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BRIGADA celor mai bune 
PRIETENE

aproape doi ani aici la fabrica „Țesătura“-Iași, 
iar de un an lucrează in aceeași brigadă.

In bilanțul atit de rodnic al brigăzii nr. 1, grupa 
C, sectorul ringuri sînt înscrise succese deosebite. 
In cinstea celui de al II-lea Congres al U.T.M.-ului 
brigada nr. 1, deși lucrează fire subțiri a realizat 
în primele două decade ale lunii mai aproape 400 
kilograme fire de calitate superioară peste plan 

lltemista Saveta Bulea, responsabila brigăzii, 
și-a făcut un obicei de a ajuta 'îndeaproape pe 
fiecare tinără.

„Vezi așa trebuie să legi firul. Cîștigi minute 
prețioase, și minutele acestea inseamnă o produc
ție sporită". Cu multă dragoste Saveta Bulea, cea 
mal bună filatoare, i-a explicat utemistei Teodora

Andrici „secretele succeselor sale", (fotografia 
nr. 1).

La cabinetul tehnic, tinerele capătă cele mai noi 
cunoștințe In meseria lor. Tovarășul Jul Maycr, 
șeful cabinetului tehnic, s-a obișnuit cu brigada 
lui Saveta. Printre ultimele convorbiri se numără 
și aceea privitoare la noul dispozitiv de fixarea 
copsului la schimbarea levatei, dispozitiv prezen
tat cabinetului de utemista Alexandrina Costovici, 
filatoare ca și ele. Florica Buțugan, Teodora An
drici, Elena Filioreanu, Elena Munteanu și Saveta 
Bulea își notează cu atenție explicațiile cu privire 
la noul dispozitiv, (fotografia nr.

Brigada celor mai bune prie
tene, li se spune îri' filatură. 
Aceasta pentru că de cele mai 
multe ori membrele brigăzii își 
petrec timpul liber fie acasă la 
Elena Munteanu, fie plimbîndu- 
se, vizionînd filme. Totuși între 
Saveta Bulea, Elena Filioreanu 
și Elena Munteanu s-a legat o 
afecțiune deosebită. Fetele se 
caută odată cu încetarea lucru
lui, își fac planul pentru ziua 
respectivă și bineînțeles fi res
pectă.

Intr-una din zile Elena Filio
reanu a propus să se meargă la 
Copou. Munteanu și Saveta s-au 
declarat în „unanimitate“ de a- 
cord. Plimbarea a fost plăcută. 
Prietenele au întîrziat mai mult 
în fața statuii care o reprezintă 
pe Veronica Micle și, așa după 
cum bănuiți, au recitat versuri 
din Eminescu, (fotografia nr. 3).

Altădată, cînd soarele și-a dă
ruit din plin razele jucăușe, prie
tenele au plecat să colinde ora
șul. Au admirat fiecare construc
ție nouă, fiecare stradă recon
struită. Nici nu și-au dat seama 
cînd amurgul a Început să se 
lase peste oraș. „Să mergem.

Proletari din toate firile, unifi-vă I

cintela
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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sîntem așteptate“, a zis Muntea- 
nu. Braț la braț Munteanu, Fi- 
iioreanu și Bulea au coborît scă
rile Rîpei Galbene, (fotografia 
nr. 4),îndreptîndu-se către Tea
trul Național, (fotografia nr. 5).

In seara aceea se juca piesa: 
„Omul care a văzut moartea“. 
Intr-una din pauze cele trei prie
tene nedespărțite — Bulea, Filio- 
reanu și Munteanu — discutau 
despre interpretarea rolurilor 
principale.
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Tratativele sovieto-fran
ceze la cel mai înalt ni
vel, au reținut In ultima 

săptămînă atenția opiniei pu
blice mondiale. Acum, după sem
narea Declarației cu privire la 
aceste tratative, cei mai diferiți 
comentatori fac în articolele lor 
bilanțul convorbirilor, încearcă 
să scruteze urmările acestora, 
influența lor asupra întregii des
fășurări a evenimentelor inter
naționale. Nu se poate să se 
treacă insă cu vederea că ma
joritatea celor care se referă la 
acest important eveniment sînt 
de acord că s-au pus baze trai
nice premizelor pentru dezvolta
rea și îrrtbunălăiirea continuă a 
relațiilor franco-sovietice, 
tr-un cuvînt, s-a creat un 
început.

Perspectivele favorabile 
se deschid relațiilor între 
sărit și apus prin 
stabilite de către 
francezi la Moscova nu scapă 
de asemenea nfci unui comen
tator. Este și de la sine înțeles 
aceasta daca ne gîndim chiar 
și numai la faptul că

în- 
bun

care 
ră- 

contactele 
conducătorii

și numai la faptul că vizita 
oatpenilor de stat francezi la 
Moscova se adaugă acelor 

< schimburi de vizite oficiale, tra
tativelor la un înalt nivel, care 
caracterizează din ce în ce mai 
mult relațiile internaționale din 
ultima vreme.

Documentele semnate sîmbătă 
în marele Palat al Kremlinului 
sînt de o mare importanță atît 
pentru desfășurarea pe viitor a 
relațiilor sovieto-franceze cît și 
în general pentru mersul eve
nimentelor pe arena internațio
nală.

Principalele probleme interna
ționale la ordinea zilei exami
nate în cursul tratativelor de la 
Moscova sînt cuprinse în De
clarația finală semnată de șefii 
guvernelor celor două state.

Năzuința de a contribui la 
asigurarea coexistenței pașnice 
a statelor cu orînduiri sociale 
șl economice diferite — iată 
ideea principală ce se desprinde

țărilor slab dezvoltate ocupă de 
asemenea un loc important în 
Declarația de la Moscova. Nici 
unui observator obiectiv nui 
poate scăpa faptul că prin acor
darea de ajutor economic și teh
nic țărilor slab dezvoltate se va 
trece la stabilirea unei colabo
rări mai strînse intre țări, și 
se va aduce în același timp o 
contribuție la cauza slăbirii in
ternaționale.

După cum se arată în Decla
rație, propunerea Uniunii Sovie
tice cu privire la încheierea unui 
acord general european de cola
borare economică va fi exami
nată intr-un „spirit de înțele
gere" de către guvernul francez. 
La rîndtil ei, delegația guver
namentală sovietică a fost in
formată asupra proiectelor gu
vernului francez în domeniul 
acordării de ajutor țărilor slab 
dezvoltate și — după cum se 
arată în declarație — conducă
torii sovietici „au întîmpinat cu 
simpatie ideile care stau la baza 
acestor proiecte, menținîndu-și 
însă punctul lor de vedere în 
ceea ce privește mijloacele de 
fcalizare a planului care le-a 
fost prezentat și care merită un 
studiu aprofundat".

Examinîndu-se în continuare 
situația care s-a creat în Orien
tul Apropiat și Mijlociu s-a re
cunoscut că această situație ne
cesită o atenție serioasă din 

spus că în articolele lor muiji partea tuturor guvernelor Jnte- 
comentatori amintesc că Decla
rația guvernului sovietic cu pri
vire la dezarmare a creat o at
mosferă favorabilă pentru tra
tativele dintre conducătorii fran
cezi și sovietici. In Declarația 
cu privire la tratativele sovieto- 
franceze se spune: „Guvernul 
Franței recunoaște importanța 
hotăririi guvernului sovietic cu 
privire la reducerea unilaterală 
a forțelor armate 
telor sale; el este 
această hotărîre 
tratativele în curs 
dezarmare“.

Ideea unei largi colaborări 
economice internaționale și acor
dării pe acest plan de ajutor

din studierea atentă a docu
mentelor semnate, a cuvîntări- 
lor ținute. Această năzuință co
respunde întru totul aspirațiilor 
tuturor popoarelor și tocmai de 
aceea îi este rezervat un mare 
viitor.

Tratativele sovieto-franceze 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
de prietenie, de sinceritate cor
dială și in spiritul înțelegerii 
reciproce. s>-au desfășurat discu-, 
ții utile care au arătat că într-o 
serie de probleme cele două 
guverne au puncte de vedere 
comune ; in ceea ce privește 
problemele asupra cărora nu sa 
realizat o micșorare a diver
gențelor, tratativele au dus cel 
puțin la o mai bună înțelegere 
a pozițiilor celor două părți.

Reprezentanții U.R.S.S. și ai 
Franjei — se spune în decla
rație — își exprimă convinge
rea că „principala bază pentru 
coexistența pașnică și colabora- 

• rea prietenească între state o 
constituie respectarea reciprocă 
a integrității teritoriale și su
veranității, neagresiunea și ne
amestecul în treburile interne 
ale altora“.

In cadrul tratativelor s-a 
discutat pe larg problema dezar
mării. Reprezentanții celor două 
țări au fost de acord că în 
actualele condiții această pro
blemă reprezintă o sarcină in
ternațională urgentă. Trebuie

și armamen- 
de părere că 
poate iniesni 
cu privire la

resate in destinderea continuă 
a încordării internaționale și în 
întărirea păcii generale. Cele 
două părți au convenit să spri
jine inițiativa O.N.U. în asigu
rarea reglementării pașnice a 
problemelor litigioase între sta
tele arabe și Israel pe o bază 
acceptabilă părților interesate.

Aceeași atmosferă a caracteri
zat și examinarea problemelor 
Asiei de sud-est ca și a altor 
chestiuni.

Intre Franța șl Uniunea So
vietică au existat tradiționale 
legături comerciale și culturale.

Pornind de la premiza că în
tărirea relațiilor comerciale din
tre țări constituie un factor im
portant de apropiere și ințe- 
legere între popoare, reprezen
tanții celor două țări au căzut 
de acord să încurajeze prin toate 
mijloacele dezvoltarea schim
bului de mărfuri franco-sovie- 
tice. Reprezentanții sovietici au 
declarat că dacă se vor înlătura 
îngrădirile și discriminarea in 
comerț, Uniunea Sovietică va 
putea spori considerabil într-o 
perioadă de trei ani achizițiile 
de mărfuri franceze și, respec
tiv, vînzarea de mărfuri sovie
tice în Franța, astfel ca la sfîr- 
șitul perioadei de trei ani schim
bul de mărfuri între U.R.S.S. și 
Franța să crească de aproxima
tiv 3-4 ori în comparație cu 
schimbul de mărfuri din anul 
1955.

Popoarele Franței și Uniunii 
Sovietice sînt unite prin legă
turile unei vechi prietenii ve
rificată de o experiență grea și 
plină de învățăminte. Această 
prietenie a dat naștere unul sen
timent de respect reciproc și de 
adînc interes reciproc pentru 
viața și cultura celor două țări. 
Măsurile deosebit de concrete 
prevăzute în „Declarația co
mună cu privire la legăturile 
culturale dintre U.R.S.S. și 
Franța" vor fi desigur încă o 
contribuție la cunoașterea și 
mai adincă dintre cele două po
poare.

încă Lamartine — ministrul 
poet — spunea că prietenia din
tre cele două țări este „un im
perativ al rațiunii și 
täte geografică“.

Poporul, tineretul 
noastre văd prietenia
borarea franco-sovietică — acest 
imperativ al rațiunii — un im
portant factor al unei păci trai
nice în Europa ca și în întreaga 
lume.

o necesl-

patriei 
și cola-

„Scînteia tineretului“
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La baza relațiilor prietenești romîno-iugoslave 
stau scopurile comune ale popoarelor 

și guvernelor țărilor noastre
Interviul acordat de tovarășul Chivu Stoica 

postului de radio Belgrad
Tovarășul Chivu Stoica, pre

ședintele Consiliului de Miniștri 
al R.P.R., a acordat un interviu 
postului de radio Belgrad.

Răspunztnd întrebărilor adre-
Sîntem bucuroși să constatăm 

tre Republica Populară Romînă și Republica 
Populară Federativă Iugoslavia se dezvoltă multi
lateral, pe linia unei colaborări prietenești rodni
ce, care corespunde intereselor ambelor noastre 
popoare.

La baza acestor relații prietenești stau scopurile 
comune ale popoarelor și guvernelor țărilor noas
tre : năzuința de a construi socialismul, lupta 
pentru pre ntîmpinarea unui nou război, pentru 
triumful politicii coexistenței pașnice a țărilor cu 
sisteme sociale diferite, care este singura politică 
viabilă a epocii noastre. De aceea sîntem convinși 
că nimic nu va putea împiedica dezvoltarea pe 
viitor a legăturilor frățești dintre popoarele noastre.

In ultimul timp, precum se știe, între țările 
noastre s-au încheiat o serie de acorduri. Acordul 
economic prin care se stabilește un schimb de 
mărfuri reciproc avantajos reia legăturile econo
mice dintre țările noastre. In acest domeniu există 
desigur largi posibilități de dezvoltare în viitor. 
Se dezvoltă vizitele reciproce ale reprezentanților 
organizațiilor obștești din țările 
menilor de artă și știință și din 
activitate.

Precum se știe în țara noastră 
pete al Marii Adunări Naționale, 
lamentară iugoslavă. Această vizită va 
desigur o nouă și prețioasă contribuție la cauza 
prieteniei și colabprării dintre țările noastre.

Salutăm cu bucurie intensificarea unor aseme
nea relații și sîntem convinși că ele servesc inte
reselor și năzuințelor comune ale popoarelor noas
tre, ale clasei muncitoare din R.P.R. și R.P.F. Iu
goslavia.

Faptele ne îndreptățesc așa dar să constatăm 
cu satisfacție că în prezent există de ambele 
părți dorința de a dezvolta continuu legăturile 
prietenești și de colaborare între.țările noastre.

Poporul nostru a obținut succese hotărîtoare în 
construirea bazei economice a socialismului. Sar
cinile prevăzute de primul plan cincinal cu privire 
la producția globală industrială au fost îndepli
nite. Anul trecut volumul producției industriale a 
depășit de aproape trei ori cea mai mare produc
ție cunoscută în vechea Romînie. Agricultura 
noastră in plin proces de transformare socialistă, 
cunoaște și ea importante succese. S-a ridicat sim
țitor nivelul de viață material și cultural al 
poporului.

In prezent poporul romîn muncește cu însuflc-

redactorul postului de ra- tă tn etapa actuală a construcției 
interne, precum și cu privire la 
ecoul hotărîrilor Congresului al 
XX-lea al P.C.U.S. în R.P.R., tov. 
Chivu Stoica a declarat:

e

Cursuri pentru mecanizatori
Tn vederea campaniei agricole din vara aces

tui an, Ministerul Agriculturii a luat inifiativa 
de a organiza cursuri speciale pentru o mai 
bună pregătire a cadrelor de mecanizatori din 
stagiunile de mașini și tractoare. In acest scop, 
zilele acestea se vor deschide la Oradea, Sibiu, 
București și Bacău cursuri de e- 
lectromotoriști cu o durată de 15 
zile, la care vor lua parte peste 
140 de mecanizatori din S.M.T.- 
urile din fără. La înapoierea în 
stațiunile respective absolvenții 
acestor cursuri vor organiza 
cursuri cu electromotoriști din 
S.M.T.-uri tn vederea pregătirii 
pentru buna organizare și desfă
șurare a muncilor la cele peste 
700 de arii electrificate, care por 
func(iona în acest an. De aseme
nea, la Poarta Albă, regiunea 
Constanta, se va deschide un curs 
unde vor fi instruifi 55 de 
bineri din diferite S.M.T.-uri 
(ară. i

Imediat ce vor lua sftrșit 
crările agricole de primăvară, 
toate cele 222 de S.M.T.-uri 
(ară se vor organiza cursuri 
mecanizatorii în vederea 
Urii lor ca batozari, mîhuiiorl de 
secerători-legători, combineri etc. 
Mecanizatorii își vor împrospăta 
cu acest prilej noțiunile tehnice 
generale de funcfiohare și ex
ploatare a mașinilor agricole.

com- 
din
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lu- 
în 

din 
eu 

pregă-

sate de 
dio Belgrad cu privire la dezvol
tarea relațiilor dintre R.P.R. și 
R.P.F. Iugoslavia, cu privire la 
dificultățile fundamentale ce exis-

țire la realizarea obiectivelor celui de al doilea 
plan cincinal a cărui sarcină fundamentală este 
făurirea economiei socialiste unitare.

Evident, in realizarea unui asemenea vast pro
gram nu pot să nu existe și dificultăți. Astfel în 
unele domenii — în construcții, exploatări fores
tiere, minerit, se resimte o oarecare lipsă a bra
țelor de muncă. Paralel cu dezvoltarea economiei 
apare ca o necesitate imperioasă munca pentru 
Îmbunătățirea calificării tehnice a oamenilor mun
cii, pentru o mai bună stăpînire și folosire a teh
nicii noi superioare atît în industrie cît și în agri
cultură, care să ducă la sporirea productivității 
muncii și reducerea continuă a prețului de cost. 
Deși in acest domeniu s-au obținut rezultate pozi
tive însemnate, noi socotim că mai avem încă 
mult de făcut.

In unele domenii, îndeosebi în practica unor 
organe ale aparatului nostru de stat se manifestă 
încă forme ale birocratismului. De aceea, pentru 
perfecționarea noului aparat de stat, pus în slujba 
poporului noi atribuim importanța cuvenită mun
cii de educație socialistă, metoda cea mai eficace 
pentru lichidarea rămășițelor mentalității vechi, 
sădită de regimul capitalisto-moșieresc.

— Nu e desigur ușor să se exprime, în cîteva 
cuvinte, importanța excepțională a celui de al 
XX-lea Congres al P.C.U.S.

Acest eveniment a avut, cum era și firesc, un 
puternic ecou și în țara noastră.

Pe bună dreptate se poate spune că bilanțul 
realizărilor obținute în ultimii ani atît în economie 
cît și în toate celelalte domenii. înfățișat cu acest 
prilej, este o expresie a consolidării continuie a 
Uniunii Sovietice, reprezintă o nouă confirmare a 
superiorității de necontestat a sistemului socialist.

Directivele celui de al șaselea plan cincinal, 
adoptate de Congres, care au drept obiectiv fun
damental ajungerea din urmă și depășirea celor 
mai dezvoltate țări capitaliste în ceea ce privește 
producția pe cap de locuitor în U.R.S.S., consti
tuie un program măreț al înaintării victorioase a 
Uniunii Sovietice spre comunism.

Tezele Congresului al XX-lea cu privire la 
coexistența pașnică și posibilitatea prevenirii răz- 
boaie'or în epoca actuală, la formele de trecere 
ale diferitelor țări Ia socialism, vor avea adînci 
repercusiuni asupra vieții internaționale. Ele sînt 
de natură să servească cauzei colaborării și prie
teniei între popoare și vor duce desigur la creș
terea forțelor păcii, democrației și socialismului 
din toată lumea.

Concluziile importante cu privire la cultul per
sonalității, la întărirea caracterului colectiv al 
conducerii și dezvoltarea continuă a democrației 
socialiste au o mare importanță practică.

— Convins fiind de dezvoltarea continuă a le
găturilor frățești dintre popoarele noastre mă fo
losesc de acest prilej pentru a adresa poporului 
iugoslav, tovarășului Iosip Broz Tito și guvernu
lui R.P.F. Iugoslavia urări de noi succese pe ca
lea construcției socialiste în țara dvs.

Tn această zi de mai, cind 
întreaga natură poartă vest
minte de sărbătoare, locui
torii capitalei noastre salu
tă cu căldură sosirea dele
gației Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. care la invitafia 
Marii Adunări Naționale ne 
va vizita (ara. Solii mare
lui popor sovietic, eroic 
constructor al comunismu
lui, vor avea posibilitatea 
să cunoască in timpul vizitei 
lor, succesele obținute de 
poporul nostru condus de 
Partid pe drutnul construi
rii socialismului.

In tot timpul vizitei sale, 
delegația Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. va simți senti
mentele de prietenie frățeas
că și adincă recunoștință 
pe care le nutresc poporul 
și tineretul nostru față de 
poporul sovietic — elibera
torul și prietenul nostru de 
nădejde.

Tineretul patriei noastre, 
care are fericirea să trăias
că bucuria vremurilor noi, 
să clădească liber o viață 
luminoasă, prețuiește, ca și 
întregul nostru popor, ca 
lumina ochilor prietenia din
tre poporul romîn și sovie
tic, prietenie cu adinei le
gături în trecut, cimentată 
prin jertfele de sînge în 
lupta împotriva fascismului, 
prin lupta pentru marea 
cauză comună: triumful 
socialismului și comunismu
lui.

Vizita delegației Sovietu
lui Suprem al U.R.SȘ. . in 
(ara noastră va contribui în
tr-o mai mare măsură la a- 
dincirea tradiționalei priete
nii souieto-romine.

Tinerii noștri vor fi bu
curoși să-și dea contribuția 
pentru ca oaspeții noștri 
dragi să cunoască îndeapro
ape viafa și munca poporu
lui nostru așa cum delegația 
parlamentară a R.P.R. reîn
toarsă de curînd din U.R S.S. 
a avut prilejul să cunoască 
pe minunății oameni sovie
tici.

Noi, tineretul din R.PR-, 
urăm din inimă delegației 
Sovietului Suprem 
U.R.S.S., bun sosit pe pă. 
mintul patriei noastre.
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Plecarea unor delegații 
care ne-a vizitat țara

Luni dimineața, au părăsit Ca
pitala, înapoindu-se în patrie, de
legațiile de femei din Canada și 
Liban, care la invitația Comitetu
lui Femeilor Democrate din R.P.R. 
ne-au vizitat țara timp de trei 
săptămîni.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegațiile au fost conduse 
de tovarășele Maria Moraru, vice
președintă a C.F.D.R., Elena Vîl- 
coci. secretară a C.F.D.R., mem
bre și activiste ale Comitetului 
Femeilor Democrate din R.P.R.

♦ •
Duminică a părăsit Capitala, 

Humberio Mewes, președintele 
Centrului de cultura romîno-chi- 
lian care a vizitat țara noastră 
la invitația Institutului romîn 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea.

Răsfoiți carnetul de notițe al ales nimic din toate acestea în 
oricărui activist al Comitetului 
Raional U.T.M. „Tudor Vladimi
rescu“. din București. Veți găsi nerii muncitori din întreprinderile 
nenumărate însemnări — 'unele raionului Tudor Vladimirescu. Nu 
ample, altele laconice despre ne
cesitatea de ,a- mobiliza pe tinerii 
muncitori la însușirea șt aplica
rea tehnicii noi, moderne, („noul 
trebuie sprijinit..( generalizarea 
metodeldr avansate... nivelul pro
fesional 
creator 
tpare... 
muncii, 
Din tot 
aceasta 
a rămas nimic nerăsdiscutat, ne- 
răstrasat și bineînțeles nerăsnotat 
în carnetele activiștilor comitetu
lui raional. Nu credem că nu s-a

practică. Dovadă stau multele suc
cese obținute in pr.oducție de ti-

al tinerilor... spiritul 
în muncă, gîndire crea- 
organizarea rațională a 
curățenie și ordine...“), 
ce poate cuprinde sfera 
de idei și de sarcini nu

Pentru întreținerea culturilor

nerilor către o înaltă disciplină 
a muncii, către o înaltă organiza
re a muncii și a locului de mun
că ? Poate ea să stimuleze puter
nic dorinfa tineretului de a cu
ceri o înaltă calificare profesio
nală ?

Răspunsul tău ca și al meu, ca 
și al tuturor celor care au urmă
rit rezultatele muncii brigăzii a- 
cesteia în ultimul timp este unul 
singur : „Intr-adevăr această ini
țiativă este foarte valoroasă șl 
este necesar să devină un bun 
al tuturor tinerilor“.

Și totuși, parcă în ciuda aces
tui adevăr simplu, evident, activi
știi Comitetului raional O.T.M. 
„Tudor Vladimirescu" n-au făcut 
nimic pentru popularizarea aces
tei ini(iative, pentru explicarea ei, 
pentru generalizarea ei în alte în
treprinderi din raion. Tovarășii 
Dobrescu Vasile — prim secretar 
al comitetului raional U.T.M. — 
și Roșea Ion — responsabil pen
tru problemele tineretului munci
toresc — au lucrat în această uzi
nă, au fost tovarăși de muncă cu. 
unii dintre cei din brigada lui Mi- 
troi, însfirșit sînt primii răspunză
tori pentru atitudinea comitetului 
raional față de această inifiativă 
prețioasă ; și totuși, nu numai că 
nu au luat nici o măsură pentru 
încurajarea și popularizarea ei, 
dar nu s-au dus nici măcar o dată 
tn uzină — am putea spune „în 
uzina lor“ — să vadă la fața lo
cului despre ce este vorba, cum 
lucrează membrii brigăzii lui N. 
Mitroi, cu ce i-ar putea ajuta.

Pe voi, activiștii comitetului 
raional U.T.M. „Tudor Vladimi
rescu“ din București, și nu în ul
timul rînd pe voi tovarăși Dobre
scu și Roșea, vă întrebăm : de ce 
vorbiți atit de mult despre nou

In mai toate gospodăriile agricole de stat au început muncile de 
îngrijire a culturilor. Pentru distrugerea dăunătorilor sînt folosite 
deseori avioanele.

In clișeu : la G.A.S. „Iustin Georgescu“ din regiunea Galați, se 
Încarcă erbicid pe bordul unui avion pentru stlrplrea buruienilor 
din culturile de toamnă, Fote : AQERPRES

se poate ca la toate acestea să 
nu fi contribuit și activiștii raio
nului U.T.M.

Și totuși atitudinea lor față de 
inițiativa brigăzii de strungari 
condusă de ute'mistul Năstase Mi
troi, de la uzinele „Matyas Rako- 
si“ nu se împacă de loc cu multe 
adevăruri discutate și însemnate 
în carnetele de notițe. Să vedeți 
despre ce e vorba :

Nu de mult — sînt totuși de 
atunci 4 săptămîni încheiate — 
brigada aceasta a început să lu
creze intr-un chip nou („noul tre
buie sprijinit...“), și anume : 

Toată brigada lucrează per
manent cu metode avansate 
(...„generalizarea metodelor avan
sate...“.)

— Brigada aplică metodele
avansate în mod corect pe baza 
cunoașterii lor adînci și multila
terale (....nivelul profesional al
tinerilor...“)

— Brigada a rupt cu aplicarea 
mecanică a unor metode noi și 
pe baza unui studiu amănunțit 
asupra fiecărei comenzi de lucru 
în parte, asupra fiecărei operații, 
stabilește care anume metode dau 
rezultatul cel mai bun la cutare 
sau cutare piesă, la cutare sau cu
tare operație (...„spiritul creator 
in muncă... gîndirea creatoare..." ).

— Brigada luptă pentru redu
cerea timpilor ajutători și spori
rea timpului productiv printr-o ra
ționată organizare a muncii și a 
locului de muncă, organizare care 
se schimbă potrivit cu caracteris
ticile fizice și tehnice ale piese- ___ _____ ___ ____ _
lor („...organizarea rațională^ a, și în special despre tehnica noua?

De ce vă umpleți carnetele voas
tre și ale altora cu însemnări că
rora nu le dați valoare practică ? 
De ce nu 
curajar ea 
inițiativei 
Rakosi“ ?

muncii, cură(enie și ordine,..“).
Spune cititorule, este aceasta o 

inițiativă foarte valoroasă ? Poate 
ca să constituie începutul unei lar
gi mișcări de masă a tinerilor 
muncitori și nu numai a lor — 
pentru generalizarea creatoare a 
celor mai bune metode de muncă? 
Poate ea să constituie începutul 
unei largi mișcări de masă a ti-

vă ocupați atent de tn- 
și dezvoltarea largă a 
brigăzii de la „Matyas 
De ce???

M. CARANFIL



LA UN PAS DE EXAMENE SATISFACȚIA
Care dintre noi nu vrea să se 

bucure de stimă și apreciere din 
partea tovarășilor stil de muncă ? 
E un lucru firesc șt de aceea, încă 
de- pe băncile' școlitor, sute și mii 
de tineri învață cu tragere de mi
mă pentru a deveni specialiști 
pricepuți, oameni de nădejde 
ai sectoarelor de producție unde 
vor fi trimiși să lucreze.

Tocmai despre acest lucru ne 
vorbesc rnutte din scrisorile sosite 
de curînd la redacție.

Sub formă de reportaje detaila
te sau de relatări concise, de în
semnări — „/urnal de zi", sau 
în chip de simple scrisori adre
sate unui prieten, corespondenții 
ne prezintă felurite aspecte ale 
vieții de școală in aceste zile ale 
ultimului pătrar de învățătură.

' „Elevele clasei a V-a de la 
școala de 7 ani nr. 1 fete din Co
rabia — ne scrie Maria Dinu — 
au introdus în munca lor o meto
dă interesantă de a-și îmbogăți 
cunoștințele. In fiecare săpiămină, 
în orele libere, ele organizează 
discuții fie despre un capitol din 
literatura romină, fie din istorie, 
geografie, matematică, științe na
turale etc. Apoi, pentru a face un 
Control asupra Cunoștințelor ce și 
le-au însușit, o dată pe lună, o 
elevă a clasei, aduce fiecărei 
colege clte un bilet prin 
care i Se cere să vorbească des
pre o anumită problemă discutată 
anterior. Acest procedeu stimulea
ză mult elevele făcîndu-le să în
vețe mai bine, să îndrăgească 
lectura și în general studiul di
feritelor obiecte de curs".

Corespondenta noastră are de
plină dreptate în aprecierea ce o 
face. Asemenea metode izvodite 
din dorința elevilor de a ști cît 
mai multe ajută adesea la buna 
desfășurare a procesului de învă- 
(ămînt.

Mijloace de îmbogățire a cunoș. 
tințelor sînt multe, fiecare cu ca
racterul său instructiv-educatib 
Elevul Cecilîan Petrescu din cla
sa X-a a școlii medii din Zalău 
ng povestește: „Făclnd o uizită 
la. uzina electrică din oraș, am 
cunoscut practic modul cum se 
produce curentul. Am aflat cum 
funcționează motorul Diesel care 
transformă energia calorică în 
energie Mecanică și cum aceasta 
se transformă, cu ajutorul gene
ratorului. în energie electrică", 
lată ce ajutor însemnat au primit 
elevii in însușirea capitolului din 
fizică despre electricitate „căci 
știut este că ceea ce vezi cu ochii 
e mai greu să uiți decît ceea ce 
ai citit sau ai aflat din auzite“.

Dorința de a învăța cît mai mult 
și cit mal bine se desprinde și din 
rîndurile Iul Ion Lăpușan din Nă- 
săud. Am aflat despre munca 
cercului de geografie al școlii me
dii nr. t, care sub îndrumarea to
varășului profesor Gîlici Ion a în
zestrat Cabinetul geografic-cu zeci 
de hărți și planșe didactice exe
cutate de elevi în orele libere.

„Urmărind pe hartă apele șl re
lieful unei regiuni, bogățiile mi
nerale sau așezarea unei țări, în
țelegem mai bine clima și vegeta
ția acesteia, posibilitățile ei eco
nomice și multe altele.

...Pentru elevii clasei a V-a, un
de se predă geografia fizică, în 
școală a luai ființă o „stație me
teorologică“, posedînd un barome
tru metalic și chimic, cu pluvio- 
metru, hygrometru, termometru 
și giruietă. Elevii întocmesc bule
tine zilnice cu situația atmosfe
rică din localitate și cu acest pri
lej înțeleg mai bine o serie de 
fenomene despre care au citit în 
manual.

Cercul de geografie a organi
zat și excursii cu scopul de a face 
cunoscute elevilor unele din bo
gățiile și frumusețile patriei 
noastre".

Este interesantă și cu rezultate 
frumoase activitatea elevilor șco
lii medii nr, I din Năsăud.

„La etapa locală a olimpiadei 
de fizică, elevii școlii noastre s-au

prezentat bine pregătiți — eviden- 
țiindu-se Gheorghe Mihăilescu, 
Constantin Nedelcu, Mircea Ier- 
can. Filaret Ciobănaș, Paul Pă- 
trașcu ■— ne informează Popescu 
Florin în cadrul etapei regionale 
din cei cinci .cursanți ai școlii 
medii din Rîmnicu Sărat trei au 
fost premiăți: Filaret Ciobănaș 
cu premiul I, Florin Gh. Popescu 
cu premiul II, Mircea Iercan cu 
premiul III.

Pe lingă aceasta, în orele de 
fizică și chimie, elevii noștri ara
tă un interes sporit pentru însu
șirea acestor materii. Comparativ 
cu primele două pătrare ale anu
lui, nivelul actual de pregătire la 
fizică și chimie este mult mai ri
dicat.

Și lucrările de laborator au în
ceput să se desfășoare tot mai bi- 

r■

rtvnă și. Cu mici excepții, între
gul colectiv merită si fie eviden
țiat" — încheie corespondența sa 
tovarășul Florin Popescu.

Alte aspecte ale activității des
fășurate în școlile patriei noastre 
pentru ridicarea continuă a nive
lului de pregătire a elevilor ne 
sînt semnalate de corespondenții

în muncă a activistului

-, -------- .. — . r, , >ueși iEHena- Dragoi din anul II al țJncă de zjuă

P.rietenul meu Matei era tare 
obosit. Avea cearcăne mari, 
negre în jurul ochilor și 

clipea mereu ca un om pe care-1 
isupără o lumină prea puternică, 
ideși afară nici nu se crăpase

tntr-o noapte a dat o ploaie... 
mamă, mamă !._ Dar nici în zi
lele următoare timpul n-a fost 
mai breaz. Era cît pe-aci să 1 se 
pună cu adevărat cruce griului. 
Dar ca la un semnal, mai întîi 
comuniștii și apoi toți utemiștii 
și tinerii din gospodărie au ieșit 
la cîmp... Și ăștia nu-s puțini — 
vreo sută... Președintele singur 
mi-a spus: „...dacă nu erau flă
căii noștri, nu știu zău, ce ne-am 
fi făcut“. Frumos, ce zici ?...

Prietenul meu se opri din po
vestit, scoase pe jumătate capul 
în afară, privi lanurile cu grîu 
semănat din toamnă apoi reluă :

— M-a supărat însă nespus de 
mult un iucru. Tinerii din gos
podăria asta ar putea face mi
nuni dacă ar învăța mai mult. In- 
chipuie-ți 1 N-au ascultat încă, în 
mod organizat, nici o lecție prac
tică în legătură cu metodele îna
intate de lucrare a pămîntului... 
înțelegi ? Și nu ți-ar fi ciudă 
dacă n-ar exista condiții, Dar con
diții sînt, înțelegi ?... Sînt 1 Iată. De 
mai bine de un an a primit gos
podăria din Rovine utilaj pentru 
un laborator: microscop, insec
tar, etuvă pentru determinarea 
umidității solului și multe altele. 
Dar toate acestea stăteau în
cuiate într-un dulap.

— ... Și trebuie să știi că gos
podăria are și un inginer agro
nom care-și cunoaște bine mese
ria... Și pe deasupra e și tinără. 
Utemistă. Vrei ceva mai mult ?... 
e și membră în biroul raional 
U.T.M. ................................. ... ‘
laborator, 
existat ?..
pățînat și a susținut tot timpul 
morțiș că n-are de unde să dea 
cameră pentru laborator.

Ai văzut că am zăbovit după 
adunarea generală... Nu m-am 
lăsat pînă nu am obținut o ca
meră și făgăduiala președintelui 
că va sprijini activitatea labora
torului. E o victorie mică dar 
totuși o victorie... ce zici ?...

Mi i-am închipuit pe tinerii pe 
care-i văzusem luînd cuvîntul în 
adunare. Venind serile la labora
tor să asiste la lecții practice, să 
afle cum se distrug dăunătoarele 
sau să încerce puterea de germi
nație a semințelor... Și m-am 
gîndit la satisfacția tot mai mare 
pe care o vor avea cînd munca 
lor va da roade tot mai bogate.

Mă gîndeam însă în același 
timp și la prietenul meu. E acti
vist, și pentru el nu există satis
facție mai mare ca aceste „mici“ 
victorii, 
sînt atît

Deschiderea
gil Stoenescu și Octavian Sava, 
primul spectacol din cadrul De
cadei dramaturgiei originale. Din 
distribuție au făcut parte Ale
xandru Marius, artist emerit al 
R.P.R., Constantin Anatol, Emilia 
Hodiș, Ion Tudorică, Octavian 
Teuca, Aurel Giurumia, Zighî 
Munte, Sandu Rădulescu și alții.

Duminică seara și luni, în ca
drul Decadei, Teatrul de Stat din 
Sibiu și Teatrul de Stat din Ti
mișoara, secția romină, au pre
zentat piesa „Impărătița lui Ma- 
chidon“ de Tiberiu Vornic și 
Ioana Postelnicu, iar Teatrul de 
Stat din Galați piesa „Preludiu“ 
de Ana Novac.

rostit de tov. Ion Pas, prim loc
țiitor al ministrului Culturii. Vor
bind despre importanța acestei 
sărbători a teatrului romînesc el 
a spus printre altele: „Decada va 
indica drumul tot mai luminos 
spre înălțimile artei cu adevărat 
vrednice de nevoile și Cerințele 
poporului nostru — popor harnic 
și talentat. Aspirațiile poporului 
nostru spre o viață mai bună, 
voința sa fermă de pace, de con
viețuire pașnică și colaborare cu 
toate popoarele lumii stau la baza 
tuturor acțiunilor noastre.

Colectivul Teatrului Național 
din Cluj a prezentat apoi piesa 
„Nota zero la purtare“ de Vir-

Duminică după-amiază a avut 
loc în sala Teatrului C.C.S. des
chiderea festivă a Decadei dra
maturgiei originale organizată 
de Ministerul Culturii pentru co
lectivele dramatice ale teatrelor 
din țară.

La festivitate au asistat tova
rășii : Constanța Crăciun, minis
trul Culturii, Ion Pas, prim loc
țiitor al ministrului Culturii, ar
tiști ai poporului, maeștri emeriți 
ai artei, personalități ale vieții 
culturale, artiști ai diferitelor 
teatre din țară, reprezentanți ai 
presei.

Cuvîntul de deschidere a fost

grupului școlar sanitar — Craio
va, Măciucă Gheorghe din Doro- 
hoi care ne comunică o serie de 
rezultate frumoase obținute de co
legii lor la concursul „Iubiți car
tea" și Gileagă Ilie din Cerna
voda care, prin cîteva exemple, ne 
prezintă aspecte ale ajutorului to
vărășesc dat elevilor mai slabi în 
cadrul școlii medii 
oraș.

Dar scrisorile sosite 
nu ne-au adus numai 
Din păcate sînt încă 
nu-și găsesc rostul lor in clasă, 
dau dovadă de neatenție, indisci
plină, lipsă de respect 
orcfesori.

Dintr-o corespondență 
elev de la școala medie 
nr. 1 din Călărași aflăm despre 
purtarea nedemnă a elevului Sîr- 
bu Ilie, care nu odată dormitează 
în orele de curs, refuză să iasă 
la tablă, sau, pe motiv că e 
„sportiv" își ia cu de la sine pu
tere o oră de odihnă...

Nu odată colegii au încercat 
să-t ajute criticîndu-l, sfătuindu-l 
prietenește. Rezultatul ? Palme, 
pumni. înjurături și tot felul de 
amenințări la adresa „îndrăzneți
lor" care au cutezat să-i tulbure... 
trîndăvia.

în încheiere, colegul lui Ilie 
Strbu își exprimă speranța că to
tuși acesta se poate îndrepta., 
poate deveni un bun elev Nu e 
tîrziu nici acum să dea ascultare 
sfaturilor prietenești ce i se dau 
și s-c pornească pe drumul cel 
bun în școală e nevoie de elevi 
conștiincioși care-și îndeplinesc 
sarcinile școlare și nu de chiu
langii.

Din scrisori se mai pot desprin
de multe alte acțiuni frumoase ale 
elevilor, dar și fapte nedemne de 
ei. De ce să îngăduim ca mereu 
să existe școli cu un renume prost 
sau atiția elevi codași 2 Sd fim 
mai perseverenți în îndreptarea 
unor asemenea cazuri sprijinin- 
du-ne mai mult pe inițiativa ele
vilor, întărind Opinia colectivului 
și folosind metodele bune ale al
tor școli.

mixte din

• 
Spicuiri i 

din scrisori i
ne. Despre acest lucru pot povesti 
multe Paul Pălrașcu, Constantin 
Apostol, Sergiu Bălănescu, Andrei 
Avram, Nicu Vafialis, fruntașii 
noștri la lucrările practice".

Dar la Rlmntcu Sărat, fizica 
și chimia nu e îndrăgită numai 
de elevii din școala medie de bă
ieți. Pentru a face să crească 
numărul iubitorilor respectivelor 
materii, cercul de fizico-chimice al 
școlii medii de fete a organizat 
o reușită serată artistică cu care 
prilej, folosind dansul, cîntecul și 
versul elevele 
ților clte ceva 
cestor științe.

„Obișnuitul 
cuit printr-o discuție între o ele
vă și feluritele particule atomice.

Un cîntec a vorbit despre sfa
da imaginară 
matică, fizică 
care pînă la 
prin înfrățirea 
binele omului.

Au urmat apoi o satiră, alte ci- 
teva cîntece și, în sfîrșit, numărul 
de atracție denumit „Dansul ha- 
logenilor", care într-o formă re
gizorală deosebit de ingenioasă a 
reprezentat cu ajutorul coregra
fiei importantul fenomen chimic 
de înlocuire a hidrogenului de că
tre halogeni.

Clasa X-a, organizatoarea aces
tei serate, a muncit cu deosebită

n Plecarea ansamblu'ui „Ciocîrlia" 
!' în R. P. Chineză

au povestit invita- 
despre „tainele" a-

referat a fost înlo-

iscată între mate- 
șt chimie, „sfadă" 
urmă S-a încheiat 
acestor științe spre

la redacție 
vești bune, 
elevi care

față de

a unui 
de băieți

Eram convins că imediat ce ne 
‘vom vedea instalați în „Scodița“
■ ce avea să ne ducă de la Pecica 
la Timișoara, va închide ochii cu 

io bine meritată satisfacție și chiar
■ dacă nu va reuși să tragă un pui 
ide somn, cel puțin va moțăi.

Dar nici nu am apucat bine să
■ ne așezăm că a și început cu vo- 
doșia-i caracteristică să facă glu- 
ime cu șoferul și, bătîndu-1 prie
tenește pe umăr,

— Apasă pe 
icule 1...

Mașina gonea.
Valuri, valuri, 

tat al primăverii 
ireastra deschisă mîngîindu-ne fe
țele. Prietenului meu îi pierise ca 
■prin farmec oboseala. Zîmbea în- 
itr-una și fredona mereu alt cîn-
■ tec...

Deddată se opri din cîntat, în- 
itoarse capul pînă în dreptul u- 
jnărului și aruncîndu-mi o pri
vire șireată spuse ca pentru sine:

— Care va să zică, președintele 
a căzut de acord 1... Se întoarse 
apoi din nou cu fața spre botul 
mașinii care înghițea din ce în ce 
mai nesățios panglica lungă a șo
selei argintată de razele lunii.

Ridicai nedumerit din umeri, iar 
el, observîndu-mi gestul — proba
bil prin oglinjoara din fața șoferu
lui — începu să-mi povestească 
fără să se lase rugat:

— Iți aduci aminte de aduna
rea generală de astăzi... adică de 
ieri ’ . . -__ -
zi). Știu, n-ai înțeles totul pen
tru că nu cunoști maghiara... 
s-au spus însă lucruri foarte in
teresante. Fii atent...

In gospodăria agricolă colec
tivă din Rovine — „Petofi San- 
dor" — utemiștii se întruniseră 
și discutînd despre activitatea 
lor, s-au mîndrit pe bună drep
tate cu o sumedenie de realizări.

Utemistul Ladislau Cocic s-a 
îndrăgostit de o fată din sat. 
Dar fata îi spunea că îl iubește 
numai pe el și că nu vrea „să 
se mărite cu gospodăria“ Dar 
pînă la urmă s-a convins și ea... 
Acum iubește mult munca gospo
dăriei.

— ... Au muncit drăcește bă
ieții — continuă Matei — auzi ?. 
Anul trecut, colectiviștii au tă
iat grîul de pe mai bine de 200 
hectare. Au pus căpițele în cruce, 
cum se obișnuiește pe aici, șr

îi spuse : 
accelerator, Gi-

aerul împrospă- 
năvălea prin fe-

Vezi, condiții sînt dar 
ioc. Și știi de ce n-a 
Președintele s-a încă-

(ne socoteam intrați în a doua

Dar care în realitate 
de mari !...

MILU BURAN

Colectiviștii primesc avansuri în bani
Colectiviștii din raionul Cara

cal au valorificat anul acesta im
portante cantități de produse 
provenite din grădinile de legu
me și de la fermele zootehnice.

colective

ACEIAȘI TINERI — ALTE ROLURI

SI •
O scenă din spectacolul Teatrului Național din Cluj — „Nota zero la purtare“.

Duminică la amiază Ansamblul 
de dansuri și muzică populară 
„Ciocîrlia“ a părăsit Capitala 
plecînd în R P. Chineză unde va 
întreprinde un lung turneu.

Ansamblul este format din 
de artiști grupați în formații 
dansuri, orchestră simfonică 
orchestră populară, avînd și 
liști vocali, 
mentiști.

Ansamblu! este condus de Ni- 
colae Iani. Direcția artistico-mu* 
zicală aparține lui Viorel Doboș, 
laureat al Premiului de Stat. Di
rijorii orchestrelor sînt Traian 
Tîrcolea și Alois Honig. Coregra
fia este semnată de maestra de 
balet Tamara Capp.

(Agerpres)

125 
de 
Și 

so- 
dansatori și instru-

Metnbrii gospodăriei 
din comuna Cezienj au valorifi
cat pină acum 150 de miei, 60 de 
purcei, 300 kg. de brînză, legu
me și alte produse în valoare de 
peste 20.000 lei. Colectiviștii din 
Drăghiceni au valorificat intre 
altele 200 de miei, 60 de curcani. 
60 de cocoși și peste 400 kg. de 
brînză în valoare de aproape 
30.000 lei. Cantități însemnate de 
produse au valorificat și colecti
viștii din Gostavățu, Stoenești, 
Cioroiu etc.

Realizînd venituri în bani în 
tot cursul anului, colectiviștii au 
început împărțirea avansurilor în 
bani pentru zilele muncă efec
tuate în primul trimestru. La 
gospodăria colectivă din Cezieni 
cele mai mari sume de bani pri
mite ca avans au fost obținute 
de colectiviștii Tudor Nedelea, 
Dumitru Filipoiu, Miron Cioro- 
ianu, Gheorghe Catrina și alții. 
Avansuri în bani au fost împăr
țite și tn alte gospodării colec
tive din raionul Caracal.

Este semnificativ faptul că în ca
drul decadei, Teatrul Național 
din Cluj s-a prezentat cu o piesă 
ca „Nota zero la purtare“ de Vir- 
gil Stoenescu și Octavian Sava, 
care i-a permis să-și „etaleze“ 
pleiada de tineri actori, mîndria 
teatrului, pe care a crescut-o și 
cultivat-o cu grijă.

Ne s'nt încă vii în minte eroii 
pieselor jucate de acest teatru in 
turneul întreprins nu de mult în 
Capitală. Ne amintim cu plăcere 
de grupul acela de tineri sovie
tici (din piesa „Intr-un ceas 
bun “ de Rozov), antrenat într-un 
conflict atît de actual pentru tî- 
năra generație. De simpaticul 
dar superficialul Andrei Averin 
jucat de Zighi Munte, cu ver
vă fermecătoare, de vărul său 
Alexei (Marin D Aurelian) inte
ligent. sensibil, de sfiosul Afa- 
nasie Kabanov (Aurel Giuru
mia) a cărui aparentă naivitate 
ascunde un suflet mare, mult bun 
simț sau de orgoliosul Vădim 
Rozvalov (Ion Tudorică), care 
căuta să se strecoare în viață 
prin orice mijloace. Ne amintim 
și de Octavian Teuca jucînd în 
„Avansarea șefului“ de Eugen 
Naum, rolul impiegatului de la 
căile ferate Ion Ionescu, care se

împotrivește ferm matrapazlîcu- 
rilor superiorului său și-i vine de 
hac pînă la urmă.

In „Nota zero la purtare“ (di
recția de scenă a spectacolului: 
C. Anatol). îi înt'lnim din nou pe 
acești tineri. Dar... surpriză. Ia- 
tă-i întruchipind acum pe scenă 
personaje deosebite ca factură 
psihologică și temperamentală, 
uneori opuse chiar. In limitele 
oferite de text, nu se poate spu
ne că eroii lor sînt mai puțin 
veridici și că deci aceste roluri 
Ii s-ar potrivi mai puțin. Este

vorba de o inteligentă alcătuire 
a distribuției, care ajută la valo
rificarea mai largă a resurselor 
artistice ale tinerilor actori, obli
gați să se depărteze de la sche
me prestabilite, să caute mereu 
noi mijloace de expresie.

Nu poți totuși să nu dorești ca 
tineretul Teatrului Național din 
Cluj —- și în genere acest tea
tru — să dovedească ce poate nu 
numai în materie de comedie pen
tru care s-ar zice că nutrește un 
adevărat cult.

AZI ÎN DECADA---------------
„NOTA ZERO LA PURTARE“, de Virgil Stoenescu și Octavian ! 

Sava — Teatrul Național din Cluj (sala C.C.S.. ora 20).
„ATENȚIUNE COPII", de Lucia Demetrius — Teatrul de Stat J 

din Orașul Stalin (sala Teatrului Tineretului, ora 20). 1
„CITADELA SFARIMATA, de Horla Lovinescu — Teatrul de j 

Stat din Oradea, secția maghiară, (sala Sf. Sava, ora 20). 1
„IMPARATIȚA LUI MACHIDON“, de Tiberiu Vornic și Ioana { 

Postelnicu — Teatrul de Stat din Sibiu (sala Teatrului Armatei j 
din b-dul Magheru, ora 20). * j

„POVESTEA UNEI IUBIRI, de K. Simonov — Teatrul Na- ! 
țional din Craiova (sala Nottara, ora 20).

„LICEENII“, de K. Treniov — Teatrul de Stat din Oradea, J 
secția romină, (sala Teatrului Armatei din calea 13 Septembrie, | 
ora 20).

Acele alunecă liniștite pe cadra
nul ceasului de pontaj. Minut 
după minut limbile se deplasează 
cu cîte un mic salt, încet, fără 
oprire. E ora șase treizeci... șase 
treizeci și unu. In strungăria uzi
nelor „Clement Gottwafd“ mași
nile au început să uruie, zgomo
tul sacadat al macaralei răsună 
peste întreaga hală, acoperind tic- 
tacul monoton al ceasornicului.

Un tînăr, roșu la față cu pal
tonul descheiat, răsilflînd din 
greu, se apropie tn fugă de ceas, 
își pontează fișa șt privind la ca
dran răsuflă ușor N-a întîrziat. 
Apoi liniștit își șterge sudoarea 
de pe frunte, se uită împrejur, și 
încet, fără nici o grabă, se în
dreaptă spre Vestiar. Dar să he 
uitării mai de aproape să vedem 
cine este. E Sabin Manolescu, 
strungar, absolvent nu de mult 
al școlii profesionale.

Acele ceasornicului și-au con
tinuat drumul lor încă mult timp 
pînă ce strungul lui Sabin Mano
lescu a pornit să lucreze. Totul e 
în regulă. Fișa e pontată la timp 
și totuși din cele 8 ore de lucru 
ale zilei s-au pierdut de acum 
mai bine de treizeci de minute 
Un fapt divers pe care poate nici 
nu merită să-l consemnăm, ar fi 
unii dispuși să afirme. Așa staU 
oare lucrurile?

DIN NOU DESPRE 
PRODUCTIVITATE

Zilnic auzim vorbindu se des
pre sarcina creșterii productivi
tății muncii, despre legătura care 
există între obținerea unei pro
ductivități înalte și ridicarea ni
velului nostru de trai

Principala condiție a creșterii 
productivității muncii este intro
ducerea tehnicii noi. înaintate în 
producție. După cum se știe. în 
țara noastră datorită politicii par. 
tidului și guverhuîul. Cu ajutorul 
frățesc al U R S S se desfășoară 
cu succes introducerea în produc
ție a tehnicii noi.

„Scînteia tineretului“
pag. 2-a 22 mai 1956

Dar nu e suficient să avem o 
industrie bine utilată pentru ca 
productivitatea muncii să spo
rească de la sine. Mașinile, Utila
jul vechi sau nou trebuie folosit 
cu maximum de randament — 
altfel tehnica, oricît de perfec
ționată ar fi, rămîne ineficace. 
Iată de ce. în ultima instanță, de 
oameni depinde ca productivita
tea muncii să sporească neconte
nit : după felul cum ei știu să 
folosească din plin mașinile Și 
utilajul.

In legătură cu folosirea maxi
mă a tehnicii, Lenin arăta că o 
imensă însemnătate o are disci
plina în producție. El considera 
„ridicarea disciplinei oamenilor 
muncii“, ca una din condițiile ho- 
tărîtoare pentru sporirea produc
tivității muncii Însuși Viadimir 
Ilicj ne-a dat tot timpul vieții 
sale un exemplu minunat de or
ganizare disciplinată a timpului 
de muncă El cunoștea valoarea 
timpului și știa să-l economisea
scă . nici o clipă nu era pierdută 
de geaba Viadimir llici muncea 
deosebit de organizat. Dimineața 
venea întotdeauna în cabinetul 
său la aceeași oră. iar la 16 ple
ca acasă la prin? Tovarășii Iul 
de muncă nu țin minte vreun caz 
cînd Viadimir Mici să fi încălcat 
acest obicei După ce mînca și se 
odihnea puțin, pe la ora-17,30 se 
întorcea în cabinetul său lucrînd 
întotdeauna plin de energie și ini
țiativă creatoare

Disciplina în producție înseam 
nă a respecta fără șovăială pro
gramul de muncă al uzinei sau 
fabricii. înseamnă folosirea inte
grală a celor 8 ore de muncă îri 
tr-o zi. înseamnă respectarea 
schimburilor. înseamnă a ține 
seama de sarcinile și îndrumă
rile ce le dau factorii de răspun
dere din întreprinderi • direcția. 
Personalul de Specialitate, mai
ștrii

tn trecut, pe vremea cînd stă- 
pînii întreprinderilor erau capi
taliștii. muncitorii nu erau Inte
resați în păstrarea disciplinei. 
Munca lor mergea în folosul stă- 
pînilor. Cu totul altfel se prezintă

Există
Disciplina și productivitate

oare vreo legătură?
astăzi situația, cînd stăpînul fa
bricilor și uzinelor este poporul 
muncitor. Muncitorii sînt primii 
interesați ca procesul de produc
ție să se desfășoare în bune con- 
dițiunl, fără întreruperi, fără 
opriri căci cu cît vor produce mai 
mult cu atît vor fi mai multe 
mărfuri, se va ridica nivelul lor 
de trai. Tocmai conștiința de stă- 
pîni în țara noastră stă la baza 
disciplinei liber consimțite pe care 
și-au însușit-o milioanele de oa
meni ai muncii.

Cu toate acestea mai sînt la 
noi tineri muncitori care nu s-au 
ridicat încă pînă la înțelegerea 
deplină a necesității unei disci
pline conștiente în producție, care 
nu înțeleg legătura dintre com
portarea lor în muncă și ridica
rea nivelului lor de trai.

In Raportul de activitate al 
C.C. a] P.M.R la Congresul al 
Il-lea al partidului se arată că 
productivitatea muncii nu a cres
cut în cursul primului cincinal 
conform prevederilor: în loc de 
75 la sută cît prevedea planul, 
a crescut numai cu 47,7 la sută. 
Printre principalele cauze ale ră- 
minerii în urmă a productivității 
muncii este și aceea a pierderilor 
din timpul de muncă. Numai în 
cursul anului 1954 pierderile de 
timp productiv în industria repu
blicană au ajuns aproape la 
9.000,000 de zile-om, din care 
5 700 000 datorită absențelor ne
motivate Eliminarea acestor pier
deri ar fi permis creșterea supli
mentară a productivității muncii 
cu circa 5 la sută Pentru a înțe
lege ce reprezintă acest procent, 
e suficient de arătat că creșterea 
cu numai 1 ta sută a productivi
tății muncii în industria socia-

listă ar da o producție suj 
tară în valoare de a 
450.000.000 de lei pe an.

CARE ESTE 
LEGĂTURĂ ?

Există vreo legătură strînsă în
tre faptul povestit la început și 
problema ridicării productivității 
muncii în strungăria uzinelor 
„Clement Gottwald“? Fără în
doială că există. Trist este însă 
faptul că adesea conducerea În
treprinderii și comitetul organiza
ției U.T.M. trec cu vederea ase
menea lucruri și nu iau măsurile 
necesare pentru îndreptare.

Este un fapt frecvent ca nume
roase strunguri mici (sectorul 
unde lucrează numai tineret) să 
intre în funcțiune cu ’A de oră 
mai tîrziu decît începutul schim
bului respectiv Un mic calcul a- 
rată că în acest fel se pierd sute 
de ore-muncă pe lună I Și acea- 
sta e cu atît mai grav cu cît 
strungurile mici constituie secto 
rul cel mai gîtuit în întreprin
dere Adesea poți vedea tineri cir* 
culînd prin sector fără rost, în 
special în timpul schimburilor 1 
și III Poate n-au de lucru ? Ni
cidecum. Se mai „desmortesc“— 
cum le place să răspundă cînd 
sînt întrebați Sabin Manolescu. 
Eugenia Serghie, Anton Constan 
tinescu. Gheorghe Tănase. Chiva 
Petre sînt numai cîțiva din cel 
ne care îi poți vedea adesea pier- 
zîndu-și timpul într-U-n mod de-a 
dreptul revoltător. Nu rare au 
fost Cazurile cînd unit tineri au 
lipsit zile în șir de la lucru fără 
aprobarea conducerii Sectorului.

Majoritatea tinerilor care lu
crează pe strungurile mici sînt 
proaspeți absolvenți ai școlilor

i- profesionale. Nivelul cunoștințe
lor tehnice, măiestria lor profe
sională sînt încă scăzute. Un lu
cru de la sine înțeles ar fi să 
existe din partea lor p preocupare 
continuă pentru a învăța, a în
văța mereu din experiența mai
ștrilor sau a muncitorilor mai 
vîrstnici cu experiență bogată în 
muncă. Insă mtilți din tinerii 
strungari de la „Ciement Gott
wald“ sînt înfumurați, obraz
nici cu vîrstnicii, nu sînt res
pectuoși cu maiștri. Și în loc 
ca zi de zi bagajul lor de cunoș
tințe să crească, ei bat pasul pe 
loc și cu greu maj realizează nor. 
mele. Exemple minunate pot con
stitui pentru ei muncitorii frun
tași ca Rizea Iordache, Pîrvulescu 
și alții care realizează însemnate 
depășiri^ de normă printr-o mun
că plină de abnegație, printr-o te. 
meinică pregătire profesională, 
printr-o bună organizare a mun
cii. Luni de zile mașinile lor func
ționează ca un ceasornic datorită 
grijii necontenite pe care o au 
pentru păstrarea mașinii în cele 
mai perfecte condițiuni, iar locul 
de muncă este ținut într-o curățe
nie exemplară. Sînt numeroși mun
citori In întreprindere pe Care-i 
vezi venind cu multe minute îna
inte de începerea lucrului pentru 
a-șî curăța mpșinile. Dar exem
plul acestora nu e însușit de toți 
tinerii.

Uneori țl-e șl rușine să te uiți 
la strungurile unora dintre ti
neri ; sînt necurățate cu săptă- 
mînile, pline de șpan Uneori se 
tntîmplă ca mașinile să iasă din 
funcțiune pentru că, din neaten
ție, sînt suprasolicitate. Și tn felul 
acesta se mai pierd încă nume
roase alte ore de muncă care ar 

putea fi utilizate cu mult fo
los.

CTTEVA DATE ȘI 
FAPTE PENTRU 

CONCLUZII CARE SAR 
TN OCHI

După toate cele expuse mai 
sus, ne-am gîndit că n-ar fi rău 

să mai adăugăm cîteva date pentru 
tinerii care ar fi înclinați să crea
dă că nu există o legătură serioasă 
între disciplină și interesul ma
terial personal ai fiecăruia, între 
disciplină și situația producției 
întregii întreprinderi.

Tinerii strungari Stelian Oan- 
cea și Ion Vrabie sînt foarte cer
tați cu disciplina. Ei lipsesc zile 
în șir de la întreprindere și au 
obiceiul să tragă copios chiulul 
chiar în timpul celor 8 ore de lu
cru. atunci cînd sînt prezenți în 
incinta întreprinderii. Rezultatul? 
Iată, de pildă, în luna martie, 
Ion Vrabie a lucrat 159 ore (adi
că 20 de zile) și datorită pierderii 
fără rost a timpului de lucru a 
realizat doar 92 de ore-nor- 
mă (așadar n-a îndeplinit nici ju
mătate din normă); cam același 
lucru s-a întîmplat și cu Stelian 
Oancea care a realizat 124 ore 
— normă Se vede aici clar ce 
influență are indisciplina asu
pra productivității muncii.

Să ne oprim acum la doi tineri 
strungari disciplinați. Sandu Ilie 
și Ștefania Enache. In luna mar
tie Sandu Iile a lucrat 208 ore 
(toate zilele lucrătoare) și a rea
lizat 255 ore-normă ceea ce în
seamnă că a depășit norma cu 
25 la sută. Ștefania Enache a lu
crat 193 ore (o zi lucrătoare a 
lipsit motivat, fiind bolnavă) și 
a realizat 289 ore normă deci, 
cam 40 la sută peste normă. Nu-i 
de mirare, desigur, că Ștefania 
Enache și Sandu Ilie au avut un 

cîștig de aproape patru ori mai 
mare decît cel al lui Oancea și 
Vrabie.

Dacă cei doi tineri strungari 
nedisclplinați trag ponoasele a- 
titudinij lor față de muncă atunci 
cînd primesc plicul de salarii 
„subțiat“, apoi întreprinderea tra
ge cele mai mari ponoase de pe 
urma acestei atitudini. Ne vom 
referi aici la două fapte care a- 
rată unde duc „micile acte de 
indisciplină“. Ion Vrabie a primit 
de Ia maistru Dioancă planifica
rea și materialul necesar pentru 
15 inele de ridicare. El a plecat 
din secție — sau pe limbajul 
lui s-a făcut „căruță“ — și n-a 
executat piesele. Drept urmare, 
timp de două zile motoarele de la 
montaj n-au putut pleca la ban
cul de probă fiindcă n-au putut 
fi ridicate din pricina lipsei ine
lelor de ridicare. Stelian Oancea 
a primit la rîndul său să execute 
norme pentru demarouri de 15 
cai. El s-a „evaporat“ din secție, 
a întîrziat executarea compnzii. 
Drept consecință s-a întîrziat cu 
cinci zile montarea respectivelor 
motoare.

Concluziile la această mică in
cursiune în cîteva fapte și date 
din viața secției de strungărie se 
desprind de la sine.

CE SPUNE 
ORGANIZAȚIA U.T.M.?
In ultimul timp au avut loc 

puține ședințe ale organizației 
U.T.M de la strungărie Ar fi fost 
însă suficiente și acele ținute 
dacă, cu acest prilej, s-ar fi dis
cutat cu seriozitate, printre alte 
probleme și această problemă ar
zătoare: întărirea disciplinei. Era 
de așteptat ca la aceste ședințe 
să se scoată la iveală lipsurile în 
disciplină manifestate în rîndu
rile unora dintre utemiști, să se 
analizeze în mod serios cauzele 
acestor lipsuri și să se propună 
concret măsuri pentru lichidarea 
lor. Din păcate, aceste ședințe au 
fost superficiale. A lipsit adînci- 
mea analizei și — lucrul cel mai 
grav - nu s-au tras concluzii 
pentru întărirea disciplinei în 
muncă. Organizația U.T.M. de la 

strungărie nu se ocupă serios de 
educația utemiștilor în spiritul 
dragostei de muncă. Lipsește 
munca minuțioasă, plină de răb« 
dare pentru a insufla noilor ve- 
niți în secție principiile socialiste 
de muncă. O destul de slabă a- 
tenție se acordă învățămîntuluî 
politic. Numeroși tineri nu au ha
bar de cele mai elementare no
țiuni de economie, nu știu să facă 
o legătură între disciplină, pro
ductivitate și creșterea conți- 
tinuă a nivelului material de 
trai. Ei nu știu să vadă care sînt 
propriile lor interese și biroul or
ganizației de U T.M, nu a știut 
să-i îndrUme și să le deschid 
ochii. Schimburi de experiența 
efective în care tinerii să poată 
învăța concret cum să-și perfec
ționeze măiestria nu s au mai ținut 
de mult la strungărie. Lecții, 
conferințe instructive de speciali
tate sînt inexistente.

In același*timp organizația de 
U.T.M. se preocupă prea puțin 
de problemele asigurării unui 
trai sănătos și civilizat pentru ti
nerii strungari, în special pentru 
cei care locuiesc în cămin In iar
na trecută la căminul fabricii au 
fost condiții foarte proaste: frig,- 
murdărie. Și doar lucrurile pu
teau fi remediate la timp dacă 
exista mai mult preocupare atît 
din partea organizației U T.M., 
cît și din partea conducerii între
prinderii.

Organizației U.T.M. trebuie 
să-i fie clar că pentru a putea 
duce cu succes munca de edu-* 
care; pentru a dezvolta atitudinea 
justă față de muncă trebuie me
reu și mereu să se aplece cu gri
jă la nevoile tinerilor

La strungăria „Clement Got
twald“ există toate condițiile petlJ 
tru ca munca să se poată îmbună
tăți în mijlocul tinerilor, pentru ca 
toate cazurile de indisciplină in 
producție să fie lichidate Trebuie 
însă ca utemiștii, organizația 
U.T.M. de la strungărie și cea a 
fabrfcii să se preocupe mai in
tens de această chestiune cu răb
dare și spirit de răspundere

V. NEDELCU



Tratativele sovieto—franceze, 
contribuție importanta la cauza 
întăririi păcii și securității

Telegrama

Președintelui Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. A. BULGANIN

Tineretul sovietic răspunde 
cu căldură la chemarea 
partidului și guvernului

„Speranța noastră nu a fost înșelată"
— a declarat GUY MOLLET 

la plecarea sa din Moscova
MOSCOVA 20 (Agerpres). — 

TASS transmite.: La 20 mai, ora 
10,25, ora Moscovei, Guy Mollet, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Franceze, 
care a vizitat Uniunea Sovietică 
la invitația guvernului sovietic, 
a părăsit Moscova plecînd la Pa
ris.

Pe aerodromul Vnukpvo, pa
voazat cu drapele de stat ale Re
publicii Franceze și Uniunii So
vietice, Guy Mollet a fost con
dus de N. A. Bulganin, L. M. 
Kaganovici, V. M. Molotov, M. 
G. Pervuhîn, V. V. Mațkevici, de 
miniștrii ai U.R.S.S. și de alte 
persoane oficiale, precum și de 
reprezentanți ai presei sovietice 
și străine.

Guy Mollet a fost condus de 
asemenea de Maurice Dejean, 
ambasadorul extaordinar și ple
nipotențiar al Republicii Fran
ceze în U.R.S.S., de membri ai 
ambasadei și . de șefi ai reprezen
tanțelor diplomatice, acreditați în 
U.R.S.S.

La aeroport a fost aliniată o 
gardă de onoare și au fost in
tonate imnurile de stat ale Re
publicii Franceze și Uniunii So
vietice.

înainte de a se urca în avion 
Guy Mollet a făcut la microfon 
următoarea .declarație:

înainte de a părăsi Uniunea 
Sovietică vreau să mulțumesc 
guvernului sovietic pentru primi
rea de neuitat pe care a făcut-o 
reprezentanților Franței. Vreau 
în primul rînd să. mulțumesc 
președintelui Consiliului de Mi
niștri, Bulganin, domnului Hruș- 
ciov, domnului Molotov și tutu
ror colaboratorilor lt>r. Insfîrșit 
nu pot să nu menționez autori
tățile șl populația Moscovei. Am 
fost profund mișcați de atenția 
prietenească și de manifestările 
spontane de simpatie față de 
noi.

Țările noastre, unite printr-o 
îndelungată tradiție de prietenie 
și prin numeroase legături, pot 
contribui într-o măsură însemna
tă la înțelegerea între toate na
țiunile. Voința de pace, care în
suflețește țările noastre, este 
împărtășită de toate popoarele și

Răspunsul lui
BELGRAD 21 (Agerpres). — 

TASS transmite : Ziarul „Borba“ 
a publicat un articol al lui Velko 
Vlahovici, membru al C.C. al 
Uniunii comuniștilor din Iugosla
via, membru al Prezidiului și pre
ședinte al Comisiei pentru proble
mele legăturilor internaționale a 
Uniunii Socialiste a poporului 
muncitor din Iugoslavia, intitulat 
„Răspuns d-lui Morgan Phillips“.

In articol se arată că pe numele 
președintelui R.P.F. Iugoslavia, 
Iosip Broz Tito, sosesc numeroase 
scrisori atît din diferite colțuri 
ale țării cît și din străinătate.

Printre multe alte scrisori, scrie 
V. Vlahovici, Tito a primit o scri
soare din partea lui Morgan Phi
llips, secretar al Partidului labu
rist britanic. Atunci cînd un re
prezentant al unui mare partid, 
care reunește în jurul său aproape 
întreaga clasă muncitoare din 
Anglia și care exercită o influență 
puternică asupra unei anumite 
părți a partidelor socialiste, a- 
tunci cîn,d un om care a vizitat 
acum șase ani Iugoslavia și care 
a manifestat un interes deosebit 
pentru eforturile iugoslavilor in 
construirea socialismului, atunci 
cînd o cunoștință personală a to
varășului Tito scrie o scrisoare, 
ar fi fost firesc să ne așteptăm ca 
e| să manifeste în această scri
soare interes pentru actualele 
condiții, dificultăți și succese ale 
iugoslavilor, pentru poziția Iugo
slaviei față de anumite probleme 
care prezintă interes general. Din 
păcate, reprezentantul acestui 
mare partid manifestă interes 
doar pentru o, singură problemă — 
problema lui Djilas. 

eu mi-am mai exprimat convin
gerea că toți oamenii de stat și 
toate guvernele își dau seama de 
necesitatea de a se pune capăt 
scindării, de a se pune capăt 
neîncrederii, fricii, de a colabora 
leal pentru a organiza pacea și 
a lichida mizeria. Va fi util dacă, 
prin contacte bilaterale, asemă
nătoare cu acelea pe care le-am 
stabilit noi, se va crea încre
derea fără de care nu vom reuși 
niciodată să rezolvăm probleme
le a căror reglementare o mai 
abordăm în chip diferit.

In cursul tratativelor pe care 
le-am dus a reieșit voința noas
tră comună de a dezvolta rela
țiile culturale între cele două 
țări ale noastre. Noi am pus în 
acest domeniu bazele lărgirii re
lațiilor și ale unei colaborări 
mai strînse. Noi am constatat 
dorința noastră comună de a sta
bili mai des contacte, de a face 
schimb de păreri în multe pro
bleme internaționale. Ca urmare 
a tratativelor noastre s-a consta
tat o unanimitate în multe pro
bleme. Noi n-am reglementat to
tul, de altfel nici nu speram să 
reglementăm totul. Dar noi spe
răm că tratativele noastre vor 
continua să aibă un caracter sin
cer și prietenesc. Speranța noas
tră nu a fost înșelată. Noi, poa
te, am obținut mai mult: în pre
zent ne înțelegem mai bine unii 
pe alții și sînt convins că fiecare 
dintre noi va reflecta asupra ce
lor ce a aflat de la partenerul 
său. Aceasta ne va da firește po
sibilitatea să constatăm în cursul 
viitoarei întîlniri că punctele 
noastre de vedere s-au apropiat. 
Noi nu trebuie să permitem să 
se lase din nou cortina care ne 
despărțea, deoarece în singurăta
te și izolare se naște neîncre
derea.

Neavînd, în momentul de față, 
posibilitatea să lipsesc din Fran
ța mult timp, regret că sînt ne
voit să părăsesc astăzi țara 
dvs., deoarece aș vrea să cunosc 
mai bine diferitele ei aspecte și 
diferitele ei popoare. Domnul 
Christian Pineau va transmite 
salutul guvernului și poporului 
francez locuitorilor Leningradu
lui, Kievului și Erevanului.

Velko Vlahovici adresat d-lui Morgan Phillips
După cum am aflat, deși scri

soarea d-lui Morgan Phillips 
este „personală și secretă“, co
piile acestei scrisori au fost tri
mise și cîtorva altor partide so
cialiste. In legătură cu aceasta se 
pune o întrebare logică : ce scop 
urmărește această scrisoare ? Ea 
a fost adresată într-o perioadă de 
întărire a legăturilor de prietenie 
între Uniunea socialistă a poporu
lui muncitor din Iugoslavia și o 
serie de alte partide socialiste. 
Oare nu putem crede că adevăra
tul scop al acestei scrisori constă 
în încercarea de a frîna evoluția 
favorabilă a acestei colaborări?

Totuși, imediat urmează re
marca lipsită de logică : „Aceasta 
nu este însă treaba mea".

Acesta este cel puțin un fel ciu
dat de a privi lucrurile. Noi, iu
goslavii, am considera normal 
dacă conducătorii partidelor mun
citorești ar manifesta un interes 
viu față de politica externă a unui 
stat socialist cum este Iugosla
via. La fel, ni se pare normală 
manifestarea unui mare interes 
față de programul în domeniul 
politicii externe și interne al unei 
mișcări atît de importante cum 
este mișcarea laburistă.

Mai curînd scrie V. Vlahovici 
miezul chestiunii constă în aceea 
ca dl. Phillips nu și dă seama că 
în mișcarea muncitorească con
temporană se petrece ceva mare, 
serios, calitativ nou.

Nu este vorba de o „întoarcere 
înapoi pe drumul nefast“, ci de 
un proces nou de înaintare pe 
frontul larg al dezvoltării forțe
lor socialiste. In acest proces, 
mișcarea muncitorească din Iu

Părăsind Uniunea Sovietică 
doreșc să vă repet cit de mult 
am fost mișcat de primirea cal
dă pe care ne-a făcut-o guver
nul și poporul sovietic.

Sînt pe deplin satisfăcut de 
tratativele noastre care rai-au 
permis să vă cunosc mai îndea
proape atît pe dvs. cît și pe 
domnii Hrușciov și Molotov și 
pe ceilalți conducători ai 
U.R.S.S. și să întăresc cu dvs. 
legăturile unei prietenii cor
diale.

Ne-am înțeles mai bine unii pe

„Sînt întrutotul convins că astfel de vizite 
sînt folositoare cauzei păcii“

— a declarat GUY MOLLET la sosirea sa la Paris —
PARIS 20 (Agerpres).— După 

cum relatează agenția France 
Presse. primul ministru al Fran
ței. Guy Mollet, a sosit în după 
amiaza zilei de 20 mai la Paris 
venind de la Moscova. Vorbind 
corespondenților de presă, pre
mierul francez a spus: „Pesi
miștii care preziceau că convorbi
rile franco-sovietice nu vor avea 
rezultate concrete, vor fi din fe
ricire dezamăgiți“.

„Prietenii mei și cu mine, a a- 
dăugat Guy Mollet, ne-arp con
vins că asemenea convorbiri con-

Vizita lui C. Pineau la Leningrad
MOSCOVA 20 (Agerpres). — 

TASS transmite : In noaptea de 
19 spre 20 mai, Christian Pi
neau, ministrul Afacerilor Ex
terne al Franței și persoanele 
care îl 'însoțesc au părăsit Mos
cova plecînd spre Leningrad.

Christian Pineau este însoțit 
în călătoria sa de S. A. Vinogra
dov, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al U.R.S.S. în 
Franța, și de A. A. Arutiunian, 
șeful Secției I-a pentru Europa 
din Ministerul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S.

★
LENINGRAD 20 (Agerpres). 

TASS transmite : La 20 mai, a 
sosit la Leningrad, ministrul A- 

goslavia are un loc bine definit; 
partidul laburist și toate celelalte 
organizații și partide ale clasei 
muncitoare trebuie de asemenea 
să-și aibă locul lor în acest pro
ces. Aceasta însă este o problemă 
despre care dl. Morgan Phillips, 
dacă dorește, poate avea cu noi 
o discuție care să epuizeze pro
blema.

Di. Morgan Phillips își încheie 
scrisoarea într-un mod foarte 
curios. El scrie: „Nu mă intere
sează decît latura umană a con
ducerii și continui să sper că pu
teți. prin atitudinea dv. față de 
diferiți oameni să arătați supe
rioritatea fundamentală a siste
mului social socialist“.

Din aceste cuvinte se poate 
trage concluzia că încrederea 
d-lui Phillips în sistemul iugo
slav dispare treptat, cu alte cu
vinte că el n-u mai păstrează de
cît o scînteie de speranță, deși 
toate acestea se petrec într-o pe
rioadă cînd în Iugoslavia se în
tărește an de an sistemul de con
ducere și autoguvernare muncito
rească, cînd relațiile dintre oa
meni se clădesc pe o bază foarte 
largă și umană. In timp ce în
tregul sistem iugoslav se bazează 
și se clădește pe principiul încre
derii în om, în cetățeanul socie 
tății socialiste, dl. Phillips își 
pierde treptat speranța, deși el 
„încă mai speră“.

O corespondență amicală este 
un lucru util, dar numai în cazul 
cînd este deschisă și sinceră, 
cînd nu presupune idei ascunse și 
manevre tactice. Corespondența 
poate fi absolut inutilă dacă, de 
pe culmile Olimpului unii dau 

alții și ne-am putut convinge de 
dorința noastră comună de pro
gres și pace.

Prietenia franco-sovietică a 
fost întărită și pentru dezvolta
rea planurilor noastre de viitor 
se deschid perspective largi.

Vă rog să transmiteți în nu
mele meu muițumiri guvernului 
și poporului sovietic, urări de 
fericire și prosperitate Uniunii 
Sovietice precum și urări de prie
tenie între națiunile noastre, pen
tru pace și înfrățirea omenirii,

GUY MOLLET

tribuie la risipirea atmosferei de 
neîncredere, care mai există încă 
dar care este pe cale de ate
nuare“.

„Sînt întrutotul convins că 
astfel de vizite sînt folositoare 
cauzei păcii“, a adăugat Guy 
Mollet, exprimîndu-și convinge- 
gea că astfel de contacte sînt 
necesare.

Guy Mollet a declarat că va 
raporta președintelui republicii, 
René Coty, și guvernului despre 
rezultatele călătoriei sale 

facerilor Externe al Republicii 
■’Franceze, Christian Pineau cu 
soția și persoanele care îl înso
țesc.

In gara Moscova, împodobită 
cu drapelele de stat ale Repu
blicii Franceze și Uniunii Sovie
tice, Christian Pineau și persoa
nele care îl însoțesc au fost în- 
tîmpinate de Nikolai Smirnov, 
președintele Comitetului Execu
tiv al Sovietului Orășenesc Le
ningrad, de deputați ai oameni
lor muncii, ai organizațiilor ob
ștești, ziariști.

In numele locuitorilor orașu
lui Leningrad oaspeții francezi au 
fost salutați de către Nikolai 
Smirnov.

sfaturi unei alte mișcări munci
torești sau se erijează în rolul de 
tutori. Considerăm complect lipsită 
de seriozitate ideea neformulată 
cu precizie, dar care sare în ochi 
cînd citești scrisoarea și anume 
că sentința blîndă dată împotriva 
lui Djilas este rezultatul convor
birii pe care dl. Morgan Phillips 
a avut-o cu ambasadorul iugoslav 
la Londra Cînd primim din par 
tea prietenului nostru englez (in 
special dacă acest prieten este un 
conducător al partidului laburist 
și un om pe care îl interesează 
numai latura umană a conducerii) 
o scrisoare „personală și secre 
tă“. este firesc că ne-ar interesa 
ca el să ne comunice ce a între
prins-el personal și mișcarea sa 
în direcția aplicării acestei „la
turi umane a conducerii“ de e 
xemplu în Cipru sau în Kenya. 
Opinia noastră publică (și nu 
numai biserica ortodoxă) este 
profund nemulțumită de interna
rea lui Makarios, fără să mai 
vorbim de spînzurătorile din Ci
pru și de cifra zguduitoare dată 
recent publicității cu privire la 
execuțiile din Kenya. Amintim 
aceste lucruri nu din răutate, ci 
pentru că pe noi, luptători pentru 
socialism, oameni care ne stră
duim să îmbunătățim latura uma
nă a conducerii, ne dor foarte mult 
suferințele și nenorocirile altor 
oameni, ne doare faptul că parti
dul, în fruntea căruia se află dl. 
Morgan Phillips, este pasiv și 
neputincios atunci cînd vine vor
ba de asemenea tragedii ome
nești.

MOSCOVA 21 (Agerpres). — 
TASS transmite : Tineretul sovie
tic răspunde cu căldură la che
marea partidului și guvernului de 
a pleca pe șantierele și întreprin
derile din răsăritul și nordul țării 
și din Donbas Ziarele publică 
știri din diferite orașe ale țării 
despre primii voluntari care au 
răspuns la această chemare.

Comitetele raionale ale comso- 
mo'.ului din. Moscova au primit 
deja sute de cereri din partea -ti
nerilor patrioți. Mulți voluntari 
sînt tineri din regiunea Moscova. 
Aici, într-o serie de raioane au 
fost create brigăzi complexe for
mate din muncitori constructori 
de diferite specialități. Peste 200 
de comsomoliști din capitala Bie- 
lorusiei — Minsk și-au exprimat 
dorința de a pleca în regiunile 
din Siberia și din răsăritul țării. 
S-au primit cereri din partea.com- 
somoliștilor din Brest, Gomei. Vi- 
tebsk și din alte orașe ale Bielo- 
rusiei. Peste 100 de persoane din 
Odesa au și plecat la minele din 
Donbas.

Presa publică scrisori ale tine
rilor sovieti.ci, care au răspuns la 
chemarea partidului și guvernului. 
„Pravda" publică o scrisoare din 
Leningrad semnată de zidarii 
Ghennadii Belov, Igor Bîstrov, 
Nikolai Jdanov și alții.

— Noi, tinerii zidari ai Direc
ției construcțiilor capitale a uzi
nei Kirov. scriu ei, am hotărit 
să plecăm cu întreaga brigadă în 
răsărit la oricare din marile șan
tiere unde este nevoie de brațe de 
muncă. Dorim să construim noi

Demisia guvernului lisînmanist
PHENIAN 20 (Agerpres). — 

Din Seul se anunță că la 20 mai 
Cabinetul de Miniștri din Coreea 
de sud a prezentat în bloc demi
sia sa lui Li Sîn Man. Se subli
niază că demisia prezentată lui 
Li Sîn Man este consecința rezul
tatelor nefavorabile pentru actua
lul guvern ale alegerilor preziden
țiale din Coreea de sud, care au 
avut loc la 15 mai.

„Al Gumhuria“: Nu avem nevoie 
de avertismentele ciancaișiștilor

CAIRO 20 (Agerpres). — Zia
rul egiptean „Al Gumhuria“ pu
blică un articol în care protes
tează împotriva amenințărilor la 
care se dedau ciancaișiștii în ur
ma hotărîrii guvernului egiptean 
de a recunoaște Republica Popu
lară Chineză și de a rupe rela
țiile cu ciancaișiștii. Ziarul amin
tește ca „ministrul“ de Externe 
gomindanist înfuriat de hotărî- 
rea guvernului de la Cairo a de
clarat că „Egiptul va regreta pă. 
sul făcut“.

Noi, subliniază „Al Gumhuria“, 
nu avem nevoie de avertismen

„Ad-Diar“:
vor recunoaște

BEIRUT 21 (Agerpres). —
După cum relatează corespon

dentul ziarului „Ad-Diar“, Comi
tetul Politic al Ligii țărilor ara
be a hotărît să acorde deplină li
bertate de acțiune țărilor arabe 
în problema recunoașterii Repu
blicii Populare Chineze.

Referindu-se la declarația unui 
ministru sirian, corespondentul

Prințul Sianuk va vizita Franța,
Polonia, U.R.S.S. și Cehoslovacia
CALCUTTA 21 (Agerpres). - 

După cum anunță coresponden
tul din Calcutta al agenției 
France Presse, în drum spre Pa
ris prințul Noredem Sianuk. fostul 
prim ministru al Cambodgiei, s-a 
oprit la Calcutta .Cu acest prilej 
el a declarat că țara sa va stabili 
relații diplomatice cu Polonia si 
Cehoslovacia, precum și cu Uni- 
unea Sovietică. Sianuk a declarat 
că în prezent toate țările au re

uzine, mine, centrale electrice și 
împletind munca cu învățătura 
să rămînem mai departe, la a- 
ceste întreprinderi.

— Ne dăm seama că va trebui 
să înțîmpinăm greutăți și să tre
cem prin încercări grele. Ele nu 
ne sperie. La uzina Kirov am tre
cut printr-o școală de viață și 
muncă.

„Komsomolskaia Pravda“ publi 
că o scrisoare a elevilor din cele 
două clase a X-a ale Școlii Me
dii nr. 6 din orașul Ordjonikidze 
(R.S.S.A. Osetină). Ei scriu : 
Noi, elevii celor două clase a X-a 
am hotărît în unanimitate să răs
pundem prin fapte la chemarea 
partidului.

Ne dăm bine seama de greută
țile prin care va trebui să tre
cem. Dar acestea nu ne sperie, 
ci dimpotrivă ne atrag. Comsomo- 
liștii au fost întotdeauna în 
frunte și noi vrem să continuăm 
tradițiile glorioase ale comsomo- 
lului leninist.

Ne așteaptă examenul de ma
turitate. In clasele noastre toți 
sînt comsomoliști și nu există nici 
un corigent. După ce vom lua 
examenul de maturitate, noi toți, 
în frunte cu iubitul nostru profe
sor de istorie, Vladimir Haritono- 
vici Hadaev vom pleca pe An
gara.

Acesta, scriu autorii scrisorii, 
va fi cel mai bun răspuns al nos
tru la grija patriei, care ne-a în
vățat și educat, ne-a dat cuno- 
științe și ne-a deschis calea spre 
un viitor fericit.

Se' știe că la aceste alegeri 
Li Sîn Man, în ciuda intimidării 
alegătorilor, a obținut un număi 
mult mai mic de voturi deoît în 
alegerile precedente din 1952, iar 
candidatul lisînmanist în postul 
de vicepreședinte a fost înfrînt, a- 
cest post revenind candidatului 
opoziției „Partidul democrat“.

tele ciancaișiștilor. Știm că ei 
sînt purtătorii de cuvînt ai impe
rialiștilor. După ce arată că „gu
vernul“ din Taivan este alcătuit 
din „gangsteri“ șl „oameni cer
tați cu justiția“, ziarul arată că 
la baza noilor relații dintre țările 
Asie; Și Africii stau hotărîrile 
conferințe? de la Bandung.

In închefere, „Al Gumhuria“ 
scrie că isteria ciancaișiștilor 
provocată de faptul că Egiptul 
„a întins mina celor 600 de mi
lioane de oameni care reprezintă 
adevărata Chină nu poate cîtuși 
de puțin infuența mersul eveni
mentelor“.

Siria și Arab'a Saudita
R. P. Chineză

scrie că într-un viitor apropiat 
Siria și Arabia Saudită vor re- 
cuhoaște de asemenea R- P. Chi
neză.

Ambasada americană din Da
masc, subliniază corespondentul, 
exercită presiuni pentru a tergi
versa recunoașterea R. P. Chi
neze de către guvernul sirian.

cunoscut și respectă refuzul Cam- 
bodgiej de a se alătura vreunui 
bloc de puteri.

Continuîndu-și drumul spre Eu
ropa Sianuk se va opri la Dell.’i 
unde se va întîlni cu primul mi
nistru al Indiei, J. Nehru. După 
vizita la Paris. Norodom Sianuk 
va vizita printre altele și Polonia, 
Uniunea Sovietică și Ceho
slovacia.

Conferința de presă 
de la Ministerul Comerțului Exterior 

La tîrgurîle internaționale 
de la Milano și Paris

Zilele trecute la Ministerul Co
merțului Exterior a fost organi
zată o conferință de presă des
pre vizita, pe care a întreprins-o 
delegația romînă la tîrgurile in* 
ternaționale din Milano și Paris.

Corespondenții ziarelor bucureș. 
tehe și ai presei străine au fost 
informați asupra tranzacțiilor eco-. 
nomice pe care le-au încheiat re
prezentanții comerțului nostru 
exterior. în Italia și Franța.

Descriind tîr.gul din .Milano, 
ministrul Comerțului nostru Exte
rior tov. Marcel Popescu a ară
tat că acest eveniment economic 
a marcat progresul tehnic pe plan 
mondial al unor țări. Ih cadrul 
tîrgului au participat aproape 50 
de țări, care au avut fie standurile 
lor ptbprii,' fie că au expus unele 
mărfuri în pavilioanele speciale 
pe ramuri, ca de exemplu sectoa
rele de biciclete, mașini de cusut, 
răcitoare etc.

Se pare că produsele întreprin
derilor noastre „Prodexport“ și 
„Cartinmex" — produse alimen
tare, articole de artizanat, discuri, 
publicații, filatelie — expuse la 
Milano au trezit un deosebit in
teres printre reprezentanții cercu
rilor de- afaceri italiene. Deși eco
nomia noastră n-a fost reprezen
tată prin numeroasele sale produ
se, cu toate că de la Milano au 
lipsit tractoarele romînești, bine 
cunoscutele instalații petrolifere 
ale metalurgiștilor de la „1 Mai“, 
sau alte utilaje produse de indus
tria noastră grea, cercurile de afa
ceri din Italia au arătat că le 
sînt cunoscute noile noastre măr
furi pentru export.

Oficialitățile ca și oamenii de 
afaceri italieni au manifestat o 
atitudine de curtoazie față de 
membrii. delegației romîne. Acest 
lucru desigur că se datorește și 
faptului că în trecut schimburile 
economice cu Romîhia constituiau 
o pondere însemnată în comerțul 
Italiei. Cercurile de afaceri din 
Italia, și-au manifestat dorința 
de-a lărgi actualele legături eco
nomice dintre țările noastre,, lucru 
care va sluji intereselor Romîniei 
și Italiei.

In timpul șederii noastre în Ita
lia — a spus tov. Marcel Popescu 
— membrii delegației economice 
romîne au avut întîlniri cu perso
nalități oficiale italiene, cu nume
roși reprezentanți ai cercurilor de 
afaceri. Am avut astfel mai multe 
întîlniri cu dl. Bernardo Mattare- 
11a, ministrul Comerțului Exterior 
al Italiei, care la deschiderea Tîr
gului de la Milano a vizitat pa
vilionul romînesc.

Una dintre vizitele reprezentan
ților comerțului nostru exterior, a 
avut loc la uzinele de automobile 
„Fiat“. Această întreprihdere fur
nizează anual pentru piața inter
nă, un număr de 500.000 de ma
șini. - ’ -

In tot timpul discuțiilor purtate 
cu directorul uzinelor „Fiat“, din 
Torino, dl. La Valetta, cu condu
cerea Băncii comerciale din Mila
no și a Băncii Rombi ca și din 
contactele personale avute cu per
sonalități oficiale și cu reprezen 
fanți ai cercurilor de afaceri ita
liene a reieșit că problema dez
voltării relațiilor comerciale jtalo 
romîne este privită cu interes în 
Italia.

De la Milano și Roma, dele
gația romînă a plecat la Paris.

MOSCOVA. Elisabeta 11-a Re
gina Marii Britanii a trimis la 7 
mai a.c. un mesaj de răspuns 
lui K. E. Voroșilov, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. prin care transmite 
urări de sănătate și de bine pre
ședintelui personal și urări de 
prosperitate popoarelor sovietice.

PEKIN. — După cum se anunță 
din Tokio, răspunzînd unei între
bări puse de un membru socialist 
din Comitetul de cabinet al Ca- 
merii Consilierilor, primul minis
tru al Japoniei, Hatoyama, a de
clarat că dacă va fi necesar, el 
este gata să plece în U.R.S.S. 
pentru a duce tratative în vederea 
reluării relațiilor diplomatice din
tre cele două țări. Hatoyama a 
declarat de asemenea că dorește 
să se întîlnească cu premierul 
R.P. Chineze, Citi En-lai.

BERLIN. — Presa democrată 

Tîrgul de la Paris, bine cunoscut 
în Europa, a scos în evidență — 
printre altele — succesele econo
mice ale Republicii Populare 
Chineze, ale cărei produse s-,au 
bucurat'de utl puternic interes 
din partea vizitatorilor.

Și în capitala Franței reprezen
tanții comerțului exterior al țării 
noastre- au avut o intensă și rod
nică activitate. Ca urmare a con
tactului dintre reprezentanții în
treprinderilor de comerț exterior 
din țara noastră și oamenii de 
afaceri francezi, s-a creiat pers
pectiva unor tranzacții.

In timpul șederii noastre în 
Franța — a subliniat tov. Marcel 
Popescu — am avut posibilitatea 
să vizităm mai multe instituții 
franceze, printre care Institutul 
de cercetări siderurgice, postul de 
emisie al televiziunii franceze și 
centrul de cercetări nucleare de la 
Saclay. In acest timp a fost, de
finitivat și un contract pentru li
vrarea din Franța către Romlnia 
a unei stațiuni de televiziune; re
cent guvernul francez a aprobat 
licența de export a acestei stații 
către noi.

De asemenea O.N.T.—„Carpați“, 
și-a făcut noi prieteni printre 
cercurile turistice din capitala 
Franței. O.N.T.-„Carpați“ a tratat 
cu diverse case de turism din 
Franța în vederea organizării 
unor largi schimburi de turiști în
tre cele două țări.

Trebuie subliniată atenția mani
festată față de noi, tot timpul cît 
ne-am aflat în Italia și Franța 
de numeroase organe de presă — 
a ținut să precizeze tov. M. Po
pescu. Ziarele au publicat infor
mații ample privind vizita delega
ției noastre; mai multe ziare au 
publicat articole privind posibili
tatea dezvoltării schimburilor eco
nomice cu țara noastră.

Răspunzînd la unele întrebări 
ale ziariștilor cu privire la obsta
colele care stau încă în calea unei 
largi dezvoltări a schimburilor e- 
conomice între R.P.R. și cele două 
țări occidentale, tov. Marcel Po
pescu a arătat că deși cercurile 
de afaceri franceze și italiene ca și 
numeroase personalități oficiale 
din cele două țări privesc cu in
teres lărgirea listelor de export 
către țările est-europene, ele se 
lovesc de embargoul impus de 
anumite cercuri politice america
ne, interesate în menținerea încor
dării în relațiile internaționale — 
care opresc exportul către răsărit 
a unei game întregi de produse 
industriale, considerate ca fiind 
mărfuri strategice. De asemenea 
numeroase mărfuri ale țărilor ră
săritene — și nu numai ale aces
tor țări — nu primesc licența de 
intrare în occident din cauză că 
prezența lor pe piață ar leza in- 
ipresele anumitor monopoluri de 
peste’ocean.

In răspunsurile la întrebările 
ziariștilor — tov. Marcel Popescu 
a arătat că în timpul vizitării ce
lor două tîrgurî internaționale, 
membrii delegației economice ro
mîne au avut contacte cu nume
roși oameni de afaceri străini — 
belgieni, olandezi, portughezi, e- 
gipteni. greci etc. Numeroși oame. 
ni de afaceri, interesați în dezvol
tarea comerțului cu R.P.R., și-au 
exprimat dorința de a vizita Ro- 
mînia, pentru a lua contact direct 
cu viața economică romînească.

germană anunță că la 19 mal 
a plecat din Brandenburg în U- 
niunea Sovietică un grup de mi
litari ai armatei sovietice, demo
bilizați in baza hotărîrii guver
nului sovietic cu privire la redu
cerea efectivului forțelor armate 
ale U.R.S.S. cu 1:200.000 de oa
meni printre care și cu privire 
la desființarea unor unități care 
se află pe teritoriul R. D. Ger
mane.

NEW YORK. — După cum 
relatează agențiile de presă ame
ricane, în ziua de 20 mai Statele 
Unite au organizat o nouă expe
riență cu bomba cu hidrogen. 
Organizatorii au făcut, pentru 
prima oară, să explodeze în aer 
o bombă cu hidrogen deasupra 
atolului Bikini. Bomba a fost a- 
runcată de pe un avion american 
B.52 care zbura la o înălțime de 
aproximativ 15.000 de metri.

Semnarea Declarației sovieto-franceze cu privire la tratativele dintre delegația guvernamentală a U.R.S.S. și delegația guvernamentală a Franței. La masă: președintele Consiliului de miniștri al U.R.S.S., N. A. Bulganin șl președintele Consiliului de Mi
niștri al Franței, Guy Mollet semnînd textul Declarației.



Âu fost desemnați noii campioni republicani de box
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

îngrijorareLuton Town 7 I Un 
demn

angajament — 
de a fi urmat Finale care

E destul să spunem că Luton încheiat • recent, este 
deșt și au privit echipa engleză 
ca atare. Greșit. Am stat de vor
bă acum citeva zile cu antreno
rul P. Steinbach în legătură cu 
aceasta. Greșeala noastră — a 
spus Steinbach — este că noi 
„vedem“ fotbalul britanic numai 
prin prisma performanțelor echi
pei naționale care uneori, e 
drept, nu sînt valoroase. In An
glia se pune un accent mare pe 
jocul echipelor de club, care de 
cele 
bun. 
plin

Town este prima echipă brita
nică care joacă în țara noastră 
după 17 ani, ca să se înțeleagă 
cu cită nerăbdare a așteptat pu
blicul sportiv bucureșlean acest 
joc. Marele stadion „23 August“, 
înțesat de public, a făcut o pri
mire călduroasă sportivilor prie
teni din Anglia. Dar nu numai la 
stadion. In fața hotelului Athe- 
nce Palace unde sînt găzduiți

un loc mo-

SHANKS

mai multe ori este foarte' 
Luton Town a dovedit din 

acest lucru la București.

Un amănunt
să

oaspeții, pe străzile și bulevar
dele Capitalei, Sportivii englezi 
au fost obiectul unei primiri 
tenoase, sincere. Sportivii 
mini și-au exprimat dorința 
avea in mijlocul lor, tot 
des, pe sportivii Angliei.

Cine este echipa profesionistă 
Luton Town ? Ați citit firește în 
presă amănunte despre citeva 
din performanțele ei. Merită a fi 
subliniate din nou. Deși o for
mație tînără ca „vîrstă“, Luton 
Town s-a impus cu tărie în fot
balul englez. Echipa a promovat 
anul trecut în prima ligă a An- 
g.iei și a obținut în acest an re
zultate surprinzător de bune. 
Ca să învingi Wolverhampton 
Wanderers cu 5—1, Sunderland 
cu 8—1, Manchester City și Blac
kpool cu 2—1 nu este de loc 
ușor. Mulți au afirmat că locul 
10 ocupat de Luton Town în pri
ma ligă a campionatului Angliei

prie
ra- 

de a 
mai

Contrar obiceiului, aș vrea 
încep acest capitol cu un amă
nunt pe care-i consider in.ere- 
sant. Sîmbătă dimineață jucă
torii echipei Luton Town au par
ticipat la un ușor antrenament 
de condiție fizică. In momentul 
cînd am intrat in cabina jucăto
rilor engiezi, dl. Douglas Dun- 
can, menagerul echipei, se ocu
pa de Waliy Shanks — mijlocaș 
sting în echipa britanică. Solici
tat de jucător să acorde mult 
„interes“ 
Duncan 
drept al 
nuni în 
Angliei.
complectat surîzînd jucătorul en
glez - am marcat cele mai mute 
goluri în campionat. Și. după 
cum se știe, în minutul 70 Waliy 
Shanks a înscris un gol formi
dabil de la 25 de metri, confir- 
mînd cele spuse cu o zi îna
inte.

piciorului 
mi-a spus 
lui Shanks 

jocurile din 
Cu piciorul

drept, dl. 
că piciorul 

a făqut mi- 
campionatul 
acesta — a

Desfășurarea 
partidei
de aproape o jumătate 
ambele echipe atacă al- 
însă fără să fructifice, 
existat numeroase oca-

Timp 
de oră 
ternativ 
deși au 
zii. Chiar în minutul 10 de joc, 
Suru af'.at în post de inter, trage 
la poartă însă Streten apără si
gur. Un minut mai tîrziu centrul 
atacant englez Pearce șutează 
foarte puternic pe lîngă poarta 
lui Uțu. Remarcăm la oaspeți o 
înaltă tehnică individuală. La ei

FLAMURA ROȘIE U.T.A. 
PE LOCUL II?

Un spectator din tribună spu
nea la scorul de 3-1: „100 bule
tine să joci, și toate să le pui pe 
C.C.A.!". De remarcat că acest 
spectator era un înflăcărat susți
ne tor al Flamurei Roșii-U.T.A.

Ciudat, un meci în care s-au 
marcat multe goluri a dezamăgit, 
deoarece se aștepta ca această in- 
tllnire, „derby-ul etapei“, să seri- 
d ce la nivelul fotbalistic demn 
pentru primele două clasate in 
competiția celor mai puternice e- 
chipe de fotbal din (ară.

Credem că deziluzia a provo
cat-o in primul rind „Flamura 
Roșie" care, după marcarea pri
mului gol, a practicat un fotbal 
departe de nivelul primei divizii a 
țării, punînd sub semnul întrebă
rii poziția pe care o ocupă azi în 
clasament. Arădenii ne obișnuiseră 
în urmă cu ani, cu un joc tehnic; 
duminică am putut vedea la jucă- 
t ri valoroși ca: Serfozd, Mer- 
cea. Birău, ba chiar și la Pet
schovschi — maestru emerit al 
sportului — nenumărate stopuri, 
pase și degajări greșite, întimplă- 
toare. Tehnica deficitară, plus fap
tul că arădenii au jucat fără o 
concepție clară în atac ca și cum 
jocul lor n-ar fi avut nici un scop 
fi

trabllă, a făcut ca C.C.A. să ter
mine întllnirea cu o diferență de 
4 puncte in favoarea ei.

Desigur că nici C.C.A. nu a 
prestat jocul ei cel mai bun, căci 
altfel întilnirea ar fi trebuit să 
se termine, așa cum bine se re
marca în tribune, cu o diferență 
mai mare de puncte. Superiorita
tea i-a fost însă indiscutabilă si 
a reușit citeva lucruri frumoa
se. Miercuri însă, in fața lui 
Lutton Town, C.C.A. trebuie să 
arate tot ce știe.

O ultimă problemă. „Flamura 
Roșie” Arad va întreprinde în cu- 
rlnd un turneu în Polonia unde 
va juca în compania a două echi
pe puternice. Este necesar ca ară
denii să muncească cu seriozita
te pentru a ajunge să practice jo
cul cerut de miile lor de supor
teri, să-și dea contribuția la efor
tul general pentru ridicarea pe o 
treaptă superioară a fotbalului ro- 
mjnesc.

In sfîrșit, considerăm a fi ne
sportivă atitudinea unor jucători 
de prestigiu ca Petschovschi și 
Onisie, care la un moment dat au 
uitat se pare, că se află pe un te
ren în fața 
spectatori...

a peste 100 de mii de

cu o apărare foarte ușor pene- L. R.

CLASAMENTUL
1. C.C.A. 8 6 2 0 25: 3 14
2. Flamura roșie U.T.A. 8 4 3 1 12: 8 11
3. Dinamo București 8 4 2 2 11:11 10
4. Minerul Petroșani 7 3 3 1 11: 6 9
5. Flacăra Ploești 8 2 4 2 10: 8 8
6. Știința Timișoara 7 3 1 3 10: 8 7
7. Locomotiva Timișoara 7 1 5 I 6: 6 7
8. Dinamo Orașul Stalin 9 3 1 5 9:10 7
9. Știința Cluj 8 2 3 3 8:12 7

10. Locomotiva București 7 1 4 2 10:10 6
11 Progresul Oradea 8 3 0 5 7:16 6
12. Progresul București 9 2 1 6 9:18 5
13. Dinamo Bacău 8 2 1 5 8.20 5

balonul fuge mai mult decît ju
cătorul și aproape totdeauna el 
se îndreaptă spre acela care se 
demarcă mai bine. Lucrul acesta 
este avantajos. El permite ca ju
cătorii să-și păstreze forțele pen
tru momente mai grele. Dato
rită acestui fapt jucătorii englezi 
— bine pregătiți fizic — joacă 
calm, sigur și pe măsură ce mi
nutele se scurg ei insistă din 
ce în ce mai mult. In plus, oas; 
peții nu țin de loc mingea, o pa
sează cu repeziciune, imediat ce 
au primit-o. La aceasta se mai 
adaugă oîteva acțiuni pline de 
fantezie ale lui Shanks, PearCe. 
Cullen și extremul sting Adam. 
Fotbaliștii dinamoviști — deși 
în ansamblu s-au prezentat sa
tisfăcător — nu au înțeles cî- 
teva lucruri simple : balonul tre
buie jucat pe jos, să se dribleze 
numai atunci cînd jocul cere a- 
cesi lucru. E surprinzător că Di
namo București, o echipă ruti
nată, cu un palmares internațio
nal bogat — comite astfel de 
erori. Suru a frînat jocul de 
multe ori. A driblat foarte mult 
și, de cele mal multe ori, pțînă 
la urmă pierdea balonul, intra 
tot timpul pe centru — acțiune 
lipsită de orizont — și trăgea 
la poartă slab și imprecis. Nici 
Ene nu s-a mișcat mai bine, la 
aceasta adăugîndu-se și faptul 
că stoperul echipei engleze, Kel’y, 
l-a „păzit“ sever. Rareori șutu
rile lui și-au atins ținta.

Deși a dominat mai mult (ra
port de cornere 11-4 pentru bucu- 
reș'eni) — Dinamo nu a reușit 
să închege' acțiunile mai ales In 
fața porții echipei engleze. Dacă 
balonul era condus uneori bine 

cîmp, în schimb, în apropiereaîn

PEARCE

for-porții, înaintașii ’în loc să 
țeze, slăbeau ritmul, își pasau 
prea mult balonul și în cele din 
urmă îl piérdèau.

La acest capitol și oaspeții au 
greșii. Deși au condus balonul 
cu o măiestrie demnă de repre
zentanți ai fotbalului britanic, 
în fața porții, echipierii lui Luton 
Town au ratat numeroase oca
zii, poate tot atît de multe ca și 
partenerii lor romîni. Așteptăm 
ca miercuri să vedem din nou un 
joc de fotbal de înaltă factură.

R. CALARAȘANU

î
provoacă

întrunit comisia regională de organizare a 
vară a tineretului din regiunea Suceava. Cu 
analizat '■rezultatele obținute în domeniul

De curînd s-a
( Șpartachiadei de
( acest prilej s-au ______ _____
f muncii de cultură fizică și sport din ultima perioadă, ținînd 
! seama de recentele documente ale celui de al doilea Congres 
( al P.M.R.
( Luînd în considerație situația existentă, pentru a da un ifn- 
j puls mai mare desfășurării concursurilor din cadrul Sparta- 
( chiadei de vară a tineretului din regiunea Suceava, comisia re- 
( gională își ia angajamentul să realizeze următoarele :
J — Să mobilizeze un număr cît mai mare de participanți la 
f toate disciplinele sportive prevăzute în regulament, punînd un 
î accent deosebit pe antrenarea tinerelor fete.
I — Să popularizeze intens spartachiada cu ajutorul presei 
( centrale și [ocale, să întocmească fotomontaje, panouri și să 
i trimită la sate echipe model și instructori sportivi din orașe 
j care să ajute munca de organizare a competițiilor sportive.

pentru amenajarea Și 
terenuri și baze spor- 
materiale sportive cu 
sat din cuprinsul re-

— Să desfășoare o susținută acțiune 
construirea unui număr cît mai mare de 
tive în special la sate și procurarea de 
posibilități locale, astfel ca în fiecare 
giunii să existe o bază sportivă simplă.

Considerăm că angajamentul comisiei .... .
zare a Șpartachiadei de vară a tineretului Suceava poate fi 
realizat în întregime. De asemenea el poate fi urmat și de alte 
comisii regionale pentru organizarea Șpartachiadei de vară a 
tineretului.

regionale de organi-

Finalele campionatului republi
can individual de box I Un eve
niment pe care l-au aș'.eptat cu 
legitim interes toți aceia'care iu
besc sportul cu mănuși. Intr-a
devăr. în „potcoava“ de la Sta
dionul Republicii, peste 8.000 de 
iubitori ai boxului au venit du
minică seara încredințați că vor 
asista la dispute „tari“, demne 
de finaliști ai țării. Cea mai 
mare parte dintre pugiliștii care 
s-au întîlnit nu au satisfăcut 
însă dorința celor dornici să 
vadă box veritabil. Credem că nu 
greșim atunci cind afirmăm că 
la sfîrșitul reuniunii am părăsit 
stadionul.
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îmbrăcat 
țării 10 
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Fapte mărunte ?
adversar. Eu nu 
am observat jo
cul fiind spre 
o poartă 
incidentul 
treeîndu-se 
centrul terenu
lui. Antrenorul 
Jak Moisescu 
(Corabia) l-a tri 
mis la mine pe 
jucătorul 
lan, care 
un ton 

cuviincios 
a spus 
fost eliminat de 
antrenor pen
tru că a lovit 
un adversar“. 

Acesta este 
faptul. Mai tre
buie comentat ? 
El vorbește de 
la sine despre 
îndatoririle unui 
antrenor, conști- «. 
incios și pătruns 
de misiunea sa de educator. La 
fel de grăitor este și exemplul ju
niorului Galan.

...Rapoartele de arbitraj la fot
bal ascund multe lucruri intere
sante și chiar semnificative. De 
aceea ele merită să fie cunoscute 
de masa iubitorilor de fotbal. Din
tre ele, iată două aspecte:

—La jocul de juniori MINERUL 
PETROȘANI-LOCOMOT1VA TI. 
MIȘOARA, disputat la Timișoara, 
arbitrul Gh. Boșneac-Arad rela
tează următorul fapt: „In min. 
85, la cererea căpitanului echipei 
Minerul Petroșani, am eliminat 
pe jucătorul Foca Gh. Căpitanul 
echipei a solicitat eliminarea pen
tru indolență și nepăsare în joc“.

Un act de autoritate deplin jus. 
tificat. Căpitanul echipei a prefe
rat să joace în 10, dar cu toată 
dlrzenia și tot elanul, decît în 11 
și echipa să șchioapete. Cîți din
tre căpitanii echipelor de „senio
ri” ar putea recurge la un aseme
nea gest ?...

...Tot la un meci de juniori: 
ȘTIINȚA BUCUREȘTI-PROGRE- 
SUL CORABIA. Și tot arbitrul 
(I. Hrisafi-București) relatează: 
„Jucătorul Alexandru Galan (Pro
gresul) a lovit intenționat pe un

Atleții ne sînt datori...
— Voință, o extraordinară vo

ință — iată „secretul” marilor 
performanțe. Aceste cuvinte ni 
le-a spus cunoscutul antrenor ma
ghiar Lăszlo Hireș care se află 
de citva timp în țara noastră.

Se pare că mulți dintre atleții 
noștri fruntași au înțeles „secre
tul” realizării marilor performan
te. Bune dovezi sînt ultimele per
formanțe realizate — de valoare 
creScîndă — ca și cele trei noi re
corduri ale R.P.R., stabilite sîm- 
bătă și duminică în cea de a doua 
etapă a campionatului republican 
de atletism pe echipe. Pentru pri-

Motociclism
Duminică dimineață pe tra

seul din jurul Arcuiui de 
Triumf s-a desfășurat prima 
fază a campionatului motoci- 
clist de viteză pe circuit. între
cerea celor mai buni motoci- 
cliști nu a satisfăcut insă miile 
de spectatori înșirați de-a lun
gul traseului. Lipsa organizării 
unor concursuri regulate și-a 
spus cuvîntul. Datorită acestui 
fapt am asistat la numeroase 
abandonări.

Au existat totuși și unii con- 
] curenți care s-au comportat 

< bine. Iată cîțiva dintre ei.
In primul clișeu o puteți ve

dea pe Venera Vasilescu (Di
namo) care face turul de onoa
re și suride, bucuroasă de 
victorie. Alergătorii Dănescu

Mihai și Al. Huhn (C.C.A.), so
siți pe primul loc la categoria 
ataș (fotografia 2-a)

A treia fotografie pe care o 
vedeți are o valoare mai gene
rală. Asemenea aspecte se pot 
vedea și la meciurile de fotbal, 
etc. Iată cum se vînd biletele 
la o mare competiție sportivă 
cum a fost cea de motociclism 
de duminică. Peste gard, într-o 
curte.

Sînt multe asemenea „case 
de bilete“ pe care publicul spor
tiv le ia cu asalt și la propriu 
și la figurat.

Oare C.C.F.S. nu poate dis
pune prin organele sale să fie 
înființate locuri anume amena
jate pentru vînzarea civilizată 
a biletelor ?

ma dată în istoria atletismului 
nostru Ana Roth a aruncat greu
tatea peste 14 METRI (14,06 m). 
Fără îndoială performanța — deși 
venită destul de tîrziu — e va
loroasă. Sînt de asemenea prețioa
se noile recorduri la 800 m. — St. 
Mihaly (1’50” 9/10) și 3000 m. 
obstacole, — C. Aioanel (8’ 58“ 
6/10).

Din păcate însă valoarea per
formanțelor celor mai mulți at 
leți fruntași e încă sub posibili
tăți.

Performantele nu se obțin cît ai 
bate din palme — spun unii. In
tr-adevăr, un atlet nu se naște 
peste noapte. Ca să devii campion 
sau recordman trebuie să munce
ști cîteodată ani îndelungați. Nu
mai la capătul unei perioade de 
îndelungată și aprofundată pre
gătire se realizează performanțe 
crescînde. Foarte mulți dintre at
leții noștri fruntași au această 
pregătire. Atunci? Amintim:

— Voință! Mai multă voință!
Așteptăm mai multă voință și 

tenacitate de la V. Pop, M. 
Raica, N. Rășcănescu, M. Dumi- 
trescu, Ana Șerban, A. Sicoe, L. 
Manoliu, Anelise Zîmbreșteanu șt 
mulți alți atleți fruntași. Aștep
tăm și sperăm de la ei perfor
manțe ascendente, noi recorduri 
ale țării.

GHE FIAT, CONSTANTIN DU
MITRESCU și MIHAI STO
IAN au furnizat împreună ou 
partenerii lor de ring, întreceri 
foarte palpitante, faze de box 
clar. Reprezentantul asociației 
Știința, C. Dunrtrescu ne-a 
demonstrat din nou duminică 
seara apreciatele sale calități. 
Foarte mobil, cu eschive deru-

Un concurs interesant :

Tir prin 
corespondență
BAIA MARE (de la corespon

dentul nostru).
...Concursul a început prin des

fășurarea întrecerilor individuale 
de tir în colectivele sportive și 
rezultatele au fost comunicate co
misiei regionale a asociației Re
colta.. Pe baza acestor situații au 
fost invitați la faza regională 11 
dintre trăgători, cu cele mai mul
te puncte, fruntași,ai primei etape. 
(Există doar trei etape: pe co
lectiv, regională și finala pe țară).

In cadrul fazei regionale a în
trecerilor de tir prin coresponden
ță desfășurată de curînd la Baia- 
Mare s-au clasat pe primele trei 
locuri următorii concurenți:

Masculin
Ion Vucescu (colectivul Negre

ști) 223 puncte.
Francisc Geczi (colectivul 

rei) 191 puncte.
Ștefan Albert 

rei) 155 puncte.
Feminin
Emilia 

puncte.
Ileana 

puncte.
Marta

126 puncte.

(colectivul

Ca-

Ca-

Varga

Kakas

(col. Carei)

(col. Carei)

210

143

Vucescu (col. Negrești)

tante, folosind de multe ori cu 
folos laterale și croșeuri, și, în 
plus, dotat cu o mare viteză în 
acțiunile de atac, Constantin Du- 
mitrescu a; dovedit din nou că 
este un boxer care știe să lu
creze „cu cap“.

In limitele categoriei semimij- 
locii, am asistat la o dispută in 
care s-au schimbat numeroase 
lovituri puternice. Este vorba de 
întîlnirea dintre Mihai Stoian și 
Șerbu Neacșu. Primele două re
prize se caracterizează prin „stu
dierea“ adversarului. Nici unul 
din boxeri nu are un avantaj 
care să-i permită să sconteze o 
victorie sigură. Și iată că în re
priza a treia. Mihai Stoian este 
decis să folosească lovitura pre
ferată, directa de stînga — lu
cru pe care nu-1 făcuse în pri
mele două reprize. Stoian pun
ctează tare și cu folos și-l în
vinge clar pe reprezentantul Ca
sei Centrale a Armatei. Șerbu 
Neacșu. Victoria meritată a lui 
Mihai Stoian a fost mult aplau
dată de publicul spectator. Ea 
încununează eforturile acestui 
pugilist remarcabil. După ce a 
coborît de pe ring, Mihai Sto
ian, noul campion al țării la ca
tegoria semimijlocie, mi-a decla
rat următoarele: „Victoria din 
seara aceasta mi-a adus o mare 
bucurie. A fost o seară pe care 
nu o voi uita toată viața, pentru 
că astăzi am îmbrăcat pentru 
prima dată tricoul de campion al 
țării. Aș vrea să asigur pe aceia 
care m-au încurajat că îmi dau 
seama de titlul pe care l-am cu
cerit și că voi căuta să mă pre
gătesc mai bine pentru a justi
fica această victorie“.

In general însă întîlnirfle de 
duminică seara nu au corespuns 
așteptărilor. Victor Șchiopu—To- 
ma Constantin, Gh. Negrea—T. 
Niculescu, Dumitru Ciobotaru—V. 
Mariuțan și într-o măsură Gh. 
Fiat—Luca Romano, au furnizat 
întreceri de un slab nivel — care 
au atras în mod firesc dezapro
barea publicului spectator îngri
jorat de nivelul boxului nostru.

Vom insista asupra întîlnirii 
disputate în limitele categoriei 
grea, dintre Dumitru Ciobotaru 
și Vasile Mariuțan. Lupta lor a 
constat într-o „studiere“ reci
procă de aproape 9 minute din...9 
minute I Ciobotaru domina „te
renul“ fără să lovească, iar Ma
riuțan evita sistematic lupta. 
Nouă minute în care nu s-au 
schimbat decît 3-4 pumni și a- 
ceștia dați... cu grijă. Noi sîntem 
de părere că atitudinea celor doi 
boxeri a dăunat în primul rînd 
boxului. Ciobotaru a devenit din 
nou campion al țării, dar sîntem

GH. FIAT

STOIAN

convinși că nici el nu e mulțu
mit de felul cum a cucerit acest 
titlu. L-am văzut deseori pe tL 
nărui Vasile Mariuțan. Am apre
ciat calitățile deosebite și în spe
cial lovitura de stînga care ar 
putea să zdruncine pe oricare bo
xer. Duminică însă Mariuțan a 
preferat să joace rolul șoarece
lui: a fugit de luptă. A fost în
vins mai mult de propria frică, 
decît de adversarul din ring.

Nu putem fi de acord cu acest' 
„sistem“ de a boxa cu atît mai 
mult cu cît în recentele întîlniri, 
Mariuțan s-a dovedit a fi un bo
xer ofensiv. . Antrenorul Aurel 
Weintraub are un 
de activitate în 
ție.

„cîmp“ bogat 
această direc-

★
Iată acum noii 

box ai Republicii 
mîne pe anul 
categoriilor :
Victor Șchiopu, Emil Cișmaș, 
Gh. Fiat, Constantin Dumitrescu, 
Mihai Stoian, Vasile Tiță, Albert 
Biank, Gheorghe Negrea, Dumi
tru Ciobotaru.

C. ROMULUS

campioni de 
Populare Ro- 

1956, în ordinea 
Ludovic Ambruș, 

Emil

Succes la Gdansk I

Handbalistele noastre In turneul final 
al campionatelor mondiale

:
»
:

:
:
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Pe stadionul din Gdansk s-a disputat duminică întîlnirea inter
națională de handbal dintre echipele reprezentative feminine ale 
R.P. Polone și R.P.R. Jocul conta pentru calificarea în turneul 
final al campionatelor mondiale feminine de handbal ce vor avea 
loc între 1 și 8 iulie în R.F. Germană.

Handbalistele romîne au demonstrat un joc de un bun nivel 
tehnic și au obținut o strălucită victorie cu scorul de 3—2. Punc
tele au fost înscrise de Elena Jianu, Victorița Dumitrescu și Mora 
Windt pentru echipa R.P.R., Swabodska și Spandel pentru repre
zentativa R.P. Polone.

In urma acestei victorii echipa feminină de handbal a R.P.R. 
s-a calificat în turneul final al campionatelor mondiale unde va 
juca alături de echipele R.P. Ungare (campioană mondială), 
R.F. Germane, Franței, Austriei și a echipei învingătoare din 
meciul de baraj dintre R.P.F. Iugoslavia și Olanda.

După jocul de la Gdansk, echipa handbalistelor romîne urmează 
să plece în R.P. Ungară unde vor susține trei întîlniri amicale. 
Duminică 27 mai, echipa de handbal a R.P.R. va juca la Buda
pesta cu reprezentativa R.P. Ungare.
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• Echipa reprezentativă de 
fotbal a R. Cehoslovace a obținut 
duminică un mare succes învin- 
gînd pe stadionul „Popular“ din 
Budapesta, în fața a peste 100.000 
de spectatori, reprezentativa R.P. 
Ungare cu scorul de 4-2 (2-1), 
Aceasta este prima înfrîngere su
ferită de reprezentativa maghiară 
pe teren propriu în ultimii 13 ani.

• Echipa feminină de baschet 
Știința-București care întreprin
de în prezent un turneu în R.P. 
Polonă a jucat duminică la Var
șovia cu echipa reprezentativă se
cundă a R.P. Polone. Baschetba
listele romîne au demonstrat un 
joc de un bun nivel tehnic obți- 
nlnd victoria cu scorul de 50—45.

• Circuitul ciclist ,al regiunii 
Stalin, organizat de ziarul 
„Drum Nou" a luat sfîrșit. Du
minică odată cu disputarea eta
pei a Vil-a Sibiu—Orașul Stalin 
(147 km.), victoria a revenit lui 
Nicolae Vasilescu în 3h.58’42".

Competiția a fost cîștigată de 
Rudolf Schuster (Dinamo 2- 
București) cu timpul total de 
28h.18’02". Pe locul doi s-a cla
sat M. Maxim la 4’40”, iar pe 
locul trei G. Petrescu (Avîntul) 
la 17'47”, Pe echipe locul întii

a fost ocupat de Dinamo 2-Bucu- 
rești.

• La 20 mai a început la Kiev , 
un mare concurs de atletism la 
care participă cei mai buni atleți 
din Moscova, Leningrad și alte 
orașe sovietice. Un rezultat re
marcabil a obținut Vladimir Kuz- 
nețov în proba de aruncarea su
liței cu performanța de 78,75 me
tri. In cursa de 100 m. plat fe
mei, G. Vinogradova, a realizat 
timpul de H”8/10, iar Golubni- 
ceaia a cîștigat proba de 80 m. 
garduri în ll”l/10.

e Bazinul acoperit Floreasca 
a găzduit sîmbătă și duminică un 
nou concurs de înot la care au 
luat parte cei mai buni înotă
tori romîni. Cu acest’ prilej au 
fost obținOte o serie de perfor
manțe de valoare, printre care 4 
noi recorduri: Ștafeta 4X100 m. 
liber băieți; Știința 1 4’18”l/10, 
(record R.P.R. de juniori categ.
1- a); 100 m. fluture: Sanda P'a' 
ton l’23”7/10 (nou record de se
nioare a R.P.R.) ; 100 m. liber: 
Maria Both l’13”7/10 (record 
R.P.R. junioare categ. l-a și a
2- a); 200 m. liber: Maria Both
2’50”9/10 (record R.P.R. junioa- ; 
re categ. l-a și a 2-a). _____  S
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