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ȘEFUL BRIGĂZII

DE TRACTOARE
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Pe cîmpii cu greu poate fl 
deosebit de ceilalți trac
toriști. Salopeta lui 

poartă aceleași pete de ulei, 
dovadă că nu rare ori s-a vi
ril pe sub tractoare să repare 
nu știu ce defecțiuni; șapca 
sau basca pe care o poartă e 
Îmbibată de praf, mărturie că, 
deși nu are tractor in pimire, 
a tras nenumărate br-zde im- 
preună cu cei ce au mai pu
țină experiență. Dar cum poa
te fi cunoscut dintre tracto
riști șeful brigăzii de trac
toare, dacă aspectul său exte
rior nu se deosebește de al ce
lorlalți ? Este limpede, vor
bind cu oamenii, cu membrii 
brigăzii sau chiar cu colecti
viștii, Întovărășiți! și țăranii 
muncitori cu gospodărie indivi
duală.

Șeful 
este, în 
un om 
care șefi de brigadă ii iubesc 
tractoriștii, pe care îi stimea- 
ză ?

Iată, de pildă, mulți trac
toriști iși stimează șefii de 
brigadă pentru pregătirea lor 
tehnică și pentru priceperea 
organizatorică pe care le pun 
in slujba indeplinirii planului 
întregii brigăzi. Și intr-ade
văr, pe bună dreptate. In 
gada de tractoare, șeful 
brigadă este cel mai bine 
gătit din punct de vedere 
fesional. în stare să înlăture 
chiar in cîmp unele defecțiuni, 
sau să dea îndrumări cu multă 
competență tractoriștilor. Tot 
el este organizatorul principal 
al muncii tractoriștilor, cel 
care, odată repartizate sarcinile 
de plan pe brigăzi, ia măsuri
le concrete de îndeplinire a lor.

Mircea Ghioajă, șeful bri
găzii a 6-a de la S.M.T. Făcă- 
eni, regiunea Constanța, spu
nea într-o zi unui reporter al 
ziarului nostru : „Sînt organi-

cum 
Mir- 

om 
ulti- 

trac-

brigăzii de tractoare 
cele mai multe cazuri, 
iubit, respectat. Pe

bri
de 

pre- 
pro-

zator de grupă U.T.M. și șe
ful brigăzii de tractoare. Nu 
știu dacă e tocmai bine, așa 
au hotărît însă băieții". „Așa 
au hotărît băieții" 1 Dar 
puteau hotări altfel cind 
cea Ghioajă este primul 
din brigadă la muncă și 
mul la odihnă ? Fiecare
torist din brigadă l-a simțit 
aproape de el. ca pe un adevă
rat tovarăș.

Cum să nu-l simți aproape 
pe un șef de brigadă ca Ion 
Fota de la S.M.T. Hagieni, 
care consideră ca o chestiune 
principală aprovizionarea bri
găzii sale nu numai cu curele 
de ventilator dar și cu... alifie 
de struguri, pentru că tracto
riștilor le crăpaseră buzele 
de vînt ?

Colectiviștii, întovărășiți!, 
cei ale căror pămînturi sînt 
lucrate cu tractoarele S.M.T.- 
urilor, apreciază și stimează 
pe acei șefi de brigadă care 
nu consideră încheiată activi
tatea lor decît atunci cînd 
hambarele s’nt pline iar mun
ca a fost mecanizată și larg 
ușurată pentru colectiviști. 
Printre cei stimați de colecti
viști se numără și utemistul 
Mircea Florea, șeful unei bri
găzi de tractoare de la S.M.T. 
Grădiștea, regiunea București. 
Cu brigada lui lucrează de 3 
ani pe ogoarele gospodăriei 
colective din comuna Dascălu- 
Creața și colectiviștii socotesc 
că sporul de neste 1.000 kg. la 
porumb și 500 kg. de grîu la 
hectar, obținut de ei peste re
colta individualilor, își are ră
dăcina principală in munca 
tractoriștilor.

Nu rareori, proaspeții colec
tiviști arată către șeful bri
găzii de tractoare: „El
lămurit și nu-mi pare rău. E 
om de ispravă“.

Se întîmplă uneori să se 
nască și neînțelegeri intre co
lectiviști și șeful brigăzii

m-a

DUMINICA,
LA PALATUL PIONIERILOR...

u cîteva ore înainte ascultasem un concert al Filarmo
nicii tare mă emoționase profund atit piin minunata in
terpretare cît și prin bogata alcătuire a programului. 

Dar emoția pe care festivitatea de la Palatul Pionierilor ml-a 
dat o a fost cu mult mai puternică, deși nicj corul și nici or
chestra de copii nu au atins perfecțiunea unei filarmonici. Fap
tul că acești copii — ce cu cîteva minute inainte zburdaseră 
poate prin parc strigind și jucindu-se — au putut să fie pe 
scenă atît de serioși și de demni ca niște veritabili artiști, m-a 
impresionat mult.

Pentru Ziua internațională a copilului formațiile artistice ale 
Palatului Pionierilor din București au pregătit un 
bogat pe care l-au prezentat în noul teatru 
latului. Scena largă, încăpătoare, străjuită 
alta de cite două svelte coloane, au fost un 
tru stolul de pionieri ce a umplut scena. In 
tiștii s-au aranjat pe șase rin duri in scară, 
tă nu s-a mai auzit.

Programul avea să Înceapă cu corul Dar cu ce cintec anu- 
me va începe ? lată că pioniera Niculina Opnșiu, însărcinata 
cu prezentarea programului, a răspuns curiozității spectatorilor 
mari și mai ales mici Prezentarea programului de astă dată 
nu era doar o simplă anunțare a ceea ce urmează, ci un în
demn meșteșugit de a asculta și a privi cu atenție Cu un mi
crofon cît toate zilele in mînă, vorbind clar, cu intonații in 
voce, o mimică a feții deosebit de expresivă, Niculina Oprișiu 
a cucerit întreg publicul spectator.

Cîntecele care au urmat „Cîntecul prieteniilor" de Hrenicov, 
„Cîntec pentru pace“ de Ciu Si-en, „Primăvara“ de Todor Po- 
pov, „Repetiție pentru concert“ de Mozart și alle cîntece ase
mănătoare au exprimat dragostea copiilor pentru pace, priete
nie, primăvară.

Simțămîntul de recunoștință pentru partid, părintele drag al 
tuturor pionierilor, a fost exprimat în „Cîntecul pionierilor pen
tru partid", ca de altfel in numeroase cîntece și dansuri din 
program.

Cînd ultimul cintec s-a sfîrșit, pe scenă au apărut gimnaști. 
Suplețea, elasticitatea, siguranța mișcării gimnsștilor au stir- 
nit via admirație a publicului. Aplauzele au izbucnit răsplătind 
pe micii gimnaști din plin.

Programul pionierilor a fost bogat. Echipa de dansuri a pre
zentat și ea două interesante numere.

Orchestra de copii a avut o contribuție de seamă la această 
festivitate. Ca și corul, orchestra a subliniat prin repertoriul 
său, cit de drag le este copiilor să se bucure de soare și de 
natură, de sport și de muzică.

Aplecați peste viori sau mandoline, acordeoane sau balalaici, 
copiii urmăreau cu atenție notele, cintind fără greș chiar și 
lucrările pretențioase.

La această festivitate pionierii nu au sărbătorit doar Ziua 
internațională a copilului, ci Și un alt eveniment: cu șase ani 
în urmă. Palatul Pionierilor din București și-a deschis larg 
porțile in fața micilor și noilor săi stăpîni. Șase ani de activi
tate a Palatului Pionierilor. Peste două mii de zile da activi
tate în fiecare cerc. In programul pe care l-au prezentat, 
pionierii s-au străduit să demonstreze că in acești ani au făcut 
mulți pași inainte.

program 
in aer liber al pa- 
de o parte și de 

cadru potrivit pen- 
șiruri ordonate, ar- 
Nicj măcar o șoap-
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de tractoriști. Călina lacob, 
șefa unei brigăzi de tractoare 
de la S.M.T. Salcea-Suceava, 
deși nu e de felul ei certă
reață, a spus răspicat colecti
viștilor din Scheia: „Noi nu 
semănăm un bob dacă nti ne 
aduceți sămînța tratată“. Dar 
această atitudine „încăpățî
nată" a șefei de brigadă nu 
displace deloc colectiviștilor, 
ci, dimpotrivă. „Dacă ar fi 
toți așa!“ își zic ei cind văd 
grija atentă a tractoriștilor 
față de ei.

„Dac-ar fi toți așa". Din pă
cate intr-adevăr, nu s’nt toți 
tractoriștii așa ! Ei, dar „pă
dure fără uscături“ nu se gă
sește, vor zice „nii și îndeo
sebi cei ce trebuie să se îngri
jească de înlăturarea uscătu
rilor, Pentru că, alături de 
șefii de brigadă de tractoare 
ca cei de mai sus și ca sute 
alții ca ei. mai 
puțini la 
potrivesc 
„încurcă 
etc. Dar 
vinovafi 
gadă munca nu e bine orga
nizată, cînd tractoriștii nu s’nt 
ajutați să facă lucrări de bună 
calitate, cînd colectiviștii și 
întovărășiri sînt nemulțumiți 
de lucrările făcute de tracto
riști.

Funcția de șef al brigăzii de 
tractoare este o funcție impor
tantă și de răspundere. Dar 
să ne întrebăm : Sprijină în
deajuns organizațiile U.T.M. 
recrutarea și pregătirea oa
menilor pentru această func
ție ? Se ocupă ele pe măsura 
necesităților de îndrumarea lor 
spre perfecționarea profesio
nală, spre ridicarea continuă a 
nivelului de cunoștințe politice 
și culturale, în așa fel incit 
toți șefii brigăzilor de trac
toriști să semene în muncă și 
comportare cu cei mai buni ? 
La această întrebare se poate 
răspunde în mod diferit, în 
fiecare S.M.T. sau G.A.S. Față 
de importanța muncii de 
U.T.M. în rîndul mecanizatori
lor, această întrebare însă, 
poate și trebuie să stea per
manent în atenția organizații
lor U.T.M.

Desigur că un șef bun al 
brigăzii de tractoare se spriji
nă cu nădejde pe umerii tracto
riștilor, îmbrățișînd inițiativele 
lor. îngrijindu-se de nevoile 
lor ca un adevărat tovarăș. 
De mare ajutor îi poate fi 
grupa utemistă din brigada de 
tractoare, atît în problemele 
de producție, cît și in alte pro
bleme, mai simple sau mai 
comnlicate, ale muncii cu oa
menii.

In agricultura noastră, care 
se dezvoltă pe drumul socia
lismului, șeful brigăzii de trac
toare are un rol important. 
Fiecare tinăr ce deține aceas
tă funcție s-o folosească 
pe un post de 
îmbunătățirea 
muncii 
listă a 
dicarea 
pentru 
trai al 
cesc din patria noastră.

„Scînteia tineretului“

sînt și unii, 
număr, cărora li se 
mai bine numele de 
lume“, 
ei nu
atunci cînd in

,.tirile brîu" 
sînt singurii 

bri-

ca 
luptă pentru 

continuă a 
de transformare socia- 
agriculturii, pentru ri- 

producfiei agricole, 
ridicarea nivelului de 
tuturor celor ce mun-

ir
în parc se lăsase amurgul. Soarele abia de mai po

leia vîrfurile pomilor. Festivitatea luase sfîrșit. Aleile 
parcului au fost îndată populate de grupuri gălăgioase 
de pionieri. In timpul spectacolul 
ascultind și privind. Acum, la jo

Crește producția 
de cărbune la minele 

de la Rovinari
Tinerele exploatări carbonifere 

de la Rovinari și Vărghiș cunosc 
o dezvoltare continuă.

Paralel cu descopertarea masi
vă a straturilor de lignit, la Rovi
nari producția de cărbune crește 
de la o zi la alta In 
1-23 mai minerii de la 
au extras cu 2,3 la sută mai mult 
cărbune decît în luna aprilie. O 
contribuție deosebită la sporirea 
continuă a producției de 
de la Rovinari o aduc 
Nicolae Vulpe, Martin 
Constantin Rusu, Nicolae 
va și alții.

Pentru a as’gura o producție 
și mai mare, cariera „la zi“ de 
la Rovinari este dotată cu noi 
utilaje. Recent la Rovinari au so
sit noi tractoare „Kirov“ de 80 
c.p., 8 noi autocamioane bascu
lante „Steagul Rcșu“, un exca
vator „Skoda“ cu cupa de 3 m.c. 
2 excavatoare sovietice Se-3 și 
altele.

perioada 
Rovinari

lignit 
minerii 

Bara. 
Vădu-

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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Proletari din toate țările, uniți-vă !
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Kari Jolan a salutat!

parlamentare inițiat de 
Suprem al Uniunii So- 
contribuit și contribuie 
la înțelegerea recipro- 
popoare pentru coexis-

Sovietului Suprem ai U.R.S.S.

de popoarele 
de a lupta 
lagăr al pă- 
pentru pace

cuvintul Vera 
Boianova, membru

In pag. Il-a
☆ Decada dramaturgiei 

originale. — O prezență 
vie.
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In pag. lll-a
☆ Spion și vită de 

muncă.
In pag IV-a

☆ SPORT

O nouă cetate
a metalului: Roman

Capricioasă primăuară au 
cunoscut anul acesta mele#- 
gurile moldovene / Cu toate 
greutățile impuse de natură 
in lunile primăverii, construc
torii de la Roman au înaintat 
cu lucrările.

DISCUȚIE LA ÎNĂLȚIME
Cînd întilnești un cunoscut 

tocmai acolo unde nu te aș
tepți, e firesc să te simți 
bucuros. Intîlnirea cu ingine
rul Hirșulescu a fost pentru 
mine o adevărată surpriză. II 
cunoscusem anul trecut la 
Constanța. Era activist al sec
ției muncitorești a Comitetu
lui regional U.T.M. Botezul 
de constructor îl primise la 
înălțarea centralei termoelec
trice din Hunedoara unde fu
sese șef de șantier. La chema
rea organizației, el a venit 
în stepele arse ale Dobrogei 
să muncească cu tineretul. 
L'-am regăsit acum la Șantie
rul Laminorului de la Roman.

Aici i s-a încredințat con
ducerea sectorului construcții.

Am urcat — împreună cu 
inginerul Hirșulescu și mește
rul Petre Grandabura — sus 
pe acoperișul halelor. De la 
înălțimea celor 18—20 m. 
poți vedea panorama incintă- 
toare a Romanului.

Alături de muncitorii cu ex
periență. am intîlnit pe aceste 
înălțimi utemiști ca Andraș 
Cristian și Ion Gherjum care 
au crescut și devenit con
structori de nădejde.

— Sistemul acesta de acope
rire a halelor cu plăci din 
prefabricate de beton cu ner
vuri e un procedeu sovietic — 
preciză inginerul Hirșulescu. 
El a fost aplicat pentru prima 
oară la noi în (ară pe șantie
rul nostru în 1954. Pe o linie 
de vagonet se transportă plă-

cile grele de beton ce cintăresc 
fiecare 150-160 kg.

— In proiect — începu a 
vorbi tov. Petre Grandabuta— 
era prevăzut un sistem de că
rucioare cu tamburi trase di
rect pe plăci. Acest procedeu 
ducea adesea la spargerea 
plăcilor. După multe frămin- 
tări, am ajuns la concluzia că 
instalarea unei linii de vago- 
net pe acoperiș este cel mai 
n'merit lucru pentru transpor
tul plăcilor. Prin aceasta trans
portul plăcilor de la atelierul 
de prefabricate se face in cea 
mai mare parte mecanizat. Pe 
șantier există multe așa-zise 
„greutăți mărunte" cărora dacă 
li s-ar da atenție, munca ar 
putea să meargă mult mai 
bine.

— Este bine să rețineți — 
interveni inginerul Hirșulescu 
— că plăcile pentru acoperiș, 
ramele de ferestre și alte pie
se le fabricăm in atelierul 
nostru de prefabricate care 
este in cea mai mare parte 
mecanizat. încă din perioada 
iernii noi am pregătit o ma
re cantitate de prefabricate 
pe care acum doar le montăm 
Din stocurile noastre de pre
fabricate am dat Și altor șan 
t:ere de la lași și Sinaia. Fă
ră prefabricate noi n-am fi 
putut înainta cu lucrările In
tr-im asemenea ritm.

De pe acoperiș am coborît 
în hale la montaje unde am 
făcut o

Comunistul
Negrila, șef de 
adă, utemiștii 

Constantin Vuvrea 
Gheorghe Dălănița 
și candidatul de 
partid, Mihai La- 
pușneanu lucrînd la 
cuptorul rotativ de 
la laminorul de 
țevi de la Roman.

nouă cunoștință.

TINAR MODEST 
nu-l cunoaște azi

UN
Cine' 

tînărul Tudor Păuiiescu ? Fo
tografiile lui au apărut de
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Dezbaterea
proiectului Statutului 
modificat al U.T.M.
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Fruntași 
în întreținerea 

culturilor
Peste 25.000 de tineri din

tele regiunii Craiova se întrec in 
cinstea Congresului U.T.M. Tine
rii colectiviști din Băilești, Ca- 
tanele, Bistrețu, Plosca, Poiana 
Mare, Isbiceni, Vișina Veche și 
alte localități au contribuit cu 
succes la terminarea primei pra- 
șile la porumb, floarea-soarelui, 
și la alte culturi prășitoare, pre
cum și a plivitului păioaselor. 
Echipa de tineret de la gospodă
ria colectivă din satul Plosca, de 
exemplu, condusă de Constantin 
Bulat, prășește zilnic cite 0,43 
0,50 ha în loc de 0,25 ha plani
ficate. Tinerii de la școala agri
colă din Băilești au prestat în 
timpul liber 500 ore de muncă 
voluntară, plivind 550 ha. culti
vate cu păioase la gospodăria 
agricolă de stat Afumați.

Urmind exemplul tinerilor co
lectiviști și întovărășiți, sute de 
tineri țărani muncitori cu gospo
dărie individuală din comunele 
Ciupercenii Vechi, Orodelu, Cuj- 
mir. Cetate, Bîrza și altele au 

i devenit fruntași în executarea lu
crărilor de întreținere a culturi
lor.

I

pentru călduroasa primire fă* 
cută delegației sovietice.

In cuvîntul său Aleksandr SteJ 
panovici Trofimov, deputat în 
Sovietul Uniunii, prim secretar al 
Comitetului regional Balașov al 
P.C.U.S., a vorbit despre faptul 
că oaspeții sînt adînc mișcați 
de primirea călduroasă făcută de 
poporul frate romîn și de aceea ei 
mulțumesc din toată inima pen
tru ospitalitatea de care se bu
cură.

Se aud aclamații în limbile ro« 
mînă, maghiară și rusă prin care 
participanții la miting își expri
mă dragostea față 
sovietice, hotărîrea 
neîncetat în marele 
cii și socialismului 
în întreaga lume.

Deputății sovietici au vizitat 
apoi renumitele clinici universi
tare clujene unde au fost întâm
pinați de acad. Aurel Moga, rec
torul Institutului medico-farma- 
ceutic, acad. Iuliu Hațieganu, 
acad. Gr. Benetato, prof. ar. I. 
Goia — medic emerit, prof. dr. 
I. Păcuraru, prof. dr. D. Căprioa
ră și alți profesori și medici și 
de personalul sanitar.

După vizitarea clinicilor, F. R. 
Kozlov, conducătorul delegației 
sovietice, a spus :

„Am fost impresionați de înal
tul nivel de pregătire al persona
lului medical al clinicilor. O ase
menea instituție este o mfhdrie 
pentru oricare țară".

Duminică seara membrlf dele
gației Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. au asistat la spectacolul 
cu baletul „Esmeralda“

La sfîrșit, deputății sovietici 
au felicitat călduros pe Interpre
ti și le-au înmînat buchete de 
flori.

ln centrul universitar Cluj
Membrii delegației Sovietului 

Suprem al U.R.S.S., care ne vi
zitează țara la invitația Marii 
Adunări Naționale, au fost dumi
nică oaspeții oamenilor muncii 
din orașul Cluj. Delegația a fost 
însoțită de tovarășii Gh. Vi- 
drașcu, membru în Prezidiul 
Marii Adunări Naționale, Al. Ro- 
gojinschi, deputat în Marea A- 
dunare Națională, precum și de 
I. G. llin, secretar al Ambasadei 
Uniunii Sovietice la București.

In Gara Cluj, un mare număr 
de locuitori ai orașului au intîm- 
pinat călduros pe solii poporului 
sovietic. Pe peronul gării oaspe
ții au fost salutați de tovarășii 
V. Vaida, prim secretar al comi
tetului regional Cluj al P.M.R., 
N. Careja, vicepreședinte al sfa
tului popular regional, deputății 
Marii Adunări Naționale, P. Jur- 
că, președinte al sfatului popular 
orășenesc, acad. Raluca Ripan, 
prof. L. Banyai, N. Goldberger, 
activiști de partid și de stat.

In piața gării a avut loc un 
miting la care au participat nu
meroși locuitori ai orașului.

Deschizînd mitingul, tov.
Jurcă a subliniat că schimbul de 
delegații 
Sovietul 
vietice a 
din plin 
că între 
tența pașnică între state, pentru 
triumful unei păci trainice în 
lume.

Pioniera 
pe oaspeți în limba rusă.

A luat apoi 
Rincinovna 
în Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., deputată în Sovietul 
Naționalităților, ministrul Sănă
tății al R.A.S.S. Buriat-Mongole, 
care a adresat un salut partici- 
panților la miting mulțumindu-le

In orașul de reședință al R.A.M.
La hotarul comunei Ungheni, 

punctul de „frontieră“ dintre re
giunea Cluj și Regiunea Autono
mă Magh.ară, ieri dimineață au 
sosit numeroși oaspeți. Printre 
cei prezenți se ailau tovarășii: 
Csupor Ludovic, membru al C.C. 
al P.M.R., prim secretar al comi
tetului regional de partid al 
R.A.M., Bugy Păli, președintele 
sfatului popular regional, docto
rul Andrăsofszki Tibor, directorul 
Institutului Medico-farmaceutc, 
precum și alte personalități.

Delegația Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. este .ntîmpinată cu tra
diționala pîine și sare. Urmează 
îmbrățișări, flori, strîngeri de 
mîini,

La sfatul popular regional, to
varășul Bugy Păli, adresîndu-le 
oaspeților un călduros „Bine ați 
venit“, a vorbit apoi despre dez
voltarea din punct de vedere eco
nomic, social și cultural a Regiu
nii Autonome Maghiare.

„Dacă în 1945 în regiunea noas
tră — a spus el — existau peste 
60.000 analfabeți, azi, vă pu’em 
spune, dragi oaspeți, că abia de-i 
mai putem găsi ici-colo. Nu este 
departe ziua cînd în regiunea 
noastră va dispare complect 
analfabetismul“.

Tovarășul F. R. 
cătorul delegației 
prem al U.R.S.S., 
numele întregii delegații pentru 
calda primire făcută. Apoi mem
brii delegației au vizitat fabrica 
de mobile „Simo Geza", unde au 
fost intîmpinați cu entuziasm de 
către o delegație de muncitori, în

Kozlov, condu- 
Sovietului Su- 
a mulțumit în

frunte cu directorul fabricii, Ma- 
gyari Carol, care le-a vorbit des
pre dezvoltarea acestei fabrici.

Membrii delegației au vizitat 
secțiile fabricii, au urmărit con
dițiile de muncă create muncito
rilor, s-au întreținut- prietenește 
cu aceștia, interesîndu-se de pre
ocupările lor. Astfel, în secția 
montaj dulapuri, oaspeții au pu
tut afla că se folosește pe scară 
largă metoda sovietică Covaliov. 
Muncitori ca tînărul Szedersi La. 
jos își depășesc zilnic sarcinile de 
plan cu peste 200 la sută.

A urmat apoi un entuziast mi
ting, care va rămîne multă vre
me în amintirea celor prezenți. 
Au luat cuvîntul: Kurta Sandor, 
președintele comitetului de între
prindere și Rutz lanoș, muncitor 
fruntaș în întrecerea socialistă. 
Intîmpinați cu vii aplauze au 
luat apoi cuv ntul tovarășii: F. R. 
Kozlov, A. I. Savonian și V. E. 
Lobanok, care au mulțumit mun
citorilor pentru primirea făcută și 
pentru daruri.

In după amiaza aceleiași zile, 
oaspeții au vizitat Institutul Me- 
dico-Farmaceutic, de la a cărui 
înființare s-au împlinit ieri 11 
ani. O parte a delegației a vizi
tat G.A.C. din comuna Curteni, 
raionul Tg. Mureș.

Seara, în sala Teatrului Secu
iesc de Stat, oaspeții au asistat 
la un minunat program prezentat 
de către artiști amatori din re
giune.

MIRCEA MUNTEANU 
corespondentul „Scinteii tine

retului“ pentru Regiunea Auto
nomă Maghiară

Foto : RADU COSTIN
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De ce nu sînt de acord cu propunerea tov. Singer“1J
Vreau să spun de 

că nu împărtășeasc 
varășului Alexandru 
propune ca „în cazul în”care co
mitetul raional (orășenesc) nu 
confirmă hotărîrea de excludere, 
comitetul raional (orășenesc) este 
obligat să repună cazul în discu
ția adunării generale...“

Introducerea în Statutul U.T.M. 
a unui astfel de paragraf n-ar 
aduce nici un folos, în schimb 
ar complica în mod inutil rezol
varea justă a cazurilor utemiști- 
lor excluși din U.T.M.

In aprecierea cazului unui ute- 
mist comitetul raional sau oră
șenesc nu este ferit de greșeli. 
Totuși, cum arată experiența, 
greșelile de acest fel sînt mai 
frecvente în organizațiile de bază 
care uneori, din exces de zel, 
au exclus în mod nejOstificaf pe 
unii membri ai organizației.

Iată un caz petrecut în urmă 
cu două-trei luni, pe cînd lucram 
la comitetul raional U.T.M.

la început 
părerea to- 

Singer, care

Tîrgoviște. Utemista D. Emilia, 
telefonistă în comuna I. L. Ca- 
ragiale, pe motiv că de cîteva 
luni n-a luat parte la activitatea 
organizației și că nu-și plătise 
cotizația timp de șapte luni, a 
fost exclusă din U.T.M.

înainte, ea a muncit cu tra
gere de inimă, dar, într-adevăr 
timp de cîteva luni se delăsase 
complect. La aceasta au contri
buit două împrejurări: întîi, ea 
a rămas singură Ia centrala tele
fonică (schimbul nu-i sosise 
încă, ceea ce o lipsea de timp li
ber în cursul zilei), apoi din ne
glijență, comitetul U.T.M. n-a 
mai convoCat-o timp de mai mul
te luni la adunările generale ale 
organizației.

Cînd s-a discutat cazul ei, un 
activist al comitetului raional a 
sfătuit adunarea generală să n-o 
excludă pe Emilia, ci, eventual, 
să-i dea o altă sancțiune. Totuși, 
adunarea generală nu a ținut 
cont de această părere.

Greșeala organizației de bază 
era evidentă. De aceea, comitetul 
raional a infirmat excluderea. 
Că noi nu am greșit o dovedește, 
printre altele, faptul că Emilia 
și-a îndreptat lipsurile și și-a re
luat activitatea în organizație.

Propunerea tovarășului Singer 
se contrazice cu prevederile art. 
13, paragraful d. din proiectul 
de Statut, unde se arată clar : 
„hotărîrile organelor superioare 
ale U.T.M. sînt obligatorii necon
diționat pentru organele inferi
oare ale U.T.M. și pentru toți 
membrii U.T.M.“. Or, după păre
rea tov. Singer, organizațiile de 
bază ar trebui să ia în discuție 
dacă hotărîrea comitetului raio
nal sau orășenesc este justă sau 
nu. Cred că nu poate fi accep
tată această propunere.
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ținut
GH. NEAGOE 

prim secretar al comitetului 
orășenesc U.T.M. Tîrgoviște

De hotărîri și chestionare n-am

HÎRTII
în loc de... calorii

la Școala profesională 
din calea Șerban-Vodă.

«* 
: 
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Tnchipuiți-vă o plenară a co
mitetului orășenesc sau o adu
nare cu activul — cum au avut 
Ioc nu o dată la Ploești. Oame
nii discută, critică neajunsurile, 
fac propuneri.

Sugestiile, propunerile intere
sante sînt introduse apoi în ho
tărîrile comitetului orășenesc. 
Deci, treaba va merge mai bine, 
utemiștii vor fi mai mulțumiți. 
Propagandiștii vor. afla lucruri 
mereu noi la seminariile orășe
nești și vor putea, la rîndul lor, 
îmbogăți cunoștințele utemiștilor. 
Brigăzile de tineret vor face u-n 
rodnic schimb de experiență ; din 
cînd în cînd,. cei mai buni ute- 
miști din întreprinderile mari și 
mici se vor distra împreună la 
reuniunile tovărășești organizate 
de comitetul orășenesc. Iar acti
viștii comitetului orășenesc, oa
meni activi și energici, vor fi me
reu în viitoarea muncii în între- 
Tjinderi, școli, în instituții.

Dar iată că uneori hotărîrile 
v/mî-n hotărîri — simple petece 
de hîrtie. De ce? Pentru că oa
menii chemați să le dea viață 
pierd timpul și-și irosesc forțele 
în treburi mărunte, așa zis cu
rente, se birocratizează și își fac 
iluzii că cele scrise în hotărîri 
există și în realitate.

In vara anului trecut 
stituit în mai multe 
deri din Ploești brigăzi 
■de economii. Comitetul 
n-a urmărit însă activitatea lor 
Din păcate, unelș din aceste bri
găzi și-au menținut existența doar 
în statistica comitetului orășenesc.

Să nu njerg mai departe de 
întreprinderea noastră. Noi avem 
și nu avem brigadă complexă de 
economii. Membrii brigăzii, tineri 
ingineri și tehnicieni, în frunte

s-au con- 
întreprin- 
complexe 
orășenesc

aucu tov. ing. Ion Munteanu 
făcut, de pildă, în cinstea lui 1 
Mai valoroase propuneri.

Și totuși brigada e co-nstituită 
formal, membrii ei lucrează fie
care pe cont propriu, nu acționea
ză ca un tot unitar.

La fel s-a întîmplat și cu in
struirea propagandiștilor de la 
cercurile de politică curentă. Pri
mul seminar ținut la comitetul 
orășenesc a fost pregătit temei
nic, propagandiștii au asistat la 
o expunere interesantă. Dar la 
al doilea seminar au primit doar 
sfaturi.

Rareori veneau la „Feroemail“ 
activiști ai comitetului orășenesc. 
Cînd veneau totuși, erau cople
șiți de așa zisele treburi cu
rente. O convorbire cu tov. Bră- 
gău se rezuma de obicei la coti
zații și primiri de membri.

— Cum stați cu cotizațiile? 
Aveți membri pentru vineri? Să 
știi că luăm „bătaie“ de la regiu
ne 1...

Și atît.
Pe bună dreptate s-a spus la 

recenta conferință orășenească că 
unii activiști au fost mai mult 
administratori decît conducători. 
Ca să „cunoască“ situația de pe 
teren , comitetul orășenesc ne tri. 
mitea chestionare bătute frumos 
la mașină, cu o sumedenie de 
întrebări: „Cîte brigăzi sînt... ?“ 
„In contul cărui an lucrează ?“. 
„Ce economii a realizat tinere
tul ?“ etc.

Asemenea hîrtii nu numai că 
încarcă cu sarcini inutile pe acti
viștii organizațiilor de bază, dar 
cred că împiedică biroul orășe
nesc să vadă adevărata situație, 
ÎI obișnuiesc cu o muncă la su
prafață. Tovarășii Matei, Dumi
trescu și alți membri ai biroului

dus lipsă...
fost serios criticați laau

rință pentru metodele lor 
cratice.

Citind proiectul Statutului mo
dificat al U.T.M., mi-am dat 
seama o dată maj mult de nece
sitatea ridicării la un nivel mai 
înalt al muncii comitetelor oră
șenești și raionale de U.T.M. In 
proiectul de Statut se arată o- 
bligația fiecărui membru al 
U.T.M. de a lupta împotriva me
todelor cancelarist birocratice de 
muncă, împotriva a tot ce frî- 
nează munca educativă și .orga
nizatorică vie in rîndul tineretu
lui. In prezent sarcina noastră 
este să dăm viață acestor preve
deri.

CONSTANTIN BUCUR 
secretar al comitetului U.T.M.

de la „Feroemail“ — Ploești

confe- 
biro-

Verificarea în practică 
a cunoștințelor teoretice

Studenții Facultății de finanțe 
și credit — secția credit —- de 
la I.S.E.P. „V. I. Lenin“-Bucu- 
rești, dîndu-și seama de rolul pe 
care îl vor avea în cadrul econo
miei naționale, ca viitoare ca
dre economice, muncesc cu mult 
elan pentru îmbinarea cunoștin
țelor teoretice cu practica.

încă din prima zi de practică, 
studenții repartizați la f” 
Băncii de Stat, T. Vladimirescu, 
s-au apucat serios de treabă. Pen
tru o cît mai bună cunoaștere a 
muncii practice, care se desfășoa
ră la B. St., fiecare student prac
ticant a fost repartizat pe lîngă 
un inspector de credite, 
ceastă ocazie studenții au 
prilejul să analizeze în 
practic pe teren activitatea între
prinderilor și org. economice, să 
scoată în evidență factorii care 
au dus la îndeplinirea planului

de producție și să facă propuneri 
pentru remedierea unor lipsuri 
constatate.

Zi de zi, studenții Stef Zvedei, 
Deman Eleonora, Floarea Petre 
și alții pătrund tot mai adînc în 
viața economică a întreprinde
rilor. Zilnic caietele de practică 
oglindesc activitatea desfășurată 
de studenți în cadrul practicii, 

filiala 'Referatele întocmite de studenți 
pe baza constatărilor făcute pe 
teren confirmă interesul și entu
ziasmul cu care lucrează stu
denții pentru verificarea în prac
tică a cunoștințelor teoretice.

Păstrînd ritmul acesta de mun
că, studenții vor învăța pînă la 
sfîrșitul practicii multe lucruri 
noi și-și vor cimenta cunoștințele 
însușite la cursuri.

Corespondent
ȘTEFAN GAGIU

JF. nnga 
Cu a- 

avut 
mod

O nouă cetate a metalului : Roman
Urmare din pag. I-a

Ce nu ne-a scris
instructorul raional

Despre sarcinile instructorilor 
raionali U.T.M. în munca lor cu 
fiecare organizație de bază s-a 
mai scris în ziarul nostru. Pre
cum se știe, instructorii raionali 
au datoria de a controla și îndru
ma munca organizațiilor U.T.M. 
privind toate laturile ei de activi
tate : producție, învățământ poli
tic, viață de organizație, muncă 
culturală etc. Activitatea lor tre
buie să fie multilaterală.

*

cîtva timp, la redacția 
nostru a sosit o scrisoare

Acum 
ziarului 
din partea tovarășului Badea Con
stantin, instructor al Comitetului 
raional U.T.M. Curtea de Argeș. 
El ne scria printre altele: 
discuțiile purtate cu unii 
din comuna Poenari am 
că activitatea culturală de masă 
în această comună este nesatis
făcătoare. Comitetul organizației 
de bază U.T M., în frunte cu se
cretarul, desfășoară o slabă mun
că politică în rîndurile tineretu
lui. Utemiștii nu constituie un e- 
xemplu pentru ceilalți tineri din 
comună în ceea ce privește parti
ciparea lor la diversele acțiuni 
culturale ca : programe artistice, 
conferințe, citirea 
bibliotecă etc.“ .

Era de așteptat 
are, să se arate 
structorul pentru îndreptarea aces
tei stări de lucruri. Spre surprin
derea noastră scrisoarea se în
cheia cu următoarea concluzie: 
„Sfatul popular trebuie să anali
zeze lipsurile existente în comuna 
Poenari privind munca culturală 
și să ia măsuri concrete pentru 
îmbunătățirea ei“.

Ce a făcut însă instructorul ra
ional Badea pentru ca tinerii din 
comuna Poenari să participe 
activ la viața culturală a comu
nei? Nimici S-a mulțumit să 
constate unele aspecte negative 
ale acestei probleme și să scrie 
„Scînteii tineretului" îi punem 
însă întrebarea: nu era el cel 
mai indicat să ia măsurile 
necesare ?

Redacția ziarului, primind scri
soarea respectivă, a făcut cunos
cut comitetului raional lipsurile 
existente în comuna Poenari, iar 
comitetul raional a trimis la rîn
dul său un alt instructor raional 
pentru a rezolva semnalul critic 
primit. Tovarășul Laiota a mers 
în această comună și a constatat

„din 
tineri 
dedus

cărților de la

ca. în continu
ée a făcut in-

că rădăcina tuturor lipsurilor 
muncii tineretului se datorește 
lipsei unei vieți regulate de 
organizație. Adunările genera
le nu s-au ținut cu regula
ritate. în nici una 
nu s-a făcut o analiză serioasă 
a activității tineretului 
cultural. Tovarășul Laiota,'luînd 
legătura cu organizația de partid 
din comună și cu sfatul popular, 
a luat și măsurile necesare pentru 
intensificarea participării tineretu
lui la munca culturală. Aceste 
măsuri puteau fi luate tot atît de 
bine și de tovarășul Badea încă 
cu mult înainte și astfel comitetul 
organizației U.T.M. din Poenari ar 
fi fost ajutat să înțeleagă mai din 
vreme importanța participării ac
tive a tineretului la activitatea 
culturală a comunei și deci să 
muncească ca atare.

Superficialitatea, munca forma
lă sînt lipsuri care îngreunează 
activitatea și care transformă pe 
unii activiști ai organizației noa
stre în simpli funcționari care 
își reduc activitatea la a înregis
tra și a transmite.

Fără a avea pretenția să anali
zăm activitatea tovarășului Ba
dea în ansamblul ei, acest lucru 
aparent mărunt, conținutul scri
sorii amintite mai sus, lasă să 
se întrevadă tendința lui de a 
munci într-un fel asemănător aces
tei categorii de activiști.

M. CALIN

din ele

pe tărîm

nenumărate ori la panourile 
de onoare. Păunescu nu 
decît 22 de 
nele „Republica" 
pitală — 
meseria de 
constituit pentru el prima 
școală a vieții. Terminînd de 
montai partea electrică a la
minorului de 3 țoii, a plecat 
de aici cu un grup de munci
tori la fabrica de ciment de 
la Fieni apoi la cea de la Bi- 
caz, iar din iunie 1953 lu
crează aici la laminor. Rar 
găsești un loc pe șantier unde 
Păunescu să nu fi întins re
țeaua electrică sau să nu fi 
montat măcar un fasung. De 
numele lui este legată activi
tatea primei brigăzi de tine
ret de pe șantier. Era un timp 
cînd șantierul ducea mare lip
să de electricieni. Atunci Pă
unescu a luat inițiativa creă
rii unei brigăzi. Unii dintre 
cei din brigadă de-abia ve
niseră de la țară pe șantier, 
alții lucrau în alte meserii. 
Constantin Cazacu lucrase pî
nă atunci la dulgherie, Nicolae 
Crăcan la instalațiile de apă 
etc. Important este că Pău
nescu a știut să trezească în 
sufletul tuturor o dragoste 
deosebită pentru meseria de 
electrician. împreună cu oa
menii pe care i-a calificat — 
ajutați de maiștri și ingineri 
— el a montat tablourile de 
distribuție și grupurile con- 
vertizoare, a făcut instalațiile 
de lumină pe fermele metali
ce, pe rețeaua de distribuție, 
în timp ce învăța pe alții 
meseria, el însuși urma școa
la de calificare de gradul II. 
Nu de mult a dat și examen 
de ajutor de maistru. Studi
ind documentele Congresului 
al 11-lea al P.M.R., Păunescu 
s-a gîndii mult la reducerea 
prețului de cost. După ct- 
teva zile își adună tinerii 
din brigadă și le vorbi 
despre documentele Con
gresului, despre faptul că el 
are de gind să ceară reducerea 
normei de timp. După con
sfătuire, Păunescu a venit la 
organizația de partid a șantie
rului să aducă la cunoștință 
hotărîrea luată de brigadă. A 
avut loc după aceea și un mi- 
ting-fulger. Alți muncitori, a-

are
Uzi-
Ca-

ani. 
din 

unde a învățat 
electrician — a

flînd hotărîrea patriotică a 
brigăzii de tineret, au cerut să 
li se reducă și lor normele. 
Odată cu venirea primăverii, 
lucrările de montare au sporit. 
Electricienii trebuiau să se îm
partă în două locuri distinc
te de muncă. Păunescu discută 
cu tinerii și le propuse să cre
eze o nouă brigadă. Comite
tul U.T.M. a fost de aceeași 
părere. Dar cine să fie ales 
responsabilul brigăzii ?

■— Nicolae Crăcan cred că 
e cel mai nimerit — spuse a- 
tunci Păunescu. E un băiat 
dezghețat și de cînd a venit 
in brigada noastră a învățat 
bine meseria.

Astăzi, la sectorul instalații 
electrice lucrează două bri
găzi de tineret. Păunescu 
stația de comandă nr. 3 
'•reierul perforatoarelor — 
Nicolae Crăcan la tabloul
comandă din hala nr. 5. între 
cele două brigăzi are loc acum 
o dîrză întrecere. Rezultatele 
nu s-au anunțat încă, dar 
Crăcan arde de dorința de a 
cîștiga măcar o dată întrece
rea cu prietenul care l-a învă
țat meserie.

CITEVA MĂRTURISIRI
Cu inginerul Gasler am stat 

de vorbă întîmplător. Discuția 
cu el a fost însă binevenită. 
El mi-a mărturisit că

la

iar 
de

„Scìntela tineretului“
pag. 2-a 29 mai 1956

Aspect de la schela Tătarii 
— rîul Coșna — unde se pre
gătesc plute de bușteni pentru 
fabricile de cherestea.

Ne scrm
corespondenții

:

: O

Toată, sau aproape toată, flora pămîntului strînsă pe cîteva 
hectare din pămîntul roditor al Clujului... o feerie de culori 
pe petalele celor mai diferite plante și flori — de la micuța 

și gingașa mimoza senzitiva (acărei petale se închid la cea mai 
mică atingere) și pînă la uriașul palmier pentru care a trebuit 
să i se ridice un adevărat palat de cristal. Fotografia noastră nu 
surprinde decît un colțișor din acest paradis al plantelor.

prost 
nr. 1
Aci, directorul școlii îți pune 

= în față un maldăr de scripte, 
atestate de contabil, de admi
nistrator, de medicul școlii, 
etc., etc., care susțin că mese
le servite au respectiv 3S00, 
4200, 4300 calorii... Dar mai 
bine să intrăm în sala de mese. 
Joi 17 mai, felul I : ...lipsește, 
deoarece zarzavaturile au so
sit tîrzlu, felul II: un fel de 
cremă de fasole de o culoare 
închisă, fără pic de grăsime. 
Cu mult curaj încerci să în
ghiți o jumătate de castron. 
Sînt însă destui aceia care re
nunță la astfel de acte necu
getate de „curaj". Iar pentru 
a da totuși o alură „distinsă" 
meniului, există și felul III: 
o bucată de cocă cu marme
ladă, numită... melc.

Poate că astăzi a fost 
doar un accident ? Dar din în
seși hîrtiile administrației șco
lii se poate vedea că de vreo 
10-15 zile (și aceasta o confir
mă și directorul școlii) can
tina n-a mai ridicat came de 
la abator. De ce n-a încercat 
atunci conducerea școlii să a- 
ducă acest fapt la cunoștința 
organelor competente ?

In sfîrșit, lista de bucate de 
la școala profesională nr. 1 a- 
mintește pompos despre cior
be „â-la-grec“, budinci de griș 
cu sirop și alte specialități 
culinare.

Ar fi de așteptat nu alte 
liste, ci... măsuri reale pe care 
să le ia organele în drept față 
de aceia care își permit să-și 
bată joc de alimentația tineri
lor muncitori.

M. ZONIS

:

:

Arătătoarele ceasornicului 
vestesc ora prînzului. Un abur 
ademenitor de mîncare aran
jată cu mirodenii îți mină pașii 
spre sala de mese. Da, și as
tăzi, la cantina uzinelor „Ma- 
tyas Rakosi“ din Capitală, 
prînzul este bun: ciorbă de pur
cel și tocană de purcel. Dar ce 
se petrece la șirul de mese de 
lingă perete ? Mesenii, copii 
de 15-16 ani, elevi ai școlii 
profesionale, încearcă să ob
țină un supliment. Oare mîn- 
carea a fost atît de reușită în- 
cît îndeamnă la o nouă porție? 
Nu, departe de acest gind. 
Ciorba de cartofi și iahnia de 
fasole n-au emis niciodată 
pretenția de a fi în stare să 
stîrnească o asemenea plăcere 
gastronomică. Dar, este nor
mal ca atunci cînd nu te sa
turi să mai ceri de mîncare.

Cînd o mîncare este banală 
săptămîni în șir, acuzi bucă
tarul, a cărui imaginație nu 
merge mai departe de ciorba 
de fasole și mîncarea de car
tofi, sau ciorba de cartofi și 
mîncarea de fasole garnisită 
uneori cu o bucățică de salam. 
Dar cînd timp îndelungat se 
servește o masă proastă, in
consistentă, sub nasul organe
lor răspunzătoare din uzină 
care afirmă că se ocupă de 
masa tinerilor muncitori, este 
nevoie ca cei responsabili să 
fie chemați la ordine.

Dar lucrurile stau și mai

:

e 
:

:

:

:
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: »Pentru bucuria 
prietenilor cărjii

Nu de mult, în str. Cristian Teii 
nr. 9 din București s-a deschis o 
nouă bibliotecă raională. Inițiativa 
luată de comitetul executiv și sec
țiunea culturală a raionului Sta- 
lin, a fost primită cu multă bucu
rie de cetățeni și copii — buni 
prieteni ai cărții.

Noua bibliotecă, amenajată cu 
mulf Rust într-o clădire spațioasă 
și luminoasă, este dotată cu peste 
7.000 volume pentru cititori ma
turi și cu 300 cărți pentru copii. 
Aici se pot citi și împrumuta cărți 
de literatură, cărți tehnice și de 
știință, medicină și ideologie, 
sport etc., în limbile romîriă, rusă, 
germană, maghiară, franceză și 
engleză.

Găsești în bibliotecă oameni cu 
preocupări diferite. Eugenia Ga- 
vrea, de pildă, este casnică, Ana 
Luca studentă, Mihail Stan — 
funcționar, iar Vera Iliescu, Dege- 
ratu Răzvan și alții sînt școlari.

Numărul lor crește pe zi ce tre
ce. Pentru buna funcționare a bi
bliotecii s-a format un comitet de 
sprijin, care muncește cu multă 
dragoste pentru popularizarea și 
răspîndirea cărților în cartier și 
raion.

:
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Punți indestructibile
Ascultam vorbindu-se despre 

puntea care unește popoa
rele romîn și finlandez.

Există o punte invizibilă, făurită 
de sufletul omenesc, capabilă să 
biruie distanțele, să apropie țări 
pe care hărțile le înregistrează 
la mari depărtări între ele. Des
pre această punte membrii dele
gației culturale romîne care 1 a 
vizitat recent Finlanda au vorbit 
ziariștilor. Cele 15 zile ale pre
zenței delegației în țara celor o 
mie de lacuri au prilejuit nume
roase manifestări ale unei priete
nii mereu mai trainice. Fiecare 
dintre vorbitori — Ion Pas, prim 
locțiitor al ministrului Culturii, 
acad. Eugen Bădărău, cîntăreața 
Ana Tălmăoeanu-Dinescu, regizo
rul Sică Alexandrescu și S. 
Simion de la I.R.R.C.S. — a 
pomenit fapte grăitoare despre 
căldura cu care delegația noas
tră a fost întîmpinată în cele 
mai diferite cercuri ale intelec
tualității finlandeze. Delegația a 
fost primită de președintele Re
publicii, Kekkonen, de președin
tele Consiliului de Miniștri, Fa- 
gerholm și de o serie de perso
nalități ale vieții politice. Dl. Kek
konen a arătat că Finlanda este 
peniru o colaborare prietenească 
cu Romînia. Caracteristic pentru 
atitudinea prietenească a con
ducătorilor finlandezi este fap
tul că premierul finlandez se in
teresa de situația însămînțărilor 
la noi, pe atunci îngreunată de 
ploi.

Dacă academicianul Eugen 
Bădărău a vorbit despre contac
tele pe care le-a avut cu oamenii

de știință finlandezi, în schimb ; 
artista Ana Tălmăceanu-Dinescu 
s-a referit la legăturile cu lumea 
muzicală, iar regizorul Sică Ale
xandrescu cu oamenii de teatru. 1 
Acad. E. Bădărău arăta că nu
meroși oameni de știință finlan
dezi manifestă dorința de a vi- ■ 
zita Romînia.

Ana Tălmăceanu-Dinescu este 
prima cîntăreață din Romînia 
care a apărut pe o 
landeză. Publicul 
primit cu căldură apariția ei, iar 
ziarele au publicat cronici deose
bit de elogioase.

Regizorul Sică Alexandrescu a 
petrecut cîteva luni în Finlanda 
punînd în scenă piesele „O scri
soare pierdută“ și „Ultima oră“. 
Piesele romînești s-au bucurat de 
un remarcabil succes, ele menți- 
nîndu-se pe afiș neobișnuit de 
mult.

scenă fin- 
finlandez a

deosebire de celelalte laminoare 
din (ară, la acest laminor, pes
te 90 la sută din volumul de 
lucrări sînt complect automa
tizate. Așa, de pildă, lamino
rul nr. 1 va fi comandat prin 
butoane de la 8 posturi de co
mandă, Un post va dirija tre
nul de role, altul pagla, un al
tul coja perforatorului etc. 
Toate posturile vor fi sincro* 
nizate între ele. Acest laminor 
se va număra printre marile 
laminoare ale Europei. Intr-o 
singură oră dl va putea pre
lucra zeci și zeci de tone de 
metal din care se vor fabrica 
sute și sute de metri de 
țeava. Nu va trece mult și de 
aici vor porni trenuri spre toa
te colțurile țării și peste hotare 
cu (evi care vor atinge în dia
metru pină la 400 mm. Ele 
vor îndestula șantierele petro
lifere, vor servi pentru noi re
țele de conducte pentru gaz 
metan și combustibil lichid, 
vor grăbi lucrările de irigare 
a cîmpurilor. Cetatea metalu
lui de la Roman va fi cu ade
vărat o mîndrie a Moldovei și 
a (arii întregi.
CONSTANTIN ANDREESCU 

corespondentul
Scînteii tineretului" pentru 

regiunea Bacău

Corespondent
MARIN SOTIR

în frunte cu 
și utemiștii 

Constantin 
Bratu — au

Membrii delegației culturale 
romîne care au vizitat Fin
landa au împărtășit multe 

impresii culese în această țară. 
Nu se poate vorbi despre prie
tenia romîno-finlandeză fără a 
se pomeni despre rodnica activi
tate
R.P-R. 
cinci 
acestei 
merită
culturale 
largi perspective. Programul de 
activitate, a cărui aplicare va în
cepe chiar în acest an, este larg 
și va permite o mai bună cu
noaștere reciprocă.

a Asociației Finlanda- 
care recent și-a sărbătorit 
ani de existență. Munca 
asociații, a membrilor ei, 
toată prețuirea. Relațiile 

romîno-finlandeze, au

Și-au instalat difuzoare
De curînd țăranii muncitori din 

Săhăteni-Mizil au avut o mare 
bucurie. Difuzoarele ce le-au fost 
instalate în casele lor de o echipă 
de electricieni — 
Mircea Zaharescu 
Matei Beloklavik, 
Focșa și Nicolae
prins a vorbi și cìnta.

Cu ajutorul G.A.S., care deți
ne o puternică stație de amplifi
care, mulți țărani muncitori din 
comună și din G.A.S. ca Sisoi 
Vădoi, Nica Dumitru, Grigore 
Vișoiu, Gh. Șuruban și alții și-au 
putut 
ințel-e

Corespondent
M. CONSTANTIN

instala difuzoare în locu-

O prezență vie
Spectacolul cu piesa „Atențiu

ne copii“ de Lucia Demetrius, 
prezentat în decadă de Teatrul 
din Orașul Stalin, oferă chiar 
și spectatorului nespecialist im
presia unui concert fără dirijor, 
în care peste o întreagă învălmă
șeală de sunete difuze, răzbate 
gingaș și continuu tonul pur al 
unui violoncel.

Intr-adevăr, piesa Luciei De
metrius prezintă unele dificultăți 
pentru reușita unui spectacol prin 
anumite slăbiciuni, dintre care 
unele de construcție dramatică, 
susceptibile la o critică mai aten
tă. Reflectînd o problemă impor
tantă a zilelor noastre — educa
rea tinerei generații, sensibilă la 
adierea a tot felul de vînturi — 
„Atențiune copii“ aduce în scenă 
oameni contemporani, luptîndu-se 
continuu cu slăbiciunile lor pen
tru desăvîrșirea frumuseții mo
rale proprie constructorilor socia. 
lismului.

Petre Damian, (interpretat în 
spectacol de Virgil Fătu), împo
triva primelor aparențe, e un om 
cu multă pasiune, capabil de dă
ruire, crezînd în mod sincer în 
sistemul de educație pe care-1 
face copilului său. Dacă însă gre
șelile sale și ale soției sale ca
pătă în mintea necoaptă a ado
lescentului proporții uriașe de 
slăbiciuni ale comuniștilor, a- 
ceasta, și în primul rînd aceasta, 
e marea sa vină. Piesa demon
strează un adevăr al vieții ; co
piii nu trăiesc în mod izolat în 
borcane de sticlă conform dorin
țelor și prescripțiilor unor părinți.

Ei oricând pot veni în contact cu 
influențe străine, dușmănoase și 
grija cea mare a educatorilor 
stă în îndreptarea sufletelor lor 
tinere pe calea justă a adevăru
lui socialist. Din păcate eroii pie
sei, generoși în intenții, suferă de 
o anumită uscăciune sufletească, 
anumită rigiditate și conflictul 
cel mare, ciocnirea care trebuia 
să se producă cu explozie, rămî- 
ne mai mult o controversă între 
oameni cu păreri diferite. Astfel 
apare conflictul central Petre Da- 
mian-Victor, Olga-Victor și în 
general tot ce-i legat de lupta 
eroilor înaintați ai piesei.

Regia — Ion Simionescu — 
s-a străduit evident să realizeze 
ideea piesei, sensul ei general. 
Dar viața eroilor n-a fost îmbo
gățită scenic, replicile n-au prins 
viață, sentimentele au rămas 
fără relief. E destul să dăm e- 
xemplul interpretei Olgăi Ceaușu 
(Stanca Braha) care a mers pe 
linia ieftină a melodramei, ofe- 
rindu-ne clișeul unei fetițe înșe
late în dragoste în timp ce Vic
tor (Aristotel Apostol) după o 
apariție corectă în actul I, ca
pătă treptat alura unui crai de 
periferie, preocupat mai mult de 
aranjarea afacerilor sentimentale 
și mai puțin de convertirea tî- 
nărului Mihuț ca o expresie a 
urii sale de clasă neîmpăcată.

Nu e în intenția acestor cî- 
teva rînduri de a face o cronică 
judicioasă spectacolului sau ana
liza literară a piesei; despre cu 
totul altceva vrem să vorbim. 
Cum am spus la început, în a- 
cest spectacol a răsunat, surprin-

zător în unicitatea sa, sunetul 
pur al unui violoncel.

In rolul energjcei și pasiona
tei directoare a creșei — Maria 
Pricopie — actrița Eugenia Efti
mie Petrescu a adus tot farme
cul personalității sale artistice, 
creînd o prezență scenică care nu 
poate fi uitată ușor.

Maria Pricopie este cea care 
îl avertizează pe directorul 
bricii asupra greșelilor sale 
educația fiului său, cît și în 
titudinea față de creșă. Ea 
tuiește caracterul primejdios 
lui Victor, ea devine sprijinul mo
ral al Olgăi ca și un reazim 
pentru Mihuț în fuga sa aventu
roasă. Aceste jaloane pot trasa 
un rol și încă unui interesant. 
Dar Eugenia E'ftimie Petrescu 
le-a unit într-o creație. Persona
jul a căpătat o viață autentică 
în care crezi, în care fiecare re
plică sau gest te emoționează an- 
gajant. Cu o remarcabilă sobrie
tate în expresie, ascunzînd sub 
calmul și stăpînirea aparentă un 
temperament năvalnic, adînc sen. 
sibil, actrița — cu zîmbetul și 
privirea ei caldă — a învăluit 
întreaga scenă. Astfel, Maria 
Pricopie a apărut ca cel mai lu
minos personaj al piesei, întru- 
chipînd dragostea exigentă a co
munistului față de oameni, sim
țul înalt al răspunderii care îl 
caracterizează, frumusețea sa mo
rală. Aceste trăsături mari și no 
bile s-au desprins din suma ges
turilor mici, a trăirii fiecărei si
tuații în parte, din orice apariție 
a ei Dacă în discuția cu Petre 
Damian (actul I) Maria Prico-

fa- 
în 
a-

i-n-
al

seara, Teatrul de Stat din Turda a prezentat j 
în cadrul Decadei dramaturgiei originale, spectacolul cu 1 
piesa „împărătița lui Machidon“, de T. Vornic și I. Pos- « 
telnicu, în regia lui Vintilă Rădulescu. In rolurile princi- j 
pale au apărut Gheorghe Radu (Machidon Olteanu), Nella J 
Comloșan (Maria), Puica Steriu (Lisaveta), Liana Simio- 1 
nescu (Frusina), Rodica G. Radu (Florica) și alții.
In fotografie: un moment din spectacol.

f Duminică :

II.

Geta Grapă a 
emoționant în
Ponor femeia

pie apare ca un om profund pre
ocupat de problemele muncii sale 
și la fel se relevă în raport cu 
Olga Ceaușu, Eugenia Eftimie 
Petrescu a creat în dialogul Mă
riei Pricopie cu muncitoarea Ca- 
trina Ponor — într-o frîntură de 
rol ca să ne exprimăm așa — 
imaginea unui om complex, de o 
deosebită căldură și bogăție su
fletească.

La rîndul ei, 
știut să releve 
rolul Catrinei
simplă lovită aspru de viață, pă
răsită de bărbat și nevoită să-și 
crească din greu cei trei copii, 
dar care ascunde sub logica ei 
frustă,- sub umorul mușcător și 
naiv rezultat din experiența vie
ții, o mare năzuință către feri
cire, o aspirație firească către o 
viață bună pentru ea și copiii ei

In mod firesc, fără ostentație, 
Maria Pricopie o ajută, o îm
pinge către această viață și me
ritul este în primul rînd al ac
triței care a însuflețit rolul.

In piesă există o singură re-

plică prin care directoarea creșei 
arată că și-a pierdut fiul în răz
boi și ni se pare încă o aluzie 
la aceasta. Dincolo de aceste re
feriri vagi, Maria Pricopie — 
Eugenia Eftimie Petrescu — nu 
uită nici o clipă că a fost o mamă 
și acest sentiment e proiectat pes
te întregul rol. Aceasta transpa
re din aplecarea sa duioasă asu
pra copiilor din creșă, din par
ticiparea 
lescenței 
trainică 
o mamă 
dul că Olga va avea un copil.

Jocul Eugeniei Eftimie Petres
cu ne dovedește de cîtă forță 
creatoare e capabil un actor cînd 
își trăiește intens rolul, cînd um
ple frazele și gîndurile cuprinse 
în replici, cu bogăția propriilor 
sale simțiri. Și îi sîntem recu
noscători pentru prezența ei vie 
și învăluitoare, care ne rămîne 
în amintire și după ce cortina a 
căzut.

directă la dramele ado- 
lui Mihuf, din fiorul de 
bucurie pe care numai 
îl poate înțelege la gîn-

MIRA IOSIF



Ce parere aveți despre creșterea 
și promovarea tinerelor cadre? Două întîlniri frumoase și Din raionul Rîmnicu Săraf

...7—0 la Piatra Neamț, II—0 
la Burdujeni, 6—0 la Focșani, 
8—0 la Cîmpina, 13—0, 14—0 
și 17—0 la București, 12—0 la 
Ploești, 10—0 la Galați, 7—0 la 
Pitești, 10—0 la Tr. Severin...

Aceste rezultate la scor, înre
gistrate în primele etape în cele 
10 serii ale campionatului repu
blican de fotbal pentru juniori, 
au fost de natură să provoace 
multă nedumerire și chiar în
grijorare celor care se ocupă în
deaproape de problemele de ju
niori și ;n special de mersul 
competițiilor juniorilor.

Nu mai este nevoie să subli
niem că în ultimii ani preocupa
rea pentru cadrele tinere a cres
cut și că datorită inițiativelor 
luate și a acțiunilor întreprinse 
au fost promovați o serie de ti
neri fotbaliști. Scorurile sem
nalate mai sus sînt simptome 
ale unor lipsuri care se mani
festă în acest campionat.

Stăteam de vorbă mai deunăzi 
cu antrenorul de stat CON
STANTIN TEAȘCA, un bun cu. 
noscător al problemelor de ju
niori, și — desigur — că ne îm
părtășeam îngrijorarea provoca
tă de „salturile“, din primele 
etape, căutînd să precizăm cau
zele :

După părerea mea, ne-a 
el. nu formula campiona- 
e de vină ci cu totul altce- 
Rezultatele surprinzătoare 
umbresc campionatul, cred

spus 
tului 
Va.
care 
că se datoresc următoarelor cau
ze : 1. Lipsa de grijă a unor co
lective față de problemele juni
orilor; 2. Lipsa de cadre tehni
ce și. deci, de pregătire cores
punzătoare ; 3. Diferența de va
loare si categorie din care pro
vin echipele“.

Intr-adevăr, constatările făcu
te pe teren de direcția de fotbal, 
rapoartele trimise comisiei cen
trale de fotbal, sezisările făcute 
de antrenori și activiști sportivi 
confirmă în mare măsură cele 
de mai sus. Sînt colective care 
și-au făcut o datorie de onoare 
de a se ocupa cu toată seriozi
tatea de juniori : Flamura Roșie 
Arad, Locomotiva și Știința 
C.lui, Flacăra Ploești, Progresul 
F. B. București, Tmărul Dina- 
movist București, Știința Timi
șoara, Locomotiva București, Di- 
namo Orașul Stalin etc. Aici, 
activitatea juniorilor are de-a- 
cum o tradiție și îi sînt asigu
rate condiții tot mai bune de 

■ desfășurare. Antrenori ca Stein- 
bach, Drăgușin, Gorgorin, Ure- 
chiatu (București), Munteanu șl 
Nagy (Cluj), Beke (Timișoara) 
Grosaru (Orașul Stalin), Tr. 
lonescu (Ploești), Dumitrescu 
111 (Arad), Manoiescu (Iași), 
Gologan (Pașcani) etc., își con
sacră tot timpul și toată price
perea lor găsirii și formării de 
noi și tot mai mulți tineri fot
baliști. Sînt însă și colective 
care dau dovadă de totală ne
păsare față de problema juniori
lor și participarea lor într-o 
competiție este doar formală. A- 
ceasta, pentru respectarea unor 
obligații. Anul trecut, Voința 
Focșani nu s-a mai prezentat în 
ultimele etape pentru că tot re
trograda și... de ce să se mai 
cheltuiască bani cu ea 1... Anul 
acesta, Constructorul Arad și 
Flamura Roșie, Bere Rahova 
București, de pildă; nu au avut 
la început echipe de juniori și 
cu greu și le au format, adunînd 
jucătorii de unde au putut. Era 
normal ca în asemenea condiții, 
jucătorii să se prezinte nepre- 
gătiți în campionat.

La comportarea nesatisfăcă
toare a multor echipe contribuie 
și alte două cauze. Prima este

lipsa de cadre tehnice-antrenori 
și instructori. Există colective 
care au antrenori special pentru 
juniori (Flacăra Ploești, Flamu
ra Roșie Arad, Progresul F. B., 
Știința și Locomotiva Cluj etc.) 
Altele nu au antrenori speciali, 
dar cei care se ocupă de primele 
echipe găsesc timpul necesar și 
pentru pregătirea juniorilor. 
Insă, sînt destul de numeroase 
echipele de juniori fără antre
nori sau instructori măcar (Me
talul 1 Mai Ploești, Voința Te
cuci, Progresul Călărași etc.) 
Munca de instruire merge destul 
de greu cînd de juniori se ocupă 
antrenorul primei echipe, dar ce 
să mai spunem atunci cînd ea 
este lăsată Ia voia întîmplării 
sau, ’cum e cazul Progresului 
Călărași, pe seama unui jucător 
de rezervă.

Numeroasele eliminări de pe 
teren și sancțiunile aspre care 
au urmat subliniază un alt as
pect îngrijorător : o slabă mun
că educativă în multe colective. 
Peste 30 de juniori au fost eli
minați și sancționați cu avertis
mente sau suspendări între 1-4 
etape. Pavel Constantin (Avîn- 
tul Fălticeni), Popa Constantin 
(Dinamo Bacău), Ungureanu 
Silviu (Flamura Roșie Buhuși) 
au fost avertizați pentru joc r>e 
riculos. Teodorescu Radu (Pro
gresul Rădăuți), Mihai Grigore 
Locomotiva Galați) au fost sus
pendați pe cîte 3 etane, iar Mu- 
reșan Nicolae (Metalul C. Tur- 
zii) pe 4 etape pentru injurii a- 
duse arbitrilor; Cernega Mihai 
(Locomotiva Galați) și Boteza- 
tu Vasile (Progresul Focșani;, 
Colțea Gheorghe (Metalul Ora
dea) și Czege loan (Recolta Sa- 
lonta), au primit suspendare pe 
cîte 2 etaoe pentru lovituri reci- 
proce. Băltăgaru Constantin 
(Flacăra Moinești), Filipescu 
Eugen (Dinamo BîrladL Vast- 
Iescu loan (Flacăra Moreni), 
Selejan Cornel (Locomotiva A- 
rad) și alții au fost suspendați 
pe 2 sau 3 etape pentru lovirea 
intenționată a adversarului.

Lista actelor de indisciplină si 
nesportivitate e mai mare, dar șt 
asa e suficientă pentru a subli
nia, în același timp, slaba mun
că educativă care se duce cu a- 
cești sportivi. Cum altfel poate 
fi calificată în aceste cazuri și 
activitatea organizațiilor U.T.M. 
respective, decît ca nesatisfăcă
toare ? Este știut că o educare 
sănătoasă a tinerilor fotbaliști 
creează condiții favorabile pen
tru o pregătire tehnică sportivă. 
Acolo unde există asemenea 
preocupare — și rezultatele sînt 
bune. Pot fi bune exemple pen
tru toți echipe ca Tînărul Dina- 
movist București, Flamura Roșie 
Arad, Progresul F. B„ Flacăra 
Ploești sau Știința Cluj, precum 
și tineri fotbaliști ca Nicolae 
Crișan și Papiu Alexandru car» 
sînt fruntași la învățătură. 
Exemple pot fi șf antrenorul 
Moisescu Jak (Progresul Cora
bia) care l-a scos de pe teren 
pe jucătorul Galan Alexandru 
pentru că a lovit un adversar 
fără ca arbitrul să-l vadă și deci 
să-1 sancționeze.

Iată așadar o serie de lipsuri 
care frînează desfășurarea cam
pionatului republican, cea mai 
importantă competiție a fotba
liștilor juniori. Desigur că ele 
trebuie să atragă atenția în mod 
deosebit. Se impun unele măsuri 
urgente. In primul rînd, colec
tivele sportive trebuie să-și a- 
nalizeze în mod serios activita
tea în direcția formării cadre
lor tinere, mai cu seamă lipsu
rile pe care le au în acest do.

meniu. Trebuie acordată mai 
multă grijă activității juniori
lor. asigurîndu-le acestora toate 
condițiile necesare: terenuri de 
antrenament, antrenori sau in
structori, echipament. Organiza
țiile U.T.M. trebuie să se preo
cupe mai îndeaproape de edu
carea fotbaliștilor juniori, să 
sorijine colectivele în munca e- 
ducativă.

Delegările trebuie mai judicios 
făcute, iar arbitrii au datoria nu 
numai sa se prezinte, dar să și 
presteze arbitraje bune, pentru 
că de la ei, din modul cum con
duc partidele, învață bine sau 
rau juniorii. Unii arbitri mani
festă nepăsare față de jocurile 
de juniori și nici nu se obosesc 

se prezinte, ea de pilda Fi- 
Nicolae (R. Vîlcea). Bagiu

să 
lip
N. (Lugoj). Andronescu (Bucu
rești) etc. De asemenea, comi
sia centrală de fotbal și direcția 
Fotbal din C.C.F.S. trebuie să a- 
nalizeze acest campionat și să 
precizeze caracterul lui: o com
petiție cu pronunțat caracter de 
masă sau o competiție pentru 
calitate. De această precizare de
pinde viitoarea evoluție a cam
pionatului republican de juniori.

PITRE MIHAILESCU

In decursul anilor am văzut 
multe meciuri în care nivelul jo
cului prestat de echipele noastre 
de fotbal a fost uneori bun, chiar 
foarte bun, alteori îngrijorător de 
slab. Cuplajele oferă de obicei 
două aspecte. Ori și „deschiderea“ 
și meciul „vedetă“ plac, ori — 
și aceqsta se întîmplă mai ales in 
ultima vreme — primul joc al cu
plajului entuziasmează, pe cînd 
celălalt nemulțumește. Duminică 
nsă nu s-a întîmplat așa. In tri

bunele stadionului Giulești. am
bele jocuri au impresionat pe nu
meroșii spectatori. Fazele de fot
bal „fair“ și cele 14 goluri con
stituie atu-uri concludente. In 
prima partidă am văzut din nou 
o echipă care anul acesta a obiș
nuit pe spectatori cu un joc mo
dern și eficace: Progresul C.P.C.S. 
Rezultatul se știe : Progresul 
C.P.C.S.-Flamura Roșie Burdujeni 
6—2 (3—2). Dar nici cel de al 
doilea joc nu a fost cu nimic in
ferior ca aspect, primului. Loco
motiva București și Dinamo Ora
șul Stalin s-au întrecut în a juca 
fotbal. Scorul de 5—1 cu care au 
cîștigat feroviarii dă impresia ce
lor care n-au vizionat jocul, că 
aceștia ar fi manifestat o superi
oritate categorică din toate punc
tele de vedere. Or, situația nu 
se prezintă chiar așa. Despre a- 
cest lucru aș vrea să vorbesc 
puțin.

In primul rînd despre învingă
tori. Locomotiva București a cîș
tigat datorită liniei de atac. Toți 
cei 5 înaintași feroviari — din 
care s-au distins în special Se-

redai și Olaru (prin eficacitate) 
și Filote (prin jocul inteligent, 
creator, prin cursele pe aripă) — 
au constituit un pericol permanent 
pentru poarta lui Bucur. Am con
statat la aceștia un progres sim
țitor în ceea ce privește trasul la 
poartă și în conducerea balonu
lui. Dar se pune următoarea în
trebare : care ar t'i fost situația 
dacă quintetul ofensiv feroviar 
n-ar fi dat satisfacție? Pentru că 
acest lucru s-a putut vedea dese
ori. Duminică compartimentul 
care „a mers“ a fost tocmai ata
cul. In schimb linia de apărare a

14 GOLURI

Concurs atletic
Comisia orășe

nească de atletism 
București a organi
zat duminică dimi
neața pe Stad onul 
Tineretului din Ca
pitală un concurs 
atletic la care au 
participat numeroși 
atleți și atlete din 
Capitală, lată cele 
mai bune 
obținute 
concurs:

100 m.

rezultate 
In acest

plat bă-

ieți Mănescu Pe
tre (Constructorul) 
11,5 sec.

înălțime băieți: 
Mărășescu Nicolae 
(C.C.A.) 1,65 m.

100 m. plat fete: 
Mogoș Georgeta 
(Metalul) 13,5 s.

5.000 m. plat: 
Dinu Cristea (Me
talul) I5'12"O.

800 m. plat bă
ieți : Dinu Marin 
(Metalul) 2’07”9.

Disc băieți: Bă
lan Cornel (Pro
gresul) 41,73 m.

1.500 m. plat : 
Moscovici Ferdi
nand (Progresul) 
3’57”0.

400 m. plat fete: 
Băltăgescu Silvia 
(Metalul) 59,5 sec.

In fotografie: Un 
aspect de la des
fășurarea probei 
de 100 m. plat. t

ALTE REZULTATE
f Progresul Oradea — C.C.A.! 
'■> 1. ]

Minerul Petroșani—Flamura ]
Roșie Arad 1—0. I

Știința Cluj—Dinamo Bacău j
1-0. j

Flacăra Ploești—Știința Ti-]

Locomotiva Timișoara-Pro- { 
( greșul Buc. 0—0.
' .1

(3-
I IM 

(
I
I

( mișoara 1—1.

fost foarte penetrabilă, nesigură și 
orientată greșit. Dacă dinamoviștii 
nu au înscris mai multe puncte, 
aceasta s-a datorat nu formei 
bune a apărării adverse, ci atacu. 
lui lor, care din punct de vedere 
al eficacității a deziluzionat. După 
părerea noastră, apărarea bucu- 
reștenilor nu a dat satisfacție. 
Peste Dodeanu și Macri s-a pu
tut trece în voie ca și peste Stan- 
cu. de altfel. Din linia de halfi 
l-am remarcat pe Bodo — impe
tuos, foarte muncitor. S-a putut 
vedea la apărarea feroviarilor un 
sistem dăunător. In prima repri
ză
țu se postase pe aceeași linie 
cu 
ceastă
pată mai mult de a închide spa
țiul porții în fața atacului advers, 
era firesc ca ea să nu poată aju
ta atacul. Pe teren, unsprezecele 
Locomotivei formase La un mo
ment dat două grupe: apărarea 
și linia ofensivă, despărțite între 
ele de un spațiu însemnat. Este 
explicabilă deci comportarea înain-

linia de halfi BodoNeam-

apărarea imediată. In a- 
situație, fiind preocu-

tașilor feroviari în prima parte a 
jocului. Dar, mai este o proble
mă. Și duminică, ca și în partida 
cu Știința Timișoara, Locomotiva 
București a jucat foarte bine nu
mai o repriză. De obicei, în prima 
parte a jocului, feroviarii atacă 
sporadic și ineficace, construiesc 
acțiuni negîndite. confuze. După 
pauză vedem cu totul o altă echi
pă. Ce se întîmplă atunci ? Jucă
torii „se păstrează“ în prima re
priză pentru a da totul în cea 
de a doua, sau „linia“ aceasta 
este indicată de antrenori ?

Fotbalul modern se bazează pe 
un spirit ofensiv in joc. Nu poate 
fi conceput un salt calitativ fără 
o astfel de concepție. Locomoti
va București are în lotul său o 
serie de fotbaliști tineri, talentați, 
care au fost pregătiți și orientați 
în anii trecuți tocmai spre un ast
fel de joc. Ei își pot pune în va
loare calitățile printr-o atentă în
drumare din partea antrenorilor.

Dinamo Orașul Stalin deși a 
pierdut la scor, a reușit să demon
streze totuși un fotbal frumos. O- 
mogenitatea compartimentelor a 
permis ca echipa să dovedească 
cunoștințele temeinice ale jucăto
rilor. Pasele precise, din viteză, 
o continuă mișcare a jucătorilor 
pe teren au destrămat de foarte 
multe ori apărarea Locomotivei. 
Ce păcat că fotbaliștii dinamoviști 
nu au putut finaliza acțiunile lor 
frumoase în cîmp I La acest ca
pitol, feroviarii au constituit un 
exemplu de la care și partenerii 
lor de joc au putut învăța.

R. CALARAȘANU

8 • La 2 iunie vor începe la p
£ Praga campionatele europene 8 
8 de baschet rezervate echipelor | 
8 feminine. In vederea acestei 8 
* mari competiții internaționale 8 
j, duminică dimineața a părăsit | 
8 Capitala, plecînd în R. Ce-g 
? hoslovacă, echipa reprezenta- 8 
§ tivă a R.P.R.

• In orașul Bled s-a des- ? 
fășurat de curînd meciul de 8 
șah Ia 10 mese între echipele i 
reprezentative ale R.P.F. Iugo- g 
slavia și ale R.F. Germane. Șa- 8 

| hiștii iugoslavi au ciștigat cu | 
8 
8 
8 8

8 scorul de 12«/,-7»/2.

CUPA ZIARELOR
In cadrul etapei a 4-a a 

„Cupei ziarelor“ s-au înregis
trat următoarele rezultate : 
Scînteia tineretului —
Informația Bucureștiului 4—0 
Direcția Presei-Agerpres 4—1 
Steagul Roșu—Elore 4—0

Meciuri amînate :
8 Sportul Popular—Romînia Li-1 
8 beră; Apărarea Patriei— 8
g Scînteia |
CJOO OO OO OO OO OO <300000OU <5000000000<30 OOOOOOG>

Pot fi spuse multe lucruri des
pre inijiativa sportivă din Rîm- 
nicu Sărat. Pentru a informa ci
titorii noștri, precum și unele or
gane direct interesate, am ales 
numai cîteva aspecte diverse, pe 
care le publicăm mai jos.
★ Tinerii din gospodăria agricolă 
de stat Răducești desfășoară o 
bogată activitate sportivă. Ei sînt 
ajutați foarte mult în această di-

ani din comuna Sălcioara, lorda- 
na Ștefan — comuna Buda, ab
solventă a școlii pedagogice etc.

Cit despre „activitatea® pe care 
o desfășoară acești „profesori de 
educație fizică" nu trebuie să mi
re. Este inexistentă. Ne miră 
însă ușurința cu care este privi
tă repartizarea profesorilor de 
educație fizică de către cei în 
drept.

recție de directorul 
gospodăriei, utemistul 
Vasile Andrei, el însuși 
un sportiv pasionat. 
Baza sportivă din co
muna Topliceni, masa 
de tenis cumpărată de 
curînd. la care se an
trenează cu regulari
tate tinerii muncitori 
din gospodărie, pre
cum și activitatea e- 
chiipei de fotbal ce ac
tivează în campionatul 
raionului Rîmnicu Să
rat — denotă atenția 
care se acordă aici 
mișcării sportive.
* Conștiinciozitatea în 

muncă este caracteris
tică 
cație fizică Dragomir 
tru din satul 
are numai 20 de ani, tînărul ab
solvent al S.M.T.C.F.-Galați dă 
dovadă de mult spirit de răspun
dere în acțiunile pe care le în
treprinde. Dragomir Dumitru nu 
este de multă vreme în mijlo
cul tinerilor din colectivul spor
tiv Recolta-Vîlcele. Cu toate a- 
cestea el a reușit să organizeze 
viața sportivă în sat pe baze te
meinice. Cu sprijinul utemiștilor, 
al tinerilor, s-a amenajat în cen
trul satului un teren sportiv în 
jurul căruia au fost sădiți sal- 
cimi. Pe această bază sportivă 
au loc întrecerile spartachiadei. 
Fotbaliștii, gimnaștii, voleibaliștii 
din satul Vîlcele participă cu 

" ile raionale.

1 Așa sînt unii oameni, grijulii cu ai 
! „lor".

Fac ei ce fac și pînă la urmă tot o scot 
la capăt. Grija... mare lucru e.

Iată de pildă un caz. Tînărului Aurel 
Drăgulescu i s-a năzărit să se facă pro
fesor de educație fizică. Nu are vreo cali
ficare în această direcție, dar ce contează. 
Pofta vine 
Și așa, la 
lescu-fiul, 
de a cărei 
ne îndoim, .__  r..... .
fitul in mină, a procedai__
— „Du-te fiule în comuna Bălăceanu și 
fă-te profesor de educație fizică dacă 
vrei tu. Veghez eu de aici, de la raion, 

1 ca totul să meargă

tînărului profesor de edu- 
" Dumi

rim satul Vîlcele. Deși

mîncînd — sună un proverb, 
insistențele lui Aurel Drăgu- 
Constantin Drăgulescu-tată', 
afecțiune părintească nici nu 
avînd firește... pîinea și cu- 

t „omenește“.

„i bine“.
Așa înțelege el și gata !

Hanrlhaî« La e9a,itate cu 
1 lailUUai: campioana mondială

Echipa feminină de handbal a R.P.R. a întîlnit 
duminică pe Stadionul Popular din Budapesta 
echipa R. P. Ungare, campioană mondială. Cei 
peste 15.000 de spectatori care au fost prezenți la 
acest joc au avut prilejul să asiste la un meci de 
o înaltă factură tehnică. întîlnirea s-a terminat la 
egalitate : 4—4 după ce la pauză handbalistele ma
ghiare conduceau cu 2—1. In repriza a doua spor
tivele din RP.R. au jucat excelent reușind să pună 
la grea încercare apărarea echipei gazdă. De re
marcat este faptul că echipa maghiară a condus 
la un moment dat cu 4—1, dar jucătoarele noastre 
nu s-au descurajat și au preluat inițiativa egalînd 
spectaculos prin Pădureanu și Jianu (2).

Elena Leuștean 
pe primul loc 

sala „Fruhlingshalle“ din Berlin s-a„ . ......... desfă
șurat sîmbătă și duminică dubla întîlnire interna
ționala de gimnastică dintre echipele mascpline și 
feminine ale R.P.R. și R D. Germane. Cele două
echipe și-au împărțit victoriile. In întîlnirea femi
nină echipa romînă a avut o comportare bună în- 
vingînd echipa germană cu 436,75 puncte la 433,25 
puncte In proba individuală gimnasta Elena Leu- 
ștean (R.P.R.) s-a clasat pe primul loc cu 75 puncte 
înaintea gimnastei germane Fottenhauer care a 
realizat 73,55 puncte. In competiția echipelor mas
culine, formația R. D. Germane a întrecut cu scorul 
635,35 puncte la 624,35 puncte echipa R.P.R. In 
clasamentul individual ordinea primelor 3 locuri a

Demagogul

La ședință...

...Și după vizită.

din satul Vîlcele participă i 
succes în competițiile raionale.

★ In comuna Obidiți tot mai 
mulți tineri și vîrstnici chiar, 
își pun întrebarea firească : ce 
se întîmplă cu echipa de oină ? 
Există motive pentru ca să se 
nască astfel de întrebări ? Fireș
te. Iată cîteva din ele: în anul 
1953 echipa de oină din comuna 
Obidiți s-a clasat pe locul II în 
finala pe asociația Recolta. Un 
an mai tîrziu, în cadrul campio
natului R.P.R. echipa a ocupat 
locul IV pentru ca în anul 1955, 
la Orașul Stalin, în finala pe ța
ră, echipa din comuna Obidiți să 
se claseze pe locul VI. Din an în 
an, echipa a regresat prezentîn- 
du-se astăzi mult mai slab în 
comparație cu anii trecuți. De 
ce ? Iată întrebarea pe care ti
nerii sportivi din comuna Obidiți 
o pun adeseori tovarășului Bălan 
Manolache — profesor de educa
ție fizică și antrenor de oină.
* Prin „grija" secției de învăță- 

mînt a sfatului popular al raio
nului Rîmnicu Sărat au fost 
„unși" ca profesori de educație 
fizică o serie de oameni care nu 
au nici o contingență cu sportul. 
Printre alții cităm cîteva cazuri: 
Ioana Oprescu — comuna Budu, 
Ivan Murachevici — Școala de 7

HALTERE: 11 NOI
RECORDURI REPUBLICANE

Duminică au luat sfîrșit în Ca
pitală campionatele republicane 
de haltere pe echipe. Și în acest 
an titlul de campioană a revenit 
echipei C.C.A. ai cărei halterofili 
au avut o comportare remarcabilă, 
totalizînd 13 puncte. Pe locul doi 
s-a clasat Dinamo cu 21 puncte 
urmată de Flamura Roșie cu 27 
puncte.

Cu prilejul competițiilor au fost 
stabilite 11 noi recorduri republi
cane. O frumoasă comportare a 
avut halterofilul I. Birău (Meta
lul), care a stabilit la categoria 
semiușoară 4 noi recorduri; 312,5 
kg. (la totalul celor 3 stiluri); 
97,5 kg. („împins“); 95 kg. 
(„smuls“) și 120 kg. („aruncat“). 
Merită subliniată performanța 
realizată de Silviu Cazan (C.C.A.) 
campionul categoriei grea. Record
manul nostru a obținut la stilul 
„împins“ 142,5 kg. (nou record al 
R.P.R.). (Agerpres)

i

Campionul lumii
"*l**XXW*XX*X*XX**&in^^ următoarea : 1. Werner (R.

TiTu de multe ori se întîmplă 
Jy ca în decurs de cîteva luni 

să obții patru victorii ră
sunătoare. B. Spasski a ocupat 
un loc fruntaș în turneul pentru 
campionatul U.R.S.S. din anul 
trecut. Jucînd în echipa Uniunii 
Sovietice — cîștigătoarea campio
natului lumii pentru studenți — 
a obținut cel mai bun rezultat 
personal. In turneul de la An- 
vers el a cucerit titlul de campion 
al lumii pentru juniori. In sfîrșit, 
a devenit mare maestru interna
țional.

de Salo Flohr 
mare maestru internațional

Aceste victorii uimitoare 
obținut în qnul trecut Boris 
Spasski, un tînăr de 18 ani, stu
dent la facultatea de ziaristică a 
universității din Leningrad.

De opt ani, cronicarii de șah 
precedau numele său cu cuvin
tele „cel mai tînăr“. La început 
el a fost cel mai tlnăr jucător 
de categoria întîia din Uniunea 
Sovietică, apoi cel mai-tînăr can
didat maestru și la 16 ani cel 
mai tînăr maestru internațional. 
Iar în prezent, Boris Spasski este 
cel mai tînăr mare maestru in-

D. Germană 107,70; 2. Nachtigal 
(R. D. Germană) 107,30. M. Bo
tez (R.P.R.) 106,45 puncte.

ternațional din lume. A avea ta
lent, chiar mult talent, nu este 
suficient pentru a participa cu 
succes cel puțin la un singur 
turneu (Spasski a jucat în con
cursurile arătate mai sus în to
tal peste 60 de partide). O partidă 
de șah este o luptă înverșunată 
a nervilor, lată pentru ce pregă
tirea "pentru un turneu se face 
nu numai la tabla de șah. Șa- 
histul trebuie să aibă totdeauna 
grijă de condiția sa fizică, să 
practice permanent sportul.

In acest domeniu Spasski este 
de asemenea „mare maestru"; 
el se ocupă de atletism și nu de 
mult a sărit în înălțime 1,80 m. 
Pe drept cuvînt, a spus în glumă 
marele maestru Alexandr Toluș, 
care este antrenorul său, că

Spasski a „sărit“ peste mulți 
maeștri și mari maeștri de șah ! 
In timpul turneului interzonal de 
la Göteborg, Spasski și-a petre
cut o mare parte din timpul liber 
la bazinul de înot, uitînd pentru 
cîteva ore farmecele tablei de 
șah.

Spectatorii au observat de 
multe ori că în timpul orelor 
lungi de luptă Spasski aproape 
că nu se ridică de la locul său 
și nu se plimbă cum fac mulți 
șahiști. Privirea lui îndreptată 
tot timpul asupra tablei de șah 
parcă încearcă să pătrundă în 
taina uneia sau alteia din poziții. 
Această stăpînire de sine, această 
capacitate uimitoare la un om 
atît de tlnăr de a-și concentra 
toată atenția asupra unui singur 
lucru, îi ajută lui Spasski să

facă față oricăror situații grele. 
Iar singele rece este un factor 
important al succesului.

In partida pe care Boris Spas
ski a jucat-o împotriva mea la al 
XXH-lea campionat al U.RS.S. 
a atacat prea riscant poziția mea. 
Atacul a fost respins și am tre
cut la contraatac, gusttnd cu an
ticipație bucuria victoriei. A fost 
insă de-ajuns să fac o singură 
mutare pripită, ca tînărul meu 
partener să reușească printr-o 
manevră abilă să înlăture pre
siunea și în loc de victoria aștep
tată am trebuit să înregistrez la 
activul meu o remiză tristă. Aici 
s-a văzut încă o particularitate a 
lui Spasski: cu cit este într-o 
situație mai grea, cu atît joacă 
mai bine. Este foarte greu să-l 
învingi.

Marele maestru își perfecțio
nează cu multă migală stilul. In 
„tinerețe“ el prefera o luptă po
zițională liniștită. Dar a înțeles 
curînd că pentru a obține suc
cese trebuie să fii mai multilate
ral. Atunci Spasski a început să 
studieze partidele maeștrilor, sti
lul combativ. După aceea adver
sarii lui au întîlnit un „alt“ 
Spasski, un jucător gata de atac, 
gata de a se arunca curajos în 
lupta în care interveneau compli
cații care nu puteau fi prevăzute.

Dar Spasski nu se ocupă nu
mai de șah și sport. Tînărul ci
tește mult, studiază cu succes la 
facultatea de ziaristică, iubește 
cu pasiune muzica, (foto B. Ut- 
kin după nr. 3 al revistei Soviet- 
schi Soiuz)

j La sediul comitetului 
( ional U. T. M. au fost 
f vocați o serie de tovarăși 
(muncesc sau se pricep in do-1 
(meniul culturii fizice și sportu-{ 
I lui. Printre alții a luat cuvin- I 
I tul și tovarășul Ion Călinescu! 
( care este secretar al comitetu
lui U.T.M. în comuna Bălțați j 
f și. în plus, membru în corni-j 
(tetul raional U.T.M. Să-l as- 
I cultăm deci. Se pare că spune j 

lucruri foarte interesante. In. 1 
i tr-adevăr.
ț „Tovarășilor 1 Nu că aș vrea ) 
I să mă supraestimez, dar... ve- { 
j deți tovarășilor, la noi la Băl- j 
(tați — și nu numai In Bălțați. 1 
( Aș 1 In toate satele care apar- j 
] fin de această comună, prin ] 
(grija mea, am amenajat baze) 
I sportive model, terenuri... j

N.R. De curînd, ta Amsterdam, 
a avut loc turneul candidaților 
pentru meciul cu campionul mon
dial M. Botvinik. Spasski a fost 
din nou cel mai tînăr participant 
la această selecție a celor mat 
buni zece făcători ai lumii, în- 
registrlnd două mari victorii: 
locul 4 la egalitate de puncte 
(9'h) cu al treilea clasat. El a 
fost de asemenea unicul jucător 
care a reușit să învingă pe ma
rele maestru V. Smîslov, ciștigă- 
torul turneului.

r t n v v. lllUUCIj ICI Cil Uri... | 
j Dar cîte lucruri nu m-am stră. j 
( duit să fac eu pentru spartachi- 1 
i adă I La noi tovarășilor. " j 
( ...Au trecut de atunci două ]
I săptămîni. Și, într-o zi. trăsne- > 
| tul să fi căzut pe capul Iova- 
(rășului Călinescu și tot n-ar fî 
l fost așa de rău. „Ce le-o fî 
} venit „ălora“ de la raion să
I vină așa, tam-nesam, in Băl- J 
fați. Se vede c-au venit să j 

[ vadă bazele sportive de care j .i ... m.am J
T- _ ... culmea \
— secretarul comi-
T M

s-a constatat ? j

(le-am vorbit.' Ait,
ars 1" — și-a zis în 

l tulburării -
(tetului U.T.M.
[ Ce anume
I Nici urmă de baze spor- 
( tive. In acest caz tinerii din 
I comuna Bălțați au de-a face cu 
( un demagog, în funcția de se- 
I cretar al comitetului U.T.M.
< .
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Lucrările celui de al 4-lea Congres 
al matematicienilor romîni

Duminică s-au deschis în aula 
Facultății de științe juridice a 
Universității ,,C. I. Pardon“ din 
Capita'.ă lucrările celui de al 
4-lea Congres al matematicienilor 
romîni.

La Congres participă numeroși 
oameni de știință din țara noas
tră — acădemlcierii. membri co
respondenți ai Academiei R.P.R., 
cercetători științifici, profesori și 
alti specialiști din domeniul ști
ințelor fizico-matematice. La 
Congres participă delegații de 
matematicieni din 19 țări, prin
tre aceștia se află oameni de 
știință cu renume mondial.

Cuvîntu! de deschidere a fost 
rostit de acad. prof. Traian Să- 
vulescu, președintele Academiei 
R.P.R., care a relevat contribuția 
importantă adusă de școala ma
tematică romînească la patrimo
niul științei universale prin opera 
unor cunoscuți savanți ca G. Ți- 
teica, D. Porapeiu. David Ema
nuel. Traian Lalescu și alții.

In continuare acad. prof. Tra
ian Săvulescu a arătat că tradi
ția școlii matematice rominești 
a fost continuată cu cinste de 
noua generație de matematicieni 
romîni care, în special după 
1948, au dat la iveală lucrări va
loroase atît în domeniul matema
ticilor pure, cît și în cel al mate
maticilor aplicate.

Acad. prof. Traian Săvu'.escu a 
salutat cu căldură pe delegații 
străini sosiți la Congres, subli
niind însemnătatea pe care o are 
pentru progresul științei posibi
litatea colaborării și contactului 
personal cît mai strîns între oa
menii de știință de pretutindeni, 
fără opriri și obstacole, într-o 
atmosferă de deplină încredere.

Noi vom continua fără înce
tare —a spus acad. prof. Traian 
Săvulescu — să făurim o știință 
pusă în slujba muncii creatoare 
și a păcii.

A luat apoi cuvîntul acad. S. 
Stoilov, președintele comitetului 
de organizare a Congresului. El 
a mulțumit de'.egaților din străi
nătate pentru acceptarea invita
ției de a participa la Congres și 
a subliniat că poporul nostru ve
de în acest Congres un simbol 
al strìngerli relațiilor de colabo
rare în viața internațională, un 
simbol al frăției între popoare.

A luat apoi cuvîntul acad. I. 
Murgulescu, ministrul Invăță- 
mintului, care a salutat Congre
sul în numele Consiliului de Mi
niștri al R.P.R.

Guvernul țării noastre — a 
spus acad. I. Murgulescu — ți- 
nînd seama de cerințele mari pe 
care tehnica le ridică în fața 
gîndirii matematice moderne, 
acordă o atenție deosebită și tot 
sprijinul sau învățămîntului și 
cercetării științifice în domeniul 
matematicii. Recent Congresul 
al II-lea al P.M.R. a subliniat 
importanța studiului matematicii 
pentru ridicarea nivelului învă
țămîntului de toate gradele, pre
cum și contribuția sporită pe care 
trebuie să o dea învățămîntul 
și cercetarea științifică la dez
voltarea economiei naționale și a 
culturii poporului.

Acad. I. Murgulescu a scos în 
relief importanța acordată as
tăzi, în învățămîntul nostru, stu
diului matematicii, precum și 
dezvoltarea învățămîntului mate
maticii și a cercetării științifice 
matematice în institutele de în- 
vățămînt superior și în institute
le de cercetări ale Academiei 
R.P.R.

Consiliul de Miniștri al R.P.R., 
a încheiat acad. I. Murgulescu, 
salută cu bucurie pe participanții 
la Congres și urează deplin suc
ces lucrărilor Congresului, cu 
convingerea că ele vor contribui 
la dezvoltarea științei matematice

pusă în slujba progresului și a 
fericirii popoarelor.

Au urmat cuvîntările de salut 
rostite de prof. N. Sălăgeanu, 
membru corespondent al Acade
miei R.P.R., din partea Univer
sității „C. I. Parhon“, prof. Ion 
Creangă, din partea Universității 
„Al. I. Cuză“ și Institutului po
litehnic din lași, prof. G. Călu- 
găreanu, membru corespondent al 
Academiei R.P.R., din partea U- 
niversității „Victor Babeș“ și 
Institutului politehnic din Cluj, 
prof. G. Gheorghiu, din partea 
institutelor de învățămînt supe
rior din Timișoara și prof. E 
Gergely, din partea Universității 
„Bolyai“ din Cluj.

Au luat apoi cuvîntul delegați 
străini, care au adus salutul oa
menilor de știință din țările res
pect ve și au subliniat convinge
rea lor că acest Congres va con
tribui la lărgirea relațiilor intre 
oamenii de știință din întreaga 
lume, la cauza păcii generale. 
Au vorbit : A H. Stone (Anglia). 
L. Vietoris (Austria), L. Godeaux 
(Belgia), K A. Popov (R.P. Bul
garia), Șen Kien-von (R.P. Chi
neză), O. Boruvka (R. Ceho
slovacă), G. de Rham (Elveția), 
A. Denjoy (Franța), K. Schroder 
(R.D. Germană). B. Segre (Ita
lia), M. Hukuhara (Japonia), D. 
Tamari (Israel), J. Karamata 
(R.P.F, Iugoslavia), K. Borsuk 
(R.P. Polonă), D. G. Bourgin 
(S.U.A.), G. Hajos (R.P. Ungară) 
și I. N. Vekua (U.R.S.S.).

Saluturile delegațiilor străine 
au fost primite cu aplauze pu
ternice.

S-a alcătuit apoi Biroul Con
gresului, compus din acad- S. 
Stoilov, președinte; prof. N. Teo- 
dorescu. membru corespondent 
al Academiei R.P.R., secretar; 
acad. O Mayer, acad. Gh. Vrîn- 
ceănu și acad. Gr. Moisil, membri.

In cursul după-amiezii de du
minică participanții la Congres 
au vizitat calculatorul electronic 
C.I.F.A. al Institutului de Fizică 
al Academiei R.P.R.

Seara Academia R.P.R. a ofe 
rit la Casa oamenilor de știință 
o recepție în cinstea participan- 
ților la Congres.

Lucrările Congresului au conti
nuat în cursul zilei de luni.

In ședința plenară de conferin
țe de dimineață, au prezentat re
ferate : 1. N. Vekua, membru co
respondent al Academiei de Știin
țe a Uniunii Sovietice, despre: 
„Teoria funcțiilor analitice gene
ralizate și citeVa aplicații ale ei 
în geometrie și mecanică“ ; prof. 
A. H. Stone, de la universitatea 
din Manchester despre: „Metriza- 
rea spațiilor cît“; prof. O. Bu- 
ruvka, membru corespondent al 
Academiei cehoslovace de științe 
despre: „Teoria analitică și con
structivă a transformărilor dife
rențiale liniare de ordinul 2” și 
prof. G. Călugăreanu. membru 
corespondent al Academiei R.P.R.: 
„Asupra structurii condițiilor de 
univalență a unei funcții anali
tice“.

Lucrările au continuat apoi în 
cele 5 secții ale Congresului: al
gebră și teoria numbrelor, anali
ză, geometrie și topologie, mate
matici aplicate, metodologie și is
toria matematicii, unde matemati
cienii romîni și străini au pre
zentat comunicări.

După amiază a avut loc o nouă 
ședință plenară de conferințe în 
care au prezentat referate prof. A. 
Denioy, membru al Academiei de 
Științe din Paris: „Asupra teo
remei lui Vitali“ și prof. Al. Ghi- 
ka, membru corespondent al Aca
demiei R.P.R. despre: „Reprezen
tarea spectrală a unei clase de 
operații liniare în produse și spa
ții Hilbert și în anumite spații 
local convexe“.

Lucrările Congresului continuă. 
(Agerpres)

O hofărîre a Prezidiului Sovietului Suprem Palmiro Togliatti 
a sosit la Belgrad

Congresul al

N. A. Bulganin l-a primit 
pe Duncan Sandys

MOSCOVA 28 (Agerpres). — TASS transmite: La 28 mai N. A. 
Bulganin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., l-a pri
mit pe dl. Duncan Sandys. ministrul Construcției de locuințe și au
toguvernării locale al Angliei, cu care a avut o convorbire.

D. Sandys era însoțit de W. Hayter, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Marii Britanii în U.R.S.S.

La primire a fost de față V. A.Kucerenko, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., care a participat la convorbire.

IIMea al Partidului Muncii 
din Albania

TELEGRAMĂ

„Excelenței Sa!e 
Domnului CamiHe Huysmans

Președintele Camerei Deputaților din Belgia
Cu prilejul celei de-a 85-a aniversări a zilei dv. de naștere, vă 

rog să primiți, domnule președinte, din partea Marii Adunări Na
ționale a R.P.R. și a mea personal cele mai calde felicitări.

Vă urez multă sănătate, fericire și noi succese în nobila dv. acti
vitate consacrată luptei pentru pace și prietenie între popoare“.

CONSTANTIN PÎRVULESCU 
Președintele Marii Adunări 

Naționale a R.P.R.

Informații
• Luni a sosit în Capitală la in

vitația Comitetului Național pen
tru Apărarea Copilului din țara 
noastră o delegație a mișcării 
naționale pentru apărarea copi
lului din Franța, care va parti
cipa la sărbătorirea Zilei Inter
naționale a Copilului în țara 
noastră.

® Duminică seara dl. Pierre 
Francfort, trimisul extraordinar și 
ministru plenipotențiar al Fran
ței la București, a oferit o recep-

ție la sediul Legației cu prilejul 
concertelor pe care le dă în țara 
noastră pianista franceză Nicole 
Henriot.

• Luni dimineața a plecat la 
Praga o delegație a cooperației 
meșteșugărești din țara noastră 
invitată să participe la cel de al 
II-lea Congres al cooperației 
meșteșugărești din R. Cehoslova
că, care va avea loc între 1—3 
iunie 1956.

(Agerpres).

Spectacolele de azi
CINEMATOGRAFE: Patria, V.

Alecsandri, Elena Pavel, Flacăra: 
Ganga ; Magheru, București, 8 
Martie, 23 August, 1 Mai ; Mîine 
va fi prea tîrziu; Republica, Fi- 
limon Sîrbu, I. C. Frimu, înfrăți
rea între popoare, Alex. Popov, 
Libertății: Melodii nemuritoare; 
Lumina, Miorița : Pe răspunde
rea mea; Central: Caravana; 
Victoria : La marginea orașului; 
Tineretului: Mînăstirea din Par- 
ma ; Maxim Gorchi: Mîini har- 
hice, Prin Siria, Vizita marinari
lor englezi la Leningrad, Studen
tul de pe bulevard ; Timpuri Noi: 
B filme romînești de desen ani- 
țnat; Grivița: Maclovia; Cultu

ral : Sarea pămîntului; Vasile 
Roaită, Olga Bancic: a 12-a 
noapte; Unirea; Nufărul roșu; 
Const. David: Pe baricadă; 
Alex. Sahia: Giuseppe Verdi; 
T. Vladimirescu: Vagabondul 
(seria l-a) ; Carpați: Recunoaș
tere pe fluviul Yan-Tzi; Arta: 
Ciocîrlia și Ilie în luna de miere; 
Munca, Popular : Saltanat; Mo
șilor : Umbre în port; Donca Si- 
mo : Cei doi; Ilie Pintilie, Aurel 
Vlaicu : Cercul diabolic; M. Emi- 
nescu: Infidelele; Volga: Acci
dentul ; 8 Mai: Urmărirea ; Coș- 
buc: Bancnota de 1.000.000 lire 
sterline.

Reducerea zilei de muncă 
pentru adolescenți

MOSCOVA 28 (Agerpres). — TASS transmite : în scopul îm
bunătățirii continue a condițiilor de muncă ale adolescenților în 
vîrstă de la 16 la 18 ani prin decretul Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S. ziua de lucru se stabilește la 6 ore începînd de 
la 1 iulie 1956.

Potrivit hotărîriî Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. plata muncii 
adolescenților pentru ziua de lucru redusă se face la fel ca și pen
tru ziua de lucru complectă a lucrătorilor de categorii corespun
zătoare.

Munca adolescenților în vîrstă de la 16 la 18 ani, admiși la 
munci în acord, se plătește la efectuarea acestor lucrări potrivit 
normelor de salarizare în acord, egale cu normele de salarizare în 
acord pentru muncitorii adulți, adăugîndu-se după salariul lor 
tarifar, plata timpului pentru întreaga zi de muncă, stabilită pen
tru muncitorii adulți care depășește ziua de lucru redusă pentru 
adolescenți.

Gocsa teprs apropiata wzită
a preșecM&uî

BELGRAD 27 (Agerpres). — 
Ziarul iugoslav „Nin“ a publi

cat declarația pe care Cocea Po- 
povici, secretar de stat pentru 
Afacerile Externe, a făcut-o ca 
răspuns la întrebarea cum apre
ciază călătoria în Uniunea So
vietică a președintelui Iugosla
viei, Iosip Broz Tito.

Cocea Popovici a declarat : Se 
știe ce mare însemnătate a avut 
călătoria de anul trecut a con
ducătorilor sovietici în Iugosla
via în vederea rezolvării cu suc
ces a problemelor deschise dintre 
cele două țări ale noastre și pen
tru întărirea păcii internaționale. 
Declarația Tito-Bulganin a pus 
relațiile noastre pe o temelie so
lidă proclamînd principiile inde
pendenței. egalității în drepturi, 
colaborării și neamestecului în 
treburile interne. Putem constata 
cu satisfacție că îndeplinirea cu 
succes a hotărîrilor prevăzute în 
Declarație a contribuit la colabo
rarea prietenească rodnică a ță
rilor nqastre, la o mai bună în
țelegere reciprocă și la afirmarea

Tito în U.R.S.S.
pe scară internațională a princi
piilor pe care se întemeiază re
lațiile dintre noi.

Apropiata călătorie a președin
telui Tito în Uniunea Sovietică 
coincide în timp cu evenimente 
internaționale excepțional de im
portanțe. Aceasta o dovedesc 
contactele din ce în ce mai dese 
dintre oamenii de stat cu răspun
dere din Europa și Asia, precum 
și recunoașterea de către repre
zentanții multor țări a principiu
lui coexistenței active ca temelie 
à politicii externe.

Se înțelege că în aceste condi
ții tratativele pe care președintele 
Tito. împreună cu Kardelj și alți 
colaboratori ai săi le va duce c.u 
conducătorii sovietici la Moscova 
vor fi o contribuție la eforturile 
ce se depun în găsirea de căi 
noi pentru asigurarea unei păc' 
trainice, încrederii internaționale 
și pentru descoperirea de noi po
sibilități pentru dezvoltarea cu 
succes a socialismului în întrea
ga lume.

La Zurich: Sârbâ£oarea interna|ioncdà 
a aviației

ZÜRICH 28 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 27 mai a avut 
loc la Zürich sărbătoarea inter
națională a aviației la care au 
participat forțele aeriene ale 
S.U.A., Angliei, Franței, Suediei, 
Olandei și ale altor țări. Parada 

clubu- 
stîrnit 
interes 
a par- 
Uniu-

tradițională organizată de 
rile de aviație elvețiene, a 
anul acesta un deosebit 
întrucît pentru prima oară 
ticipat la această paradă 
nea Sovietică.

La 25 mai pe aerodromul din 
Zürich a aterizat avionul de pa
sageri cu reacție sovietic „Tu-104“.

La 27 mai sărbătoarea a 
put cu zborul planoarelor și a- 
vioanelor sportive de cea i-.„- 
modernă construcție. Apoi au a- 
părut în aer avioane ale aviației 
franceze — avioane de vînătoare 
cu reacție rapide ,,Mystere-IV-A“, 
bombardiere cu reacție de tip 
„Vautour“. Aviația engleză a fost

înce-

mai

reprezentată prin avioane de 
vînătoare de tip „Hunter“, prin 
bombardiere grele cu mare rază 
de acțiune și prin alte avioane.

Apoi pe aerodrom a aterizat 
avionul de transport american 
„Globemaster“. Forțele aeriene 
americane au mai prezentat o 
serie de avioane militare: bom
bardiere, avioane de vînătoare 
cu reacție de tip „Sabre“ etc.

La apariția avionului „Tu-104“ 
pe aerodrom au răsunat aclamații 
de entuziasm. In acest moment 
a răsunat imnul de stat al Uni
unii Sovietice, toți spectatorii 
s-au ridicat în picioare, salutînd 
apariția avionului sovietic.

In încheiere participanții Ia 
parada aeriană au demonstrat cu 
măiestrie1 pe avioane de diferite 
construcții un pilotaj de înaltă 
clasă. Au avut loc de asemenea 
lansări cu parașuta.

Relatările unui tînăr german
Ziarul german de tineret „Junge Welt“ a publicat de curînd ț 

relatările tînărului Gerhard Klausing, care s-a refugiat în luna] 
mai anul trecut în Germania occidentală și s-a reîntors acum j 
cîtva timp în R. D. Germană. Cele trăite de Gerhard Klausing. >. 
aruncă o lumină edificatoare asupra vieții muncitorilor din re
publica de la Bonn, asupra provocărilor care sînt puse la cale 
acolo de către agenții spionajului american. Publicăm alăturat 
cîteva fragmente din relatările

Pînă în ziua în care m-am 
refugiat, am fost activist al 
organizației „Tineretul Liber 
German" din orașul Karl 
Marx. Am avut o muncă de 
răspundere, dar nu eram în 
stare s-o duc. La asta s-au mai 
adăugat neplăceri familiare 
care de asemenea nu am știut 
cum să le evit. In loc să caut 
un sfat, un sprijin la tovarășii 
mei, am ales calea minimei 
rezistențe : în mod laș am a- 
bandonat familia și pe prie
tenii mei, refugiindu-mă în 
Berlinul occidental, crezînd 
că am ales cea mai bună so
luție. Curînd mi-am dat sea
ma cît de mult m-am înșelat.

IN MAȘINA DE SPIONAJ

La 16 mai 1955 am ajuns 
în Berlinul occidental, neavînd 
pe atunci nici o idee despre 
constrîngerile la care sînt su
puși refugiații din Republica 
Democrată Germană. Pentru 
informațiuni, m-am adresat 
R.I.A.S.-ului (postul de radio 
al serviciilor americane de spi
onaj din Germania occidenta
lă). Aici am fost trimis la șe
ful secției de tineret, un oare
care Peter Herz. Herz a ma
nifestat un mare interes față 
de mine și înainte de a-mi da 
Informațiile cerute, mi-a pus 
surprinzător de multe între
bări cu privire la situația din 
R. D. Germană, 
despre structura
Liber German, despre unii

Mă întreba 
Tineretului

lui Gerhard Klausing.
. dintre activiștii noștri cu a- 

tita insistență îneît nu mi-a 
fost greu să înțeleg că e 
vorba de spionaj. Dar acesta 
nu a fost decît începutul.

A doua zi am fost îndrep
tat spre lagărul de primire de 
la Berlin-Marienfelde. Un a- 
dăpost sărăcăcios și o între
ținere mizerabilă este tot ce 
mi s-a oferit. Acesta era, așa
dar, „mărinimosul ajutor" ce 
se acordă refugiaților. Nume
le fiecăruia dintre noi a fost 
înlocuit cu un număr. Oame
nii au devenit astfel cifre.

Primele puncte care mar
chează drumul fiecărui refu
giat sînt așa numitele posturi 
de observație ale trupelor oc
cidentale de ocupație — bi
rouri de spionaj în care fie
care refugiat e „stors" și „dă- 
răcit". Americanii și englezii 
m-au interogat scurt și amă
nunțit.

Un oarecare Mr. Grey, care 
lucrează într-o clădire pe sta
dionul Olimpia, mi-a dat, în 
sfîrșit, a înțelege că aș avea 
puține perspective de a mi se 
acorda dreptul de „refugiat 
politic". Ar exista — spunea 
el — o oarecare șansă în a- 
ceastă direcție și anume să 
dai informații de spionaj des
pre situația din R. D. Ger
mană. Apoi m-a predat unui 
oarecare Mr. Harrison de la 
Radio, căruia trebuia să-i răs
pund în fața microfonului 
B.B.C. la cîteva întrebări, care 
se refereau la R.D.G. Din

BELGRAD 28 (Agerpres). — 
După cum anunță postul de ra
dio Belgrad, Paimiro Togliatti, 
secretarul general al Partidului 
Comunist Italian, a sosit la 28 
mai la Belgrad.

Paimiro Togliatti a fost întîm- 
pinat de Mialko Todorovici, mem
bru al Comitetului Centrai al U- 
niunii Comuniștilor din Iu
goslavia.

EnEIUUUJfrUL^

Conferința studenților . ■, 
din țările Asiei și Africii • 

a fost amînată •

La 26 mai, Comitetul inter- ■ 
: național de pregătire a con- •
* ferinfei studenților din Asia și ■ 
? Africa a hotărît să amîne pen- •
* tru o dată ulterioară ținerea • 
? conferinței care 
: deschidă la 26 
: dung. 
: Președintele
* declarat că unele țări invitate 
: și-au exprimat teama că con-
* ferința ar fi dominată de o a-
* numită tendință politică. Pen- 
: tru a lămuri această proble- 
? mă, Comitetul internațional de 
? pregătire va da publicității o 
: declarație în care va arăta că 
■ conferința nu este dominată

de vreun curent politic, ci ur
mărește discutarea problemelor o 
comune ale studenților. Ei și-a j 
exprimat convingerea că după j 
publicarea unei astfel de decla- ; 
rații un număr mai mare de j 
țări vor dori să participe la j 
lucrările conferinței. ;

Ia același timp, o delegație ; 
de cinci studenți aleși la un j 
miting din rîndurile delega- j 
țiilor studențești din Algeria.; 
Birmania, Laos, Senegal și; 
Sudan au sosit la Djakarta ve- ; 
nind de Ia Bandung, pentru ai 
cere președintelui Comitetului I 
internațional de pregătire în- : 
ceperea cît mai repede posibil : 
a lucrărilor conferinței. -

Comitetul internațional de * 
pregătire a conferinței studen- : 
ților din țările Asiei și Africii : 
a hotărît să amîne deschide- * 
rea conferinței pînă la 30 mai. *

trebuia să se • 
mai la Ban- •

comitetului a •
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? Noi mitinguri și demonstra- 
• (ii studențești în Japonia :
• După cum transmite postul
• de radio Tokio, răsipunzînd la 
‘ apelul Federației japoneze a

organelor autonomiei studen
țești, studenții din Japonia au , 
organizat Ia 26 mai o zi de Ț 
luptă împotriva încercărilor f 
guvernului de a introduce sis- î 
temui circumscripțiilor electo- f 
rale mici și împotriva înrău- ț 
tățirii legislației învățămîntu- Ț

o

: lui. î
La mitingurile și demonstra- ț 

țiile de protest care au avut f 
loc în această zi în întreaga ț 
Japonie au luat parte 200.000 î , . ...... ;O

:

de studenți. La 16 universități 
au avut loc greve. Studenții 
au cerut de asemenea interzi
cerea armelor atomice și 
hidrogen.

Soarta absolvenților 
japonezi

V

cu

caPresa din Tokio anunță 
pînă în prezent numeroase per
soane care au terminat în 
luna martie a.c. cursurile uni
versităților japoneze nu au gă
sit de lucru.

Din 50.000 de absolvenți ai 
învățămîntului superior numai 
2.900 au găsit de lucru după 
terminarea studiilor.

„Motive profesionale“ mi-a 
- spus Mr. Harrison — răspun

surile mele au fost deja for
mulate. Eu nu trebuia decît să 
le citesc... Dar „procedura de 
constringere“ 
cu aceasta.

In cursul 
constringere“ 
și pe la așa

n-a luat sfîrșit

„procedurii de 
trebuia să trec 

numitul birou de 
est al Partidului social-demo
crat german. Aici am consta
tat același lucru ca și la pos
turile secrete străine: intra
sem în angrenajul unei înde- 
mînatece mașini de spionaj. 
Mi s-au pus nenumărate între
bări cu scopul evident de a 
strînge date pentru activitatea 
provocatoare a biroului de est. 
Mai tîrziu, în repetate rînduri 
mi s-a oferit să devin spion, 
dar eu am refuzat.

Intre timp am fost mutat în 
lagărul tranzitoriu din strada 
Volkmer Tempelhof. Lagărul, 
situat într-o veche clădire de 
fabrică, se găsește într-o stare 
groaznică. Peste 20 de per
soane, femei, bărbați și copii 
din diferite familii sint în- 
ghesuiți într-o singură încă
pere. Nici urmă de igienă și 
curățenie: pături murdare, in
stalațiile sanitare defecte ca
racterizează aceste azile în 
care oamenii sînt constrînși 
să locuiască luni întregi.

MUNCA DE ROB 
IN MINELE GERMANIEI 

OCCIDENTALE

Am încercat de multe ori să 
găsesc de lucru, dar la orice 
ușă am bătut, a fost în za
dar. Situația nu s-a schimbat

o

:

TIRANA 28 (Agerpres). 
ATA transmite : La ședința 
seara zi'.ei de 26 mai a celui de 
al IlI-lea Congres al Partidului 
Muncii din Albania au continuat 
discuțiile la rapoartele de activi
tate al Comitetului Central, al 
Partidului Muncii din Albania și 
al Comisiei centrale de revizie.

In cuvîntările lor delegații la 
Congres au aprobat în unanimi
tate politica internă și externă a 
Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Albania care are drept 
scop dezvoltarea continuă a eco
nomiei și culturii Albaniei, avîn- 
tul bunăstării

în

din

materiale a po-

porului albanez, consolidarea pă
cii în întreaga lume. Vorbitorii 
au subliniat uriașa importanță a 
hotărîrilor Congresului al XX-lea 
al P.C.U.S. pentru activitatea 
practică a Partidului Muncii din 
Albania.

In ședința din dimineața zilei 
de 27 mai a luat cuvîntul Piro 
Kondi, președintele comisiei de 
validare. La Congres, a declarat 
el, au fost aleși 675 de delegați 
cu drept de vot deliberativ și 122 
de delegați cu drept de vot con
sultativ. Delegații reprezintă 
41.372 de membri și 7.272 de can
didați de partid. P. Kondi a sub
liniat că de la cel de al II-lea

Congres și pînă în prezent în 
partid s-au încadrat un 
considerabil de muncitori, 
a declarat Piro Kondi, 
îmbunătățită considerabil 
de întărire a compoziției 
du'.ui.

Congresul a aprobat în 
mitate raportul Comisiei 
lidare.

In ședința din dimineața zilei 
de 27 mai, a luat cuvîntul re
prezentantul Partidului Comunist 
Chinez. Cuvîntarea rostită de 
Țzen Șan, reprezentantul Parti
dului Comunist Chinez, a fost în- 
tîmpinată cu căldură.

număr 
Totuși, 
trebuie 
munca 
parti-

unani- 
de va.

Criză politică Președintele Kim Ir Sen 
va vizita Albania

Pakistanul de est
(Agerpres).—Chi-CARACI 28 , „ . .

na Nouă transmite : Președintele 
Republicii islamice, Pakistan, Is- 
kander Mirza, a dat publicității 
o proclamație în care suspendă 
Constituția în Pakistanul de est 
și își asumă administrația aces
tui stat. Guvernul Pakistanului 
de est și Adunarea legislativă a 
acestui stat au fost de asemenea 
suspendate. Președintele și-a a- 
sumat toate împuternicirile gu-

Pakistanului de 
și toate funcțiunile

est, 
gu-

vernului 
precum . 
vernatorului acestui stat.

Criza politică din Pakistanul 
de est a izbucnit în urmă cu cî
teva zile după discuții serioase 
în Adunarea legislativă a Pakis
tanului de est, președintele adu
nării a refuzat să aprobe discu
tarea bugetului propus de minis
trul principal al guvernului Pa
kistanului de est, Sarkar.

PHENIAN 27 (Agerpres). — 
China Nouă transmite: La invi» 
tația guvernului R. P. Albania, 
o delegație guvernamentală a 
R.P.D. Coreene în frunte cu 
Kim Ir Sen, președintele Consi
liului de Miniștri al R.P.D, 
Coreene, va vizita Albania.

lokusaburo: Politica Uniunii Sovietice
și a Chinei servește cauza păcii

MOSCOVA 28 (Agerpres). — 
TASS transmite: La invitația 
Comitetului sovietic pentru apă
rarea păcii o delegație a Comi
tetului Japonez pentru solidarita
tea țărilor Asiei vizitează Uniu
nea Sovietică. Scriitorul Tokusa- 
buro, secretar general al acestui 
comitet și membru al Consiliului 
Mondial al Păcii a declarat ur
mătoarele într-un inverviu acor
dat corespondentului ziarului 
„Pravda“:

Am aflat că autoritățile milita
re americane au experimentat 
bomba cu hidrogen în regiunea 
atolului Bikini în timp ce ne a- 
flam în drum spre Uniunea So
vietică.

Pe bună dreptate poporul ja
ponez își pune întrebarea : „In 
ce scopuri au experimentat 
S.U.A. această armă inumană ?“ 
Desigur în Occident se vor găsi 
oameni care vor încerca să justi
fice aceste acțiuni prin pretinsul 
„pericol comunist“. Insă ultime
le măsuri ale Uniunii Sovietice

pentru reducerea forțelor armate 
cu 1.200.000 oameni dezmint a- 
ceste afirmații mincinoase.

Japonia, ca și alte țări, vede 
că Uniunea Sovietică și China nu 
amenință pe nimeni, că întreaga 
politică internă și externă a aces
tor state servesc intereselor cau
zei păcii și fericirii tuturor oa
menilor.

In prezent ideile coexistenței 
pașnice între țări cu sisteme so- 
cial-politice diferite au pus stă- 
pînire pe mințile și inimile japo
nezilor.

Poporul japonez luptă pentru 
pace, el nu poate să se împace 
cu faptul că pe teritoriul țării 
sale continuă să existe baze mi
litare americane, care reprezintă 
o primejdie pentru independența 
națională a poporului japonez, 
pentru cauza păcii.

Sîntem convinși că 
dușmanilor colaborării 
ționale, ale dușmanilor 
japono-sovietice vor suferi 
eșec inevitabil.
învinge 1

Arestarea în Austria 
a 15 foști polițiști

VIENA 27 (Agerpres). — 
Toate ziarele din Austria anunță 
arestarea a 15 foști polițiști acu
zați de ucidere în masă a popu
lației evreești din orașele din 
Galiția: Kolomeea, Drogobîci, 
Stanislav, Strîi și altele. Acești 
polițiști au fost condamnați ca 
criminali de război și și-au is
pășit pedeapsa în Uniunea Sovie
tică. In luna noiembrie 1955 ei 
au fost predați autorităților au
striece pentru continuarea cerce
tărilor asupra activității lor, iar 
pînă acum au fost lăsați în li
bertate.

uneltirile 
interna- 

prieteniei 
un 

Cauza păcii va

A încetat din viață 
poetul sovietic 
Samed Vurgun

BAKU 28 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 27 mai, a încetat 
din viață după o boală îndelun
gată în vîrstă de 51 de ani, cu
noscutul poet sovietic Samed 
Vurgun, poet al poporului din 
Azerbaidjan.

Samed Vurgun a fost membru 
al C.C. al P.C. din Azerbaidjan, 
deputat al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., vicepreședinte al Aca
demiei de științe a R.S.S. Azer- 
baidjene, membru al conducerii 
Uniunii Scriitorilor din U.R.S.S., 
și al Uniunii Scriitorilor din A- 
zerbaidjan.

Vă informăm pe scurt din
TIRANA. — La 28 mai, Enver 

Hodja, prim secretar al C.C. al 
Partidului Muncii din Albania, a 
primit, la sediul Comitetului Cen
tral, pe John A. Thivu, ministru 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii India în R. P. Alba
nia.

ROMA.—La 28 mai, ora 14 (ora 
locală) în Italia s-au încheiat a- 
legerile pentru organele de auto
guvernare locală. După cum se 
știe. în cursul acestor alegeri 
urmează să se reînnoiască com
ponența a peste 7.000, de consilii 
municipale și 79 de consilii pro
vinciale. In momentul de față s-e 
procedează la numărătoarea vo
turilor. Rezultatele preliminare 
ale alegerilor se vor comunica 
la 29 mai.

PARIS. 'Agenția France

nici atunci cind avusesem 
toate actele necesare. N-am 
văzut altă ieșire decît să mă 
oblig să muncesc în minele 
Germaniei de Vest. Un mare 
afiș ademenitor, care poate fi 
văzut la toate oficiile de mun
că ale Berlinului occidental, 
m-a determinat să iau această 
hotărîre. Dar și de data a- 
ceasta m-am înșelat.

încă pe cind mă aflam în 
Republica Democrată Ger
mană, avusesem intenția să 
lucrez în mină. Pe atunci ce
rerea mea a fost respinsă, în- 
trucît nu am întrunit condi
țiile de sănătate. Aici în Vest 
însă nu existau impedimente 
de felul acesta, căci nimeni 
nu ține seama de sănătatea 
muncitorilor.

Am fost repartizat la mina 
Lothringen III-IV din districtul 
Bochum. Cind am intrat în 
încăperile unde trebuia să lo
cuiesc, am constatat numai 
decît că acest lagăr de barăci 
nu semăna de loc cu „splen
didele cămine ale tinerilor mi
neri“ descrise în afișe. încă
perea în care am fost cazat 
cu încă trei tineri era extrem 
de mică, neavînd decît puține 
mobile și acelea defecte. Ru- 
făria de pat și păturile erau 
murdare, pereții umezi...

Am sperat că înaintea pri
mei intrări în mină vom fi fa
miliarizați cu instrucțiunile de 
siguranță și că ni se vor da 
indicații despre munca în 
mină. Aceasta însă nu s-a în- 
tîmplat. Astfel, am intrat în 
mină fără să știm măcar cum 
să ne mișcăm în galerii. Re
zultatul a fost dezastruos...

Presse anunță că la 28 mai a 
fost semnat la Paris acordul di
plomatic franco-marocan prin care 
se stabilesc „legăturile de interde
pendență realizate în mod liber 
intre cele două țări în ce privește 
relațiile externe“ și se prevede 
că „relațiile dintre Franța și Ma
roc vor fi stabilite pe baza ega
lității complecte și a respectării 
independenței celor două state“.

WASHINGTON. — Agenția 
Associated Press anunță că Sena
tul american a votat alocarea su
mei de 115 milioane de dolari 
pentru Oficiul de informații al 
S.U.A.-Usia.

OSLO. — La 27 mai a sosit 
la Oslo, într-o vizită oficială, 
von Brentano, ministrul Afaceri
lor Externe al Germaniei occi
dentale.

Responsabilul nostru comenta 
accidentele
„carnea putredă 
dispară!“.

Cu toată lipsa 
experiență ni s-a 
efectuăm lucrări 
bicei le efectuează minerii mai 
vechi și experimentați. Ni s-a 
promis că salariul va fi plătit 
de trei ori pe lună, dar plata 
se făcea cu mari întîrzieri. 
Cind am primit solda, banii 
nu mi-au ajuns nici măcar 
pentru plata datoriilor ce le 
făcusem între timp. La plata 
salariului, am fost în mod re
gulat înșelați prin fel de fel 
de șiretlicuri, plătindu-ni-se 
întotdeauna mai puțin decît 
ni se cuvenea. M-a cuprins 
foamea și disperarea. Majori
tatea minerilor au luat chiar 
din primele săptămîni hotărî- 
rea să părăsească mina ime
diat ce vor expira cele trei 
luni de muncă la care s-au 
obligat.

De-abia acum am înțeles 
bine cit de ușuratec am fost, 
ce prostie am făcut atunci cind 
am părăsit Republica Demo
crată Germană. Cu ce m-am 
ales ? Am fost exploatat de 
serviciile de spionaj și de
gradat ca un animal de mun
că. Am regretat fuga mea din 
Republica Democrată Germa
nă, iar într-o bună zi, fiind 
vizitat de nevastă-mea care 
mi-a povestit despre patria și 
copiii noștri, m-am hotărît să 
pășesc pe singura cale ce 
mă putea scoate din infern — 
calea întoarcerii în Republica 
Democrată Germană.

rîzînd de
trebuie

noi : 
să

noastră 
pretins 
care de

de 
să 
o-

VARȘOVIA. — La Varșovia 
co-ntinuă lucrările celui de al 
II-lea Congres al cooperației a- 
gricole de producție. E. Ochab, 
prim secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, a salutat Congre
sul în numele Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, al guvernului și 
al Comitetului pe întreaga Polo
nie al Frontului Național.

HAGA. — Agenția A.N.P. rela
tează că fizicianul sovietic L. D. 
Landau a fost ales membru al 
Academiei de Științe a Olandei.

VENEȚIA. — La 29 mai se 
deschide la Veneția conferința 
miniștrilor de Externe ai celor 
șase țări vest-europene (Franța, 
Italia, Germania occidentală, 
Belgia, Olanda și Luxemburg) 
care va discuta problema creării 
unui „pool atomic“ și a unei 
piețe comune de energie nu
cleară,

STRASBURG. — Azi se întru
nește la Strasburg Co-misia pen
tru drepturile omului de pe lingă 
Consiliul european pentru a dis
cuta acuzațiile aduse de Grecia 
Marii, Britanii în legătură cu 
acțiunile britanice în Cipru.

ALGER. — După cum anunță 
agenția France Presse, la opera
țiunile întreprinse de trupele 
franceze în dimineața zilei de 27 
mai la Alger au participat 6.000 
de soldați și 1.500 de polițiști. 
Potrivit informațiilor primite, în 
cursul acestor operațiuni s-au 
dat lupte și au fost capturate 
arme, muniții, manifeste.

La închiderea
ediției

Demisia ministrului 
de Externe al Greciei

ATENA 28 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Greciei, Constan
tin Karamanlis, a anunțat în mod 
oficial demisia ministrului de Ex
terne Spyros Tieotokis. El va fi 
înlocuit de Evanghelos Averoff, 
actualul ministru al Agriculturii.

Karamanlis a recunoscut că 
Theotokis a fost nevoit să de
misioneze în urma uriașului val 
de proteste care a cuprins întrea< 
ga opinie publică din Grecia îm
potriva evenimentelor din Cipru.
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