 
Bekes. Majoritatea lor sînt țărani 
muncitori; mulți dintre ei fac par
te din organele de conducere ale 
vieții politice, economice și cul
turale din județele respective.

Decenii îndelungate, și mai ales 
în timpul regimului fascist al lui 
Horthy, oamenii muncii care apar
țineau minorităților naționale au 
fost supuși discriminării și asu
pririi. După eliberarea patriei 
noastre de către armata sovietică 
și după preluarea puterii de către 
clasa muncitoare, minoritățile na
ționale au fost eliberate de sub 
asuprire. Eliberarea țării a adus 
mari schimbări în viața tuturor 
naționalităților, dar mai ales pen
tru naționalitatea romînă care 
fusese ținută în cea mai cum
plită înapoiere. In regiunile 
locuite de romîni se desfășura 
cea mai aprigă ațîțare șovină și 
tot aici erau cei mai mulți ar- 
gați. Cu prilejul reformei a- 
grare, multe mii de țărani ro
mîni fără pămînt au fost împro
prietăriți. Astăzi ei se bucură de 
rodul muncii lor. O mare parte 
dintre țăranii romîni își cultivă 
pămîntul tn cadrul cooperativelor 
agricole de producție, împreună 
cu țăranii unguri și cei de alte 
naționalități.

Este demn de remarcat apoi 
faptul că, după eliberarea țării 
noastre ,o dezvoltare nemaiîn- 
tîlnită a cunoscut viața culturală. 
Țăranii romîni — care In marea 
lor majoritate erau neștiutori de 
carte și, mai ales, nu cunoșteau 
scrisul in limba maternă — au 
învățat să scrie și să citească la 
școlile serale și cursurile de lim
ba romînă. La început mai rar, iar 
în prezent tot mai des se țin con
ferințe în limba romînă pentru 
popularizarea științei. Oamenii 
muncii au îndrăgit aceste confe
rințe și participă în număr mare 
la ele. La ședința literară despre 
Mihail Sadoveanu, care a avut loc 
nu de mult în comuna Mihkerek, 
de pildă, au participat 400 de oa
meni ai muncii romîni, printre 
care și mulți tineri. Foarte mulți 
dintre aceștia au pus întrebări și 
au participat la discuții.

In cea mai mare parte a sate
lor locuite de romîni, există că
mine culturale. Activitatea cultu
rală care se desfășoară aci consti
tuie o strălucită dovadă a celei 
mai depline înțelegeri dintre oa
menii muncii maghiari și romîni. 
In localitățile Gyula, Pocsaj, Dar- 
vas, Elek, precum și în alte loca
lități, tineretul maghiar și romîn, 
grupat în echipe culturale comu
ne, cîntă și dansează împreună a- 
vînd drept repertoriu cele mai fru
moase ctntece și jocuri ale celor 
două popoare.

Lószló Gerlón
lor maternă. In prezent, pen- 
copiii oamenilor muncii de na-

terminarea liberă, pentru lichi
darea regimului de opresiune, 
arestări și execuții care există 
în prezent în Cipru.

F.M.T.D. SPRIJINĂ LUPTA 
TINERETULUI 

DIN CIPRU
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Secretariatul F.M.T.D. a 
publicității o declarație 
care protestează cu hotărîre 
împotriva executării celor doi 
tineri ciprioți — Karolis și 
Demetriu — și cere încetarea 
imediată a represiunilor poli
țienești luate de autoritățile 
engleze împotriva populației 
din Cipru. Federația Mon
dială a Tineretului Democrat, 
se spune în declarație, care a 
luptat întotdeauna pentru apă
rarea drepturilor și intereselor 
tineretului din diferite țări, 
sprijină pe deplin tineretul din 
Cipru în mișcarea sa pentru 
libertate și autodeterminare.

Federația Mondială a Tine
retului Democrat, se spune în 
încheierea declarației, cheamă 
tineretul și organizațiile 
tineret din toate țările 
exprime cu și mai multă 
rîre solidaritatea lor cu 
retul din Cipru și să-și
bleze eforturile în sprijinirea 
luptei acestuia pentru autode-

dat 
in

de 
să-și 
hotă- 
tine- 
du-

O DELEGAȚIE A TINERE
TULUI IUGOSLAV A PLECAT 

ÎN R.P. CHINEZA
In urma invitației Organi

zației tineretului democrat din 
întreaga Chină, o delegație a 
Comitetului Central al Tinere
tului popular din Iugoslavia, 
a plecat miercuri cu avionul 
spre R.P. Chineză, unde va 
rămîne timp de 20 de zile.

Aproape în fiecare comună lo
cuită de romîni există echipe cul
turale populare. Aceste echipe pre
zintă adeseori programe artistice 
tn fața oamenilor muncii din sa
tul sau județul lor. Programele 
sînt apreciate nu numai de oame
nii muncii romîni, ci și de unguri 
și de alte naționalități. Adesea, 
echipele culturale romîne primesc 
din partea unor așezări exclusiv 
maghiare invitația să prezinte pro
grame artistice. Cu greu s-ar pu
tea găsi un județ în țara noas
tră, în care aceste echipe să nu 
fi prezentat programe de cîntece 
și jocuri populare romînești. In 
mai multe rînduri, echipele cultu
rale din Battonya, Gyula, Elek, 
Mehkerek au prezentat programe 
și la Budapesta. Echipele cultu
rale romîne au participat de mul
te ori la concursurile pe țară. La 
actualul concurs județean de cîn
tece, jocuri și artă dramatică, par
ticipă 16 echipe culturale de ti
neret de naționalitate romînă.

Statul nostru acordă o mare 
atenție și instrucției școlare a 
tineretului minorităților naționale. 
S-au luat măsuri ca în satele în 
care există cel puțin 15 copii de 
vîrstă școlară ai minorităților na
ționale, la cererea părinților să 
se introducă învățămîntul in lim-

împreună cu organele competente, 
această Uniune se îngrijește de 
aprovizionarea cu cărți a biblio
tecilor, de organizarea conferin
țelor de popularizare a științei în 
limba romînă. Ea acordă ajutoare 
materiale echipelor culturale (cos
tume de dans, instrumente pentru 
orchestre etc.). In afară de aceas
ta, ea se ocupă de toate proble
mele care interesează activitatea 
culturală a oamenilor muncii de 
naționalitate romînă.

Deși în cele de mai sus am ară
tat foarte pe scurt despre viața 
oamenilor muncii de naționalitate 
romînă, totuși cred că am reușit 
să ofer o imagine a vieții mino
rităților naționale din patria 
noastră. Drepturile asigurate prin 
Constituție sînt o realitate vie.

ba 
tru 
(ionalitate romînă au fost create 
grădinițe de copii, școli de învă- 
(ămînt general, licee, o secție cu 
limba de predare romînă la școa
la Pedagogică din Seghedin, iar 
la Universitatea din Budapesta o 
facultate de filologie cu limba de 
predare romînă. Colegiul I. C. 
Frimu din Gyula găzduiește peste 
200 de elevi de naționalitate ro
mînă și le asigură toate condiții
le pentru a învăța în condiții cit 
mai bune.

„Vocea tineretului" este foarte 
apreciată în rîndul tineretului de 
naționalitate romînă. Prin artico- *^*fc^*^^*^*v'*^*'
lele sale multilaterale și variate (i 
ziarul contribuie într-o măsură p 
mare la ridicarea nivelului învă- p 
fămîntului școlar, la educarea cui- p 
turală a tineretului. Ziarul are o (I 
vastă rețea de corespondenți, p 
Popularitatea ziarului o dovedește p 
faptul că 90 la sută dintre ele- p 
vii de naționalitate romînă din p 
comuna Mehkerek sînt abonați p 
la acest ziar. p

Uniunea culturală a romtnilor p 
din Ungaria joacă un, rol impor- p 
tont în îndrumarea și organizarea p 
activității culturale a minorității p 
naționale romîne. Această uniune p 
se îngrijește de asigurarea mate- p 
rialelor pentru programele echipe- p 
lor culturale, de organizarea di- P 
verselor concursuri artistice, pre- p 
cum și de popularizarea științei, p
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PLENARA C.C. AL UNIUNII 
TINERETULUI 

DIN CEHOSLOVACIA
Intre 11 șl 13 mai a avut 

loc la Praga plenara Comite
tului Central al Uniunii Tine
retului din Cehoslovacia, con
sacrată problemelor actuale 
ale activității Uniunii și a or
ganizației ei de pionieri. Luînd 
cuvîntul la plenară, Jaroslav 
Hejna, secretar al C.C. al 
Uniunii, a criticat birocratis
mul, centralismul și metodele 
birocratice din munca Uniu
nii. în cadrul dezbaterilor,

membrii C.C. al Uniunii au 
criticat cu asprime lipsurile 
din munca Uniunii și au tra
sat căile pentru înlăturarea 
lor.

In rezoluția adoptată la 
plenară, C.C. al Uniunii Tine
retului din Cehoslovacia iși 
exprimă năzuința de a con
tribui pe toate căile la extin
derea legăturilor culturale,
sportive, turistice și a altor 
legături cu tineretul din alte 
țări, la întărirea și dezvolta
rea colaborării și increderii
reciproce între tineretul și stu
denții din întreaga lume. C.C. 
al Uniunii Tineretului din Ce
hoslovacia va întări și va dez
volta și în viitor colaborarea 
cu U.T.C.L. și va aplica în 
mod creator experiența uniu
nilor frățești de tineret, ținînd 
seama de condițiile din Ceho
slovacia.

Sindicatul docherilor din por
tul Pireu a cerut membrilor 
săi să nu mai descarce vase 
purtînd pavilionul britanic.

In localitatea Irakleion din 
insula Creta, elevii școlilor se
cundare au adoptat o rezolu
ție în care înfierează „crime
le odioase ale colonialiștilor“ 
și au hotărît să poarte dolir 
pînă la sfirșitul anului.

MIȘCARE DE PROTEST 
GENERALA IN GRECIA

După cum relatează agenția 
France Presse, „o mișcare de 
protest generală, marcată prin 
măsuri spectaculoase, a ridi
cat Grecia în urma executării 
studenților Karolis și Deme- 
triu". ‘

Astfel, consiliile municipale 
din Atena și Pireu au hotărît 
să deschidă o subscripție pen 
tru ridicarea unui monument 
tn memoria celor doi tineri.

DEMONSTRAȚIE 
STUDENȚEASCA 

LA RIO DE JANEIRO
După cum relatează agenția 

Associated Press, în noaptea 
de 16 mai un grup de 200 de 
studenti din Rio de Janeiro au 
făcut o demonstrație în fața 
palatului prezidențial in semn 
de protest împotriva majorării 
cu 50 la sută a tarifului auto
buselor. Poliția a intervenit 
împrăștiind pe manifestanti și 
operînd mai multe arestări în 
rindul studenților.

TINERETUL INDONEZIAN 
SPRIJINĂ CONFERINȚA 
STUDENȚILOR DIN ASIA 

ȘI AFRICA
După cum anunță agenția 

Antara, Frontul tineretului in
donezian a dat publicității o 
declarație care sprijină hotă
rîrea cu privire la convocarea 
conferinței studenților din țări-

PHENIAN. — La Phenian a 
fost dat publicității comunicatul 
Direcției Centrale de statistică cu 
privire la dezvoltarea economiei 
naționale și a culturii în R.P.D. 
Coreeană pe anii 1946-1955. în 
cei zece ani producția globală a 
industriei a sporit de 4,9 ori 
printre care producția întreprin
derilor de stat și cooperatiste —- 
de 6,6 ori.

CAIRO. — La 16 mai a sosit la 
Cairo o misiune comercială a 
R.D. Germane condusă de Hein- 
rich Rau, ministrul Comerțului 
Exterior. In aceeași zi, membrii 
misiunii au fost primiți de primul 
ministru Nasser. Tratativele co
merciale dintre reprezentanții 
R.D. Germane și Egiptului se vor 
deschide în mod oficial la 17 mai'.

Era o zi umedă și friguroasă: 
mijloc de octombrie moscovit. 
Cerul greu de plumb atîrna dea
supra orașului, negru și amenin
țător. Turna ca din găleată. Fără 
oprire. Poteca pădurii care lega 
Peredlehino, orășelul scriitorilor, 
de gara electrică, era înecată în 
noroi clisos amestecat cu frunze 
putrede. Nimic nu te .îndemna să 
te scoli de lîngă masa de scris, 
să-ți părăsești caietul de versuri, 
lectura sau partida de șah. Era 
joi — zi de creație. Și totuși, vi
lele studențești ale orășelului scri
itorilor au rămas goale: galoșii 
se înfundau pînă la glezne în no
roi, pașii tropăiau pe loc, aștep- 
tînd trenul electric.

La Institutul de Literatură 
vorbea Fadeev. Și sala festivă, în 
care nu odată scaunele și-au ară
tat goliciunea scriitorului care 
vorbea despre experiența sa, ur- 
mărindu-și cu atenție, cuvînt cu 
cuvînt, notițele, era acum neîncă
pătoare. Era iubit Fadeev. Stă
teau oamenii înghesuiți pe sală, 
se înghesuiau pe trepte. Oameni 
care nu aveau nici o legătură cu 
Institutul, dar care au aflat că 
va vorbi Fadeev. Nu l-am văzut 
&înă la acea întîlnire din 1950.

e aceea așteptam nerăbdător 
să-l cunosc pe Fadeev, creatorul 
eroilor mei atit de iubiți, al eroi
lor pe care-i admiram și mi-i pu
neam în față drept pilde, eroi în 
a căror activitate căutam să des
cifrez marile sensuri ale vieții.

Așteptam să cunosc omul care 
a putut crea un erou atît de pro
fund uman, un om atît de adevă
rat prin complexitatea sa, prin 
noblețea sa sufletească, ca Levin- 
son, comisarul comunist. „Trăia 
în el — îl caracterizează Fadeev 
— un dor imens, incomparabil cu 
vreo altă dorință, de a vedea un 
om nou, admirabil, bun, puter
nic“.

Așteptam să cunosc scriitorul 
care a creat o întreagă galerie de 
caractere integre, plămădite de 
revoluție și formate în focul 
luptelor cu dușmanii, ca Meteli- 
ța și Morozka, ca Baclanov și 
Dulov (tot din „Infrîngerea“), 
ca muncitorul Ignat Saenko 
„Ptașka“, (din romanul „Ultimul 
din Udeghe“), caractere de o a- 
semenea forță artistică, de o ase
menea plasticitate încît rămîn în
tipărite pentru totdeauna în min
tea și sufletul cititorului.

Așteptam să-1 cunosc pe acela 
care — în pagini de nespusă fru
musețe — a redat generației noas
tre tinere chipurile eroilor grupu
lui ilegal din Krasnodon, nobi
lele chipuri ale tinerilor care pă
șeau spre moarte cîntînd cîntecul 
iubit al lui Ilici : „Chinuiți de 
grea robie“. Oleg Koșevoi și Ulia 
Gromova, Liuba Sevțova și Ser- 
ghei Tiulenin, (din „Tînăra Gar
dă“), luminoase figuri ale gene
rației noastre, pilde veșnic vii de 
puritate sufletească, de adîvărată 
prietenie, de dragoste curată, de 
abnegație nețărmurită pentru 
cauza omului.

„Lucrul cel mai scump din lu
me — spune într-un dialog unul 
din eroii lui Fadeev — pen
tru care merită să trăiești, 
să muncești și să mori, sînt 
oamenii noștri 1 Omul I Mai este 
oare pe lume ceva mai frumos 
decît omul nostru II aștep
tam cu atît mai nerăbdător pe 
Fadeev cu cît, cunoscîndu-i bio
grafia de ostaș al revoluției, 
știam că face parte dintre acei 
scriitori pentru care materialul 
de bază al creației îl formează 
propria experiență de viață. 
Luptînd de la 17 ani cu arma in 
mînă împotriva dușmanilor revo
luției, Fadeev a făcut o armă 
combatantă pentru aceeași cauză 
sfîntă și din scrisul său. Trăiri 
și întîmplări din propria viață 
de partizan în Extremul Orient, 
de delegat al Congresului al X al 
partidu.ui care participă la înă- 
Dușirea rebeliunii din Kronstadt, 
de activist de partid în mai multe 
regiuni ale patriei sovietice, trec 
în țesătura personajelor care-i 
animă operele sale, in subiectele 
cărților.

Alexandr Alexandrovici ne-a 
vorbit cîteva ore. Stăteam în pi
cioare, înghesuiți, dar nu sim
țeam trecerea timpului. Nu ne 
vorbea cum ni se adresau alții, 
dîndu-ne sfaturi. Ci ca un egal 
egalilor săi. Cu modestia care-1 
caracteriza ne împărtășea fră- 
mintările sale de creație, teme
rile și greutățile sale, sfătuin- 
du-se parcă cu noi. Cu o voce 
caldă, calm, povestea simplu 
despre viața sa, despre eroii căr
ților sale, li sorbeam cuvintele. 
Subliniam mereu „începutul înce
puturilor", cunoașterea pasionată 
a vieții. Iși reproșa că nu a stu
diat suficient documentele „Tine
rei gărzi“, documentele altor or
ganizații ilegale, că n a trăit su
ficient printre oamenii din Kras
nodon. Și, ca un adevărat comu
nist, a primit cu inima deschisă 
critica adusă de partid primei va
riante a „Tinerei gărzi“. După 
un aprofundat studiu a refăcut 
cartea.

L-am mai auzit vorbind după 
aceea în multe rînduri. Cu aceeași 
pasiune, cu aceeași combativitate, 
cu aceeași logică a argumentației, 
cu aceeași bună cumpănire.

Nu mi-a venit să cred urechi
lor cînd mi-a parvenit pe calea 
undelor știrea morții sale tragice, 
premature. A doua zi, ochii reci
teau de cîteva ori știrea lapidara.

Alexandr Alexandrovici nu mai 
este printre noi. I-a căzut pana 
— arma din mînă. Dar amintirea 
sa luminoasă va rămine în noi 
mereu vie : ca a unui om foarte 
apropiat, ca a unui adevărat scri
itor bolșevic.

El va trăi în noi, în tînăra ge
nerație, prin eroii săi pasionați, 
veșnic vii, pe care ni i-a dăruit, 
eroi pe care-i simțim ca buni to
varăși alături în drumul nostru, 
eroi care ne însuflețesc spre 
fapte mari, care ne ajută să gîn- 
dim mai frumos, să trăim mai 
drept, să visăm mai îndrăzneț 
despre viitor.

Stabilirea de relații diplomatice 
între R.P.R. și Islanda

Guvernul Republicii Populare Populară Romînă și Islanda și 
Romîne și Guvernul Islandei au să acrediteze trimiși extraordina- 
căzut de acord să stabilească re- ri și plenipotențiari la București 
lății diplomatice între Republica și Reykjavik.

Recepția de la legația Finlandei
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Doi frați, Jimmy (8 ani) și David Boley (6 ani). lată-i în 
ring. Ei au fost aduși pentru a distra trupele americane din 
Germania occidentală. Fotografia a fost făcută la Frankfurt. 
Se precizează chiar că Jimmy l-a bătut prin knock-out pe 

David. Despre sănătatea lor 
vorbă. Deajuns că se cîștigă 
puțin pentru businessmani.

despre copilăria lor ? Nici o 
bani ce contează doi copii mai
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le Asiei și Africii. Organizația 
de tineret își exprimă speran
ța că conferința va realiza 
unitatea și colaborarea în rin
dul studenților asiatici și a- 
fricani în lupta lor împotriva 
colonialismului.

PLENARA C.C. 
AL TINERETULUI 

POPULAR IUGOSLAV

După cum relatează ziarul 
„Borba“, la 14 mai a avut loc

la Belgrad plenara C.C. al Ti
neretului Popular Iugoslav. 
Plenara a discutat raportul 
prezentat de Miko Tripalo, se
cretar al C.C., cu privire la 
problemele politice și organi
zatorice actuale din activitatea 
tineretului popular și a adop
tat hotărîriie corespunzătoare.

La plenară a luat cuv'ntul 
P. Stambolici, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia.
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Miercuri 16 mai a.c. însărcina
tul cu afaceri adinterim al Fin
landei la București dl. Matti 
Pyykko a dat o recepție în cins
tea delegației culturale romîne 
condusă de tov. Ion Pas, prim loc
țiitor al ministrului Culturii care 
a vizitat recent Finlanda.

La recepție au participat tova
rășii : Constanța Crăciun, minis
trul Culturii, Ion Pas, prim loc
țiitor al ministrului Culturii,

Mihail Roșianu, președintele 
I.R.R.C.S., Ștefan Cleja, locțiitor 
al ministrului Afacerilor Externe, 
dr. Josif Bogdan, vicepreședintele 
I.R.R.C.S., Sică Alexandrescu, 
maestru emerit al artei din R.P.R., 
funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe și oameni 
de cultură și artă.

Rețepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

Vizitele unor delegații de femei 
de peste hotare

Delegațiile de femei din Elve
ția, Liban și Canada care se află 
în țară la invitația Comitetului 
Femeilor Democrate din R.P.R. au 
vizitat în cursul zilei de joi insti
tuții sanitare, culturale, școli și 
organizații obștești.

In cursul după amiezii, mem
brele celor trei delegații de femei

au admirat lucrările de artă de la 
Galeria Națională a Muzeului de 
Artă al R.P.R.

Tot în cursul după amiezii, Syl. 
via Markman, membră a delega
ției femeilor din Canada a făcut 
o vizită la Federația comunități
lor evreiești (mozaice) din R.P.R.

(Agerpres)

Primele semifinale la box
Joi seara pe stadionul Repu

blicii în fața a peste 5000 de 
spectatori s-au desfășurat primele 
întîlniri din cadrul semifinalelor 
campionatelor republicane de box. 
De multe ori meciurile au prile
juit întreceri spectaculoase de un 
bun nivel tehnic. In cea mai im
portantă întîlnire a reuniunii, 
campionul R.P.R. la categoria se. 
migrea. Gh. Negrea (C.C.A.) l-a 
învins la puncte pe dinamovis- 
tul Ghețu Velicu. Cu un rezultat 
surpriză s-a încheiat meciul din
tre campionul republican al cate
goriei muscă, M. Dobrescu 
(C.C.A.) și L. Ambruș (Voința). 
Juriul a acordat victoria la punc
te lui L. Ambruș.

Iată alte rezultate tehnice în
registrate : cat. pană: E. Cismaș 
(C.C.A.) învinge prin k.o. pe A. 
Olteanu (C.C.A.) ; Șt. Văcaru

(Dinamo) dispune la puncte de 
M. Godeanu (Metalul) ; cat. u- 
șoară: C. Dumitrescu (Știința) 
întrece la puncte pe I. Demeter 
(Flamura Roșie) ; Fr. Ambruș 
(C.C.A.) învinge la puncte pe 
Gh. Gui (Metalul) ; cat. mijlocie 
mică; V. Tiță (C.C.A.) invinge 
greu la puncte pe D. Rizea (Me
talul) ; Gh. Simion (Metalul) în
vinge prin descalificare pe V. 
Mitrache (Victoria) ; cat. semi
grea : T. Niculescu (Progresul) 
obține victoria prin descalificarea 
adversarului său P. Zaharia (Lo
comotiva).

Semifinalele celorlalte ^.catego
rii se vor desfășura în cadrul reu
niunii de astă seară care va avea 
loc cu începere de la ora 19 pe 
stadionul Republicii. In caz de 
vreme nefavorabilă reuniunea se 
va disputa în sala sporturilor 
Floreasca de la aceeași oră.

Știri sportive
• Zilele trecute s-a disputat 

la Debrețin întîlnirea internațio
nală prietenească de fotbal dintre 
echipele facultăților de științe din 
orașele Debrețin și Cluj. Jocul s-a 
terminat cu un rezultat de ega
litate : 0—0.

• Miercuri s-a disputat la Stoc- 
kholm întîlnirea internațională de

fotbal dintre echipele reprezenta
tive ale Suediei și Angliei. Jocul 
a luat sfîrșit cu un rezultat de 
egalitate : 0—0

• Tn cursul lunii Iunie echipa 
Flamura Roșie Arad (R.P.R.) va 
juca în R. P. Polonă. Fotbaliștii 
romîni vor întîlni echipele Gward. 
dia Varșovia și Opole Budlowani.
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