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cel mai desăvîrsit“>

INTR-UN MIC MAGAZIN 
de provincie izbucnește un 
incendiu. Limbile de foc se 

tlrăsc pe podea, se înalță ne
sățioase să mistuie marfa de 
pe rafturi. Apar doi tineri. Se 
strecoară printre flăcări și îna
intează prin pîcla fumurie. Mai 
mult pe ghicite ajung la raf
turi și încep să arunce pe fe
reastră pinzeturi, încălțăminte 
etc. Paiele de foc 11 incercuiesc, 
fumul Ie pătrunde adine în 
piept, le împiedică respirația... 
Ișl încordează ultimele forte și 
continuă, continuă. La sfîrșit 
bucuria de a fi salvat din ghia- 
rele focului marfă de 2 milioa
ne de lei le năpădește sufletele 
și utemiștii Mihai Olaru și 
Ion Munteanu de la O.C.L.- 
Oțelul Roșu nu mai simt ustu
rimea rănilor.

Vara trecută, tn raionul Bă- 
neasa, regiunea Constanța, au 
fost înnecate 40 de ha. de grîu 
.cosit. O zi întreagă un grup 
ide tineri s-a zbătut prin apa ce 
le ajungea pînă la gît, s-a lup
tat cu ea și l-au smuls grtul. 
Erau utemiști.

Zilnic pe marile șantiere ori 
în uzine, gospodării colective 
sau în mici ateliere s‘nt îm
prejurări care cer pentru sal
varea bunurilor obștești, pen
tru îndeplinirea unei sarcini 
importante îndrăzneală, bărbă
ție, tărie morală și o mare în
cordare de forțe. In astfel de 
împrejurări numeroși utemiști 
se avîntă fără zăbavă. Ei fac 
adevărate acte de eroism.

Dar ce determină la tineri 
atari atitudini ? Ce le dă ase
menea curaj și dîrzenie ? In 
sufletul tînăr sălășluiesc bo
gate resurse de umanism, sen
sibilitate, capacitate de dărui
re. Dar să nu uităm că omul 
nu se naște nici criminal, nici 
erou, el devine ori una ori alta 
în funcție de influențele me
diului înconjurător. De socie
tate depinde în mare măsură 
evoluția oamenilor. De curînd 
a apărut în presa democrată 
germană o caricatură deosebit 
de semnificativă : un grup de 
tineri pe ale căror fețe se ci
tea optimismul, intra pe por
țile uneia din cazărmile Iul 
Hitler, iar alături același grup

înfățișat după terminarea sta
giului militar. Tineri dezu
manizați, niște roboți în stare 
de orice crimă. Iată cum reu
șea Hitler să năruiască tot ce 
era bun în om, să transforme 
în mod radical conștiințele în 
această fabrică de criminali 
care era armata hitleristă I

Ținînd seama de uriașele 
transformări în rău pe care le 
poate opera mediul în sufletul 
tînărului. putem aprecia im
portanța pe care o prezintă 
educația pentru formarea unor 
oameni cu o înaltă conștiință 
socialistă. Și să nu uităm că 
omul — șl în special tînărul — 
are în mod natural o tendință 
spre perfecțiune. „Omul se naș
te pentru cel mai desăvîrșit"
— spunea Luka, eroul Iul 
Gorki din „Azilul de noap
te“. Tocmai această tendință 
spre perfecțiune a omului tre
buie dezvoltată prin educație.

Sarcina organizațiilor U.T.M.
— înscrisă în proiectul de Sta
tut al U.T.M. — de a se ocu
pa de formarea caracterului, de 
a face din fiecare tînăr un om 
cinstit, drept, modest, curajos 
care să lupte împotriva rămă
șițelor ideologiei burgheze, a 
naționalismului, să combată cu 
tărie beția, huliganismul, su
perstițiile, atitudinea netovără
șească față de fete, subliniază 
și concretizează mai bine atri
buțiile U.T.M.-ului în privința 
educării comuniste a tineretu
lui.

Sute de ani, generații de-a 
rîndul, exploatatorii au sădit cu 
perseverență în conștiințele ti
nere concepțiile de viață carac
terizate prin „Homo homini 
lupus“. Omul este lup omului 
în societatea burgheză, de a- 
ceea tînărul burghez e înar
mat pentru viață cu întreg ar
senalul de metode și mijloa
ce care-1 ajută să străbată 
prin viață nu cu ajutorul mun
cii, ci prin înșelăciune. Indi
vidualismul, egoismul feroce, 
carierismul, lașitatea, slugăr
nicia față de cei mari și neîn- 
durarea pentru cei mici, iată 
numai cîteva din trăsăturile 
de caracter pe care burghezia 
le cultivă. Deși în țara noas
tră condițiile materiale care

Primul calculator
electronic romînesc

au generat asemenea concepții 
s-au schimbat, conștiința, care 
se schimbă mal greu, poartă 
încă unele urme ale influen
țelor nefaste pe care ideolo
gia burgheză le-a grefat în 
conștiința oamenilor. De aceea 
societatea trebuie să se aplece 
cu grijă asupra tineretului și 
să caute să dezrădăcineze, 
să-l ferească de tot răul care 
răzbate din trecut, să-1 ajute 
să înțeleagă că azi în țara 
noastră este loc pentru dezvol
tarea tuturor capacităților, este 
nevoie de munca și talentele 
tuturor și că trebuie să tră
iască numai prin muncă cin
stită. De aceea tînărul nu tre
buie privit dintr-un singur 
punct de vedere. Principalul 
criteriu de apreciere a tinere
tului este munca lui, contri
buția adusă la construcția so
cialistă din patria noastră. A- 
cest adevăr însă nu îndrep
tățește tendința multor orga
nizații U.T.M. de a privi tine
rii la suprafață, numai din 
punctul de vedere al participă
rii strict personale la produc
ție. Tînărul se cere privit în 
perspectiva dezvoltării lui ca 
om. ca membru al unei colec
tivități, ca cetățean al unei 
țări socialiste. Un muncitor 
sau student disciplinat, dar 
egoist, care nu-și ajută tova
rășii, care se gîndește numai 
la posibilitatea de a progresa 
el singur, fără să-l intereseze 
colectivitatea, un om care 
nu-și respectă părinții, dispre
țuiește familia etc. nu ne poa
te mulțumi. Dacă azi nu face 
greutăți în producție sau școa
lă, cum poate evolua, ce ati
tudine va lua în împrejurări 
grele în care viața altora de
pinde de atitudinea lui ?

Astfel de întrebări trebuie 
să-și pună organizațiile U.T.M. 
în legătură cu fiecare tînăr în 
parte. Ce fel de om creștem ? 
Ce va deveni ? Să nu ne cram
ponăm de aparențe, de clipa 
prezentă. Să privim mai de
parte, spre viitor. Țesătoarea 
Boja Ana de la uzinele „7 No
iembrie“ este o muncitoare 
conștiincioasă. Dar deși locu
iește în cămin, ea nu are nici 
o prietenă. Nimic și nimeni din 
fabrică nu o interesează. Mun
cește, cîștigă bani cu care vrea 
să se îmbrace cît mai bine, 
să-și întreacă — în privința 
luxului — colegele pe care le

(Continuare tn pag. 3-a)
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Petre Voicu e un tînăr cu ochi 
căprui, scund de statură. In ha
la turnătoriei de fontă de la 
„Mao Țze-dun“ pare chiar mă
runțel pentru munca sa, respon
sabil al brigăzii de tineret frun
tașă în secție.

L-am întrebat cum își îndepli
nește brigada angajamentul luat 
în cinstea Congresului U.T.M.

A răspuns, subliniind cuvintele 
cu un gest larg :

— Tot ce este în jurul nostru 
ne ajută și are un rol foarte im
portant în îndeplinirea angaja
mentului.

Puțin necăjit pentru răspunsul 
general și cam șablon m-am ui
tat în jur. Am văzut oameni, cu- 
biloul de fontă, macaraua, for
mele, oalele de turnare, cuptoa
rele de uscare. La picioarele noa
stre era o găleată, sau mai bine 
zis o cutie. M-a inspirat să mă 
răzbun cu o glumă, și-i spusei a- 
tunci, nu fără ironie în glas:

— M-da, înțeleg. Și această... 
cutie, e importantă. Desigur că 
fără ea treaba nu merge.*

— Găleata ? Da, bineînțeles. 
Fără ea nici nu se poate.

— ...?
★

S-a întîmplat cu o lună în ur
mă sau poate chiar mai mult. 
Le venise rîndul la umplut for
mele. Băieții pregăteau pămînt, 
macaragiul bătea din clopo-t.

— Gata ! In timp ce eu umplu 
prima formă, voi lipiți cu grafit 
inelele de la celelalte forme — 
strigă turnătorul principal.

— Hei, mai repede cu grafitul.
După cinci minute de turnare 

turnătorul principal își scoase 
deznădăjduit ochelarii. Grafitul 
nu mai sosea.

— Unde-i găleata cu grafit ? 
Unde-i găleata ?

Maistrul de serviciu a dispus 
ca oala cu fontă să fie Urată' și 
trecută altei echipe care avea for
mele gata.

Echipa a rămas în acea zi cu 
formele neumplute — nu și-a în
deplinit planul de producție. Abia 
a doua zi a sosit cineva din sec
ția vecină aducînd găleata de 
grafit.

— Am găsit-o alaltăieri, după 
încetarea lucrului, prin secție și 
cred că e a voastră.

E un angajament deosebit, 
le-a atras atenția Voicu. Sîntem 
utemiști și în cinstea Congresu
lui nostru trebuie să realizăm 
mai mult ca pînă acum.

— Uite, eu am să dau 10 ma- 
selotiere în plus și o economie de 
materiale de 100 lei.

După Dumitru a vorbit Rîcea.
— E bine ca eu să trec la 

„bătut“. Mă pricep mai mult de- 
cît la scosul și repararea formei. 
Dar ce facem totuși ca să ne de
pășim realizările din luna tre
cută ?

— Să venim mai de vreme cu 
un sfert de oră dimineața, timp 
în care să ne pregătim locul de 
muncă și materialele.

— Just, iar seara să ne punem 
în ordine toate sculele.
- Și ?...
— Dacă luna trecută ne-am 

angajat să depășim planul cu 
15 la sută și am întrecut acea
stă cifră, luna aceasta să ne ho- 
tărîm pentru 50.

★
— Dar acum, cum stați cu pla

nul ? l-am întrebat pe Voicu.
A scos un caiet.
— Pînă azi angajamentul 

maselotiere a fost îndeplinit, 
pompe, uite, chiar ultima e 
„masa de operație“.

Intr-adevăr lîngă găleataIntr-adevăr lînga galeata cu 
grafit se lucra la reparațiile for
mei ultimei pompe.

V. CONSTANTINESCU

Oamenii de știință de peste ho
tare care se află în țara noastră 
cu prilejul Congresului matema
ticienilor romîni au vizitat cu 
mult interes calculatorul electro
nic Cifa realizat la Institutul de 
fizică al Academiei R.P.R., care 
va fi dat în folosință în cursul 
acestui an. Această mașină* de 
calculat electronică, capabilă să 
execute în mod automat și cu 
mare viteză șiruri nesfîrșite de 
operații matematice, a fost făcută 
după un proiect original și re- 

' prezintă una din realizările cele 
mai noi și mai valoroase ale cer
cetătorilor științifici din țara noa
stră. Ea întrunește caracteristi
cile tehnice ale mașinilor sovie
tice Ural și M-12.

Un calculator electronic are ne
numărate aplicații în tehnică, acolo 
unde sînt necesare calcule lungi, 
complicate și totodată foarte 
exacte ca, de pildă, calcularea 
sistemelor optice, calculul siste
melor de ecuații lineare compuse 
din sute de ecuații cu tot atîtea 
necunoscute, calculul ecuațiilor 
diferențiale ce apar la dimensiona, 
rea reactorilor atomici, calculele 
profilelor canalelor, calculul struc
turii cristaline a corpurilor, dife
ritele calcule astronomice etc. De 
pildă, la uzinele „Zeiss“ din R. D. 
Germană s-a folosit, pentru di
mensionarea obiectivului unui ul
tim model de aparat fotografic, 
o grupă de 45 calculatori, care 
a lucrat permanent la această 
problemă timp de 3 ani și jumă
tate, rezultatele fiind strînse in
tr-un număr impresionant de vo
lume. Aceeași muncă este astăzi

făcută tot la uzinele „Zeiss“ cu 
o mașină de calcul electromagne
tică în cîteva săptămîni, iar un 
calculator electronic modern o 
poate executa doar în cîteva ore.

Folosirea mașinilor electronice 
de calcul la rezolvarea celor 
mai variate probleme a dat un 
nou avînt dezvoltării unor ramuri 
ale științelor matematice, printre 
care logica matematică și calcu
lul numeric, care, și în țara noas
tră constituie obiectul cercetări
lor unor matematicieni de frunte.

Calculatorul electronic Cifa este 
alcătuit din circa 1.500 de tuburi e- 
lectronice asemănătoare celor din 
aparatele de radio. Datele unei 
probleme și operațiile fundamen
tale care trebuie executate de 
calculatorul electronic, constituind 
„programul“ calculului respectiv, 
s nt înregistrate inițial într-un 
dispozitiv al mașinii denumit 
„memorie“. Tot în această „me
morie“ calculatorul electronic în
registrează singur rezultatele par
țiale ale operațiilor numerice, 
care sînt înscrise la anumite „a- 
drese“ de unde se iau apoi au
tomat de mașină, pe baza „pro
gramului“ și se utilizează mai de
parte pînă la sfîrșitul calculului. 
Mașina Cifa dispune de aseme
nea de un dublu sistem de con
trol pentru evitarea erorilor.

Colectivul în frunte cu ing. V. 
Toma, care are ca sarcină studiul 
și realizarea calculatorului elec
tronic Cifa, a dat participanților 
la Congres toate detaliile asupra 
noii realizări a științei și tehnicii 
din țara noastră.

(Agerpres)

La începutul lunii acesteia, bri
gada lui Voicu a avut o consfă
tuire. S-a chibzuit despre angaja
mentul ce trebuia luat în șe
dința de secție.

Bojdeuca
lui Creangă

Bojdeuca lui I°n Creangă nu 
e greu de găsit. Adresa ei am 
aflat-o pe o carte poștală pe 
care Creangă a trimis-o de la 
băi, prin 1855, consoartei dumi- 
sale nelegitime, coana Ținea. 
Adresa grăiește așa: „Domni
șoarei Ecaterina Vartic, peste 
drum de școala evreească, în Să- 
rări e (de vale) lîngă Mustea 
Casapu, la Iași". Indicațiile pre
cise pe care Creangă le dădea 
atunci poștașului, mai pot servi 
și acum vizitatorilor, (inînd bine
înțeles seama că astăzi nu se 
mai află acolo nici pomenita 
școală și nici Mustea Casapu, 
probabil vreun măcelar vestit 
pe vremea aceea. Oricum, ajutat 
de îndrumările manipulantului 
de pe tramvaiul 4 și ale locui
torilor din Țicău, ajungi repede 
la străvechea locuință a mare
lui nostru povestitor.

Ghidul, tovarășa Anlchitoaie 
Ecaterina. o femeie în vlrstă, 
care îndeplinește această func
ție pe lingă bojdeucă de 34 de 
ani, descrie totul cu o răbdare 
deosebită și pot spune chiar cu 
talent de povestitoare.

— Acesta e cuptorul tn care 
ti pregătea coana Ținea vesti
tele plăcinte care erau slăbiciu
nea sa. Tot aici pe cuptor șe
deau cele 12 pisici neastîmpă- 
rate, oploșite aici de pe la ca
sele megieșilor. In spatele casei 
se află cerdacul în care Creangă 
ședea de primăvara și pînă 
toamna. Aici scria el. Vara, cînd 
veneau căldurile zăpușitoare, 
Creangă se vira într-un butoi 
cu apă, punea deasupra o sein- 
durică și așa scria, ferit de mo- 
leșeala soarelui.

în acest cerdac și-a scris Emi
nescu nemuritorul său poem 
„Luceafărul“ precum și alte poe
zii. De aici se desfășurau tn fața 
privirii dealurile verzi și do- 
moale care înconjurau dinspre 
răsărit ca niște metereze ceta
tea lașilor, livezi înfloritoare și 
se auzeau seăra pe deal buciu
mele ciobanilor — deci un pei
saj poetic, favorabil inspirației. 
Cerdacul bojdeucii lui Creangă

a fost o veritabilă casă de crea
ție literară.

în muzeu se află o reclamație 
a lui Creangă către primăria 
orașului împotriva unui vecin 
care își întindea casa în gră
dina sa, acoperindu-i vederea 
din cerdac. Creangă se arăta 
profund indignat de ingratitudi
nea megieșului său necinstit și 
cerea domnului primar „să 
reguleze cit mai grabnic această 
chestiune“.

De la Creangă ne-au rămas 
numeroase manuscrise și scri
sori (îndeosebi cele primite de 
la Eminescu). Tn una din ele, 
poetul îl roagă pe Creangă pen
tru fiul său Costache „să-i tri
miți din cînd în cînd parale 
pentru trebuințele lui extraordi
nare, mai cu seamă însă acum 
de sărbători. I-ar trebui de pildă 
o pereche de încălțăminte mai 
cuviincioase, căci avînd acum 
cîteva zile libere și putînd să 
fie invitat tn familie la Dl. Maio- 
rescu, de pildă, sau Intr-alt 
loc, trebuie să se prezinte în 
mod convenabil“.

Se mai află încă o scrisoare 
pe care Eminescu i-a scris-o pe 
vremea cînd era bolnav. „Nu 
sînt de loc în stare să-mi dau 
seama — scrie el — de boala 
cumplită prin care am trecut; 
nici de modul în care am fost 
internat aici în ospiciul de alie
nați. Știu numai atît că boala 
intelectuală mi-a trecut, deși fi
zic stau îndestul de prost. Sînt 
Slab, rău hrănit și plin de în
grijire asupra unui viitor care 
de-acum înainte e fără îndoială 
și mai nesigur pentru mine decit 
orieînd.

Ceea ce aș voi să știu de la 
tine este dacă cărțile și lada 
mea sînt în oarecare siguranță 
și dacă pot spera să le revăd“. 
Apoi, Eminescu se interesează 
dacă poate scăpa de acolo unde 
stă „fără nici un folos“ și unde 
se simte foarte prost „neavînd 
nimic de lucru, închis alături 
c-un alt individ, hrănit rău pre
cum se obișnuiește la spitale șl 
lăsat în prada celor mai omo-

CITATOMANUL

...Intocmindu-și referatul
(Desen de CLENCIU)

In aceste zile, elevii se pre- F 
gătesc pentru marea lor sărbă- ț 
toare — examenele. 1

In fotografie: un grup de i 
eleve din clasa a Vl-a B de la 
Școala nr. 11 mixtă de fete J 
din București au venit la co- i 
lega lor Medianu Gabriela 0 
pentru a învăța împreună. f

Foto: D. F. DUMITRU i

Vizitînd o expoziție

Exemplul gospodăriei de stat
PITEȘTI (de la corespondentul 

nostru). După muchea de deal, 
vîntul duce pînă în șosea urui
tul, tractoarelor conduse de trac
toriștii utemiști Gheorghe Dejea- 
nu și Ion Moraru de la G.A.S. 
Stolnici. Dar ce fac ei? Oare 
G.A.S. Stolnici nu a terminat 
nici pînă acum însămînțările ? 
Ba da, dar tractoarele execută 
alte lucrări, tot atît de impor
tante ca și aratul sau însămîn- 
țatul: întreținerea culturilor.

Pe lanurile de păioase zeci de 
oameni, în mare parte tineret, 
smulgeau de zor buruienile. Im-

părțiți în două grupuri, tinerii 
luaseră cu cîțiva metri înaintea 
celor vîrstnici. Fiecare grupă are 
fruntași: Nicolae Moisescu și 
Ion Turcu, amîndoi utemiști.

Muncitorii de. la G.A.S. Stol-
nici obțin rezultate bune. In 
puține zile, ei au plivit peste 
560 hectare păioase, au pră
șit 16 hectare de festuca și 
au grăpat 40 hectare porumb. 
Dar nu numai acesta este rezul
tatul, Exemplul lor a fost urmat 
de mai mulți colectiviști și în
tovărășiți din raionul Costești.

rîtoare griji..." Din Institutul 
Döbling din Germania, unde s-a 
aflat mai tîrziu internat, Emi
nescu scria plin de durere : „Eu 
aș vrea să scap cît se poate de 
curînd și să mă-ntorc în (ară, 
să mă satur de mămăliga stră
moșească, căci aici de cînd mă 
aflu, n-am avut nici odată feri
cirea de-a mînca pînă la sațiu. 
Foamea și demoralizarea, iată 
cele două stări continue în care 
petrece nenorocitul tău amic".

La Muzeul „Ion Creangă“ 
aflat în curtea Mînăstirii Golia, 
se află un tablou original al 
O. Băncilă înfățișîndu-i pe 
doi mari scriitori prieteni, 
cerdac.

Tn bojdeucă și în muzeu 
găsesc numeroase documente 
care vorbesc despre interesanta 
viață a lui Ion Creangă.

După cum cititorii știu, Crean
gă a fost între anii 1866—70 
diacon la Golia. Dar pentru că 
purta pălărie pe Stradă, pentru 
că s-a „frizat“, a fost la teatru 
și a tras cu pușca înir-o cioară 
care se cocoțase pe turnul mă
năstirii, diaconul Creangă a pri
mit o morală severă din partea 
mitropolitului Calinic Miclescu, 
Creangă a încălcat însă din nou 
regulile popești și astfel a fost 
judecat și răspopit. Auzind a- 
cestea, Creangă i-a trimis mi
tropolitului potcapul printr-un 
călugăr și s-a dus la primul fri
zer care i-a ieșit tn drum spu- 
nîndu-i:

— Ia frizează-mă, bădie, să 
știi și tu c-ai tuns în viața ta 
un popă.

După aceasta, Ministerul In
strucțiunilor Publice a găsit de 
cuviință să-l scoată și din învă- 
țămînt. (Creangă era dascăl la 
o școală din Sărărie). Neavînd

lui 
cei 
in

se

cu ce trăi, Creangă a deschis 
In Iași un debit de tutun.

Toate acestea, precum șl po
vestea fiecărui manuscris și fo
tografii din muzeu, fi le spune 
cu multă pasiune și cunoaștere 
tinărul asistent de muzeu Gh. 
lonescu.

în muzeu se află manuscrisul 
unei comedii abia începute — 
despre care puțini din cititori 
au aflat — intitulată: ,.Dra
goste chioară și amoriu ghebos 
— comedie în 3 acte. Actul I se 
petrece intr-o căsuță din Tătă- 
raș, pe malul Căcainei unde-i 
locul drăgălaș" — spune auto
rul. lată și citeva din persona
je : Zamfir Bîlbîilă, proprieta
rul casei; Mar ia Tololoiu, ofi- 
fereasă alungată de la bărbat; 
Zărghilă, psalt, amorezul Tolo- . 
loaiei; Sarsailă, debitant de 
tu tun.

Din păcate, Creangă n-a apu
cat să scrie decît foarte puțin 
din această comedie-farsă.

★
Bojdeuca lui Creangă, precum 

și muzeul de la Mînăstirea Go- 
lia, trebuie să fie vizitate de 
către toți cei cărora Creangă 
le-a îneîntat și le-a înseninat cu 
umorul său de mare povestitor, 
copilăria. Acolo veți trăi iarăși 
anii cînd plini de duioșie sor
beați amintirile lui neasemuite:

„...Așa era mama în vremea 
copilăriei mele, pe cit mi-aduc 
aminte : căci brațele ei m-au le
gănat, cînd ii sugeam (ița cea 
dulce și mă alintam la sînu-i 
gingurind și uitindu-mă în 
ochi-i cu drag. Și sînge din 
sîngele ei, carne din carnea ei 

am împrumutat, și a vorbi de 
la dînsa am învățat“.

ION BAIEȘU

Îndemînare 
pionierească 

Că tuturcr copiilor le place 
joaca este un lucru știut.
Dar pentru un observator 

atent e evident că in timpul jo
cului copiii se comportă cu serio
zitate. în timpul jocului ei con
struiesc, inventează, se cred me
canici, aviatori etc. Cînd aceste 
preocupări ale copiilor sînt culti
vate și îndrumate cu grijă, ele 
pot da rezultate neașteptat de

Despre priceperea șl tndemîna- 
rea copiilor, despre faptul că ei 
știu să lucreze cu seriozitate, 
vorbesc numeroasele lucrări din 
expoziția deschisă la Palatul Pio
nierilor din București. în a- 
ceastă expoziție sînt expuse lu
crările pionierilor executate în 
cadrul diferitelor cercuri de ac
tivitate ale palatului. Fiecare o- 
biect expus reprezintă munca de
pusă cu migală și răbdare a unui 
pionier. Sînt numeroase obiectele 
asupra cărora merită să-ți oprești 
orivirea; noi vom prezenta citi
torilor noștri doar cîteva.

Clubul tinerilor filateliști pre
zintă cîteva interesante emisiuni 
de timbre închinate pionierilor. 
Pionierii de la cabinetul de mar
xism-leninism au întocmit o ma
chetă reprezentînd pe Lenin pe 
malul lacului Razliv.

In mijlocul sălii, silueta albă 
și elegantă a unei nave îndeamnă 
pe vizitatori să se apropie. A- 
ceastă navă mare este doar un 
suport pentru etalarea navomo- 
delelor construite de pionierii din 
cercul de navomodele. Iată un 
crucișător, o . navă de linie, o 
navă cu velatură mixtă, o frega
tă. Cele mai reușite navomodele 
aparțin pionierului Mihai Geor
gescu.

Tinerii radlofoniști au construit 
un aparat de radio 3-(-l; Constan
tin Măciucă din cercul electro
tehnică a întocmit planșa unui 
motor electric; pionierii din cer
cul telecomunicații au făcut sche
ma unui aparat telefonic B.L. și 
a unui aparat telefonic automat.

Tinerii chimiști și fizicieni au

și ei exponatele lor. Pionierii El. 
Mîndrescu și Ovidiu Constantin 
nescu au obținut în laborator co- 
loranți; Șerban Moldoveanu a 
obținut o moleculă de etan.

în grădina și în serele Palatu
lui, tinerii naturaliști au muncit 
cu spor. Soiul nou de pătlăgele 
roșii obținut prin încrucișarea cu 
ardei grași e foarte interesant.

Toate aceste lucrări sînt do
vezi ale interesului pe care pio
nierii îl poartă științei și tehni
cii. Ele dovedesc că pionierii știu 
să aplice în practică cunoștințele 
teoretice căpătate la școală.

Cercul miinilor îndemînatice 1 
și cercul de croitorie au expus și 
ele o serie de lucruri frumoase și 
cu gust executate. Cercul de 
tîmplărie a expus o serie de lu
crări din lemn, sculptate și pi- 
rogravate.

Printre pionieri sînt șl artiști, 
în colțul în care sînt așezate lu
crările cercului de desen și pic
tură se disting citeva lucrări 
executate cu talent. Un de
sen in creion, aparținînd lui 
Șerban Nițulescu, reprezentînd 
un aspect exterior al Palatului • 
Pionierilor, o acuarelă a Liel 
Bratu, zugrăvind un colț din mi
nunatul parc ce înconjoară Pa
latul ■— sînt lucrări dintre cele 
mai reușite. La fel de interesante 
sînt și lucrările cercului de artă 
decorativă.

La capitolul „artiști“ este ne- , 
cesar să amintim despre activita
tea fructuoasă a cercului literar, ,1 
Lucrările originale ale membrilor 
cercului sînt adunate periodic în- 
tr-o revistă „Mlădițe literare". 
La expoziție se pot vedea două 
dintre numerele revistei — unul 
închinat zilei de 1 Mai și altul 
zilei de 1 Iunie.

Dar lucrările din această expo- • 
ziție sînt cu mult mai frumoase 
și mai interesante decît am putut ■: 
noi să le zugrăvim tn rîndurile 
de față. De aceea îndemnăm pe 
cititorii noștri să meargă și să se 
convingă ei înșiși de acest lucru.

R. ȘERBANESCU

calitatea unor sorturi de vin ce urmează a fi exportate.
Foto : „AGERPRES“

Vinurile rotninești sînt mult apreciate peste ho
tare. Inginerul Dan Popov, șeful laboratorului com
binatului „Fructexport" din Focșani și laboranta 
Elena Lupu știu bine lucrul acesta și de aceea ana
lizele de laborator pe care Ie execută sînt făcute cu 
multă minuțiozitate. Iată-i în fotografie cercetînd
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Răspuns la întrebările cititorilor
Pe tovarășul Epure Constantin, retului posibilitatea să se distre- 

șecretar al comitetului raional ze tn orele libere în grădină, cît 
U.T.M. „Oh. Gheorghiu-Dej" din șl dorința de a învăța un mare 
Capitală, l-am găsit de dimineață număr de tineri să stăptnească 
tn sediu, uitîndu-se t," 
reastră. Nu mi-a fost greu 
motivul supărării.

— Proiectasem pentru duminică 
o zi de odihnă a tineretului în pă
durea Pustnicu. Și iată, timpul ne 
joacă din nou o farsă...

îmi convenea de minune supă
rarea tovarășului Șpure. Și nu din 
răutate. Voiam să-i aflu părerea 
cu privire la prevederea proiectului 
Statutului modificat al U.T.M., po
trivit căreia comitetele raionale 
sînt răspunzătoare de organiza
rea timpului liber al tineretului. 
Așa că, fără altă introducere, am 
trecut direct la subiect.

— Părerea mea e că un mare 
merit al proiectului de Statut este 
și faptul că el sintetizează expe
riența căpătată de noi pînă acum 
în anumite domenii de activitate 
și o ridică la rangul de principiu.

— Acest lucru este valabil și în 
privința organizării timpului li
ber ? — l-am întrerupt eu.

— Md refer in special la orga
nizarea timpului liber al tinere
tului — a continuat tov. Epure. 
Iată, de pildă, in raionul nostru...

Mulțumită că discuția căpătase 
de la început un caracter concret, 
am început să-l ascult cu atenție. 

...Avem un raion cu multe po
sibilități. Cunoști tineretul no
stru, vioi și plin de elan, dornic 
să-și trăiască tinerețea cît mai 
frumos. Adaugă la aceasta parcu
rile și sălile de spectacol, sta
dioanele și celelalte bunuri mate
riale pe care regimul nostru ni 
le-a pus la dispoziție. Ei bine, 
multă vreme n-am știut cum să 
obișnuim tineretul să le foloseas
că. Trebuie să recunosc că tn ra
ionul nostru nu putem vorbi de 
experiență în această direcție, de- 
clt doar de vreun an de zile...

— Vorbești de organizarea 
timpului liber al tineretului, in 
general, sau numai de acțiunile 
întreprinse de comitetul raional ?

— Da, e vorba de acțiunile în
treprinse de comitetul raional. 
Iată, în anul trecut noi am orga
nizat trei carnavaluri pentru tine
ret și un carnaval al studenților 
fruntași. De atunci tinerii ne cer 
mereu să mai organizăm carna
valuri. Mărturisesc că și mie îmi 
plac. Sînt spectaculoase și pline 
de surprize. De pildă: la unul din 
carnavaluri s-a făcut parada cos
tumelor și purtătorul celui mai 
frumos costum a fost premiat cu 
un tort mare, umplut cu... mămă
ligă.

Tot tn vara trecută am organi
zat o excursie pe Dunăre care 
ne-a lăsat amintiri minunate. Aș 
putea să-ți mai vorbesc despre 
spectacole de teatru și cinemato
graf cu preț redus pentru tineret, 
de balurile și reuniunile tovără
șești, de plimbările colective prin 
parcurile și pădurile din jurul 
Bucure știutul, de spectacolele și 
concertele date de ansamblurile 
de amatori. Dar acestea stnt lu
cruri — ca să spun așa — mai 
obișnuite. Am să-ți povestesc des
pre o acțiune care a plăcut mult 
tineretului și pe care vrem s-o 
continuăm și în anul acesta. Este 
vorba de ore speciale pentru învă
țarea cîntecelor și dansurilor.

— Adică ?
— In vara trecută noi am che

mat tinerii în grădina Cișmlgiu, 
pe pitoreasca insuliță din mijlo
cul lacului, și i-arn invitat să dan- 

. seze. Muzica ne-o asigurau elevii 
Școlii militare de muzică, iar pen
tru dans... nu trebuia să facem 
prea multă propagandă. Noi, mul
țumiți că avusesem o inițiativă 
atît de bună, am lăsat un timp lu
crurile să meargă de la sine și 
raportam cuminți că de 2—3 ori 
pe săptămînă tn Cișmigiu, tinerii 
dansează...

— După cîte înțeleg, lucrurile 
nu se desfășurau chiar așa de... 
perfect...

— Exact. In intenția noastră a 
fost atît dorința de a oferi tine-

! de dimineati 
supărat pe fe
ti greu să aflu

mișcările armonioase ale dansu
lui, să învețe melodiile cele mai 
cunoscute și mai frumoase. Cre
deam — chiar dacă nimeni nu 
exprimase cu voce tare o ase
menea idee — că noi activiștii nu 
trebuie să fim de față la această 
acțiune, că tinerii se vor descurca 
și fără noi. Și ce se întîmplase 
în realitate, tn primele săptă- 
mtni ? Se clntau fel de fel de cîn- 
tece, se dansa în toate chipurile, 
de parcă nimeriseră acolo toți 
tinerii lipsiți de gust din raionul 
nostru. Atunci am început să mer
gem mai des tn Cișmlgiu, să 
fixăm noi repertoriul. La un mo
ment dat, tinerii veneau in gru
puri compacte, formate din bă
ieți și fete care știau să danseze 
și alții care doreau să învețe a- 
cum să danseze. Și dacă pe ring 
nimerea vreo pereche care intra 
tn conflict cu adevărata armonie 
în dans, aceasta era imediat în
conjurată și tn hazul tuturor ne
voită să bată tn retragere...

Tot ce ascultasem pînă acum 
era destul de interesant. Eram 
Insă tentată să cred că activiștii 
comitetului raional se ocupă doar 
de acțiunile mari; că acordă mai 
puțină atenție felului tn care or
ganizațiile de bază oferă tinere
tului ore plăcute de odihnă și de 
distracție. Ghicindu-mi parcă gin- 
durile tovarășul Epure începu 
să-mi vorbească tocmai despre a- 
cest lucru.

— Avem organizații de bază cu 
frumoase tradiții tn ceea ce pri
vește organizarea timpului liber 
al tineretului. La Ministerul gos
podăriei comunale există un co
lectiv de utemiști plin de iniția
tivă care oferă tineretului o mare 
varietate de forme de petrecere a 
timpului liber. Ceea ce e mai in
teresant e că indiferent de gus
turi și înclinații, aproape fiecare 
tinăr găsește aici distracții pe 
plac. Se dansează, se cintă, se 
dau Concerte și se face sport, se 
citește literatură și se fac ex
cursii. Multe organizații din ra
ion își trimit aici reprezentanți să 
învețe din experiența acestor ti
neri întreprinzători și harnici. 
Organizațiile de bază de la 
I.C.A,S.-Grozăvești, Dinamo, 9 
Mai, Ministerul Căilor Ferate și 
altele, cu condiții mai bune ori mai 
puțin bune, pun tn centrul activi
tății lor organizarea plăcută și 
utilă a timpului liber al tineretu
lui. Din păcate, se poate înșira 
și un număr destul de mare de 
organizații care nu știu să îmbine 
îndeplinirea celorlalte sarcini de 
organizație cu grija permanentă 
față de felul tn care tși petrec 
tinerii timpul tn afara orelor de 
muncă. La F. C. „Gh. Gheorghiu- 
Dej", de pildă, deși sînt condiții 
pe care nu le găsești peste tot, 
tovarășa Elena Munteanu, secre
tara comitetului, susține că ei au 
și așa destule treburi (ședințe de 
producție, adunări generale, învă- 
țămtnt politic etc.) și deci nu le 
mai rămîne timp pentru asemenea 
„fleacuri“. Tinerii Stnt lăsați să 
se descurce singuri. La fabrica 
„Armătura" s-a introdus o „ino
vație": iarna fac numai muncă 
culturală, vara numai sport. Și tn 
alte locuri se desfășoară la fel de 
unilateral munca... Iar vina nu 
este numai a fcv, ci și a comitetu
lui raional.

— Și ce aveți de glnd să faceți 
tn viitor?

— Pentru viitor avem multe 
planuri. In primul rînd trebuie 
să-ți spun că la conferința raio
nală, delegații au discutat destul 
de mult tn jurul acestei probleme. 
Lucrul acesta este oglindit și în 
hotărîrile conferinței. Potrivit a- 
cestor hotărtri, noi sîntem obligați 
să organizăm și pe viitor reuniuni, 
carnavaluri, excursii, schimburi 
de experiență între organizații pe 
această temă — competiții spor
tive, seri literare, concerte pentru

Secretara comitetului U.T.M. de la F. C. „Gh. 
Gheorghiu-Dej“ e de părere că munca culturală, 
organizarea timpului liber al tinerilor sînt „fleacuri“

tineret și încă multe alte mani
festări.

— Și n-ați realizat încă nimic 
din aceste hotărîri ?

— Ba da. Iată un exemplu: 
ne-am gîndit să ajutăm elevii șco
lilor medii din raion să învețe 
să folosească anumite unelte, să 
execute diferite lucrări necesare 
laboratoarelor din școli. In acest 
scop am luat legătura cu între
prinderile din raion și am obținut 
dintr-un loc un strung, din altă 
parte un banc de tîmplărie și o 
garnitură de scule necesare și di
ferite alte unelte. Deocamdată 
asemenea ateliere organizăm la 
Liceul de băieți nr 1 și Liceul nr. 
2 mixt. Tinerii muncitori vor veni 
în orele lor libere să-i ajute pe 
elevi. Ideea aceasta a fost primi
tă cu entuziasm atît de elevi cît 
și de tinerii din fabrici. E și aces
ta un fel de a-(i petrece timpul 
liber.

Pînă la 23 August vrem să con-

Dăm în continuare răspuns la 
întrebările ridicate de cititori în 
legătură cu anumite probleme 
din proiectul Statutului modificat 
al Uniunii Tineretului Muncitor.

ÎNTREBARE : Are dreptul or
ganizația de bază să ridice sanc
țiunea (mustrare, vot de blam 
sau vot de blam cu avertisment) 
unui utemist care prin munca de
pusă între timp in producție și 
pe linie de organizație a dovedit 
că și-a însușit prin fapte criticile 
aduse de tovarășii săi ?

RĂSPUNS: Cînd un utemist 
care a fost sancționat își schim
bă în bine atitudinea față de 
muncă, a dovedit într-adevăr prin 
fapte că a înțeles pe deplin cau
zele pentru care a fost sancțio
nat și a reușit să le înlăture, or
ganizația de bază U.T.M. poate 
lua inițiativa ridicării sancțiunii 
utemistului în cauză. Aceeași 
inițiativă o poate lua și comite
tul raional sau orășenesc U.T.M.

UN DICTON... IARNA Șl VARA
La întreprinderea „Armătura“, tinerii fac 
doar muncă culturală, iar vara doar sport.

iarna

Nu minte sănătoasă... fără... corp sănătos, ci minte sănătoasă 
sănătos.

Desene de M. COSTI 
Și într-un caz și într-altul 
mistui care a fost sancționat 
pus în discuția adunării generale, 
care-i analizează munca pe ulti
ma perioadă de timp și, dacă 
constată că el s-a reabilitat, 
poate hotărî ridicarea sancțiunii.

în corp

struim o bază sportivă pentru pio
nieri. Totul prin muncă volunta
ră. Această bază sportivă va fi 
construită de tineri tot in timpul 
liber. Și te asigur că ei vor veni 
cu mult entuziasm. Apoi ziua de 
odihnă de la Pustnicu, pe care 
numai ploaia ne-a împiedicat s-o 
realizăm...

— Și în încheiere aș vrea să-mi 
spui ceva despre activiștii raionu
lui : unde-și petrec timpul liber 
și cum, dacă știu să cînte, să 
danseze, Să...

— Cred că ne depărtăm de la 
subiect — mă întrerupse puțin 
stînjenit tovarășul Epure. Era 
vorba de părerea mea in legătură 
cu proiectul de Statut și...

— Totuși — insistai eu — și 
activiștii utemiști stnt tineri, ar 
fi interesant să aflăm ce fac ei 
în timpul liber, dacă sînt in mij
locul tineretului in orele de 
odihnă...

Cu toate insistențele 
n-am mai putut afla 
amănunte privitoare 
activiștilor. Poate că 
plător.

Am considerat insă 
împărtășim cititorilor 
lelalte păreri și observații ale to
varășului Epure.

MARIETA VIDRAȘCU

mele, 
prea multe 
la odihna 
nu întîm-

oportun să 
noștri ce-

ute- 
este

ÎNTREBARE : Se pot ține mai 
multe adunări generale ale or 
ganizației de bază într-o lună ?

RĂSPUNS : In articolul 43 din 
proiectul Statutului modificat al 
U.T.M. se arată că adunările ge
nerale ale organizației de bază 
se convoacă cel puțin o dată pe 
lună. Aceasta inseamnă că se 
pot ține și mai multe adunări ge
nerale într-o lună. Nu trebuie 
însă în nici un caz să se înțe
leagă că organizația de ba/.ă 
U.T.M. ar putea să țină adunări 
generale pentru orice problemă 
de amănunt. Problemele curente 
ale muncii sînt analizate și pen
tru rezolvarea lor se iau mă
suri practice de către comitetul 
sau biroul organizației de bază 
respective. Adunările generale ale 
organizațiilor de bază U.T.M. 
(în afara celor obișnuite — o dată 
pe lună) se convoacă de atîtea 
ori de oîte ori este nevoie. Adică 
atunci cînd sînt probleme care 
necesită o dezbatere largă de 
către toți utemiștii din acea; or
ganizație de bază. Se recomandă 
însă să se țină cît mai puține 
adunări și să se considere că 
numai acele adunări generale 
sînt folositoare, care au ca re
zultat îmbunătățirea muncii și 
sînt pline de învățăminte pentru 
acei care au participat la ele.

ÎNTREBARE : De ce e necesar 
să se prevadă în Statut ca ute
miștilor care au împlinit virsta 
de 26 ani și nu ocupă posturi de 
conducere în organizațiile U.T.M. 
să li se prelungească răminerea 
tn U.T.M. (la cererea lor) pe o 
durată pînă la doi ani ?

RĂSPUNS : Dacă utemistul 
care a împlinit virsta de 26 de 
ani și nu ocupă posturi de con
ducere în organizațiile U.T.M. nu 
ar avea posibilitatea de a participa 
în continuare la viața de organi
zație, U.T.M. ar pierde un număr 
mare de utemiști activi. Adopta
rea prevederii proiectului Statu
tului modificat — potrivit căreia 
utemistului care a împlinit vîrsta 
de 26 de ani și își exprimă do
rința de a rămîne în U.T.M. încă 
o perioadă de 2 ani i se poate în
deplini această dorință — va a- 
sigura răminerea unui număr în
semnat de utemiști activi și cu 
experiență în U.T.M. Participarea 
acestora la viața U.T.M. va con
tribui fără îndoială la îmbunătă
țirea muncii organizației.

Fârâ simț de răspundere
Deși sînt prezenți 11 utemiști, 

in sală e liniște deplină. Doar 
din cînd în cînd se aude glasul 
impunător al secretarului :

— Luați cuvîntul tovarăși. Cum 
se poate, n-aveți nimic de spus?

Trecuseră mai bine de 15 mi
nute de cînd se citise ultimul 
paragraf din proiectul Statutului 
modificat al U.T.M. și, cu toate 
insistențele tovarășului Nicblae 
Martin, secretarul organizației 
de secție U.T.M. „preparație“ de 
la Textila „11 Iunie“ Găvana, re
giunea Pitești, nici un 
nu-și spusese părerea.

în fața acestei situații 
mas puțin surprins. De 
utemiștii ? Ardeam de nerăbdare 
să aflu care-i cauza. Dar iată...

— Vreau să spun eu ceva, în
drăzni în sfîrșit utemistul Marin 
Mierlă. Ne ceri să luăm cuvîntul, 
să ne spunem părerea despre 
proiectul de Statut, despre mun-

Din propunerile utemiștilor
• Tovarășul VIRGIL NJjpO- 

LAE (Iași) propune ca la 
articolul 4 din proiectul Statu
tului modificat să se adauge 
următorul aliniat: „Tînărul 
care dorește să intre în U.T.M. 
trebuie să facă un stagiu de 
candidatură : trei luni cei din 
industrie, șase luni pentru ce
lelalte categorii de tineri.

• Tovarășul EUGEN PO-

utemist

am ra
ce tac

PESCU (București) propune 
ca utemiștii care au un venit 
de peste 1000 lei să plătească 
cotizația de 1 la sută.

• Tovarășul CORNEL DA- 
LĂBAN (reg. București) pro
pune ca la articolul 43 să se 
adauge un .aliniat în care să se 
arate rolul adunărilor generale 
deschise ale organizației de 
bază U.T.M.

anunțat 
vor dîs- 

___ ____  , ___ .. pregăti.
începusem să mă lămuresc. A- 

dunarea generală, care avea 
drept scop dezbaterea proiectului 
Statutului modificat, a fost pre
gătită superficial. Biroul organi
zației de secție s-a mulțumit doar 
să anunțe utemiștii despre ține
rea unei ședințe.

Tovarășul Farcaș, secretarul 
comitetului U.T.M. care partici
pase la o adunare generală de 
la secția mecanică și Care se des- 
fășurase asemănător, nu s-a ară
tat deloc surprins de felul cum 
a decurs adunarea generală de 
la preparație. Aceasta avea o ex
plicație: Comitetul U.T.M. nu a 
indicat și nici nu a controlat 
cum se pregătesc aceste adunări. 
Membrii comitetului au muncit 
fără simț de răspundere. Fără 
simț de răspundere au muncit și 
membrii unor birouri ale organi
zațiilor de secție.

Fiecare membru avea dreptul, și 
în același timp datoria, să ceară 
lămuriri cu privire la tot ce i 
s-ar fi părut insuficient de clar, 
să-și aducă contribuția la îmbu
nătățirea proiectului de Statut, 
la îmbunătățirea activității or
ganizației lor de bază. Dar din 
lipsa de răspundere a unor ca
dre de conducere ale organizației 
U.T.M. de la Textila Găvana, o 
parte a adunărilor generale 
U.T.M. nu și-au atins scopul.

L. FÎC1U

ca noastră, dar nu ne-ai 
dinainte ce probleme se 
cuta astăzi pentru a ne

Mai nervoasă decît pacienții
? Cursurile de dimineață ale 
• anului I luaseră sfîrșit. Tre- 
: cîndu-și mina peste frunte, 

Tăslăuanu Gheorghe se gîndi 
că ar fi bine să profite de re- 
paosu! de prînz și să dea o 
fugă pînă la policlinică. Du
rerea de cap îl încerca din 
nou, cu toate că respectase cu 
strictețe tratamentul pe care 
tovarășa doctor Gross Ivette 
1-1 prescrisese. Din păcate, in
jecțiile și prafurile nu-i folo
siseră la nimic. Capul conti
nua să-l doară. De ce ? Nici el, 
nici doctorița nu știau. După 
primul consult întrebase :

— Care-i diagnosticul, tova
rășă doctor ?

— Păi să vezi că... încă nu 
am putut deduce. Dar ia me
dicamentele astea. Sînt tocmai 
ce-ți trebuie. Poate că pen
tru stabilirea bolii lui e 
necesar un studiu mai înde
lungat. Ei, dar iată c-a ajuns. 
A urcat scările pînă la etajul 
unde se află ghișeul de infor
mații. Și-a luat un bon de or
dine și s-a grăbit spre cabine
tul de neurologie. La ușă nu 
aștepta nimeni. Ce bine ! Era 
singurul pacient. S-a apropiat 
de ușă și a bătut ușor. Ușa 
s-a crăpat și tovarășa doctor 
Gross l-a apostrofat nervoasă :

— Ce vrei ?
— Tovarășă doctor — a răs

puns el, fîsttcit — pentru con
sultație... Am bon de ordine.

— Să-l văd.
Cu o mînă puțin tremurîndă, 

pacientul i-a întins bonul.
— Nu ți-am spus eu ? M-ai 

deranjat degeaba. Bonul e 
pentru ora 2. Să vii peste două 
ore.

— Bine, dar eu am cursuri, 
încercat el să obiecteze.
— Vino peste

nu mă enerva.
încereînd un 

ment, Tăslăuanu 
raj:

— Dar nu mai aveți nici 
pacient afară de ’ ~
nu mă consultați ? ;

Dar se vede treaba că de • 
ce i-a fost frică n-a scăpat. ț 
Tovarășa doctor Gross s-a• 
enervat și l-a dat afară tr.'n- • 
tindu-i ușa-n nas. •

A stat cîtăva vreme acolo, * 
la ușa cabinetului, fără să re- • 
ușească să-și revie. Nu putea î 
să înțeleagă. Va să zică, vii • 
aici pentru că nervii-ți sînt • 
bolnavi, ca să te vindeci. Dar • 
în loc de un medic care să te • 
consulte cu calm și atenție, dai • 
peste un medic mai nervos • 
decît tine.

Nedumerit, a plecat spre fa- j 
cultate. Ce putea să facă ? A j 
renunțat la consultație. j

Tovarășul Tăslăuanu ar pu- • 
tea să fie liniștit. Nu a fost î 
singurul care să reflecteze în • 
felul acesta la ușa cabinetului j 
de neurologie în urma unui ț 
consult. Reclamațiile cu privire j
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două ore și

ultim argu- 
spuse cu cu-

mine. De
un i 
ce ;
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— Te rugim, vrem să organizăm un spectacol, un cor...
— Nu se poate 1 Avem destule treburi, ședințe de producție, 
adunări generale. Nu ne mai rămîne timp pentru... fleacuri!

— Cereți și sprijinul lui moș 
Petre Vetcu. E o propunere 
bună, numai să vă țineți de cu- 
vtnt — încheie secretarul orga
nizației de partid, tov. Ion Hol
tei.

— Las’pe noi, bade Ioanei...
★

Bătrînul era preocupat cu 
un calcul încîlcit șl tot rostea 
cuvinte șoptite, scărpinîndu-se 
în barbă.

Cînd își ridică privirea din 
caiet, avea fața senină. Planul 
era bun. Trebuia acum aplicat. 
Era vorba de însămînțarea po
rumbului în cuiburi așezate în 
pătrat. La drept vorbind, cele 
38 de hectare fuseseră însămîn
țate deja, însă nu în pătrat. 
Primăvara, cu ploile sale, a în- 
tîrziat însămînțările. Așa că 
pentru a se încadra în perioa
da preconizată, nu au mai fă
cut însămînțările în cuiburi a- 
șezate în pătrat, care cereau 
mai mult timp. Porumbul fuse
se însămînțat în rînduri drepte.

Odată cu prășitul se putea 
face buchetatul. lată ce chib- 
zuise bătrînul...

...După ce își scutură bocan
cii de noroi la ușă, Petre Dinu 
intră în sediul colectivei și 
după ce îl salută pe bătrîn, se 
pregăti să-l ceară și lui sfatul. 
Acesta însă i-o luă înainte :

— Măi, flăcăule, ai venit 
tocmai la timp. Cu tine am o 
treabă mai de soi. înțelegi ?

— Deocamdată nu înțeleg. 
Dar dacă-mi spui...

— Ei, atunci ascultă la mine. 
Voi tinerii ați muncit bine. 
V-ați angajat, ați realizat. A- 
vem toată suprafața de pămînt 
însămînțată, Cele 10 hectare de 
floarea-soarelui sînt bin.e însă
mînțate, cele 60 hectare de grîu

n-au nici pic de buruiană, pe 
cele 10 hectare semănate cu 
ore, spicul incepe să fie legă
nat de vînt. De asemenea, stăm 
bine cu cele 5 hectare de sfeclă 
de zahăr și cu cele 25 hectare 
însămînțate cu diferite plante 
furajere. Cu porumbul însă, 
nu-mi place. înțelegi tu, băiete? 
Sînt 38 de hectare însămînțate 
cu porumb hibrid realizat aci 
la tioi, Vom scoate cel puțin 
5000 kg. de boabe la hec
tar. Am făcut o socoteală. Dacă 
la prima prășită facem și bu-

mult cu atî.t culturile vor fl 
mai bine îngrijite. Uite de pil
dă, tu poți explica tinerilor că 
în acest fel regulile agrotehnice 
pot fi aplicate la timp. Vine a- 
cum prășitul sfeclei de zahijr și 
al florii-soarelui. O să vină 
apoi riadul prașilei la porumb. 
Atunci ppi lipsi de la brigadă 
mea legumicolă și vă voi da și 
eu o mînă de ajutor. E nece
sar să. aranjăm cuiburile în pă
trat...

...Bătrînul s-a uitat pe sine. 
Stă de vorbă cu secretarul or
ganizației de bază U.T.M. ca

0 sä vină

turi de cei mai vîrstnicl. Ii 
place tinerețea și trăind dlături 
de ea, bătrinului îi pare că și 
el întinerește. La treabă le cam 
dă ghes leneșilor și nu-i cruță 
cu critica, iar în timpul liber îi 
dojenește că nu știu nici cel pu
țin să prețuiască dansurile 
populare. Cu toate acestea bă- 
trinul e iubit de tineret. De a- 
ceea îl prețuiește și secretarul 
utemeului, de aceea i-a cerut Și 
acum cu încredere sfatul...

•k

Consfătuirea tinerilor colec-

MOȘ PETRE VETCU
și inițiativele tinerilor colectiviști

chetatul, înseamnă că porumbul 
va fi în cuiburi așezate în pă
trat. Atunci putem să prășim 
în lung și-n lat și ne depășim 
propriul nostru angajament'. 
Dar trebuie muncă băiete. Bra
țe ne trebuie.

— Vezi dumneata, moș Pe
tre, cu astfel de propunere am 
venit și eu. Vrem ca în anul 
ăsta, fetele să realizeze cel pu
țin 100 zile-muncă, iar băieții 
cel puțin 120. Am discutat și 
cu tovarășul secretar de partid. 
Va fi în folosul nostru la toam
nă, deoarece cu fiecare zi-mun- 
că în plus sporește și răsplata...

— Și mai sporește ceva bă
iete : sporește belșugul pe 
cimp. Cu cit vom munci mai

și cum ar sta de vorbă cu unul 
din cei cinci fii ai săi. Poate 
că ar fi fost timpul să meargă 
la masă. Dar cînd e vorba de 
o treabă bună el uită și de 
masă și de tot. Oamenii îl pre
țuiesc nu numai pentru că pe 
pieptul său strălucește insigna 
de „Fruntaș al recoltelor boga
te“, dar și pentru experiența sa 
în lucrările agricole. Are 61 de 
ani. părul îi e alb ca floarea de 
cireș, a slugărit 40 de ani pe 
la chiaburi și moșieri și azi...

Dar oare nu are dreptate ? 
Cum ar putea să lase viața să 
treacă pe lingă el fără a o fo
losi din plin ? De aceea nu-i 
de mirare că il găsești mai 
mult alături de tineri decît ală-

tiviști din Conduratu, raionul 
Mizil, a avut loc într-o după a- 
miază ploioasă. Ea a decis ca 
în termenul cel mai scurt tine
retul să sape un canal colec
tor lung de 1,5 km. de la hota
rul Maicilor pînă la pîrîul Vil- 
cele, pentru a scurge apa de pe 
cîteva zeci de hectare cu semă
nături. Apoi să execute prăși
tă întîia pe suprafața cultivată 
cu floarea-soarelui și sfeclă de 
zahăr și să treacă și la porumb. 
Să realizeze de fiecare tinăr 
peste 150 de zile-muncă și nu 
numai 100 sau 120.

Au trecut zece zile de a- 
tunci. Utemiștii Stere Vetcu și 
Constantin Holtei au realizat 
pînă azi cîte 74 de zile-muncă.

O 
la „maniera“ de a consulta a « 
tovarășei Gross Ivette sînt nu- • 
meroase, în urma acestor re- « 
clamații, direcțiunea policli- • 
nicii a propus secțiunii sanita- | 
re a Sfatului pooular al Capi- « 
talei schimbarea tovarășei • 
Gross. î

Tovarășii de la secțiunea sa- ? 
nitară au analizat și ei, la rîn- 
du! lor situația și, pe ziua de 
6 martie, direcțiunea policlini
cii a primit o adresă cum că 
„secțiunea sanitară fiind de a- 
cord cu propunerea, tovarășa 
Gross Ivette va fi schimbată“. 
Dar n-a trecut mult și, în ace
eași lună, pe ziua de 22, direc
țiunea a primit o altă adresă 
prin care se anunța că tova
rășa Gross Ivette va rămîne e 
totuși in policlinica studen- ț 
țească. ț

Ce concluzie se poate trage : 
în urma acestor două adrese ? : 
E greu de ghicit. Principalul : 
e că reclamațiile continuă să : 
vină Ia direcțiune, intrucît to- * 
varășa Gross Ivette nu a re- ’ 
nunțat la felul ei de a se purta : 
cu bolnavii. Pacienții așteaptă, : 
și pe drept cuvînt, ca secțiu- : 
nea sanitară să-și spună cu- ; 
vîntul în această problemă. ” 
Dar altfel decît a procedat ui- : 
tima oară.

Atitudini ca cele ale tovară- • 
șei Gross — din păcate întîl- • 
nite și în alte instituții șahi- • 
tare — nu trebuie tolerate. • 
Cei ce solicită asistență șahi- ; 
tară nu o fac din plăcere, ci i 
siliți de starea sănătății lor. • 
Or, față de cei suferinzi tre- ? 
buie să existe toată grija. A- * 
cest lucru trebuie să-I înțelea- i 
gă și nervoasa tovarășă Gross j 
și chiar tovarășii de la secțiu-• 
nea 
sar. 
atît

sanitară. E absolut nece- 
Și cu cît mal grabnic, cu 
mai bine.

RODICA ȘERBAN
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Nu trebuie să fi „de prin 
partea locului" ca să-ți dai 
seama că în zilele acestea în 
Institutul Politehnic din Bucu
rești activitatea a crescut cu 
intensitate, a devenit febrilă.

Examenele! Singur acest 
cuvînt îți dă cea mai concretă 
imagine și explică această ac
tivitate.

Grupa 505 din anul II, fa
cultatea de mecanică, dă exa
men la rezistența materiale
lor cu tovarășul profesor șef 
de catedră Gheorghe Buzdu
gan.

La tablă se află studentul 
Neusădter Rolf, responsabilul 
cercului științific studențesc. 
Calm și stăpîn pe sine, el re
zolvă problemele din bilețelul 
de examen. Tovarășul profe
sor confirmă Justa rezolvare a 
prbblemelor înscriind în carne
tul studentului calificativul 
„foarte bine".

Foto : EUGEN CSIKOȘ

Studenții anului I 
au dat primele 
examene

Studenții anului I de la Facul
tatea de agricultură a Institutu
lui agronomic din Craiova au dat 
cîte 2-3 examene în actuala se
siune.

La examene studenții anului 
I s-au prezentat mai bine pregă
tiți, mai siguri pe cunoștințele 
predate la curs de către profesori. 
Iată de pildă grupa 143, la cele 
3 examene date nu are decît 
un singur student amtnat, iar ma
joritatea studenților au luat ca
lificative de „bine“ și „foarte 
bine“. Din această grupă cel mai 
bine au răspuns studenții: Drăgo- 
teanu Nicolae, Bulugiu Constan
tin, Barcan Irina, Rusalim Ilea
na și alții.

în curînd, cei peste 130 de stu- 
denți din anul I vor termina exa
menele și vor merge în practică 
la gospodăria didactică a Insti
tutului. Aici se vqr.acomoda tot 
mai mult cu probleinele pe care 
le ridică producția agricolă și 
vor aproîunda cunoștințele acu
mulate la curs.

Corespondent
I. PERȘINARU

Pentru cei mici
— Noi cărți apărute

ȘTEFAN GHEORGHIU: 
„COMOARA DIN TUNEL'1.

Editura Tineretului

Răduț și prietenii săi nădăj
duiesc să găsească în ruinele 
unei Vechi cetăți bani de aur cu 
care să complecteze colecția șco
lii lor. După o serie de peripeții 
prin tunelul pe care-1 străbat cu 
greu, blruindu-și teama, ei ies 
la lumină fără a fi găsit ceea ce 
căutau. Și totuși, pionierii au dat 
peste o comoară; fierul vechi, 
atît de necesar uzinelor noastre, 
care zăcea nefolosit în tunel. 
Despre fapta lor istorisește copii
lor cartea lui Ștefan Gheorghiu.

„NĂZDRĂVĂNIILE 
LUI PĂCALĂ"

Păcală — eroul atîtor basme, 
îndrăgit de mati și mici — apa
re din nou îh fața cititorului în 
povestirile populare prelucrate de 
Iosif Nădejde. Vreți să știți cum 
a vîndut istețul nostru o vacă 
unui copac, cum 1-â pedepsit pe 
popa cel hain cu barbă roșie și 
ce alte șotii a mai făcut ? Citiți 
„Năzdrăvăniile lui Păcală“. Veți 
rîde, dar totodată Vă veți minu
na 
care 
haz.

dé înțelepciunea poporului 
a creat acest chip plin de

Fiecare vacă îngrijită de ace
știa dă zilnic o producție de 
lapte de 18-20 litri. Vasile Lă- 
zăroiu e șef de atelaj, Pînă azi 
are 90 de zile-muncă.

Zece zile... In aceste zece 
zile oare cei din brigada de 
cimp nu au făcut nimic? Au 
făcut, de bună seanță. Ei au 
executat prașila întîia la cele 
10 hectare de floarea-soarelui 
și la cele 6 hectare de sfeclă 
de zahăr și au ieșit la săpatul 
canalului colector.

Această treabă trebuia făcu
tă urgent. Utemiștii au hotărît 
să lucreze și noaptea, la lumi
na felinarelor. Și au făcut-o. 
Treaba asta n-a fost ușoară. A 
venit și tovarășul secretar de 
partid cu moș Petre.

— Apoi, dacă așa ați hotă
rît — a spus bătrînul — iată 
că am venit și eu cu brigadie
rii mei. Intr-adevăr, mulți 
din brigada legumicolă venise
ră cu hîrlețe, sape și lopeți. îm
preună, zilele acestea au sărbă
torit terminarea canalului. Ute
miștii spun că aceasta au fă- 
cut-o în cinstea Congresului 
U.t.M.

E un lucru cert că în fruntea 
celor mai harnici tineri se gă
sesc utemiștii. Merită să amin
tim și numele utemiștilor 
Giieorghe 1. David și Matei Cri- 
stache de la brigada de cimp. 
Primul are pînă azi 50 de zile 
muncă, al doilea 40. Pînă la 
toamnă, mai este. Atunci vorba 
lui moș Petre: se numără nu 
numai bobocii, dar și sacii în
cărca} i cu bucate.

ION TEOHAR1DE 
corespondentul 

„Scîntdii tineretului“ 
pentru regiunea Ploești

(•
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NICOLAE LABIȘ: » 
„PUIUL DE CERB"

Poemul lui Nicolae Labiș adu
ce copiilor o mică dar emoțio
nantă poveste — aceea a pionie
rului Gordun, un orfan salvat în 
timpul războiului de către un os
taș sovietic și a puiului de cerb 
găsit în pădure, pe care 1-a cres
cut cu dragoste. Micul animal pie
re împușcat de un bandit fugar 
care rătăcește prin codri asemenea 
unei fiare. Dar urma sa însînge- 
rată îi duce pe Cordun și alți 
oameni din sat în bîrlogul tîlha-- 
rului — cîndva spaima sărăci
mii din aceste locuri. Așa a în
vățat Cordun ce-i ura împotriva 
dușmanului poporului.

CEZAR DRAGOI:
„CĂRTICICA VERII"

Poeziile din „Cărticica verii“ 
vorbesc micilor cititori despre na
tură, despre trecutul greu al po
porului și despre noile realități 
din patria noastră — mai ales 
desj>re acestea din urmă. Copiii 
află despre „matahala care strîn- 
ge grîul tot în poală“, despre 
oaspetele cel nou venit în sat — 
lumina . electrică — despre pătlă
gica roșie și cea vînătă care cresc 
pe aceeași tulpină, datorită muncii 
unui tînăr miciurinist. Și, fi
rește, și mici întîmplări hazlii din 
viața celor de o seamă cu ei...

K. D. UȘINSKI:
„ANIMALE DOMESTICE, 

PASĂRI ȘI FIARE“
Ce folos aduc cîinele, pisica, 

vaca ? Ce seîntîmplă cu bobocii 
ieșiți djn ouă de rață clocite de 
o găină ? De ce ciocănește neîn
cetat, ciocănitoarea ? Toate aces
tea și multe altele despre înfă
țișarea și felul de trai al ani
malelor domestice sau sălbatice, 
al păsărilor, le învață micul ci
titor din cărticica lui Ușinski. E 
un fel ușor și plăcut — istorioa
rele sînt rimate — de a căpăta 
cunoștințe trainice despre lumea 
înconjurătoare.



Dgfegafia Sovietului Suprem
al U.R.S.S. vizitează Craiova

— reportaj telefonic 
trimis de corespondentul nostru —

Spartachiada de vară a tineretului

în raionul Rîmnicu Sărat

După felul In care a început, 
Spectacolul „Arcul de Triumf" al 
teatrului din Ploești a lăsat să 
se vadă că e intr-o fază de insu
ficientă elaborare. Amplificarea 
defectuoasă a muzicii de scenă, 
proiecfia confuză și supărător 
de prelungită a dispozitivului ce 
înfățișa anul acțiunii, manevra 
Incertă a luminilor după ridica
rea cortinei, mișcarea nu totdeau
na sigură a personajelor — toate 
acestea dovedeau că spectacolul 
nu trecuse printr-o verificare de
finitivă, care să i cristalizeze ți
nuta. De fapt, am asistat la o re
prezentație de concurs, care era 
în același timp o vizionare și o 
premieră. Performantă remarca
bilă, dar riscantă — fiindcă ne-a 
silit să judecăm realizarea artis
tică mai mult după bunele inten
ții și, în orice caz, să condam
năm lipsa de prevedere și de 
chibzuială a conducerii teatrului. 
Nu-i era îngăduit să precipite 
pregătirile pentru decadă în ul
tima lună din ajunul acesteia. 
Mai cu seamă că era vorba de

încheierea Decadei
Miercuri a luat sfîrșit Decada 

dramaturgiei originale organiza
tă de Ministerul Culturii între 
20 și 30 mai în Capitală.

După amiază, a fost prezenta
tă pentru juriu în sala Teatrului 
C.C.S. piesa „Familia KovaCs“ 
de Ana Novac în interpretarea 
Teatrului Maghiar de Stat din 
Sf. Gheorghe, iar seara, în sala 
Comedia a Teatrului Național 
„I. L. Caragiale“ colectivul Tea
trului Național din Iași a dat uri 
spectacol cu piesa „Horia“ de 
Mihail Davidoglu.

în aceeași zi, Teatrul de stat 
din Oradea, secția maghiară â 
prezentat opereta „Silvia“ de E. 
Kalmann, Teatrul Național din

De la Comitetul Central al II.T.M
Pentru a da posibilitate or

ganelor regionale, raionale și 
orășenești ale U.T.M. să se ocupe 
mai îndeaproape de îndrumarea 
concretă a organizațiilor de bază, 
Biroul C.C. al U.T.M. a adoptat 
de curînd o hotărîre în legătură 
cu reducerea numărului informări* 
lor și formelor de statistică înce- 
pînd de la organizațiile de bază 
U.T.M. și pînă la C.C. al U.T.M.

Hotărîrea menționează că or
ganizațiile de bază ale U.T.M. 
nu vor mai trimite comitetelor ra
ionale și orășenești ale U.T.M. 
planurile de muncă, procesele ver
bale și hotărîrile adunărilor ge
nerale ale organizațiilor de bază. 
Comitetele raionale și orășenești 
ale U.T.M. se vor documenta asu
pra muncii organizațiilor de bază 
printr-o legătură mai strînsă și o 
participare mai efectivă la viața 
și activitatea concretă a organiza- 
ți.l'or de bază. De acum înainte, 
vor fi trimise la comitetele raio
nale și orășenești ale U.T.M. doar 
procesele verbale ale adunărilor 
generale cu privire la primirea, 
excluderea și scoaterea din evi
dență a membrilor U.T.M.

Comitetele raionale și oră
șenești ale U.T.M. nu vor mai tri
mite comitetelor regionale planu
rile de muncă și hotărîrile diferi
telor ședințe de birou. La sfîrși- 
tul fiecărei luni, comitetele raio
nale vdr înainta comitetelor re
gionale, iar acestea — C.C. al 
U.T.M. doar copii după procesele 
verbale ale plenarelor și ședin
țelor de birou.

„...pentru cel mai desăvîrsît“
>

(urmare din pag. I-a) 
disprețuiește, e egoistă, răută
cioasă și invidioasă.

Dar sînt și alți tineri ca 
Boja Ana de ale cător atitu
dini organizațiile U.T.M, nil 
se sezisează. Unele organizații 
U.T.M. nu se simt obligate să 
acționeze nici atunci cînd ti
nerii dovedesc nepăsare față 
de avutul obștesc, refuză sar
cinile, se poartă urît cu mai
ștrii, au o atitudine disprețui
toare și nerespectuoasă față 
de bătrîni. Una din cele mai 
urîte — destul de răspîndită 
din păcate — rămășițe ale tte- 
cutului este atitudinea nejustă 
față de fete. Sînt tineri care 
privesc cu multă ușurință și 
neseriozitate relațiile lor _ cu 
fetele, tineri 
vîrstei lor 
față de probleme ca dragostea, 
familia. Ce poate fi mai respin
gător ca atitudinea tînărului 
S. Mayer din Timișoara care a 
încercat să se folosească de 
faptul că avea o muncă de 
răspundere pentru a forța o 
tînără de la „Industria lînii“ 
— al cărei soț era plecat în 
armată — să-î acorde atenție? 
împotriva unor tineri ca el, cu 
sufletul uscat, „don juani" lip
siți de scrupule și de omenie, 
trebuie creat utt curent de opi
nie care să-i facă să simtă tot 
disprețul și dezaprobarea oa
menilor cinstiți. Cinstea, dra
gostea de adevăr, modestia, 
curajul, bărbăția, atitudinea

care în pofida 
manifestă cinism

intr-un spectacol precipitat
lungimea unui text — versiunea 
revăzută a lui Aurel Baranga — 
care cerea un ritm scenic alert 
și curgător.

N-am vrea, cu toată asprimea 
acestor considerații, să se înțe
leagă că ,,Arcul de Triumf" a 
fost un spectacol slab. Cei care l-au 
salvat au fost, în primul rînd, ac
torii. Ei au jucat cu pasiune, con
vinși și de multe ori convingă
tori, fructificind — majoritatea — 
bunele indicații ale regiei lui 
Hari Eliad și Gigi lonescu, doi 
tineri porniți pe lucruri mari.

Calitatea interpretării — cu 
excepția lui Mișu Balaban (doc
torul Zapan) — nu s-a vădit 
imediat. Atmosfera din primul 
tablou nu a dobîndit încă natu
ralețe și coeziune în dialog. Ta
bloul următor, deși static, ne-a 
încredințat că avem in față doi 
interpreți principali buni in per
soana Măriei Bondar (Magda) 
și a lui George Filip (Matei), a- 
mîndoi tineri. Cea dinții (deși nu 
cu totul sigură pe text) e o in
terpretă cu sensibilitate, capabilă 
să dea forță și chiar poezie unui

Craiova piesa „Nota zero la pur
tare“ de V. Stoenescu și O. Sava, 
Teatrul de stat din Bîrlad piesa 
„Intr-un ceas bun“ de V. Rozov, 
Teatrul Secuiesc de stat din Tg. 
Mureș piesa „învățătoarea“ de 
Brody Sandor, Teatrul de stat 
din Ploești piesa „Arcul de 
triumf“ de Aurel Baranga, Tea
trul de stat din Turda, piesa 
„Roata norocului“ de frații Tur 
și Teatrul de stat din Oradea, 
secția romînă piesa „Inima noa
stră“ de Valeriu Luca.

Festivitatea încheierii 
dramaturgiei originale va aveă 
loc joi 31 mai, ora 19 în sală 
Teatrului Tineretului.

(Agerpres)

Decade!

De regulă, referatele și in
formările în cadrul ședințelor de 
birou ale comitetelor raionale și 
orășenești ale U.T.M. vor fi fă
cute verbal, iar în urma dezbate
rilor vor fi fixate sarcini concre
te. Referatele prezentate în aceste 
ședințe vor trebui să fie concise 
și concrete, pentru ca astfel șe
dințele de birou să nu dureze mai 
mult de două ore. Transmiterea 
în organizațiile de bază și a- 
sigurarea aplicării hotărîrilor a- 
cestor ședințe se vor face prin 
instructaje și muncă concretă de 
către toți activiștii U.T.M. Aceeași 
metodă va fi folosită și de către 
birourile comitetelor regionale. 
Nuniai în cazuri absolut necesare, 
vor fi întocmite referate scrise și 
vor fi luate hotărîri scrise pentru 
a fi trimise comitetelor raionale 
și orășenești ale U.T.M.

Biroul C.C. al U.T.M. a hotă- 
rît de asemenea reducerea numă
rului de rapoarte și situații sta
tistice și mărirea termenelor de 
trimitere a lor la C.C. al U.T.M. 
de către comitetele regionale 
U.T.M.

Totodată, Biroul C. C. 
U.T.M. a luat măsuri pentru 
ducerea la maximum a notelor 
lefonice, precum și reducerea nu
mărului situațiilor statistice. S-a 
hotărît ca atît comitetele regio
nale ale U.T.M., dt și secțiile C.C. 
al U.T.M. să ceară de la orga
nele respective numai informări 
scurte și acestea numai In proble
mele strict necesare.

moralei pu-
dezaprobatoare, combativă față 
de toate tarele 
ti-ede burgheze se pot culti
va cel mai bine în s’nul unui 
colectiv puternic. Organizații
le U.T.M. trebuie să creeze a- 
semenea colective și, cu aju
torul lor, pot educa la tineri 
trăsăturile moralei comuniste.

Este cunoscută de asemenea 
imensa înrîurire pe care o are 
literatura asupra omului. S-a 
vorbit mult și nu mai insistăm 
asupra rolului pe care l-au a- 
vut cunoscutele romane sovie
tice „Așa s-a călit oțelul", 
„Tînăra gardă“ etc. în dezvol
tarea dîrzeniei, a curajului, 
patriotismului în sufletele mii
lor de tineri sovietici și din 
nenumărate alte țări. Tînărul 
e In general avid de cunoștin
țe. pasionat de lecturi intere
sante. Rărnîne ca organizațiile 
U.T.M. să cultive cu grijă se
tea de cunoștințe, dragostea 
de frumos a tinerilor și, mai 
ales, să orienteze tinerii spre 
lectura cărților cu un înalt 
conținut de idei. Dezvoltarea 
celor mai frumoase trăsături 
de caracter este strîns legată 
de lărgirea orizontului cultu
ral al tinerilor, de formarea 
unei concepții materialiste des
pre viață. îngustimea de ve
deri manifestată de unele or
ganizații U.T.M. din școli și 
fabrici, care recomandă tine
rilor să-și însușească numai 
cunoștințe tehnice de speciali
tate și neglijează dezvoltarea 
gustului perittii literatura bele-

»

rol; cel de al doilea e un actor 
cu nerv, atent la jocul contradic
toriu din psihologia unui perso
naj complex.

Alte două personaje-cheie (co
lonelul Ciolac și Mayer Bayer) 
s-au bucurat, prin Toma Caragiu 
și respectiv Alexe Marcovici, de 
o remarcabilă interpretare, a că
rei primă virtute a constituit-o 
originalitatea, față de alte ver
siuni date acestor roluri, în dife
ritele spectacole din (ară. Din pă 
cate, acomodindu-se unei con
cepții și unui ton inițial greșite, 
înclinate spre melodramă, Antoa- 
neta Călinescu (Valeria Zapan) 
nu a fost la nivelul celor amin
tiți.

Dintre interpreții personajelor 
secundare s-au impus Nelly Con- 
stantinescu (Zinca), Eugen O- 
breja (Verzea) și tînărul Nico- 
lae Spudercă (Klemm) care a 
dovedit o siguranță scenică ce 
depășește experiența sa de tea
tru. Așa cum am amintit, regizo
rii Eliad și lonescu și-au pregă
tit aripile pentru un zbor înalt, 
în acest sens intențiile, cele mai 
multe bine orientate, au reieșit 
destul de clar (îndrumarea acto
rilor, de pildă, a fost fecundă, 
cu toate că punerea în scenă a 
rămas pe alocuri defectuoasă). 
Concretizarea lor însă nu a ajuns 
deocamdată la o formă finită. 
Oricum, e bine să se știe că o 
montare amplă (în genul „Ura
ganului" la Mossoviet) trebuie 
să fie extrem de bine, diabolic 
de bine pusă la punct pînă în 
amănuntele ei infime. Altfel, cea 
mai neînsemnată defecțiune de 
magnetofon, o întîrziată declan
șare a luminii, o piesă de recu
zită greșit plasată etc. pot avea 
darul să pericliteze armonia și 
reușita întregului spectacol pu- 
nîndu-i în dubiu gustul și ținuta.

Venind în ajutorul teatrului 
ploeștean, Liviu Ciulei a imagi
nat și realizat decoruri îndrăz
nețe și interesante. Izbutite ni 
s-au părut cele din tablourile 2 
(Casa conspirativă), 3 (Siguran
ța), 4 (Casa Iul Bayer), iar a-

"\plauzele de la sfîrșitul tabloului 
cinci (Calea ferată) au mers, a- 

, proape exclusiv, la adresa picto
rului scenograf.

FLORIAN POTRA

Pregătirile pentru campania 
de recoltare stau încă de pe 
acum în atenția mecanizato
rilor din întreaga țară.

In fotografie: La S.M.T. 
Dej, regiunea Cluj, a început 
rodajul batozelor.

triști că, pentru teatru, mu
zică etc. este dăunătoare. Ac
tiviștii utemiști trebuie să 
ofere, în primul rînd. exemplul 
personal al unor oameni înse
tați de cultură, cu o perma
nentă preocupare pentru auto- 
educarea lor ca oameni noi, cu 
o înaltă conștiință socialistă. 
Să ne amintim cuvintele ace
luiași Luka din „Azilul de 
noapte" : „Omul poate tot, 
orice, numai să vrea... Omul 
poate învăța multe pe altul" 
și să-i urmăm sfatul.

Și mai presus de orice să 
nu uităm că trebuie să educăm 
tinerii în așa fel încît ei să 
răspundă în orice împrejurare 
comandamentului epocii, să se 
simtă direct răspunzători de 
toate sarcinile societății. In 
această privință să privim 
Comsomolul. U.R.S.S. a fost 
primul stat din lume care a în
credințat tineretului sarcini 
importante, iar acum sarcini 
cu adevărat mărețe. O jumă
tate de milion de tineri își iau 
răspunderea transformării în- 
tr-un puternic centru indus
trial a unui continent aproape 
întreg, a Siberiei.

In această împrejurare Com
somolul dovedește din nou 
tăria morală, curajul, umanis
mul, patriotismul, spiritul co
lectivist al tineretului sovie
tic.

Asemenea calități să sădim 
și noi la tinerii Utemiști.

„Scînteia tineretului“

De cîteva zile, orașul Craiova 
este cuprins de un freamăt deose
bit. La fiecare pas întîlnești ceva 
nou. Ghirlande de verdeață, dra
pele, panouri cu lozinci și urări 
de bun venit împodobesc pretu- 
tindeni orașul și-i dau o atmos
feră de sărbătoare. Oamenii mun
cii din Craiova s-au pregătit să 
primească oaspeți dragi, delega
ția Sovietului Suprem al Uniunii 
Sovietice. Pe străzile și bulevar
dele ce duc spre gară, mii de ce
tățeni ai orașului nostru — de la 
micuții pionieri pină la bătrinii 
profesori ai institutelor de învă- 
țămînt, de la elevii școlilor teh
nice și profesionale pînă la mun
citorii fabricilor „Electroputere“ 
și „7 Noiembrie“ — femei și băr
bați — au venit să întîmpine cu 
buchete de flori pe oaspeții dragi, 
piața gării era în plina frămîn- 
tare. Sute de steaguri fîifîiau în 
jur.

Ora 8,30. în gara Craiova so
sește trenul ce aduce delegația 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
care ne vizitează țara la invita
ția Marii Adunări Naționale a 
R.P.R.

Delegația a fost salutată în nu
mele oamenilor muncii din regiu
nea Craiova de tovarășul Ion 
Moangă — președintele comite
tului executiv al Sfatului popular 
regional. în răspunsul său, 
Alexandr Stepanovici Trofimov, 
deputat în Sovietul Uniunii, prim 
secretar al comitetului regional 
Balașov al P.C.U.S., a spus prin- 
tele altele: Sîntem profund mișcați 
de primirea călduroasă pe care o 
faceți delegației Sovietului Su
prem al Uniunii Sovietice. Aceas
ta este o dovadă că legăturile de 
prietenie între cele două popoare, 
poporul sovietic și poporul romîn, 
se întăresc pe zi ce trece. Vizi* 
tind țara dvs., am trecut prin 
orașe și sate, am cunoscut oa
menii muncii: muncitori, țărani, 
reprezentanți ai intelectualității. 
Poporul muncitor din R.P.R. își 
construiește o societate nouă, lu
minoasă, fericită — societatea so
cialistă.

Din rîndul delegației au mai 
luat cuvîntul Tatiana Ivanovna 
Antropova, membru al Comisiei 
bugetare a Sovietului Uniunii, di
rectoarea Școlii medii nr. 6 din 
Vîșnii Voleciok, regiunea Kali- 
nin, care a spus printre altele: 
Dați-mi voie să vă transmit un 
călduros salut din partea marelui

în vorbe ÖS, în fapte 1)3
Tov. Becheru, șeful stației 

C.F.R.-Triaj Ploești, se declară în
totdeauna .de acord cu cei ce spun 
că tineretul trebuie îndrumat 
să practice sportul. Este gata ori- 
cînd să critice pe cei ce nu spri
jină tineretul, nu țin seama de 
nevoile și năzuințele sale. în 
fapte însă... lucrurile stau altfel.

La stația C.F.R. Triaj Ploești 
sînt mulți tineri, dintre care peste 
160 utemiști. Ei, ca întreg tinere
tul patriei noastre, sînt dornici 
de a-șt petrece timpul liber cu 
folos, de a face sport etc. De a- 
ceea au cerut concursul condu
cerii stației de a amenaja, prin
tre altele, un teren de sport, de a 
organiza o echipă de fotbal. Dar 
în loc de sprijin...

— Teren de sport? Echipă de...? 
Nu se poate tovarăși — le-a spus 
tov. Becheru. Aveți voi timp de 
așa ceva ? Vreți să aduceți preju
dicii procesului de producție ? Nu, 
nu se poate. Cit timp voi fi eu 
aici, teren de sport și echipă de 
fotbal nu se vor face... Am ho- 
tărît 1

— Dar fotbal tot o să jucăm...
— Nu se poate. N-ați auzit? 

Eu sînt șeful stației și am zis I 
Orice dar fotbal nu. Cred că o 
să desființăm șt echipa artistică... 
Avem no, timp de astea ? Nu 
vreau să mă înțelegeți greșit. Eu 
sprijin tineretul. Cînd aveți vreo 
năzuință .veniți la mine...

Au mai trecut cîteva zile. Cîțiva 
tineri, întîlnind pe șeful stației 
i-au spus :

— Tovarășe Becheru, sediul or
ganizației noastre de bază, după 
cum bine știți, a fost transformat 
Intr-o cameră pentru difuzarea 
presei. Vă cerem aprobarea pentru 
o altă cameră Nu avem unde 
(ine actele de organizație, unde 
discuta cu tovarășii probleme de 
organizație... Condiții sînt și 
de aceea vă cerem...

— îmi cereți un lucru imposi
bil. Nu sînt condiții. Bunăvoință 
am, dar vedeți și voi...

— Tovarășe Becheru — l-a spus 
secretarul organizației de bază 
U.T M. — difuzarea presei se 
poate face și în altă cameră. A- 

popor sovietic și să mulțumesc 
din toată inima, în numele dele
gației noastre parlamentare, pen
tru primirea pe care ne-a făcut-o 
poporul romîn în București, Pio- 
ești, Cluj și în alte părți. In 
timpul vizitei noastre, am urmării 
cu mult interes cum trăiește po
porul romîn, am văzut viața sa 
fericită. Am văzut cum muncește 
poporul in fabrici și pe ogoare. 
Cind ne vom întoarce în Uniunea 
Sovietică, vom povesti despre 
toate acestea poporului nostru...

De la gară, ovaționați pe întreg 
parcursul, oaspeții s-au îndreptat 
spre clădirea sfatului popular re
gional unde a avut loc o consfă
tuire, in cadrul căreia membrii 
delegației s-au interesat înde
aproape despre felul cum își des
fășoară activitatea comitetul exe
cutiv al sfatului popular cît și de 
succesele obț nute în regiunea 
Craiova. După consfătuire, mem
brii delegației au salutat miile de 
cetățeni aflați în Piața Lenin. De
legația și-a continuat vizita la fa
brica „Electroputere". Aici oaspe
ții au fost întîmpinați de munci
torii fabricii, în numele cărora to
varășul Dumitru Coman, directo
rul fabricii, a adresat un căldu
ros salut de bun sosit. Delegația 
a făcut mai întîi o vizită secției 
aparataj, unde Frol Romanovici 
Kozlov, conducătorul delegației, 
s-a întreținut cu maistrul Alexan
dru Covaci, specializat în uzinele 
de aparataj din Leningrad.

Muncitorii secției transforma
tori au oferit în dar delegației so
vietice miniatura unui transfor
mator.

După vizita făcută la fabrica 
„Electroputere", unde oaspeții 
s-au interesat de construirea 
tramvaielor, delegația a urat 
muncitorilor și tehnicienilor fa
bricii noi succese. Tovarășul Du
mitru Coman a oferit delegației 
un album cuprinzînd fotografii cu 
principalele piese fabricate la 
„Electroputere“.

în cursul zilei de ieri, delega
ția Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
a mai vizitat gosnodăria agricolă 
de stat Segarcea și gospodăria 
colectivă „1907" din Valea Stan
dului.

în după amiaza aceleiași zile, 
deputății Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. au depus coroane de 
flori la mormintele eroilor so
vietici și romîni de la Cimitirul 
Sineasca.

TEOFIL SILVE

vem o propunere : desființați una 
din camerele oficiale, că unele 
dintre ele nu sînt folosite. Nu vin 
așa mulți delegați la noi ca să 
nu avem unde-i găzdui. Sau a- 
menajafi la parter difuzarea ore- 
sei în...

Șeful a început să devină neli
niștit. Nu știa ce să răspundă. Și 
o propunere și alta erau bine 
gîndite. Dar, fără a sta mult în 
cumpănă, zise:

— Mergefi prea departe, dragii 
mei. De aceea este bine să... Voi 
puteți face propuneri, nu zic nu— 
dar eu hotărăsc. Numai eu. De 
aceea am fost instalat aici condu
cător. Cum vă spun, așa rărnîne. 
Sediu nu vă dau. Veniți cu pro
bleme serioase la mine. Am să vă 
ajut întotdeauna. Dar cu lucruri 
serioase, nu cu fleacuri...

De atunci au trecut săptămîni 
de zile. Tinerii din stafia C.F.R. 
Triaj Ploești au multe probleme 
a căror rezolvare depinde în 
mare măsură de tov. Becheru, dar 
nu i s-au mai adresat. Tot de
geaba ar fi fost... Și apoi, păre
rea tovarășului Becheru este îm
părtășită și de alți tovarăși cu 
munci de răspundere din stație. 
Inginerul șef al stației C.F.R. Tri
aj Ploești, subapreciind tinerele 
cadre, obișnuiește să spună ade
sea că de tineret nu are nevoie.

Ca conducător, tov. Becheru, 
șeful stației C.F.R. Triaj Ploești, 
este dator să țină în orice moment 
seama de năzuințele celor ce mun
cesc, să dea rezolvarea cea mai 
justă propunerilor venite din ma
să. Este cazul ca utemiștilor din 
stația C.F.R. Triaj Ploești să li 
se asigure camera necesară pen
tru sediul organizației. Este de 
asemenea necesar să li se creeze 
tinerilor condiții prielnice pentru 
practicarea sportului, iar in
ginerul șef al stației să fie tre
zit la realitate. Tineretul din sta
ția C.F.R. Triaj Ploești a dovedit 
că este capabil de lucruri mari 
(stația a deținut ani în șir stea
gul de stație fruntașă) și trebuie 
tratat ca atare.

GH. I. GHEORGHE

Viața sportivă atrage în raio
nul nostru foarte mulți tineri de 
la sate. Dar în fața activiștilor, 
tehnicienilor, instructorilor spor
tivi din raioflul Rîmnicu Sărat 
stă o problemă foarte importantă, 
de a cărei realizare depinde dez
voltarea culturii fizice și a spor
tului în raion: numărul insufi
cient al bazelor sportive, care ș-a 
răsfrînt, firește, • asupra partici
pării tineretului pe terenurile de 
sport, asupra rezultatelor obținute 
de sportivi. Luna construcțiilor 
de baze sportive a constituit un 
imbold pentru mișcarea sportivă 
din raionul Rîmnicu Sărat. Tine
rii din satele și comunele noa
stre au pornit plini de entuziasm 
și hotărîre pentru amenajarea 
bazelor sportive simple. într-un 
timp scurt au fost amenajate încă 
21 terenuri de fotbal, 29 terenuri 
de volei, 39 gropi pentru sărituri, 
2 terenuri de baschet, 5 curse cu 
obstacole G.M.A. și 5 poligoane 
de tir. Sînt, desigur, realizări de 
natură să stimuleze tot mai mult 
inițiativele utemiștilor și tinerilor 
din raionul nostru.

Atît în ceea ce privește con
strucțiile de baze sportive, cît și 
atragerea unui număr tot mai 
mare de tineri și tinere în între
ceri, noi tindem ca în cadrul 
Spartachiadei de vară din acest 
an, să obținem rezultate măi 
bune. Pentru că, este știut, tine
rii noștri îndrăgesc competițiile 
de masă. în raionul Rîmnicu Să
rat, de o mare popularitate se 
bucură întrecerile sportive orga
nizate cu prilejul festivalurilor 
mondiale, Spartachiadele de iarnă 
și de vară ale tineretului etc.

încă înainte, de începerea pri
mei etape a Spartachiadei de 
vară a tineretului pe anul 1956, 
și după aceea, tehnicienii spor
tivi din raion au fost de părere 
— ținînd seama de deficiențele 
observate în competițiile organi
zate în anii trecuți — că pentru 
obținerea unor performanțe cît 
mai bune, este necesar ca parti- 
cipanții la spartachiadă să se 
prezinte bine pregătiți chiar de la 
prima etapă — cea pe colectiv. 
Aceasta, spre deosebire de anii 
trecuți cînd, prezeritîndu-se com
plect nepregătiți, sportivii nu ob
țineau rezultatele dorite. Pentru 
aceasta noi am organizat mai 
multe competiții cu caracter de 
antrenament în vederea pregătirii 
pentru faza pe colectiv. La ace
ste antrenamente făcute sub în
drumarea antrenorilor, tehnicieni
lor și instructorilor sportivi, au 
participat foarte mulți tineri. Așa 
s-au pregătit tinerii fotbaliști din 
echipele nou înființate în comu
nele Bălțați și Dărîmați sau 
atleții care au participat la o com
petiție sportivă organizată de co
lectivul Voința. Concursul a avut 
loc pe stadionul din orașul Rim- 
nicu Sărat și a atras în întreceri 
peste 400 tineri. Dintre aceștia, 
200 și-au trecut cîte 2 sau 3 probe 
G.M.A. gradul I. Așa se explică 
faptul că la primele competiții ofi
ciale din cadrul Spartachiadei de

Oaspeți străini 
în tara noastră

Țara noastră găzduiește zilele 
acestea numeroși oaspeți de peste 
hotare, personalități de seamă 
ale artei și culturii.

Un redactor al Agenției „A- 
gerpres“ a avut o convorbire cu 
Djordje Petrovici, pictor și cri
tic de artă din R.P.F. Iugoslavia, 
soprana Antonina Kawecka, so
listă a Operei din Poznan, R. P. 
Polonă și scriitorul indian Yash- 
pal, care ne vizitează țara la in
vitația Institutului romîn pentru 
relațiile culturale cu străinătatea.

„Sosind la București am avut 
impresia că mă relntîlnesc cu 
prieteni vechi — a spus pictorul 
Djordje Petrovici. Mă simt aici 
ca acasă la Belgrad.

Șederea în capitala R.P.R. a 
fost fructuoasă. Am vizitat Mu
zeul de Artă deoarece mă intere
sează mult clasicii artei plastice 
romînești.

Vizita pe care o fac în Romî- 
nia mi-a permis să trag con
cluzia că organizarea unui 
schimb mai larg de artiști plas
tici între țările noastre ar fi 
foarte util. Asemenea contacte 
aduc o contribuție efectivă la 
consolidarea relațiilor de priete

TEATRE: Teatrul de Operă și 
Balet: Aida; Teatrul de Opereta: 
Vînzătorul de păsări ; Național 
„I. L. Caragiale“ (sala Comedia): 
Gaițele; Național ,tI. L. Căragia- 
le" (sala Studio): Cupa răsturna
tă ; Armatei (Magheru) : Despot 
Vodă; Armatei (13 Sept.): Sylvia 
(spectacol dat de Teatrul de Stat- 
Oradea); Municipal : Trei genera
ții ; Ansamblul de Estradă (Vic
toriei): Cioara vopsită; Ansam
blul de Estradă (grădina Boema- 
C. A. Rosetti 4) -. Cer cuvîntul 
Circul de Stat: Arena primăve
rii (matineu ora 17 și seara orele 
20,30); Teatrul Țăndărică (Or- 
feu): 2—0 pentru noi; Teatrul 
Țăndărică (Academiei): Povestea 
porcului (premieră).

CINEMATOGRAFE: Patria. V. 
Alecsandri, Elena Pavel. Flacăra: 
Ganga; Magheru, București, 8 
Martie, 23 August, 1 Mal, N. Băl- 
cescu: Mîine va fi prea tîrziu; 
Republica. Filimon Sîfbu, I. C. 
Frimu, înfrățirea între popoare, 
Al. Popov, Libertății: Melodii ne
muritoare; Lumina, Miorița; Pe 

Vară a tineretului sportivii s-au 
prezeritat în număr crescînd, iar 
întrecerile au avut un nivel mai 
ridicat. Țin să remarc preocuparea 
de care au dat dovadă organiza
țiile U.T.M. din comuna Vîlcele, 
Școala medie de băieți din Rîm
nicu Sărat, organizațiile U.T.M. 
din comuna Ciorăști, de la 
F. C. 1 Mai, Cooperativa mește
șugărească 1 Mai și altele.

De curînd, desfășurarea Spar
tachiadei de vară a tineretului a

Deși a absolvit nu de mult Institutul de Cultură 
Fizică, tînărul profesor Modreanu Iuliu a colindat 
deja citeva regiuni pentru a găsi „condiții". Dar și 
acum, în Rîmnicu Sărat unde i s-a încredințat o 
muncă importantă — metodist al raionului — Mo
dreanu Iuliu dovedește multă indolență.

Iași... Galați... R.
fost analizată într-o ședință a 
biroului comitetului raional 
U.T.M. După părerea biroului ra
ional s-au obținut unele rezulta
te bune care dovedesc insă po
sibilități mai mari de atragerea 
tinerilor în competiții, de stimu
lare a lor, de creștere a nivelului 
calitativ al competiției. în ra
ionul Rîmnicu Sărat sînt condi
ții pentru ca la întrecerile pri
mei etape a spartachiadei să ia 
parte peste 15.000 tineri și tine
re. Este nevoie însă de sprijinul 
mai activ al profesorilor de edu
cație fizică. Din păcate, lucrul a- 
cesta nu se întîmplă întotdeau
na. Sînt profesori de educație fi
zică ca Iuliu Modreanu de la 
Școala medie de băieți din oraș 
(absolvent al I.C.F. și metodist 
al raionului), Iordana Ștefan din 
comuna Buda, Teodor Stoian 
din comuna Știubei, Mircea Tu- 
dorache de la Școala de 7 ani din 
comuna Puești, Nicolae Postola- 
che din comuna Ciorăști-Mihăl- 
ceni și alții care nu acordă in- 

nie dintre țara mea și R.P.R., la 
cunoașterea reciprocă a realiză
rilor noastre pe tărîmul plasticii“.

Soprana Antonina Kawecka, a 
spus: „încă înainte de a veni 
în R.P.R am avut ocazia să cu
nosc la Poznan pe unii dintre ar
tiștii romîni, dirijori și interpreți 
de valoare: Egizio Massini, Mir
cea Buciu. Nicolae Secăreanu. Ni
colae Herlea. Acum ca și atunci 
am întîlnit la colegii mei romîni 
aceeași atitudine prietenească, 
sinceră, plină de căldură“.

„Sînt toarte plăcut impresionat 
de ceea ce văd în R.P.R. și în
deosebi de interesul pe care po
porul romîn îl poartă tezaurului 
cultural al Indiei — a spus scri
itorul Yashpal. Am aflat de cîtă 
apreciere se bucură în Rorriînia 
arta plastică, literatura, muzica 
și celelalte arte ale Indiei și măr
turisesc sincer că aceasta m-a 
bucurat foarte mult.

Se deschid cele mai frumoase 
perspective pentru intensificarea 
relațiilor culturale dintre India 
și Romînia. Aceasta este foarte 
bine căci legăturile de prietenie 
între țări constituie chezășia pă
cii și securității popoarelor“.

răspunderea mea (complectare: 
Bîlciul jucăriilor) ; Central: Ca
ravana ; Victoria : La marginea 
orașului; Tineretului: Mănăstirea 
din Parma; Maxim Gorki: Mîini 
harnice, Prin Siria, Vizita mari
narilor englezi la Leningrad, Stu
dentul de pe bulevard ; Timpuri 
noi : 6 filme romînești de desen 
animat; Grivița : Maclovia ; Cul
tural: Sarea pămîntului: Vasile 
Roaită, Olga Bancic: A 12-a noap
te ; Unirea : Nufărul roșu ; Const. 
David : Pe baricadă ; Al. Sahla : 
Giuseppe Verdi; T. Vladimi- 
rescu : Vagabondul (seria I-a) ; 
Carpați: Recunoaștere pe fluviul 
Yan-Tzi; Arta : Ciocîrlia și Ilie în 
luna de miere; Munca, Popular: 
Saltanat; Donca Sirho: Cei doi; 
ilie Piiititie. Aurel Vlaicu : Cercul 
diabolic; M. Eminescu : Infidelele: 
Volga : Accidentul; 8 Mai: Ur
mărirea ; Gh. Coșbuc: Bancnota 
de 1.000.000 lire sterline. 

teres competițiilor sportive de 
masă, lipsesc sistematic de la 
cercurile de specialitate, unde se 
discută probleme legate de mun
ca lor, sau care, prin conduita 
lor, nu au autoritate în fața ti
nerilor sportivi. Nu este mai pu
țin adevărat că sînt și secretari 
ai organizațiilor U.T.M. ca Gheor
ghe Snop (comuna Bogza), Ion 
Drăgan (comuna Coroteni) Miu 
Z. Ion (comuna Boldu) și alții, 
care manifestă o nepăsare con-

Sărat... Acum ?

damnabilă față de competițiile 
sportive și în special față de 
spartachiadă. Nici pînă în pre
zent ei nu s-au gîndit să ia mă
suri pentru organizarea primei 
etape.

Odată cu desfășurarea întrece
rilor spartachiadei, numărul tine
rilor care își vor trece probele 
G.M.A. va crește simțitor. Pen
tru a rezolva acest obiectiv, în 
prima săptămînă a lunii iunie se 
va organiza o mare manifestare 
sportivă pe stadionul „23 Au
gust“ din Rîmnicu Sărat. Vor 
participa 2.000 tineri și tinere, 
dintre care mulți își vor trece 
probele complexului G.M.A. Nu 
după mult timp, pe poligonul din 
orașul nostru se va desfășura un 
concurs de tir cu participarea 
trăgătorilor din raioanele Buzău, 
Mizil și Rîmnicu Sărat
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Vreți să călătoriți 
cu vaporul?

Zilnic din Galați, Brăila, Tul- 
cea, Călărași, Turriu Severin și 
din alte porturi dunărene vase de 
pasageri ale întreprinderii „Na- 
vrom“ transportă către localitățile 
mai îndepărtate de căile de co
municație terestră, călători, ziare, 
poștă, coletărie și mesagerii. Ora- 
riul celor 12 curse regulate ale 
vaselor fluviale, introdus de cu
rînd, asigură o legătură mai bună 
cu plecările și sosirile trenurilor 
și ale curselor de avioane. Lungi
mea liniilor deservite de vasele 
fluviale ale întreprinderii „Na- 
vrom“ este cu aproape 130 de km. 
mai mare decît în anul trecut.

Pe bordul vaselor la dispoziția 
călătorilor stau bufete bitie apro
vizionate înzestrate cu instalații 
frigorifere. La o parte din vasele 
care deservesc aceste curse, ca 
vasele „16 Februarie“, „Anghel 
Saligny“ și altele, destinate călă
toriilor mai lungi, sînt amenajate 
cabine. Iri curînd va fi dată în 
exploatare șt cursa regulată Con- 
stanța-Brăila.

Urmărind înlesnirea călătoriilor 
în grupuri cu cursele regulate, în
treprinderea „Navrom“ acordă 
anul acesta pasagerilor organizați 
în grupuri reduceri tarifare de 
25-50 la sută.

In afara curselor regulate de 
pasageri, întreprinderea „Na- 
vr.om“ organizează la cererea or
ganizațiilor de masă, a întreprin
derilor și instituțiilor, excursii pe 
Dunăre cu vase fluviale special 
amenajate, ca nava „Republica“ 
și altele. In răstimp de o lună au 
fost organizate 6 excursii, la care 
au participat aproape 3.000 de 
persoane.

în curînd, cei ce îndrăgesc ma
rea vor putea admira frumusețile 
ei .cu prilejul excursiilor care vor 
fi organizate cu vasele „Navrom“. 
In acest scop vor fi puse la dis
poziția excursioniștilor vasele „Li
bertatea“ și „Nentun“, la care se 
fac în prezent ultimele amenajări.

(Agerpres)
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Congresul Partidului Muncii din Albania
Raportul tovarășului Mehmet Shehu

Președintele Tito a plecat
în Uniunea Sovietică

BELGRAD 30 (Agerpres). — 
TASS transmite: în seara zilei 
de 30 Mai, Iosip Broz-Tito a 
părăsit Iugoslavia plecînd în 
U.R.S.S. într-o vizită oficială. 
Trenul va trece prin Republica 
Populară Romînă.

împreună cu președintele Tito 
și soția, în U.R.S.S. au plecat de 
asemenea Edvard Kardelj, vice
președinte ai Vecej Executive Fe
derative, Kocea Popovici, secre
tar de stat pentru Afacerile Ex-

terne, Mjalko Todorovici, mem
bru al Vecei Executive Federati
ve, Iakov Blajevici, președintele 
Vecej Executive a Republicii 
Populare Croația, precum și alte 
persoane.

Declarația făcută

Principala sarcină a celui de 
al doilea plan cincinal de dez
voltare a economiei naționale a 
R. P. Albania, a spus el, o con
stituie dezvoltarea continuă a 
industriei, dezvoltarea rapidă a 
agriculturii pe baza transformă
rii ei socialiste și, pe această 
bază, îmbunătățirea continuă a 
situației materiale și ridicarea 
nivelului cultural al poporului 
albanez.

Partidul nostru, a subliniat M. 
Shehu, s-a sprijinit totdeauna și 
se sprijină în politica de indus
trializare socialistă pe principiul 
leninist al dezvoltării cu precă
dere a producției mijloacelor de 
producție.

In comparație cu 1955, în 1960 
producția industrială globală va 
fi cu 91 % mai mare, iar greuta
tea specifică a producției indus
triale în producția globală a re
publicii se va cifra la 49,5%.

Una din cele mai importante 
sarcini ale celui de al doilea plan 
cincinal, a subliniat raportorul 
este lichidarea rămînerii în urma 
a agriculturii. In 1960, recolta 
globală de cereale trebuie să se 
ridice la peste 516.000 de tone 
față de cele 362.000 de tone cit 
s-au produs în 1955. în anii cin
cinalului producția de bumbac 
va crește cu 87%, de' tutun — 
cu 35%, de carne — cu 53%.

După cum a subliniat raporto
rul, se prevede ca în 1960 supra
fața însămînțată în sectorul so
cialist al agriculturii să fie de cel 
puțin 85% din întreaga supra
față însămînțată.

In cel de al doilea cincinal, 
venitul național al R.P. Albania 
va crește cu 53%. Salariul real 
al muncitorilor și funcționarilor 
va crește cu aproximativ 25%.

îndeplinirea celui de al doilea 
plan cincinal, a subliniat în în
cheiere Mehmet Shehu, va consti
tui pentru poporul Albaniei un 
nou și important pas înainte pe 
calea construirii socialismului.

TIRANA 30 (Agerpres). — 
A.T.A. transmite: In ședința din 
30 mai a celui de al treilea Con
gres al Partidului Muncii 
Albania, 7* " 
ședințele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Albania, a prezentat ra
portul asupra rezultatelor înde
plinirii primului plan cincinal și 
directivele cu privire la cel de 
al doilea plan cincinal de dezvol
tare a economiei și culturii Re
publicii Populare Albania pe anii 
1956—1960.

Raportorul a relevat că în ur
ma îndeplinirii primului plan cin
cinal, Albania s-a transformat 
dintr-o țară agrară înapoiată în
tr-o țară agrar-industrială. A 
fost creată o nouă industrie so
cialistă, au fost asigurate condi
țiile necesare pentru transforma
rea socialistă a satului și ridi
carea bunăstării poporului.

In 
ției 
179 
anul 
producției industriale în produc
ția globală a țării a crescut de 
la 27,5 la sută în anul 1950, la 
43,5 la sută în anul 1955.

în decursul primului plan cin
cinal au fost construite și date 
în exploatare în total aproxima
tiv 150 întreprinderi de stat și 
cooperatiste.

Raportorul a relevat cu acest 
prilej că primul plan cincinal a pre
văzut o creștere mai însemnată a 
volumului producției industriale 
decît cel realizat.

In anul 1955 volumul global al 
producției agricole a fost cu 37 
la sută mai mare dect în anul 
1950. Suprafețele însămînțate 
s-au extins în decursul cincina
lului cu 13 la sută. In 1955 pla
nul producției globale de cereale, 
a spus M. Shehu, a fost depășit, 
totuși în ansamblu în decursul 
cincinalului producția de cereale 
nu a atins nivelul prevăzut de 
plan.

din
Mehmet Shehu, pre-

Tn primul cincinal a crescut ni
velul de mecanizare a agricultu
rii. In 1955 volumul lucrărilor 
efectuate de stațiunile de mașini 
și tractoare a atins aproape 
295.000 hectare (socotit în ară
tură moale), ceea ce constituie 
474 la sută în comparație cu 
anul 1950.

In cursul primului cincinal a 
fost îndeplinit cu succes planul 
de sporire a șeptelului de vite de 
muncă și al caprelor ; în ceea ce 
privește creșterea șeptelului de 
vaci, oi și porci, planul nu a fost 
îndeplinit.

La sfîrșitul anului 1955, în Al
bania existau 318 cooperative a- 
gricole, iar în prezent numărul 
lor se ridică la 694. Sectorul coo
peratist dispune de peste o pă
trime din suprafața totală a pă- 
mîntului arabil din țară.

Partidul muncii și guvernul al
banez, a spus în continuare M. 
Shehu, acordă o atenție perma
nentă îmbunătățirii situației ma
teriale și ridicării nivelului cultu
ral al maselor de oameni ai 
muncii. In 1955, volumul global 
al circulației mărfurilor in sec
torul comerțului socialist a de
pășit de peste două ori nivelul 
anului 1950.

în primul cincinal, venitul na
țional al R.P. Albania a crescut 
cu 70%, salariul real al munci
torilor și funcționarilor a sporit 
cu aproximativ 20%, iar venitu
rile țăranilor — cu 35%. In anii 
primului cincinal s-au construit 
450.000 m.p. de suprafață loca- 
tivă.

A fost rezolvată cu succes una 
din principalele sarcini trasate 
de Congresul al Il-lea al Parti
dului — lichidarea analfabetismu
lui.

Raportorul a vorbit apoi despre 
sarcinile care decurg din proiec
tul de directive ale. Congresului 
al 111-lea al Partidului Muncii 
din Albania cu privire la cel de 
al doilea plan cincinal.

OASPEȚI AI SOFIEI

SOFIA (di la 
nostru).

In Bulgaria există 
verb despre a cărui

trimisul cursă cred că va fi interesantă. 
Mai multe lucruri voi putea 
spune însă la București.

— Cred că va fi o bătălie 
acută pentru primul loc între 
romlnii Moiceanu, Vasile, Șan- 
dru și Maxim și cicliștii bul
gari Kolev, Gheorghiev, lliev 
— a intervenit Koțev.

Bine înțeles că la aceștia 
din urmă se mai adaugă și 
Koțev care din modestie nu 
s-a enumerat printre aceștia.

La întrebarea noastră a 
răspuns și cunoscutul antrenor 
romîn Marin Niculescu, care 
însoțește cicliștii. — Deși nu 
participă — ne spune el — 
cițiva dintre cei mai buni ci
cliști romîni și bulgari (Di- 
mov, cîștigătorul de anul tre
cut al cursei, Dumitrescu și 
alții) întrecerea va fi totuși 
disputată. Cei 40 de cicliști 
romîni și bulgari sînt de forță 
apropiată. C. Șandru, Moicea
nu, Vasile, Maxim, ~ 
vor avea un cuvînt 
spus. In afară de 
cicliștilor romîni 
mulți tineri care 
pentru prima oară la o cursă 
internațională: Klein, Sima, 
Calcișcă și alții. Aceasta nu 
înseamnă însă că subapreciem 
cîtuși de puțin forțele cicliști
lor bulgari Gheorghiev, Bob- 
cev, Koțev, Kolev, Blcev și 
ale tuturor celorlalți cicliști.

Cine va cîștiga întrecerea ? 
Deocamdată toți cicliștii, an
trenorii, ziariștii, organizato
rii — atît romîni, ctt și bul
gari — nu se grăbesc să dea 
un pronostic. La 3 iunie, la 
București, vom putea spune 
precis.

Joi la ora 13, din piața A- 
dunării Naționale, se va da 
plecarea tn prima etapă — 
Sofia—Plovdiv, 156 km. — a 
acestei interesante curse ci
cliste.

In ceea ce ne privește, pu
tem spune încă de pe acum, 
răspunzînd la întrebarea cine 
va cîștiga întrecerea: Va 
cîștiga și încă foarte mult, 
prietenia romîno-bulgară.

AL. PINTEA

un pro- 
istorie 

localnicii spun că se pierde 
în negura veacurilor. El sună 
așa : „Prietenii se cunosc din 
prima zi“. Amintesc despre 
acest proverb pentru că de 
prietenia sinceră și apropia
tă ce leagă poporul bulgar de 
cel romîn ne-am convins încă 
din prima zi a sosirii noastre 
în frumoasa și ospitaliera Bul
garie.

Peste tot. prin orașele șl 
satele prin care a trecut cara
vana cicliștilor romîni 
drum spre Sofia, la Ruse, Tir- 
novo, Gabrovo, Plovdiv, peste 
tot am fost întîmpinați cu 
dragoste și prietenie. Am 
schimbat insigne, ilustrații și 
cel mai mult: cuvinte și strîn- 
geri de mînă prietenești.

Cursa ciclistă Sofia—Bucu
rești, această întrecere spor
tivă prietenească, deși nu are 
o veche tradiție, se bucură însă 
atît tn rîndurile iubitorilor de 
sport ctt și ale cicliștilor bul
gari de popularitate. La Sofia 
sute de afișe tmpinzesc ora
șul. Nenumărați cicliști și 
amatori de sport bulgari vm 
la Hotelul Sevastopol, unde 
locuim, să vadă șl să vor
bească cu cicliștii romîni.

Sînt căutați insistent — pen
tru autografe sau pur și simplu 
pentru a-i cunoaște personal 
și a le strlnge mlinile — Șan
dru, Moiceanu, I. Vasile, Ma
xim și ceilalți. In vizitele prin 
oraș sau la antrenamentele 
sportive, romlnii sînt însoțiți 
de numeroși prieteni bulgari. 
Ei se oferă voluntar, cu multă 
plăcere, a arăta frumusețile 
Sofiei și tmprejurimile sale, 
în saloanele hotelului, Kolev, 
Koțev, Gheorghiev, Bobcev și 
alți cicliști fruntași bulgari 
se întrețin prietenește cu ci
cliștii romîni.

— Ce părere aveți de aceas
tă ediție a cursei Sofia-Bucu- 
rești 2

— Regret că nu participă 
Dumitrescu, ne răspunde la 
întrebare Kolev. Cit despre

unui corespondent

de
al

Republicii Populare 
Iugoslavia, a făcut 
declarafie înainte de 
vizita sa oficială In le-am dus în perioada

1 BELGRAD 30 (Agerpres). 
TASS transmite: Solicitat 
corespondentul din Belgrad 
agenției TASS, Iosip Broz Tito, 
președintele 
Federative 
următoarea 
plecarea în
Uniunea Sovietică:

„împreună cu tovarășii mei 
plec într-o’ vizită în Uniunea So
vietică, la invitația guvernului 
sovietic. Facem această călătorie 
cu o mare satisfacție deoarece 
slntem convinși că vom avea po
sibilitatea nu numai să facem un 
schimb multilateral de păreri în 
diferite probleme care interesea
ză cele două țări ale noastre și 
în problemele cu caracter inter
național, ci și să luăm cunoștin
ță de uriașele succese obținute 
de Uniunea Sovietică în perioa
da de după război.

In același timp, plecăm cu o 
mare satisfacție în Uniunea So
vietică, pentru că este vorba de 
o țară de care ne leagă lupta 
comună și suferințe comune în 
trecut, țară pe care popoarele 
noastre o prețuiesc mult pentru 
uriașele sacrificii pe care le-a tă
cut în ultimul război împotriva 
cotropitorilor fasciști.

Călătoria noastră în Uniunea 
Sovietică trebuie privită ca un 

------ ♦_—

La 2 iunie

se

inaugurarea liniei 
ferate directe 

Moscova-Belgrad
MOSCOVA 30 (Agerpres). 

TASS transmite: La 2 iunie
va inaugura linia ferată interna
țională directă Moscova—Bel
grad.

Din gara Kiev din Moscova se 
va atașa în mod regulat de trei 
ori pe săptămînă la trenul rapid 
nr. 7 un vagon de dormit în care 
pasagerii vor parcurge direct li
nia Moscova—Belgrad.

Din Belgrad va pleca de ase
menea de trei ori pe săptămînă 
spre Moscova un tren direct. Pri
mul tren la care va fi atașat un 
asemenea vagon va pleca din 
Belgrad la 5 iunie.

de președintele Tito 
al agenției TASS

rezultat al normalizării foarte 
rapide a relațiilor și al stabilirii 
legăturilor de prietenie și colabo- 
rare dintre cele două țări ale 
noastre. In această privință un 
rol foarte mare l-au jucat decla
rația de la Belgrad și tratativele 
pe care
semnării ei cu conducătorii sovie
tici ; în felul acesta putem con
stata acum că toate prevederile 
acestei declarații care se referă 
la relațiile noastre reciproce au 
fost îndeplinite întrutotul.

Aș vrea să subliniez și faptul 
foarte important că relațiile din
tre cele două țări ale noastre au 
primit un caracter cu totul clar 
și stabil, ca relații dintre două 
state egale în drepturi și că în 
decursul acestui an au fost înlă
turate aproape în întregime 
toate elementele care ar putea 
pune la îndoială acest caracter 
al relațiilor noastre. Prin aceasta 
vreau să subliniez în același timp 
că sînt lipsite de temei toate pre
supunerile unora că Iugoslavia 
ar fi amenințată de primejdia de 
a-și pierde situația sa indepen
dentă.

Intre noi nu mai există, nici o 
problemă importantă și greu de 
rezolvat. Am lichidat cu succes 
aproape tot ce era negativ din 
cele ce se acumulaseră în tre
cut, am tras reciproc concluzii 
din aceasta și am netezit calea 
spre o colaborare multilaterală 
în domeniile economic, politic și 
cultural.

Actuala noastră colaborare e- 
conomică a 
pozitive și 
noi sîntem 
de aceste 
dacă ținem 
privință nu
mită și că există posibilități pentru 
lărgirea și adîncirea continuă a 
colaborării economice care va în
tări și mai mult încrederea noa
stră reciprocă.

In ceea ce privește colabora
rea noastră culturală, ea este a- 
bia la începutul dezvoltării sale. 
Cred că nu există nici o piedică

dat rezultate foarte 
trebuie să spun că 
pe deplin mulțumiți 
rezultate îndeosebi 

seamă că în această 
s-a ajuns încă la li-

pentru ca această colaborare să 
se lărgească și să se întărească 
și mai mult, deoarece U.R.S.S. 
dispune de un uriaș tezaur de 
realizări culturale cărora popoa
rele noastre le dau o înaltă pre
țuire. Aceasta va constitui de a- 
semenea o contribuție foarte im
portantă la cauza unei mai bune 
cunoașteri reciproce a realizări
lor noastre în diferitele domenii 
ale culturii.

In ceea ce privește colaborarea 
noastră în problemele de poli
tică externă, cred că nu trebuie 
să subapreciem rezultatele care 
au fost obținute pînă în prezent, 
deoarece Uniunea Sovietică și 
Iugoslavia au puncte de vedere 
identice în probleme atît de im
portante ca, de pildă, dezarma
rea, securitatea colectivă, coexis
tența pașnică și activă, consoli
darea păcii, colaborarea interna
țională economică și culturală 
etc.

Dacă avem puncte de vedere di
ferite asupra unor evenimente in
ternaționale, ele nu au o însem
nătate esențială. Aceasta, după 
părerea mea, este normal în rela
țiile dintre state care duc o po
litică externă de sine stătătoare.

Firește că în procesul dezvol
tării colaborării în problemele de 
politică externă, vor putea fi rea
lizate puncte de vedere identice 
și în problemele asupra cărora 
avem în prezent păreri diferite.

Dacă analizăm politica externă 
dusă de guvernul nostru în ulti
mul timp, a cărei țel principal 
este menținerea păcii și colabora
rea internațională, stabilirea co
existenței pașnice între state in
diferent de sistemul lor intern, 
cred că nu se poate pune la în
doială scopul vizitei noastre și 
dorința de a stabili o colaborare 
mai trainică între Iugoslavia și 
Uniunea Sovietică.

înaintea plecării în Uniunea 
Sovietică, în numele popoarelor 
Iugoslaviei trimit popoarelor 
Uniunii Sovietice un călduros sa
lut, le urez fericire și noi succese 
în dezvoltarea lor.

anul 1955 volumul produc- 
industriale a crescut cu 
la sută în comparație cu 
1950. Greutatea specifică a

Rezultatele alegerilor 
municipale din Italia

în ședința Camerei Populare a R. D. Germane

< t Jj

în

T udose, 
greu de 
ei, lotul 
cuprinde 
participă

NEW YORK. — La 29 mai a 
avut loc ședința Consiliului de 
Securitate în cadrul căreia au 
început discuțiile pe marginea 
raportului lui Dag Hammarskjo- 
eld, secretar general al O.N.U., 
asupra rezultatelor călătoriei 
sale în țările Orientului Mijlo
ciu potrivit rezoluției Consiliu
lui de Securitate din 4 aprilie.

LONDRA. —- La 29 mai gu
vernul englez a publicat o Carte 
albă asupra lucrărilor subcomite
tului Comisiei O.N;U. pentru de
zarmare. Aceasta conține o 
scurtă dare se seamă asupra lu
crărilor subcomitetului și anexe 
formate din diferite propuneri ale 
delegațiilor, declarații etc. Darea 
de seamă este astfel întocmită in
cit să justifice poziția puterilor 
occidentale și în special a An
gliei în problema dezarmării și 
să arunce asupra Uniunii Sovie
tice vina pentru nerealizarea unui 
acord.

WASHINGTON. — După cum 
relatează agenția France Presse, 
Ministrul Justiției al S.U.A. a a- 
restat șapte conducători ai or
ganizației din statul Massachu- 
setts a Partidului Comunist din 
S.U A. sub pretinsa acuzație de 
a fi „propovăduit și organizat 
răsturnarea prin violență a gu
vernului Statelor Unite“.

LONDRA. — Ziarele britanice 
anunță că zilele trecute a avut 
loc la Shepperton o ceremonie în 
cadrul căreia cunoscutul actor și 
cineast american Charles Cha- 
plin, care în momentul de față 
se află în Marea Britanie, a fost 
ales membru de onoare al Acade
miei britanice de cinematografie 
și al Asociației tehnicienilor din 
industria cinematografică.

Declarația comună asupra tratativelor 
dintre Iosip Broz-Tito și Palmiro Togliatti

BELGRAD 30 (Agerpres). — niștilor din Iugoslavia, și în ca
drul celorlalte întrevederi, a a- 
vut loc un schimb de păreri a- 
supra problemelor care prezintă 
interes pentru cele două părți și 
asupra unor viitoare contacte în 
scopul întăririi colaborării dintre 
comuniștii italieni și iugoslavi. 
Tratativele s-au desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească.

In articolul intitulat „Contacte 
folositoare“ consacrat vizitei lui 
Togliatti în Iugoslavia, ziarul 
„Borba“ subliniază că reluarea 
legăturilor dintre Partidul Co
munist Italian și Uniunea Co
muniștilor din Iugoslavia repre> 
zintă un eveniment importarțt 
care trebuie salutat. In articol se 
exprimă convingerea că stabili
rea unui contact direct între Par
tidul Comunist Italian și Uniu
nea Comuniștilor din Iugoslavia 
va exercita o influență pozitivă 
asupra dezvoltării relațiilor de 
bună vecinătate dintre cele două 
țări.

La 30 mai a părăsit Belgradul 
pe calea aerului Palmiro To
gliatti, secretar general al Par
tidului Comunist Italian.

După cum a transmis postul 
de radio Belgrad, înainte de ple
care Togliatti a dat citire în fața 
reprezentanților presei textului 
declarației comune asupra trata
tivelor pe care le-a dus la Bel
grad. In declarație se spune:

La invitația C.C. al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia to
varășul Palmiro Togliatti, secre
tar general al Partidului Comu
nist Italian, însoțit de tovarășul 
Luigi Amadesi, membru al C.C. 
al Partidului Comunist Italian, a 
vizitat Belgradul între 28 și 30 
mai 1956, In cadrul tratativelor 
care au avut loc cu tovarășul 
Iosip Broz-Tito, secretar general 
al C.C. al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, cu participarea 
altor membri ai Comitetului Exe
cutiv al C.C. al Uniunii Comu-

ROMA 30 (Agerpres). — 'Agen
ția France Presse transmite ur
mătoarea listă a rezultatelor ofi
ciale cunoscute pînă în prezent 
a alegerilor municipale care au 
avut loc în Italia la 26 și 27 mai.

Partidele de stînga (comuniștii 
și socialiștii) 9.042.602; democrați- 
creștini — 9.226.428 ; social-demo- 
crații — 1.787.863; liberalii — 
1.013.695; radicalii — 20.793; 
partidele de extremă dreaptă — 
2.987.934 (monarhiștii-neofasciș- 
tii).

Corespondenții de presă din 
Italia apreciază rezultatele aces
tor alegeri pentru Consiliile mu
nicipale ca 
înregistrate 
In Italia, 
constată „o 
necare spre 
cestor rezultate în organele de 
conducere a numeroase orașe ita
liene și, în primul rînd la Roma, 
comuniștii și socialiștii au reali
zat un cîștig de voturi în com
parație cu alegerile municipale 
din trecut.

Toate telegramele agențiilor de 
presă occidentale relatează despre 
deruta care a cuprins cercurile gu
vernamentale italiene, pe măsură 
ce Ministerul de Interne publică 
noi liste privind rezultatele ale
gerilor. Agenția United Press in
formează că partidul democrat- 
creștin, principalul partid din coa
liția guvernamentală a convocat 
de urgență o reuniune extraordi
nară a membrilor din conducere 
pentru a examina situația.

oglindind succesele 
de forțele de stînga. 
relatează ziarele, se 
nouă și vădită alu- 
stînga“. Potrivit a-

S-a deschis Conferința 
studenților din țările 

Asiei și Africii

[ BANDUNG 30 (Agerpres).1 
( — La 30 mai s-a deschis în o-1 
j rașul indonezian Bandung con- j 
} ferința studenților din țările) 
f Asiei și Africii. Convocată dini 
( Inițiativa Comitetului de pre-) 
| găitire al conferinței studenți-) 
f lor afro-asiatici, această con- ] 

ferință cunoscută sub numele} 
de „mica conferință de la> 
Bandung“ are drept scop .să] 
facă o trecere în revistă a si-) 
tuației studenților și a învăță-) 
mîntului superior din cele două I 
mari continente

O LECȚIE BUNĂ PENTRU GAITSKELL
LONDRA 30 (Agerpres). — 

Opinia publică vest-europeană și 
îndeosebi cercurile socialiste iau 
act cu satisfacție de replica 
promptă primită de liderul par
tidului laburist, Gaitskell, ca ur
mare a ieșirii sale calomnioase la 
adresa țărilor socialiste. Afirma
țiile necontrolate și răuvoitoare 
ale acestuia sînt dezmințite de nu
meroase fapte. Un larg ecou a 
avut, între altele, scrisoarea adre
sată de Traian Cercega lui 
Gaitskell, care a fost reprodusă și 
comentată amplu de presa străină.

După apariția scrisorii lui Cer
cega, revista laburistă engleză 

■ .......... •• a
W.

Ro- 
de

„Scînteia tineretului“
pag. 4-a 31 mai 1956

„New Statesman and Nation' 
cerut deputatului laburist J. 
P. Mallalieu, care se afla în 
m’nia, împreună cu echipa uc 
rugbi „Harlequin“, să plece la 
Reșița pentru a lua un interviu 
lui Traian Cercega.

La 19 mai, revista britanică a 
publicat sub semnătura lui 
Mallalieu un reportaj intitulat:

„Excursie la Reșița“, în care se 
spune printre altele: „Venisem în 
Romînia cu echipa de rugbi 
„Harlequin“, mai ales ca repre
zentant parlamentar al președin
telui clubului, sir Wavell Wake
field. Dar interesul meu față de 
această vizită depășea cu mult 
problema sportului.“

Deputatul laburist arată că du
pă publicarea scrisorii lui Traian 
Cercega în ziarul „Scînteia“ a 
plecat la Reșița, însoțit de Len 
Dudley, reporter cinematografic 
al asociației Independent Televi
sion News, care filma jocurile e- 
chipei „Harlequin“, și de Terry 
O’Connor, corespondentul spor
tiv al ziarului „Evening News“.

Mallalieu scrie că nu era sigur 
că-1 va întîlni pe Cercega, în- 
trucît era dispus să creadă mai 
curînd ceea ce citise în presa bri
tanică decît scrisoarea publicată 
în ziarul „Scînteia“. Deputatul 
laburist arată că îndoielile i-au 
fost spulberate odată ajuns în 
gara Reșița unde a fost întîmpi-
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Declarația guvernului 
Republicii Democrate Germane

BERLIN — (Agerpres). A.D.N. 
transmite: După cum s-a anun
țat, la 29 mai, în ședința Came
rei Populare, Otto Grotewohl, 
primul ministru al Republicii De
mocrate Germane a dat citire 
unei declarații a guvernului Re
publicii Democrate Germane în 
problemele naționale fundamen
tale ale poporului german — în
tărirea păcii și unificarea Ger
maniei pe o bază democratică. 
Cuvîntarea lui Otto Grotewohl a 
[ost ascultată cu mare atenție de 
către deputați și a fost subliniată 
în repetate rînduri de aplauze.

Otto Grotewohl a subliniat în 
cuvîntarea sa că evenimentele 
internaționale din ultima vrerne 
arată cu o deosebită claritate în
tregii lumi că există multe posi
bilități pentru realizarea înțele
gerii reciproce și a colaborării 
pașnice.

Caracterizînd politica externă 
a cercurilor guvernamentale ale 
Republicii Federale Germane, care 
se bizuie pe principiile politicii 
de forță și ale „războiului rece“. 
Otto Grotewohl a declarat că 
continuarea unei astfel de orien
tări va duce la izolarea continuă 
a Germaniei occidentale și în 
cele din urmă la eșecul complect 
al politicii ei externe.

După ce a subliniat că este po
sibil să se obțină destinderea în
cordării în Germania, pentru care 
se pronunță Republica Democrată 
Germană, O. Grotewohl a declarat 
că pentru aceasta este necesar ca:

1) Cele două state germane să 
se oblige de a nu introduce ser
viciul militar obligatoriu și să în
cheie un acord cu privire la li
mitarea forțelor armate;

2) Cele două guverne să se 
pronunțe în comun sau fiecare în 
parte pentru interzicerea stocării 
de arme atomice pe pămîntul ger
man ;

3) Guvernele celor două state 
germane, municipalitatea Marelui 
Berlin și Senatul Berlinului occi
dental să exprime un protest co
mun împotriva îngrădirii suvera
nității, ca urmare a existenței

centrelor de spionaj ale puterilor 
străine pe teritoriul Berlinului oc
cidental ;

4) Să înceteze persecutarea în 
Germania occidentală a organiza
țiilor antiimperialiste, democrati
ce si care slujesc cauzei prieteniei 
între popoare, să înceteze perse
cutarea membrilor acestor organi
zații, iar cei condamnați să fie 
eliberați;

5) In Germania occidentală să 
fie interzisă activitatea tuturor 
uniunilor1 militariste și organiza
țiilor neofasciste, iar elementele 
naziste și antisemite să fie epu
rate din aparatul administrativ;

6) In scopul apărării partizani
lor păcii, al obținerii destinderii 
încordării și a înțelegerii recipro
ce, în cele două părți ale Germa
niei să se prevadă măsuri iden
tice de pedepsire pentru propa
gandă de război, ură rasială și 
vrajbă între popoare ;

7) Cele două guverne să decla
re că sînt gata să contribuie prin 
toate mijloacele la dezvoltarea le
găturilor comerc’ale și economice, 
culturale și științifice dintre cele 
două părți ale Germaniei.

8) Să se acorde tot sprijinul 
stabilirii de contacte personale 
între deputății organelor reprezen. 
tării populare, între reprezentanții 
partidelor politice din R.D.G. și 
R.F.G., precum și schimbului re
ciproc de delegații parlamentare

In încheiere Otto Grotewohl a 
subliniat că premizele pentru re- 
unificarea pașnică și democratică 
a Germaniei pot fi create numai 
printr-o apropiere a celor două 
state germane și că realizarea în
țelegerii reciproce între germani 
este o chestiune a germanilor în
șiși.

★

In urma discuțiilor Camera 
Populară a adoptat în unanimita
te o rezoluție care aprobă declara
ția guvernamentală făcută de 
Otto Grotewohl, primul ministru 
al R. D. Germane și propunerile 
pe care le conține această decla
rație.

Competiția de lupte greco-romane 
Cupa Mondială“

Pe stadionul „Mihat Pașa“ din 
Istanbul, în fața a peste 5.000 
de spectatori au început marți 
seara meciurile din cadrul com
petiției de lupte greco-romane 
„Cupa Mondială“. La concurs 
participă 95 de luptători repre- 
zentînd 16 țări.

Luptătorii romîni s-au compor
tat satisfăcător în primele me
ciuri. La cat. 57 kg. Fr. Horvath 
(R.P.R.) l-a învins la puncte pe 
(Loloșin (Iugoslavia), iar la cat. 
73 kg. V. Bularca (R.P.R.) a 
dispus clar la puncte de Jukub 
(Liban). O frumoasă victorie a 
realizat M. Solț (R.P.R.) la ca-

tegoria 62 kg., întrecîndu-1 la 
puncte pe sirianul Adnan Zalueh. 
După ce l-a învins clar la puncte 
pe germanul H. Weber, reprezen
tantul nostru la cat. 52 kg., D. 
Pîrvulescu a pierdut în fața lui 
Attia (Egipt), care în aceeași 
seară a reușit să-1 întreacă la 
puncte și pe luptătorul sovietic 
Soloviev. Ceilalți doi luptători 
romîni care participă la compe
tiție, Gheorghe Dumitru (cat. 67 
kg.) și M. Belușica (cat. 79 kg.) 
au pierdut primele meciuri în 
fața luptătorilor bulgari Delcev 
și respectiv Dobrov.

La handbal: R.P.R.-Selecționata Debreczen 6-1
BUDAPESTA 30 (Agerpres).

— Prin telefon :
Echipa selecționată feminină 

de handbal a orașului București 
și-a încheiat turneul întreprins 
în R.P. Ungară, jucînd miercuri 
la Debreczen cu echipa reprezen-

tativă a orașului. Handbalistele 
noastre s-au comportat excelent 
repurtînd victoria cu scorul 6-1 
(4—0). Punctele au fost realiza
te de Pădureanu, Dumitrescu, 
Neurohr, Jianu, Dobre și Ugron.

Al IV-lea Congres 
al matematicienilor romîni
Cel de al IV-lea Congres al ma

tematicienilor romîni și-a conti
nuat lucrările în cursul zilei de 
miercuri. In ședința plenară, au 
fost prezentate ample rapoarte 
privind dezvoltarea cercetării ma
tematice în țara noastră, în spe
cial după anul 1948, în diferite 
ramuri ale acestei științe: geo-
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Oamenii muncii din R.P. Chineză organizează numeroase excursii în cele mai pitorești 
locuri ale țării. In fotografie: turiști, pe malul lacului de Vest.

metrie diferențială (acad. Gh. 
Vrînceanu), ecuații diferențiale 
ordinare și cu derivate parțiale 
și ecuații funcționale (prof. N. 
Teodorescu, membru corespondent 
al Academiei R.P.R.), teoria func
țiilor (acad. M. Nicolescu), alge
bră, topologie, analiză funcționa
lă, logică matematică (acad. S. 
Stoilov). matematici aplicate 
(acad. Gr. C. Moisil).

Joi, lucrările Congresului sînt 
întrerupte. Participanții 
cursii în două grupe: 
stanța-Mamaia și la 
Căciulați.

Lucrările Congresului 
tinua vineri.

fac ex- 
la Con- 
Snagov-

vor con-

Informații

nat de Traian Cercega, care l-a 
condus la locuința sa.

„Cînd am ajuns — scrie 
Mallalieu — m-a prezentat soției 
sale și fiului său în vîrstă de 
doi ani. Apoi am intrat în casa 
cu un etaj, într-un apartament al
cătuit dintr-o bucătărie, un dor
mitor și o cameră de locuit.“

„Dar era oare acel Cercega pe 
care-1 căutam ?, scrie în conti
nuare Mallalieu. Dudley, continuă 
deputatul laburist, a luat cîteva 
fotografii instantanee. Am arătat 
apoi aceste fotografii unor per
soane din Londra care-1 cunoș
teau și care au confirmat că per
soana pe care am întîlnit-o fusese 
cu adevărat Cercega“.

Reportajul reproduce pe larg 
discuția pe care deputatul labu
rist a avut-o cu Traian Cercega. 
In concluzie, autorul articolului 
scrie „că, după părerea lui, Cer
cega este sincer impresionat de 
realizările regimului comunist, 
așa cum s’nt mulți social-demo- 
erați din Europa răsăriteană“.

In drum spre patrie, .33 de tu
riști sovietici, sosiți dintr-o călă
torie turistică întreprinsă în R. P. 
Bulgaria, s-au oprit o zi în țara 
noastră pentru a vizita Bucureș- 
tiul. Miercuri dimineața oaspeții 
au părăsit Capitala.

★
Timp de patru zile Bucureștiul 

va fi vizitat de un nou grup de 
turiști din R. P. Bulgaria, care 
a sosit miercuri dimineața în Ca
pitală.

Tn prima zi, cei 27 de turiști 
bulgari, printre care se află me
dici, arhitect!, profesori, pictori, 
gospodine, vor face „Turul Bucu- 
reștiului“, iar în celelalte zile vor 
vizita monumente arhitecton’ce și 
istorice, muzee, întreprinderi, 
parcuri, noi cartiere ale orașului 
și altele.

★

Acad. prof. dr. N. Hortolonieî 
a părăsit marți seara Capitala 
plecînd spre Toulouse — Franța, 
unde va participa între 3 și 6 
iunie la un congres al medicilor.
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