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Un salut frățesc 
tineretului romîn
Cu prilejul Lunii —. .. al II-lea plan cin-

Prieteniei Romîno- »» , ... cinai, noi dorim
Sovietice aș dori, ’• —«mlCiaStnil din toată inima ca 
ca în numele tine-secretar al C.C. al Comso-tinerii patrioțl ro- 

molului (U.T.C.L.) mîni să °,b'ină noi
* ' succese în munca
__  lor.

Prietenia care
leagă tineretul sovietic și ro
min se măsoară prin fap
te, nu prin vorbe. Ca mărtu
rie a acestei prietenii frățești, a 
fost și ajutorul pe care un grup 
de tineri și tinere din Republica 
Populară Romînă l-a dat Ia strin- 
gerea recoltei de pe pămînturile 
desțelenite din Kazahstan.

Am fost profund mișcați cînd 
am aflat că mai multi tineri și 
tinere din toate colturile tării 
voastre au venit în Uniunea So
vietică pentru a ajuta prietenilor 
lor sovietici să strîngă recolta de 
pe pămînturile desțelenite. Astfel, 
20 de zile, deasupra taberei de 
cîmp din sovhozul „Simferopol" 
din Kazahstan, alături de steagul 
Uniunii Sovietice a fluturat și 
steagul Republicii Populare Ro
mine. împreună cu lucrătorii 
sovhozului, prietenii noștri din 
Rominia au lucrat pe combine, la 
arii, și prin munca lor eroică au 
meritat dreptul de a purta insig
na „Pentru valorificarea pămîntu- 
rilor înțelenite".

Se știe că prietenia încercată 
fntr-o muncă comună, cînd bucu
riile și necazurile sînt trăite îm
preună, e mai puternică. Iar prie
tenia noastră e cu atit mai pu
ternică și mai de nezdruncinat cu 
cit ea se bazează pe interese și 
năzuinfi comune.

Dorim tineretului romîn mari 
succese tn muncă, în învățătură 
și in viata personală.

Fie ca prietenia veșnică și de 
nezdruncinat dintre tineretul țări
lor noastre să se întărească și să 
înflorească pe maj departe I

cînteia 
ineretului 

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
retului sovietic să 
vă transmit nn 
frățesc salut și 
să amintesc incă o 
dată că tineretul Uniunii Sovie
tice are cele mai sincere senti
mente de prietenie și dragoste 
frățească pentru poporul și tine
retul romin.

Ne bucurăm din toată inima de 
fiecare succes al vostru in opera 
de construire a socialismului, de 
fiecare nouă centrală electrică, 
întreprindere, de fiecare școală și 
bibliotecă. împreună cu voi ne 
bucurăm de înflorirea patriei voa
stre, de succesele mărețe pe care 
le obtinefi tn viata politică, eco
nomică și culturală a țării.

E deosebit de plăcut să mărtu
risim că un roi important în ob
ținerea acestor succese l-a avut 
tineretul romîn și detașamentul 
său de frunte — Uniunea Tinere
tului Muncitor. Tineretul sovietic 
știe că din primele zile ale in
staurării regimului democrat- 
popular. membrii Uniunii Tinere
tului Muncitor au constituit aju
toare credincioase ale Partidului 
Muncitoresc Romin. In prezent, ei 
se află in cele mai grele sectoare 
ale construcției industriale Și 
luptă pentru transformarea so
cialistă a agriculturii. Poporul ro
mîn are încredere în tineretul său, 
încercat pe multe șantiere ale 
economiei naționale.

Prin devotamentul său pentru 
cauza construirii socialismului, 
pentru cauza Partidului Muncito
resc Romin, tineretul glorios al 
Rominiel a meritat dragostea și 
încrederea poporului său. Iar a- 
cum, cind tara voastră a pășit 
spre realizarea sarcinilor celui de
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Simpozion la Casa Prieteniei
Tn cadrul manifestărilor Lunii 

Prieteniei romîno-sovietice, luni 
seara a avut loc ia Casa Priete
niei romîno-sovietice din Capi
tală un simpozion organizat de 
A.R.L.U.S. cu tema : „Din reali
zările tehnicii și științei sovie
tice".

Au conferențiat membrii co
respondenți ai Academiei. R.P.R.,

prof. dr. Simion Oeriu, despre: 
„Rolul gânditorilor ruși și sovie
tici în dezvoltarea biochimiei", 
prof. univ. Traian Gheorghiu, 
despre : „Realizările sovietice în 
domeniul semiconductorilor", prof, 
dr. Ilie Ardeleanu, despre: „Rea
lizările științelor medicale sovie
tice în domeniul profilaxiei și 
igienei".

f O vorbă înțeleaptă spune: t 
f „Ce semeni, aceea culegi", j 
f Pentru ca în anul viitor să j 
f obțină o recoltă bogată, co- I 
I lectiviștii din comuna Valea j 
J Cînepei, raionul Brăila, se- j 
( lectează și tratează întreaga | 
[ cantitate de griu necesară j 
iînsămînțărilor din toamna j 

aceasta.
In fotografie: un aspect j 

f din timpul acestei munci. j
Foto: N. SCARLET j

De vorbă cu S.M.T-iști 
timișoreni

★

la recoltatul 
legumelor

CONSTANȚA (De la corespon
dentul nostru).

Terenurile aflate în zona băl
ților Dunării ale G.A.S. Pietroiu, 
raionul Fetești, au produs anul 
acesta mari cantități de legume 
și zarzavaturi atît pentru consu
mul zilnic cît și pentru aprovi
zionarea de iarnă.

Pentru ca să nu se piardă din 
bogata recoltă, Comitetul raional 
U.T.M. Fetești a mobilizat din o- 
rașul Fetești și comunele Gildău. 
Pietroiu, Vlașca și altele peste 
300 de tineri muncitori, școlari 
și țărani muncitori să lucreze vo
luntar, iar în fiecare sîmbătă și 
duminică numărul lor depășea 
600 de tineri.

In numai cîteva zile au fost 
recoltate peste 5 vagoane și ju
mătate de roșii, ardei și gogoșari

La recoltarea și transportul 
zarzavaturilor, la punctele de ex
pediție s-au evidențiat tinerii 
Bica Manole, Costică Vișan. Ion 
Surdu, Vasile Bărbatu și alții.

Pînâ la 7 Noiembrie

Economii egale cu o pompă duplex
Cuvintul 

metalurgicilor din 
Tîrgovițte

TÎRGOVIȘTE (de Ia trimisul 
nostru). —

De cltva timp, secretarul co
mitetului U.T.M. era reținut de 
tot mai mulți tineri. N-apuca 
să intre bine într-o secție ci 
și apărea ctte unul cu între
barea :

— Ce facem, tovarășe Jan- 
tea, cu „Progresul"... pornim 
și noi ?

întrebării I se răspundea 
cel mai adesea tot cu o între
bare:

— Tu ce zici ? Să pornim ? 
Stnt condiții ?

Și iată că tineretul de la 
uzina metalurgică „Gh. Gheor- 
giu-Dej" din Tîrgoviște a în
ceput să dezbată pe larg ini
țiativa celor de la uzinele 
„ProgresuF-Brăila — realiza
rea de economii egale cu cos
tul unor importante produse 
finite. Brigăzile de tineret au 
început să tină consfătuiri. 
După aprecierea unanimă, a- 
cestea le-au întrecut în impor- 
tantă pe toate cele care au a- 
vut loc înainte. Și mai însufle
țite au fost consfătuirile orga
nizate pe secții. In ajutorul ti
nerilor au venit și muncitorii 
vîrstnlcl cu diferite propuneri 
șl recomandări. Maiștrii au a- 
vut un rol de seamă.

In secția scule un tovarăș 
maistru a sugerat tinerilor 
scutieri Ideea refolosirii supor- 
ților pentru cuțitele cu plăcuțe

din metal dur, care ptnă acum 
mergeau la retopit.

In sectorul „lanțuri" tinerii 
au primit propunerea să folo
sească la maximum poansoa- 
nele matrițelor prin recondițio- 
narea lor periodică.

Cei de la uzina electrică au 
discutat și ei. Reconditionarea 
sîrmei pentru bobinaj. înlătu
rarea pierderilor de energie — 
concluziile dezbaterilor. An
gajamentul electricienilor este 
de a face o economie de ener
gie electrică în valoare de 
10.000 lei ptnă la 7 Noiembrie.

Joi s-a aflat tn secții : astăzi, 
tn sala de la pavilionul cen
tral are loc consfătuirea tine
retului pe uzină. Cum s-a lă
sat lucrul, tinerii au început 
să sosească grupuri, grupuri.

Printre el se aflau șl munci
tori vîrstnici, maiștri, tehni
cieni și ingineri. Aici a fost 
lansat angajamentul: pînă 
la 7 Noiembrie tinerii din 
uzină vor face economii 
egale cu costul unei pom
pe duplex. Participanții la 
consfătuire l-au ascultat și pe 
tovarășul Ion Lăceanu, direc
torul uzinei. Dînsul a vorbit 
despre posibilitățile mari pe 
care le au tinerii pe drumul 
realizării angajamentului luat 
și a făgăduit tot sprijinul din 
partea conducerii. Despre con
dițiile favorabile ale luptei 
pentru economii tn care s-a în
cadrat tineretul a vorbit și to
varășul Vasile Costea, secre
tarul comitetului de partid.

De a doua zi, în secții s-a 
intensificat simfitor marea bă
tălie pentru economii.

TIMIȘOARA (prin telefon d» 
la trimisul nostru).

tn clădirea masivă a Sfatului 
Popular al regiunii Timișoara 
l-am găsit pe tovarășul inginer 
Andrei Bucur, șeful serviciului 
regional S.M.T., și l-am rugat 
să-mi răspundă la întrebarea:

Stațiunea noastră are de efec
tuat în această campanie 14800 
hantri pe ogoarele celor 11 gos
podării colective și două întovă
rășiri. Imediat după încheierea 
recoltării noi am început arătu
rile adinei și acum tragem foloa
sele. 41 la sută din terenul ce 
trebuie lucrat în această toamnă

O delegație a Guvernului 
R.P.R* și a Partidului 

Muncitoresc Romîn va tace 
o vizită în R.P.F. Iugoslavie

Răspunzînd la Invitația făcută de președintele Republicii Popu
lare Federative Iugoslavia, losip Broz-Tito, cu ocazia vizitei dele 
gației Guvernului iugoslav la București în iunie a.c. și invitației 
Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, o de 
legație a Guvernului Republicii Populare Romine și a Partidului 
Muncitoresc Romin va face o vizită in Republica Populară Fedc- 
rativă Iugoslavia în a doua jumătate a lunii octombrie 1956.

Delegația romînă va fi compusă din tovarășii Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, prim secretar al Comitetului Central al Partidului Mun
citoresc Romîn, Chivu Stoica, președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romine precum și alți membri ai Comite, 
tutui Central al Partidului Muncitoresc Romîn și ai Guvernului 
Romin.

........... ........<S>-

Sosirea unei delegații 
de vechi activiști ai

La invitația C.C. al P.M.R., 
luni a sosit în Capitală venind 
de la Sofia, unde a participat la 
sărbătorirea celei de a 12-a ani
versări a eliberării Bulgariei și 
ar vizitat țara vecină și priete
nă, o delegație de vechi militanți 
ai Partidului Comunist 
nii Sovietice.

Din delegația condusă de P. G. 
Moskatov, președintele Comisiei 
Cehtrale de Revizie a P.C.U.S.

P.C.U.S.
fac parte G. I. Petrovski, M. I. 
Gubelman, O. A. Belova, M. 
K. Vetoșkin, P. I. Vișniakova, 
M. E. Erofeev, F. V. Kolesnikov, 
S. I. Kutuzov, I. I. Poiș, N. F. 
Sveșnikov și A. G. Taghi-Zade

Membrii delegației de vechi mi- 
•C.U.S. vor petrece

cîteva zile în țara noastră pentru 
a cunoaște înfăptuirile mai în
semnate ale poporului romîn în 
construcția socialistă.

al Uniu: -litanți ai P

Primirea delegației 
de veterani ai P.C.U.S^ 

la CC al P.M.R.

— E adevărat ?
— Da E adevărat I
In ultimele zile acest „substan

țial" dialog avea Ioc ori de cîte 
ori Sergiu Comissiona se întîl- 
nea cu vreo cunoștință care a- 
flase că la concursul din cadrul 
Festivalului de la Besanțon tî- 
nărul nostru dirijor fusese distins 
cu premiul II.

Mărturisesc că și eu l-am abor
dat pe Sergiu Comissiona în a- 
celași mod și, după ce mi-a con
firmat știrea, i-am propus să ne 
întilnim. să stăm de vorbă Deși 
un premiu la un festival de re- 
numele și nivelul celui de la Be
sanțon ar putea fi în măsură să 
sucească capul, l-am aflat pe Ser
giu Comissiona ca de obicei: mo
dest. amabil, simplu. Și convor
birea a inceput..

— O sd încep să povestesc de 
la plecare...

— Poate că ar fi mai bine di
nainte . Pregătiri etc.

— Da. bine... Am aflat de con
curs cum cu două luni înainte, 
prin iulie Datorită bunăvoinței 
directorilor Filarmonicilor din Ti
mișoara și Orașul Stalin, am pu
tut să „trec" cu aceste orchestre, 
tn cadrul unor repetiții, piesei» 
cuprinse tn programul concursu

lui : „Carnavalul roman" de Ber
lioz, recitativele și aria Agathei 
din „Freischutz" de Weber, Noc
turnă extrasă din „Shylock" de 
Fauri, „Ospățul păianjenului" de 
Roussel, uvertura la „Liliacul" de 
Strauss

— Ce trebuia făcut cu aceste 
piese ? Doar „lucrul" cu orches
tra ?

— La „Carnaval", lucrai 8 mi
nute cu orchestra, fiind întrerupt

atlt de ușor poate fi interpretata 
tn chip vulgar și din care maeștri 
ca Furtwaengler, Karajan ș.a fac 
o reală bijuterie — era inclus In 
program pentru a se vedea su- 
plețeu brațului dexteritatea ba
ghetei și... eventualul prost gust 
al concurentului (etapa a lll-a).

— Nimic de descifrat la prima 
vedere ?...

— Ba da... O piesă de Henry 
Busser (președintele juriului)

INTILNIRE CU

Sergiu Comissiona
de juriu care-ți putea cere să lu
crezi anumite pasaje La arie, 
fermecătoarea cintăreață Gene- 
vibve Roblot avea sarcina sd eta
te „liber", sfidind orice reguli de 
tempo sau metro-ritmice și noi 
trebuia s-o acompaniem (asta era 
la etapa a Il-a) iar In „știmele" 
de orchestră, de la „Shylock" se 
introduseseră ctteva greșeli pe 
care eram datori a le sezisa, ..Li
liacul" de Strauss — lucrare care

scrisă special pentru acest con
curs, trebuia descifrată In etapa 
a lll-a înainte de a ne urca ne 
podium stăteam închiși Intr-oca- 
merâ dintr-un imobil aflat peste 
drum de sala de concerte (etuva 
a lll-a era publică), astfel Incit 
să nu auzim cind orchestra lu
crează sub conducerea altuia o- 
r.eeași bucată Eram patru și rină 
ne rină, am căpătat cinci minu
te partitura, iar apoi intram .In 
foc".

Cum muncesc stațiunile de ma
șini și tractoare din regiunea Ti
mișoara in campania agricolă din 
toamna acestui an ?

Iată răspunsul primit :
Campania de toamnă din acest 

an s-a caracterizat prin condiții 
grele de desfășurare a lucrărilor. 
Seceta a uscat pămîntul îngreu- 
nînd arăturile și pentru cele mai 
puternice tractoare. Din această 
cauză defecțiunile la mașini și 
tractoare sînt foarte dese. Con
sumul de carburanți și piese de 
schimb este mare.

In ciuda acestor greutăți din 
cele 24 S.M.T. existente în re
giune, sînt unele care își înde
plinesc viteza zilnică de lucru 
planificată. De pildă, S.M.T. Bi- 
led își îndeplinește viteza zilnică 
în proporție de 102,5 la sută.

Sînt însă și stațiuni unde lu
crările se execută cu foarte multă 
încetineală, ca S.M.T. Variaș, 
Neudorf, Topolovățu Mare. Aces
te stațiuni care dau toată vina pe 
seama pămîntului uscat ar trebui 
să știe că pe același pămînt 
S.M.T. Sînnicolau Mare, Biled 
și altele își îndeplinesc și-și de
pășesc cu succes planul lucrări
lor.

Alte amănunte despre felul 
cum și-au organizat munca to
varășii de la una din stațiunile 
fruntașe le-am putut afla la 
S.M.T. Biled.

Inginerul utemist Ion Rădu- 
lescu este directorul S.M.T. din 
Biled L-am rugat să-mi răspun
dă la întrebarea :

Cum reușește S.M.T. să îndepli
nească viteza zilnică de lucru 
planificată, in ciuda condițiilor 
grele ?

Binevoitor, mi-a spus:
— Intr-adevăr, condițiile de 

lucru din acest an sînt mai grele. 
Pămîntul este tare, tractoarele 
scot bolovani mari Totuși noi 
îndeplinim planul Asta se dato- 
rește în primul rînd tractoriști
lor și celorlalți lucrători ai sta
țiunii. în mare parte tineri.

a fost arat vara și acum doar îl 
discuim în două direcții Apoi, 
ne-am dat seama că pămîntul 
fiind tare arătura cu plugul cu 
trei trupițe supune tractorul la 
eforturi mari. De aceea lucrăm 
cu pluguri cu cîte două trupițe 
și treaba merge bine.

In ciuda tuturor greutăților și 
lipsurilor existente noi vom în
cheia campania cu succes Pot 
spune asta cu siguranță, bazîn- 
du-mă pe elanul muncitorilor 
noștri.

Pînă acum am îndeplinit pla
nul la arături adînci în propor
ție de 50 la sută, iar la arături 
pentru însămînțări 46 la sută.

Ultima întrebare i-am adre
sat-o tînărului Adam Rus, tracto
rist fruntaș din brigada a treia :

— Cum ai reușit să-ți îndepli
nești planul in campania actuală?

Modest mi-a răspuns: — Ceea 
ce vă spun sînt „noutăți" cunos
cute de mulți mecanizatori din 
țara noastră. Lucrez pe un 
S.R T. Secretul stă tn îngrijirea 
atentă a tractorului. In această 
campanie grea, cînd pămîntul 
este tare și merg încontinuu tn- 
tr-un hor de praf, am socotit că 
mașina trebuie și mai bine îngri
jită, pentru că o mașină îmbîcsită 
de praf nu mai trage cum tre
buie și se defectează ușor. A- 
proape în fiecare zi schimb uleiul 
de la filtrul de aer, iar la ali
mentare filtrez cu atenție mo
torina.

In afară de aceasta lucrez în 
schimb prelungit, fiindcă așa cer 
condițiile.

Așa am reușit să-mi îndepli
nesc planul. Pînă la sftrșitul 
campaniei voi mai face încă 
mulți hantri.

ȘTEFAN HALMOȘ

Colectiviștii 
răspund chemării 

patriotice
ORADEA (de la corespondentul 

nostru).
Chemarea patriotică a colectivi

știlor din Batăr-Oradea și exem
plul lor personal de a vinde sta
tului surplusul de produse agri
cole are un larg răsunet în toate 
G.A.C. din regiune.

Astfel, pînă acum colectiviștii 
din comuna Roșiori .raionul Ora
dea, au hotărît să vîndă stalului 
30 tone de porumb, iar cei din 
comuna Episcopia Bihorului 20 
tone. De asemenea, o parie însem
nată dintre colectiviștii acestei 
gospodării au hotărît să vîndă 
din surplusul personal de pro
duse. De pildă, la adunarea gene
rală colectiviștilor din Episcopia 
Bihorului, colectivistul Gheza Kiss 
s-a angajat să vîndă statului 600 
kg. porumb, Ludovic Kazak 300 
kg., Pop Ion, președintele gospo
dăriei, 300 kg.. Ștefan Halasz 
200 kg. și mulți alții. Nu s-au lă
sat mai prejos nici colectiviștii 
din comuna Roșiori. Francisc Ken- 
deresi s-a hotărît să vîndă 1000 
kg. porumb, iar Ludovic Csordas 
500 kg. Chemarea are un puternic 
ecou, fapt care duce la sporirea 
fondului centralizat al statului 
și prin aceasta Ia îmbunătățirea 
aprovizionării oamenilor muncii. 
De asemenea, ea contribuie la 
sporirea veniturilor bănești ale 
colectiviștilor și ale gospodăriilor 
colective.

Din venitul realizat, adunările 
generale ale gospodăriilor amin
tite au hotărît ca o parte să fie 
destinată măririi fondului de 
bază, iar cu restul să se poată 
satisface mai bine nevoile bă
nești ale colectiviștilor, după 
zilele-muncă prestate.

j Ieri seară la orele 18 a avut 
( loc la sediul C.C. al P.M.R. o în- 

J tîlnire prietenească între condu- 
( cători ai partidului și delegația 
( de veterani ai P.C.U.S. care vi- 
i zitează Republica Populară Ro- 

J mină. Au participat tovarășii 
j P. G. Moskatov, conducătorul 

delegației, G. I. Petrovski, M. I. 
Gubelman, O. A. Belova, M. K. 

a Vetoșkin, P. I. Vișniakova, M. E. 
; Erofeev, F. V. Kolesnikov, S. I. 
i* Kutuzov, I. I. Poiș, N. F. Sveșni- 
’’ kov și A. G. Taghi-Zade.
'' Oaspeții au fost întîmpinați de 
<' tov. Gh. Apostol, P. Borilă, 1. 
<’ Chișinevschi, Chivu Stoica, C. 
11 Pîrvulescu, S. Toma, Ghizela 
'*Vass, Emil Popa, președ'ntele
• ’ Comisiei Centrale de Revizie.
i1 în numele C.C. al P.M.R., toy.
• ' C. Pîrvulescu a adresat oaspeți- 
11 lor un călduros salut. El a expri- 
1' mat bucuria oamenilor muncii și 
1' a tuturor membrilor Partidului 
1 Muncitoresc Romin de a avea
• în mijlocul lor pe unii dintre cei 
' mai vechi militant! ai Partidului 
’ Comunist al Uniunii Sovietice,
1

creat de Lenin și de a se putea C 
împărtăși cu acest prilej din bo- < 
gata lor experiență. <

In numele delegației, tov. P. < 
G. Moskatov a mulțumit Corni- C 
tetului Central al P.M.R. pentru C 
invitația adresată grupului de v 
veterani. Subliniind însemnăta- c 
tea schimbului de experiență In- 
tre țările socialiste în opera de 
făurire a vieții noi, tov. Moska- < 
tov a arătat că în scurtul timp y 
cît vor rămîne în R.P.R. m:m- <’ 
brii delegației vor căuta st cu- ( 
noască diferite ?specte ale luptei ( 
revoluționare din trecut și ale ( 
muncii creatoare de azi a po- y 
porului romîn.

Apoi participanții la întîlnire ț 
au stat de vorbă într-o atmos- ? 
feră de caldă prietenie. f

Oaspeții au vizionat cu un / 
deosebit interes filmul „Nepoț i f 
Gornistului", care evoică lupta 
revoluționară a clasei muncitoa- | 
re, sub conducerea Partidului 
Comunist Romîn, pentru elibera- țj 
rea socială și națională a po- I 
porulqj Qostru. I

Noul sistem de atribuire a burselor - 
un serios îndemn la studiu

Grija partidului și a guvernu
lui față de noi se manifestă sub 
multiple forme. Nu am să mă re
fer la lucruri generale ci la cîteva 
probleme concrete.

Scriu aceste rînduri în camera 
mea din noul cămin studențesc 
construit aci la Galați. Sînt trei 
clădiri mari ce pot cuprinde peste 
600 de studenți și numeroși mem
bri ai corpului didactic. Astfel 
ni s-au creat condiții optime pen
tru a ne putea odihni și pentru a 
putea studia în liniște.

Au urmat apoi reducerile de 
prețuri la cinematografe, teatre 
și manifestații sportive, punîn- 
du-se astfel în aplicare unele din 
prevederile Hotărîrii Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R. Ziarele de 
sîmbătă ne-au adus o nouă veste 
bună : noul sistem de acordare a 
burselor. Bursele noa6tre au fost 
mărite, se acordă oricărui student 
iruntaș o bursă demerit, s-au fă
cut înlesniri deosebite studenților 
veniți din producție, celor bolnavi 
etc.

Citind toate acestea, privind la 
noul nostru cămin, la amenajările 
ce s-au făcut la institut m-am 
gîndit ce trebuie să fac eu, mai 
ales că sînt tn ultimul an de stu
diu. Cel mai bun răspuns este a- 
cela de a învăța cît mai bine po
sibil, de a căuta să-mi creez un 
bagaj de cunoștințe cît mai larg. 
Acesta este de altfel și criteriul 
principal pentru acordarea bursei 
ceea ce implică nu numai luarea 
cu calificative superioare a exa
menelor ci și frecvența regulată 
la cursuri și seminarii, l.a lucrări, 
proiecte și ore de laborator.

Tocmai de aceea sînt ferm con
vins că nou! sistem de acordare 
a burselor va contribui și el la 
stimularea studenților spre a în
văța cît mai bine.

Mă angajez să muncesc astfel 
îneît să îmi iau cu calificative 
cît mai bune examenele.

COSTEL VARZARU 
student anul V Facultatea 
de mecanică — Institutul 

tehnic Galați

Șase prăjituri

— Grea partitură ?
— Modernă, cu numeroase 

schimbări de măsură... Dar ptnă 
la urmă se pare că lucrurile au 
mers bine din moment ce o sin
gură dată a existat un mic deca
laj tn orchestră..

— ...Și din moment ce premiul 
II i-a revenit lui... Sergiu Comi
ssiona...

— Desigur... Pot să spun că 
munca la Teatrul C.C.S mi-a fost 
de folos și din alt punct de ve
dere De-a lungul activității mele 
acolo mi-a fost dat să acompu 
niez nu o singură dată cîntăreți 
sau dansatori care erau cam „li
beri” în interpretarea măsurii.', 
chiar fără a avea această ingrată ■ 
sarcină. Unul din ei mi-a propus 
chiar să împart cu el premiul ; 
pentru contribuția pe care o adu- • 
sese la „rotunjirea” experienței; 
mele in acest domeniu...

Lăsînd glumele la o parte, ade- < 
vărul este că noi. cei care lucrăm' 
în țări de democrație populară.» 
avem posibilități cu totul excep-* 
ționale de a ne pregăti, de a ne\ 
„face mina”. Cu mirare mă pri-< 
veau colegii de concurs cind le* 
spuneam că am un angajament^ 
la Teatrul de Operă și Balet, in-<

(Continuare In pag. 2-a) '

-••O*»—
Concertul Filarmonicii 

din Belgrad
Duminică seara a avut loc la 

Ateneul R.P.R. primul concert al 
Filarmonicii din Belgrad. Concer
tul dirijat de Kresitnir Barano- 

> viei, a cuprins uvertura ,.Oberon" 
țde Weber, Simfonia 7-a de Beet- 
•hoven. poemul simfonic „Pinii din 
!Roma“ de Respighi și fragmente 
țdin suita de balet „Inimă de tur- 
■tă dulce" de Baranovici.
ț La concert au participat tova- 
• rășii Ion Pas, prim locțiitor al 
'ministrului Culturii. M Macavei, 
.președintele de onoare al IRRCS, 
Al Buican. vicepreședinte al 

JRRCS, N Minei, directorul Ofi 
ciului de spectacole și turnee ar
tistice, muzicologi, dirijori, com
pozitori. interpreți muzicali, pre
cum și un numeros public

' A fost de față N. Vujanovici, 
^ambasadorul R.P.F. Iugoslavia 
la București precum și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

Spectacolul a fost îndelung a- 
plaudat.

(Agerpres)

Am primit următoarea scri
soare, datată: Gara Predeal, 
19.IX.1956.

Dragul meu, acum jumătate 
de ceas i-am spus nevestei că 
ies să mă plimb puțin. Ea a ri
dicat din umeri, eu am alergat 
la gară. N-am la mine decit 
bani de tren pentru clasa l/-a 
Miine dimineață voi fi tn A...d. 
Bănuiam că n-o să izbutesc 
sl stau mai mult de 4—5 zile 
tn concediu. Am stat cinci, am 
ajuns de rls printre cei de-aici 
și acuma pot să plec. Mă gin- 
dese cu părere de rău că tn 
scurtă vreme va trebui să plec 
și din A... d. Ascultă: de doi 
ani, de cind slnt directorul u- 
nei făbricuțe, am tmbătrtnit 
rău... Iți dai seama cum arată 
un om căruia i-e groază să 
iasă pe stradă, să dea ochi cu 
oamenii ?

M-am căsătorit din dragoste 
(tn sftrșitl) și acuma fug de 
nevastă-mea. fiindcă o urăsc. 
Slnt exact doi ani la mijloc. 
De ce? A doua zi după ce am 
fost numit director tn A neva
stă-mea a renunțat la școală, 
a angajat femeie de serviciu și 
i-a poruncit șoferului să o ducă 
tn fiecare dimineață — cu ma
șina, la piață. Me-ne la oiață 
din plictiseală. Gustă brînza, 
laptele — și-i aruncă femeii: 
din astea I Pe urmă se întoar
se acasă, tnjură femeia de ser
viciu. se ceartă cu vecinii și-mi 
telefonează că trebuie să 
schimbăm neapărat locuința 
(un bloc, sau un etaj numai a1 
nostru) altfel ea o să înnebu
nească. Dacă intră tn magazin, 
ti dă pe toți la o parte, cere

să i se arate toate mărfurile 
și are pretenția să i se trimită 
pachetele acasă. „Bărbatu-meu 
e director și nu pot să umblu 
cu pachete după mine". Cei care 
așteaptă la rlnd tși ies din fire: 
„Doamnă, aveți răbdare, aștep
tați"... Nu răspunde. „Doamnă, 
vă bateți joc de noi ?" Nimic. 
„Stnteți lipsită de bun simț"... 
Ea. cu un calm îngeresc, dis
cută cu vtnzătorul: „ai grijă, 
să legi pachetele bine". „Doam
nă, stnteți o imbecilă". Ea 
n-aude, nu vede. Poți s-o tnțuri, 
să-i spui orice, nu te la-n sea
mă. Se știe soția directorului 
care, oricum, e mai cineva dectt 
cel care a tnjurat-o — șl att- 
ta-i ajunge. La teatru cumpără 
bilete dc balcon (zice că n-a 
mai găsit altele), dar tntotdea- 
una stă tn primele rinduri, sau 
In lojă. Ocupă locul altuia, iar 
etnd este rugată să plece, pare 
neplăcut surprinsă: „Cred că 
am voie... Bărbatu-meu e di
rector și mi-a spus să stau 
aici.. Vorbiți cu el“.„ Nici mă
car nu-i trece prin cap să fie 
mai abilă și asta numai fiind
că se știe soția directorului. I 
se pare firesc să fie așa. „Tu 
n-ai suferit, nu te-au închis ?" 
Nu. nu m-au tnchis, eram co
pilandru pe atunci, dar pentru 
ea. asta n-are nici o importan
ță. Mi-a făcut o biografie pe 
care o expune, cu tnclntare. de 
cite ori are prilejul. fost
bătut, schingiuit — vai. cit a 
suferit omul ăsta I" Uneori le 
încurcă — reiese din ce spune că 
am murit — dar asta n-o je
nează. Reia povestirea. Dină o 
scoate la capăt. „Deci, parcă 
vrea să spună, la sftrșit, vă 
dați seama cine stntem noi l"„.

Discuții, certuri n-au dus la

nimic. „Ești prost, nu știi cum 
s<5 trăiești. Asta el" ti spun că 
mă despart de ea. Ride. „Nu 
poți, fiindcă n-ai motive. Am 
părăsit domiciliul? Te-am în
șelat? încearcă..."

N-a vrut să vie la Predeal 
fără mașini și femeie de ser
viciu. După trei zile a aflat că 
la ora cinci, in fiecare zi, se 
servesc prăjituri: „Nouă de ce 
nu ne-au spus ? Lasă că vor
besc eul" S-a dus la directo
rul stațiunii, ca un jandarm. 
„Prăjiturile, pe trei zile..." 
„Dar trebuia să le luați cind 
s-au dat"... „Prăjiturile t“ a ți
pat ea. „Vă rog să înțelegeți"... 
„Nimic I De asta ești pus aici, 
să furi hrana oamenilor ?“ „Vă 
rog să nu mă insultați" .. 
„Lasă, că și bărbatu-meu e ci
neva și știu cum să mă port". 
Omul n-a avut încotro și a plă
tit prăjiturile. M-am dus la el 
să-i spun că nu-s de vină, 
să mă înțeleagă, si mă ierte 
— dar era trist și nu m-a as
cultat. De atunci. In fiecare zi, 
la ora 5, nevastă-mea trimitea 
femeia de serviciu să ia cite 
șase prăjituri adică, una In 
plus, pentru fiecare, l-am spus, 
„te faci de rls pentru niște pră
jituri." „Vezi, vezi că ești 
prost? De ce să nu iau cite 
vreau eu? Tu nu ești director, 
nu muncești noaptea (auzi I) 
nu te chinui pentru ăștia ?"

După cinci zile, mă simt ri
dicol. mi-e greață de toată po
vestea asta — și plec. Iți scriu 
fiindcă slnt trist etc.

Am expediat următorul răs
puns : Dragul meu... vezi, vezi 
dacă ești prost? Termină odată 
și — etc.

NICOLAE Ț1C

I



Activiștii utemiști
trebuie să studieze temeinic

— Presupun că și în acest an 
comitetul regional și-a propus să 
canalizeze studiul activiștilor in 
anumite direcții precise...

— Presupunerea o puteți con
sidera confirmată. Nu este voiba 
numai de o precizare a direcți
ilor în care vom îndruma studiul 
activiștilor în acest an. Dacă 
vreți insă să știt>. pe baza stu
dierii documentelor de partid 
apărute după cel de-al II-Iea Con
gres ai P-M.R., noi am reușit 
într-adevăr ca în acest an să 
dăm o orifefttare mai justă stu
diului activiștilor, în așa fel in
cit el să corespundă r.ecesilăților 
muncii lor.

— Mai explicit, dacă se poate.
— Cu plăcere. Pentru noi este 

absolut necesar, avînd în vedere 
specificul regiunii, ca activiștii 
să cunoască cît mai temeinic 
problemele economiei politice și. 
în speță, problemele economiei 
industriale. Cei care lucrează în 
raioanele sătești, bineînțeles că 
au fost îndrumați să studieze 
problemele economice legate de 
activitatea lor.

— Acest lucru nu limitează to
tuși prea mult sfera de cunoaș
tere a activistului ?

— Nu, fiindcă studiul nu se
rezumă numai la problemele, să 
le zicem, strici de specialitate, ci 
se face un studiu, amplu al în
tregii economii politice insistîn- 
du-se îotr-âdevăr mai mult asu
pra problemelor care au o con- desfășura 
tingență mai mare cu activitatea bune? ____ _ ___ ...............
din raionul respectiv. - — Controlînd. In privința difi- la prima vedere, spre a vedea,

Apoi, trebuie să vă spun că cilului aveți puțină dreptate. E de pildă, cum s-a înființat și cum 
marea majoritate a activiștilor într-adevăr mai comod să căști s-a dezvoltat o gospodărie colec- 
sint încadrați în învățămîntul de ochii prin sal sau' să dormitezi tivă, sau cum se trăiește și cum 
stat. Acestui lucru noi i-am dat pe un scaun la sfatul popular co- se muncește pe șantierul tineretu- 
o mare atenție. muna! pină-ți vine omul cu care lUj efc.

— Adică ați aplicat Hotărîrile fi treabă, decît să scoli din gean-
. . ‘ < t r m i» •> foii rronr-» c.nrn nvnnin 1 m ci ca ir»-

Zilele trecute am avut o dis
cuție interesantă cu tovarășul 
Ioan Raczek, prim secretar al 
Comitetului regional U.T.M.- 
Hunedoara, despre felul cum 
s-a organizat in acest an stu
diul activiștilor utemiști. Răs
punsurile la întrebările ce i 
le-am pus vorbesc despre 
grija biroului comitetului re
gional pentru invățămintul 
activului utemist.

vom sta de vorbă în deplasările 
pe care membrii biroului le fac 
pe teren.

In afară de aceasta, lunar, to
varășul Gheorghe Ordeanu, se
cretar cu problemele de propa
gandă. va informa biroul regio
nal despre felul cum se desfă
șoară studiul activului, iar la trei 
luni odaîă se va face o analiză 
amplă a acestei probleme.

— Toate aceste lucruri legate 
de condițiile și obligațiile de stu
diu stat cunoscute 
vișrii ?

— Noi credem câ în momentul 
de fată sînt cunoscute,

— O ultima întrebare; ce mă-, 
suri a luat comitetul regional penj; 
tru organizarea timpului liberal 
activiștilor în așa fel încit el să 
servească cu succes atît educației 
cîi și des‘-inderii ?

— Excursii tematice, reuniuni 
cu surprize, lecții cu caracter pe
dagogic etc.

— Dacă se poate ceva mai a- 
mănunții, în special despre 
cursiile tematice.

— S-au organizat excursii 
scopul cunoașterii bogățiilor

de toți â'cti-,

studiu. Zilele cînd activiștii nu 
sînt plecaV pe teren, ci se gă
sesc îa sediu, sînt destinate se-- 
minariilor, anumitor consultații 
la cabinetul de partid, iar pentru 
cei înscriși la învățămintul de 
stat, lecțiilor și seminariilor cu 
profesori de specialitate. Noi 
ne-am îngrijit de asemenea, prin 
secțiile comitetului regional, să-i 
ajutăm pe activiști în procurarea 
materialului bibliografic necesar 
atît tovarășilor din Invățămintul 
politic cît și celor înscriși în în- 
vățămîntul de stat.

— Baza, după cîte am înțeles
eu, rămîne totuși studiul indivi- - ... ’ . . . ~ ;
dual pe care-1 va face activistul or..Pa .r1^ n.oaslre-. 1 tivic 'ăl i nmifalniui ■■■innal Ipe teren

— Indiscutabil.
« ,. . . ■; iau ue .irumuseiea ueisajeivr ih-Spuneți-mi atunci, cum veț fîjnjte pe muntele Retez at ii-. Noi, ovoo diimnoaizAacfro (mu rzilor la , , ., . , ,- . cei de la comitetul regional, am 

.slFxU,’i petrecut două zile la castelul din 
Mintia. A fost ceva de basm. Nfe 
aducem aminte cu’ plăcere de a- 
ceașcă excursie. Am făcut însă ex
cursii și pe teme poate mai rigide 

î vedere, spre a vedea,

avea dumneavoastră (mă refer la 
întregul birou regional) 
ranta că această acțiune, 
de dificilă pentru activist, se va 

totuși în conditiuni

ex-

cu 
?> 

_____ ____ Ac
tiviștii Comitetului raional U.T.M. 
Hațeg au fost de-a dreptul îneîn- 
tați de .frumusețea peisajelor în-

Să muncim mai mult 
cu oamenii

delegației
1/ SIn cursul zilei de luni, membrii 

*■ ;atiet sovietice de oameni dedelegației sovietice de oataehi de 
știință și cUltliră îfi frUrtte cU Vse
volod Nikolaevîcî Stoletbv, locții
tor al ministrului Invățămintului 
Superior din U.R.S.S., care parti
cipă ia sărbătorirea Lunii Priete
niei romîno-sovietice, a făcut o 
vizită la Combinatul Poligrafic 
Casa Scinteij. Aici, oaspeții sovie
tici au fost întîmpinați de repre
zentanți ai conducerii Combinatu
lui, ai comitetului de partid și co
mitetului de întreprindere, de 
membri ai comisiei A.R.L.U.S., de 
muncitori, tehnicieni și funcțio
nari ti Combinatului. Membrii de
legație! au vizitat secțiile Combi
natului și s-au întreținut cu mun
citori și tehnicieni. Aceștia au 
înconjurat cu căldură pe oaspeți 
oferindu-le flori și daruri.

Apoi, membrii delegației sovie
tice au făcut o vizită la Consiliul 
General A.R.L.U.S. Oaspeții au 
fost înlîmpinați de acad. prof, 
dr. C. I. Parhon, președintele 
A.R.L.U.S.-ului, Ofelia Manole, 

! vicepreședinte, Eugen Rod an se- 
. cretar, scriitorii Cicerone Theodo- 

rescu șl Marcel Breslașu, Ilca 
Melinescu, director al Editurii

Cu oaspeții la Casa Scinteii
„Cartea Ruăă" și alfi membri și 
activiști ai Consiliului General 
A.R.L.U.S. A fost de fată L S. 
Ilin, secretar ai Ambasadei Uniu
nii Sovietice la București.

După ce oaspeții au fost șalu- 
ta(i în numele A.R.L.U.S.-ului de

acad prof. dr. C. I. Parhon, tov. 
Ofelia Manole a făcut o expunere 
asupra activității și realizărilor 
din ultimul timp ale A.R.L.U.S.- 
ului. Intîlnirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de cordialitate.

(Agerpres)

CASA PRIETENIEI
Prietenie, trainic simțămlnt
Cum să te zugrăvesc, cum să 

te cint f

Alegerea organelor de conducere U.T.M. în universități
In urmă cu cîteva zile a avut-'prlntlpal in îmbunătățire» ptces- 

loc conferința de alegeri și dare ...................
de seamă la Facultatea .de meca
nică, a Institutului .politehnic din 
București.

Darea de seatnă prezentată cu 
acest prilej s-a străduit să dea o 
imagine de ansamblu ăsupra ac
tivității desfășurate de comitetul. 
U.T.M. de-a lungul anului Uni
versitar trecut. Au fost analizate 
succesele obținute in sesiunea de 
examene precum și manifestările 
negative ivite — cei drept, in pu
ține cazuri — în cursul aceleiași 
perioade. Astfel, ca o inițiativă 
interesantă a fost citată aceea po
trivit Căreia .pentru grupele ani
lor I s-a repartizat cite un asis
tent cu o bogată experiență peda
gogică și științifică, în așa fel in
cit rezultatele în sesiunea de e- 
xamone au fost satisfăcătoare.

Darea de seamă n-a reușit insă 
să dea o imagine ciară a cauze
lor care aU generat unele rezul
tate slabe obținute de o parte din
tre studenți. Dimpotrivă. Ni s-a 
părut că într-un anumit fel cei 
care au aicătuit-o — au încercat 
să justifice propriile lor slăbi
ciuni. în lipsa unei analize com
petente, serioase s-au făcut afir
mații de genul acesta: Organi
zația noastră s-a întărit prin ple
carea unui mare număr de exma
triculați în urma sesiuhii din ia
nuarie. Dovedește neseriozitate a- 
ceastă afirmație. Oare houă ne 
este indiferent dacă studenții — 
și dacă aceștia sînt utemiști lu
crul e cu atît mai grav — învață 
bine sau nu ? Oare sarcina orga
nizațiilor U.T.M. din institutele de 
invătămint superior nu este toc
mai aceea de a îndrepta eforturile 
tuturor studenților spre o însu
șire ritmică, temeinică a cunoștin
țelor? Dacă la facultatea de me
canică s-au putut întîmpla ca
zuri ca o parte dintre studen(i 
să obțină calificative slabe la în
vățătură, răspunderea apasă deo
potrivă asupra orgariizației U.T.M. 
ca și asupra cadrelor didactice. 
De aceea, noi nu putem fi de a- 
cord cu formularea de mai sus a 
dării de seamă și socotim că a- 
cestei probleme trebuia să i se 
acorde o analiză substanțială.

Discuțiile purtate de pârtiei- 
panții la alegeri au suplinit în 
mare măsură lipsa spiritului auto
critic al dării de seamă. Cu mult 
simț de răspundere, maturitate, 
pătrunși de responsabilitatea mo
mentului cei care au luat cuvîn- 
tul au încercat să analizeze cau
zele pentru care — așa cum a- 
răta inginerul A. Opreau, secretar 
al organizației P.M.R. din facul
tate — procentul de eorlgenți și 
restanțieri la această facultate a 
fost destul de mare.

In cuvintul său studentul Du
mitru Dîngă din anul IV a ară
tat că in darea' de .seamă nu s-a 
analizat sUflciertt activitatea orga
nizatorilor de grUpă. Pe bună 
dreptate el a repetat idee,a că gru
pa de studenți constituie factorul

sului de învățămint. Din păcale 
însă nșai sînt unii organizatori 
cate nu-șl desfășoafă âoUvliatea 
în modul cel maT ăărdsptiri2ă'.br. 
Mai mult. Uneori, chiar ei dau un 
exemplu ..prost colegilor prin aceea 
că se prdzintă la seminarii nepre
gătiți sau lipsesc nemotivat de ia 
cursuri. O problemă asemănăloare 
a ridicat Și studen.ul Consiantin 
Drăgeanu din anul III-B. El a a- 
rătat că la adunarea de alegeri a 
biroului de en ținută in urmă cu 
ciieva zile au fost aleși in birou 
3 studenți, foști restanțieri și a 
căror gir moral e departe de a 
cons'itui un siirfiulefit pentru cei
lalți în însușirea temeinică a cu
noștințelor.

Vorbind despre necesitatea cre
ării la studenți a Unei opinii pu
ternice, sănătoase împotriva chiu
langiilor și a ir.discipllnațllor, 
studentul Banu Sâitibil a criticat 
pe bună dreptate vcchiUl comitet 
pentru lipsă de ihtefes în trata
rea acestei probleme.
.0 serie de vorbitori au subli

niat răspunderea organizației 
U.T.M. in organizarea plăcută a 
timpului liber al studenților. Eî 
s-au referit printre altele la unele 
lipsuri existente anul trecut și au 
cerut ca noul comitet U.T.M. să 
acorde o atenție sporită organi
zării de reuniuni, vizionări colec
tive, excursii etc.

O intervenție emoționantă, plină 
de sensibilitate a avut-o decanul 
facultății, profesorul Stoicescu. El 
s-a ocupat în cuvintul său de ne
cesitatea ca organizația U.T.M. să 
dezvolte la studenți dragostea 
pentru profesiunea aleasă, interes 
sul pentru tot ce aduce nou știin
ța și tehnica mondială.

Din păcate, în cadrul conferin
ței de alegeri s-a făcut remarcată 
o intervenție nelalocul ei prin to
nul obraznic și chiar agresiv. Fap
tul e cu atît mai regretabil cu cit 
ea .aparține unui cadru de U.T.M., 
tovarășului Valeriu Fuior, fost se
cretar al comitetului U.T.M. al 
facultății. In urma unor critici 
justificate aduse stilului defeoiuos 
de muncă al vechiului comitet 
precum și lipsei spiritului auto
critic a! dării de seamă făcute de 
tovarășul Tudor Hcmpș, secreta
rul comitetului U.T.M. pe institut, 
tovarășii! Fuior, nervos fără mo
tiv a rdplicat pe un ton necores
punzător.

In încheiere, o remarcă privind 
problema stilului în care a fost 
redactată darea de seamă. N-avem 
pretenția ca darea de seamă să 
fie o bijuterie literară. O decență 
elementară pretinde insă respect 
logicei și formelor gramaticale- 
Fr.aza „ia noi în facultate s-a or
ganizat o excursie la niveltjl in
stitutului care n-a avut loc” nil 
poatesfi altfel .socotită diecît ca d 
replică admirabilă farmoăului dis
curs »1 iui Cafavencu („industria 
noastră e‘ sublimă" etc., etc.).

I. MATEI

tate a Casei Prieteniei Romino- 
Sovietice nu e un lucru ușor. 
Gînditi-vă numai: anul acesta au 
avut loc aici circa 250 de mani
festații obișnuite, 130 de confe
rințe pe diverse probleme, 27 ma
nifestații pentru copii, 57 cicluri 
de conferințe cu temă și zeci de 
concerte la care au participat 
peste 500.000 de prieteni ai Uniu
nii Sovietice.

Aici s-au putut audia confe
rințe pe teme dintre cele mai di
ferite. cum ar fi de pildă : A. 
Gaidar — maestru al literaturii 
fiăhtru copii; Rezolvarea zboru- 
ui supersonic în Uniunea Sovie

tică ; Lemn și arta; Folosirea 
izotopilor radio-activi in biologie 
etc. Ele au fost prezentate atît de 
fruntași ai vieții culturale și 
științifice rcmtncști, cum sînt 
maestrul Mihail Sadoveanu, aca
demician Ra'.uca Ripan, artistul 
poporului Ion Manolescu. maes
trul emerit al artei Panait Vic
tor Cottescu și de o seamă de 
oameni ai artei, științei și cultu
rii din Uniunea Sovietică, ce 
ne-au vizitat tara, printre care 

universitar Z. A. I.
Denisov, academician Gnedenko, 

Ana

Ghenodievna Țukanova, locțiitor 
al ministrului culturii din 
R.S.F.S.R

In cadrul Casei Prieteniei Ro
mino-Sovietice funcționează și 
„Biblioteca Muzicală A.R L.U.S." 
cu o discotecă de 4000 discuri, 
dintre care peste 800 micro im
primate, circa 9000 partituri și 
zeci de benzi de magnetofon. 
Utemista Laura Noe, care răs
punde de această vastă bibliote
că, primește zilnic zeci de spe
cialiști ai muzicii noastre care 
vin să studieze muzica rusă și 
sovietică. Dar cei mai multi vi
zitatori ai bibliotecii rămîn tot 
membrii cercurilor A.R.L.U.S. 
din Capitală pentru care se or
ganizează deseori audiții de mu
zică simfonică, populară și ușoa
ră romînească, sovietică și uni
versală, interpretată de cîntăre(i 
sovietici. Numai anul acesta aU 
fost organizate aici 52 audiții 
muzicale pe discuri și benzi de 
magnetofon, 25 de audiții la ce
rere și numeroase prezentări mu
zicale cu temă. Vara aceasta in 
decurs de o lună s-au prezentat 
15 audiții muzicale în 11 stațiuni 
balneo-climaterice.

Iată doar cîteva dintre reali
zările Casei Prieteniei Romino- 
Sovietice.

Oamenii muncii din Capitală 
vin în mod obișnuit la Casa Prie
teniei. Prietenia și dragostea 
față de oamenii sovietici a intrat 
în tradiția maselor largi de 
cetățeni ai patriei noastre.

Iată cum a ilustrat acest lucru 
artistul poporului Costache Anto- 
niu în încheierea cuvîntului său 
rostit la reuniunea de duminică 
seara :

„Istoria ne-a convins că acolo 
unde este Uniunea Sovietică, tră
iește și învinge ideea păcii și 
prieteniei intre popoare. Noi vom 
merge întotdeauna alături de 
Uniunea Sovietică pentru că a- 
colo unde este omul sovietic, 
este și bucuria vieții".

Cu aceste cunoscute versuri 
artistul poporului Costache An- 
loniu și-a început cuvintul său 
la reuniunea organizată de Casa 
Prieteniei Romino-Sovietice, cu 
prilejul deschiderii Lunii Marii 
Prietenii. Aici, la Casa Priete
niei, s-au adunat duminică repre
zentanți ai oamenilor muncii din 
aproape toate ctrcutile A.R.L.U.S 
din întreprinderile și instituțiile 
din Capitală. Ei au găsit aceeași 
atmosferă prietenească ce face 
ca la toate manifestările organi- 
zate aici sălile să fie arhipline. 
Duminică însă se simțea un aei 
deosebit de sărbătoresc. Sala de 
ios în care era amenajată expo
ziția „Construcția economică și 
culturală a U.R.S.S. — in cel 
de-al șaselea cincinal" este vizi
tată de to(i cei prezenti. Minute 
în șir oamenii muncii se opresc 
și în fața vitrinei in care se află 
un aparat de televiziune ultra
modern, donat Casei de către de
legația sovietică care a partici
pat ' .............................
niei

A

— Interesant. Vreți să explicați 
mai pe larg cum s-au desfășurat 
aceste două excursii ?

— Prima am făcut-o la G.A.C.

— rtUlca au apucat iiutaiutic ■ •
plenarei a Ili-a a C C. al U.T.M.? ta algebra spre exemplu șf sa m- 
r , , . , . . * veți Dar dorința activiștilor noș-

îpt°crna'-. acest an de in- trJ j,nvăja exprimată de ne- 
vațămint activiștii vor fi încadrați nu,mărate ori, credem că nu-i va . .----- — - - c-, ----
în mvatammtul de stat, in )ă să ced„e astfel Aceasta din Miercurea raionul Sebeș. A-
-T. -e (i4 j nu presupune, cum am arătat și colo, președintele gospodar^ ne-a
pe lingă cabinetele de partid ș ja jncepUt lipsa unui control mi- în nariH.i o da ctiiriinra a idtnriPl .. ' . . .

în invătămîntul de stat, î 
cercurile de economie politică de

în cercurile de studiere a istoriei
P.C.U.S. In aceste forme de în- _ 
vațămint este cuprins intregul efectuați > 
activ salariat din regiunea noas- , 
tră. “ ’1

nuțios din partea noastră.
— Și cum avefi de gînd

afara de cele două

vorbit despre înființarea G.A.G.- 
ului, despre primele zile de lu- 

sg.| cru și, comparativ, despre ceea 
ce se găsește astăzi în gospodă
rie. Secretarul organizației U.T.M. 
a arătat cum a sprijinit organi-zilew d. . . . ... . d dzdldl CU 111 d aiJflllIMi Ulgcuu-

-Ce măsuri concrete au fost mlnlr^vom eitua“ un ^ția munca de înființare a G.A.C.
luate pentru a li se asigura ac- XtemMic pr'm aparatul ?i în ,spe,cla , cum 'uplă- mo’
tiviștilor condiții mater.ale de comicului regional. Ne-am gîn- ™";ul.de fața ..pentru, intarirta
stud u ?

— In primul rînd au lunar 
două zile destinate studiului.

— Nu credeți că este puțin ?
— Nu. Activistul are datoria 

ca zilnic să rezerve din timpul 
său o oră sau două studiului. In
diferent unde s-ar afla, el are po-

dit de asemenea că, periodic, să, 
ascultăm și părerile profesorilor 
care-i pregătesc pe activiști. Vom 
face de asemenea sondaje și în 
rîndul activiștilor.

— Adică ?
u,,u____ r_ — Pe unii ti vom chema la re-
Bibiiitatea să-și facă timp pen ru giune să discutăm cu ei, cu alții

INT1LN1RE CU
Sergiu Comissiona
(Continuare din pag. l-a) 

truclt, dacă ar avea o slujbă, ei 
nu ar „risca" să plece la un con 
curs Concursurile sint colaci de 
salvare, trambuline prin care ei 
încearcă să iasă din șomaj, să se 
afirme, să capete de lucru.

— Cum erau colegii de con 
curs ?...

— Cu toții eram 35 de concu- 
renți (dintre care 20 la categoria 
profesioniști și 15 amatori), apar- 
finind la 15 țări dintre cele mai 
diferite: Franța și Noua Zeelan- 
dă. Polonia și Spania, Belgia Șl 
Statele Unite. Cehoslovacia și 
Elvefia ș.a.m.d A fost o atmos
feră de deplină colegialitate, ne 
consultam unii cu alții, ne încu
rajam și. upoi. cină nu mai ră
măsesem dectt puțini tn con
curs, cei ieșiți din rinduri deve
neau .suporterii" noștri in sală 
întrecerea era cu adevărat prie
tenească. cinstită, demnă de arta 
pe ebre o slujim.

Mărturisesc că In seara de Ib 
septembrie, in sală Teatrului Mu
nicipal, etnd s-a anunțat că pre
miul II îmi revine, pentru prima 
oară am simțit că mi se taie pi
cioarele și pur și simplu nu pu
team înainta. Atunci privirile cal
de ale colegilor mei și ajutorul 
„concret" al d-lui AndrJ Cont 
(secretarul juriului), care m-a 
luat la braț, mi-au prins cit se 
poate de bine.

— Care sint rezultatele exacte ?
— Premiul I: Zdenek Kosler 

(R. Cehoslovaci): Premiul IL. 
(scurtă pauză) I

— Știm . I Premiul Ill ?
— Eduard Fischer (R. Ceho

slovacă) : Premiul IV Josy Gi- 
raud (Franța).

— Cîte ceva 
oraș...

— Orășelul 
Doubs este cel 
Victor Hugo...

despre Festival și

prilej. Mi-a părut bine că muzica 
lui George Enescu a răsunat și 
in anul acesta la Festival. Artis
tul de faimă mondială, Ernst 
Wallfiscli, originar din Rominia 
acompaniat la pian de sofia sa. 
a interpretat ..Concertstuck" pen
tru violă și pian de George Enes
cu. tn cadrul recitalului său Pe 
de altă parte, la Paris, In aceeași 
perioadă. Charles Munch, in 
fruntea orchestrei din Boston, a 
interpretat Suita l-a de George 
Enescu tn cadrul unui concert 
dat In amintirea genialului nos
tru compozitor. La concert, lehudi 
Menuhin — discipolul lui George 
Enescu — a interpretat concertul 
de Brahms și s-a mai executat o 
simfonie de Honegger. La Festi
valul de la Besanșon am asistat 
la un recital al unei alte muzi
ciene originară din țara noastră 
și ea de faimă mondială: pianis
ta Clara Haskill. Concerte simfo
nice au dirijat Pierre Monteux. 
Cari Schuricht, Paul Paray, Sa
muel Baud-Bovy. Eugen Jochum 
și Jerzy Katleovicz — Polonia 
(premiul I la concursul din 1955). 
in fruntea orchestrelor Radiotele- 
viziunii franceze. Suisse-Roman- 
de, și Societății Concertelor Con
servatorului. La toți am tnttlnit 
aceeași atitudine de mare simpli
tate și modestie Nimic spectacu
los. superficial, totul tinztnd că
tre muzică, către slujirea ei. Ast
fel. Festivalul a fost o manifes
tare de înaltă artă...

Și noi ne putem mîndri că arta
de pe rtul' tării noastre a fost reprezentată 
s-a născut cu cinste în cadrul Festivalului și 

• —........ o-........ de epocă, a concursului de dirijori.
cu case frumoase, cu vestigii ro
mane de acum douăzeci de 
veacuri, cu castele medievale in 
împrejurimi și minunate biserici. 
Besanșon este desigur o localita
te fericit aleasă drept cadru al 
acestui Festival muzical interna
tional desfășurat sub lozinca. 
„Muzica — grai universal". Pri
mul festival a avut loc in 1948 și 
de atunci s-a ținut cu regulari
tate (incluzind in programul său 
concursul de dirijori). Aici și-a 
dat marele nostru Dinu Lipatt 
ultimul concert public, cu puțină 
vreme înainte de a muri. Aici 
George Enescu a dirijat concerte 
neuitate De numele lui George 
Enescu este legată și decernarea 
in 1951 a unui premiu II la con
curs. oferit de marele nostru ma
estru in mod spontan cu acest

economico-organizatorică a gospo
dăriei. Și apoi, plin de vervă ti
nerească (instructiv de altfel pen
tru noi) ce! mai bun agitator di
naintea înființării G.A.C. ne-a 
vorbit despre munca lui de ă- 
tunci. Seara. împreună cu între
gul activ al comitetului raional 
(care a fost prezent la toată a- 
ceastă vizită) am luat parte la o 
seară distractivă organizată de co
mitetul U.T.M. pe comună. Măr
turisesc că a fost deosebit de in
teresant și, iarăși, instructiv.

Și acum, pe scurt despre cea
laltă excursie făcută la șantierul 
national Bluming de la Hune
doara. Inginerul șef al șantieru
lui ne-a făcui cunoscut ce se con
struiește și importanța construc
ției. Am discuta! cu brigadierii, 
am cunoscut mai bine condițiile 
lor de viață și de muncă. La 
sfirșit am organizat o competiție 
sportivă. Noi am pierdut meciul 
de volei, iar brigadierii s-au ales 
cu o plâsă și o minge de volei.

Mai aveți și alte întrebări ?
— Nu. Și pînă la intîlnirea 

viitoare nu-mi rămîne decît să vă 
doresc succes la învățătură I

P. ISPAS

(ia sovietica care a paruci- - 
la sărbătorirea Lunii Priete- pr0 .sor 
Romino-Sovietice în 1955.
vorbi despre întreaga activi- inginer Bondarenko sau

Manifestări culturale
Astăzi la orele 18,30 va avea* ..... ......

loc in sala Casei Prieteniei Ro
mino-Sovietice A.R.L.U.S. din str. 
Batiștei nr. 14 un simpozion cu 
terna : ..Mărturie a unei frățești 
prietenii" (restituirea tezaurului 
Istoric șl artistic de către guver
nul sovietic poporului nostru). Vor 
lua cuvintul acad. Mihail Ralea, 
președintele Institutului Romin 
pentru Relațiile Culturale cu 
Străinătatea, Constantin Prisnea, 
prim locțiitor al Ministrului Cul
turii, și Marius Bunescu, șeful ga
leriei de artă din Muzeul R.P.R.
Va urma apoi un recital muzical- 
coregrafic la care iși vor da con

cursul Nicolae Secăreanu șl Ion 
Dacian, artiști emerifi ai R.P.R., 
laureafi ai Premiului de Stat, Sel
ma Holingher, Lucian Savin, Ga
briel Popescu și Irinel Llclut lau
reafi ai Premiului de Stat.

* Biblioteca și discoteca muzi
cală de pe lingă Casa Prieteniei 
Romino-Sovietice organizează as
tăzi 9 octombrie 1956, orele 18,30. 
tn sala bibliotecii din str. Batiștei 
nr. 14. un concert popular de mu
zică rusă, sovietică și romtnească. 
In program, lucrări ale compozi
torilor C. Porumbescu, Rimski 
Korsakov, Musorgski, Dtmaevski, 
G. Enescu, Ceaikovski etc. GH. ANGELESCU

Pregătiri pentru iarnă 
în Regiunea Autonomă Maghiară 

Ptnă la sfîrșitul anului în ofa- 
șui Tg. Mureș se vor deschide 
noi magazine, printfe care Un 
magazin de confecții pentru cb- 
pii, un atelier pentru prelucrare» 
confecțiilor, un magazin pentru 
desfacerea produselor lactate, un 
restaurant „Expres", un restau
rant pensiune, un magazin pen
tru desfacerea legumelor și frUc- 

‘ ‘ La Reghin, Mi»r-
Sf. Gheorghe se 
magazine pentru

telor și altele, 
curea Ciuc și 
vor deschide

desfacerea confecțiilor și ateliere 
pentru retușarea lor. La Gheor- 
ghieni se va deschide un maga
zin pentru desfacerea legumelor 
și fructelor, iar la Sf. Gheorgha 
un magazin pentru desfacerea 
laptelui și produselor lactate. So 
amenajează numeroase unități 
comerciale, precum și localuri 
pentru depozitarea produselor pd 
timpul iernii la Tg. Mureș și în 
alte 6 orașe din Regiunea Auto
nomă Maghiară. (Agerpres)

acesta 
in care 
In stil

MIRCEA ANDREI

Există o veche și mereu relua
tă controversă în jurul adaptări
lor cinematografice. Pînă și ver
bele „a ecraniza" sau „a adap
ta", sau „a transpune" nasc discu
ții. Recent, scriitoarea franceză 
Helene Parmelin implora pur și 
simplu mila cineaștilor pentru ro
manele și povestirile pe care le 
dorea doar citite și nicidecum 
„văzute". Iar regizorul sovietic 
Iutkevici reiata protestele iscate 
după realizarea filmului „Othe
llo" din partea unor îndrăgostiți 
de textul Shakespearean, Poate că 
această controversă, care se a- 
nunță eternă, va fi decisă pînă 
la urmă—dacă n-a și fost decisă!— 
de spectatori, de publicul larg. 
Oricum, o seamă de exemple stră
lucite vin în ajutorul adepților 
adaptărilor cinematografice. Ca 
să ne limităm doar la adaptări 
de piese de teatru, recentul „0- 
thello" a cucerit aprecierea publi
cului european, după cum filme 
mai vechi ca „Pygmalion“-ul lui 
Asquith după piesa lui G. B. 
Shaw, sau „Cesar și Cleopatra" 
după același Shaw, au avut la vre
mea lor, un succes binemeritat și 
răsunător. Fără îndoială, traduce
rea cinematografică a unei piese 
de teatru ridică probleme deose
bite față de cea a unui roman triga ei interesantă,captivantă 
sau a unei povestiri. Pe de o- 
parte, piesa de teatru, devenită

Cronica filmului Afacerea Protar
îndeobște spectacol, a fost vă
zută de o bună parte a publicu
lui. Deci ineditul reprezentării 
plastice a piesei, a personajelor 
nu mai aparține pe de-a-ntregul 
filmului. Pe de o altă parte, ac
țiunea unei piese de teatru, este 
prin forța lucrurilor restrînsă la 
cei patru pereți ai scenei care, 
chiar dacă ar fi turnantă, limi
tează varietatea decorului, fiind 
deci o piedică în mobilitatea pli
nă de nerv caracteristică apara
tului de filmat. De aci și perico
lul pentru cineaștii care transpun 
pe ecran o piesă, de a face nu 
un film, ci un spectacol filmat. 
Primejdie escamotabilă așa cum 
o dovedesc, în afara filmelor po
menite, și „Noaptea furtunoasă" 
a lui Jean Georgescu, iar acum 
„Afacerea Protar", filmul rea
lizat de tînărul regizor Haralam
bie Boroș după piesa lui Mihail 
Sebastian, „Ultima oră".

„Ultima oră" era evident pro
pice pentru transpunerea pe e- 
cran. Piesa este, cred, prea cu
noscută pentru ca povestirea su
biectului să mai fie necesară. In-

„Scînteia tineretului"
0 scenă din film9 octombrie 1956 pag. 2-a

chiar, are o seamă de implicații 
. care în piesă se petrec în afara 

scenei și care puteau fi aduse pe 
ecran, permitînd o anume îmbo
gățire a acțiunii, atît de necesar» 
filmului. Dialogul lui Sebastian, 
sclipitor, are calitățile mult rîv- 
nite de cineaști; e concis, lapi
dar. Valoarea literară a piesei 
justifică tn întregime ispita pe 
care o reprezintă pentru un re
gizor de fi'lm.

Departe de a se mărgini la o 
ștearsă filmare a spectacolului, 
H Boroș s-a străduit să găseas
că în această transpunere tocmai 
mijloacele de expresie specifice 
filmului. Aparatul de filmat ne 
introduce tn diferitele locuri unde 
se petrec acțiunile; regizorul ne 
conduce prin tipografia unde se 
scoate „Deșteptarea", prin locu-

rile frecventate de eroi, tn sala 
de curs a profesorului Andronic, 
pe străzi... Mobilitatea aparatu
lui de filmat îngăduie ca o sea
mă de întîmplări povestite doar 
în piesă să poată fi urmărite ne- 
mijilocit de spectatorul filmului. 
De pildă, în film participăm la 
goana lui Borcea și Bucșan, ca- 
re-1 caută înfrigurați pe Andro
nic. Regizorul filmului a „scos" 
chiar cîteva scene din cadrul ce
lor trei decoruri la cite se re
zumă piesa, plasîndu-le într-un 
alt mediu. Discuția ' ’ ~ 
cu ministrul Brănescu 
tr-un club al marilor 
tn mașină ; o parte 
dintre Andronic și 
poartă la șosea, pe marginea la
cului. In general regizorul a 
știut să facă uz de „însușirile" 
aparatului de filmat, care, deschi- 
zînd parcă ochiul spectatorului, 
pătrunde în ambianța în care 
trăiesc și acționează personajele. 
Este cazul să amintim aici și fe
lul în care H. Boroș, pentru a 
reface în fața spectatorilor at
mosfera acelui București dina
inte de răbzoi, a folosit cadre 
autentice dintr-un documentar al 
epocii. Revedem Bucureștiul de a- 
tunci și cadrele din cronica timpu
lui—poate uneori excesiv folosite 
—sînt plantate organic în film. In 
două rînduri, mai ales, acest pro
cedeu este ingenios; atunci cînd, 
la vînzarea ziarelor, este folosit 
și un cadru vechi, contemporan, 
filmat în fața Ateneului și atunci 
cînd, la un cadru din documen
tar, filmat pe Calea Victoriei 
(dintr-o birjă, o doamnă schi
țează un salut spre trotuar), re
gizorul a racordat un altul, fil
mat special, în care Borcea răs
punde galant la acest salut. Tre
buie adăugată la aceasta o oare
care grijă a regizorului pentru 
detaliu. Planul al doilea este lu
crat atent și cîte o birjă care 
trece prin cadru, un vînzător 
clandestin de stilouri, un oltean 
cu cobiliță, un afiș al epocii cre- 
ază autenticul timpului. In ge
neral — cu puține excepții — 
filmul este lucrat cu acurateță.

lui Bucșan 
are loc în- 
bogătași și 
a discuției 
Magda se

Decupajul, .tntr-adevăr cinema
tografic, este un merit al regiei. 
Cele mai multe secvențe se suc
ced cu vioiciune, legate logic în
tre ele, primul cadru al unei sec
vențe răspunzînd îndeobște între
bării puse la sfîrșitul celei prece
dente. Acesta este de pildă pro
cedeul prin care, la începutul fil
mului, ne sînt prezentate perso
najele principale. Decupajul dă 
un ritm plin de nerv, firul dra
matic e urmărit cu abilitate, re
gizorul conducîndu-ne de-a lun
gul întîmplărilor fără a se pierde 
pe poteci lăturalnice. Filmul este 
de aceea interesant, și solicită a- 
tenția spectatorilor de la un ca
păt la celălalt. Ținînd seama de 
nivelul de pînă acum al cinema
tografiei noastre, aceasta este, 
cred, o realizate demnă de lău
dat a lui Haralambie Boroș (tre- 

' .....................și faptul că
film jucat al

buie subliniat aici 
e vorba de primul 
tînărului regizor).

Faptul că filmul
faptul că o seamă _ . ....
ale piesei, ca Bucșan și Borcea 
de pildă, sînt cu multă abilitate 
zugrăvite în -film, că sugerarea, 
schițarea atmosferei în care se

e captivant, 
de personaje

schițarea
petrece acțiunea a avut de cîști- 
gat pe ecran, nu scuză totuși o 
scădere esențială a filmului. Ur
mărind respectarea strictă a in
trigii, scenariul și regia au scă
pat din vedere poezia piesei, au 
golit de sensul ei poetic opera 
lui Sebastian. In piesă, întreaga 
acțiune gravitează în jurul cuplu
lui Andronic — Magda Mimu, cu
plu care comunică mesajul lui 
Sebastian. Filmul nu respectă a- 
ceastă proporție și apoi, trebuie 
să o spunem, tulburătoarea Mag
da Minu al lui Sebastian pălește 
pe ecran. Magda a pierdut din 
ingenuitatea, naivitatea și pros
pețimea ei atît de fermecătoare, 
vraja ei, acel „nu știu ce“ care 
îi dă poezie, lipsește în film. In 
„Afacerea Protar“ ea (' se pare 
o fată rece, lucidă, calculată, 
care știe precis ce urmărește fată 
de Borcea și Bucșan. Așa cum a 
văzut-o Sebastian însă, Magda 
acționează fără să-și dea seama

dinainte unde va ajunge, la tn- 
tîmpiare mai mult, din instinct 
poaie, dar nicidecum dintr-un 
calcul bine pus la punct. In film, 
de aceea, intervenția Magdei care 
tranșează ou Bucșan plecarea lui 
Andronic în Orient apare nemo
tivată, de neînțeles. Nu mai vor
bim de acea poezie atît de gin
gașă, de insezisabilă a fetei 
trăind în Bucureștiul secolului 
XX și îndrăgostită nebunește de 
Alexandru cel Mare, care nu se 
întrevede la eroina filmului. Exi
stă în piesa lui Sebastian o re
plică a Magdei, care lămurește, 
credem, personajul. Fata îl întrea
bă pe Ștefănescu, secretarul de 
redacție ; „Crezi că toată gazeta 
asta, cu toti oamenii ei, cu 
Brănescu, cu Pompilian, cu dum
neata, există î Există, într-ade- 
văr ? Crezi că sînte(i mai ade
vărate mai vii, crezi că slnteți 
mai frumoși decît Alexandru cel 
Mare?" Și am avut impresia la 
vizionarea filmului că acest sens 
al personajului dacă nu a dis
părut, a rămas oricum în umbră. 
Spiritul practic al Magdei sem
nifică uneori că ea, spre deose
bire de Andronic, știe să se des
curce în viață, să-și cucerească 
dreptul la viață al visurilor ei, 
fără a fi mai puțin o autentică 
visătoare, plină de tupeul unei 
adolescente. Or, tdemai această 
spontaneitate de fată bucureștea- 
nă îi lipsește Magdei în film. In 
finalul filmului nu am simțit că 
Magda, după ce a făcut acel uimi
tor șantaj de mare anvergură, 
pleacă cu tin singur scop: să-și 
trăiască, de astădată alături de 
Andronic, mai departe visul des
pre Alexandru cel Mare. Păcat.

„Afacerea Protar" îți prilejuieș
te în schimb o reală bucurie 
t>rifi apariția strălucită a cîtorva 
din actorii noștri de frunte. Be- 
Iigan e cuceritor; aerul lui de 
continuă absență, de naivitate 
castă, de mare curățenie sufle
tească, desprinderea lui prin ca
racter de murdăriile din jur sint 
pe de-a-ntregul pe libia persona
jului. Induioșetor de pur, de ne

putlncios față de Bucșan, aface
ristul veros, Andronic se arată 
fin. Ușor superior față de Magda. 
Scena cu florile (avînd o eviden
tă corespondență în „Jocul de-a 
vacanta") este îneîntătoare. An
dronic, tn mînă cu buchetul da 
flori pe care i l-a îndesat o ți
gancă și pe care nu știe cum să-l 
țină, unde să-l pună, vorbește cu 
Magda. Și aci, în această scenă, 
îți dai încă o dată seama de ca
pacitatea remarcabilă a acestui 
actor de a juca simplu, firesc, 
fără nici o ostentație. Intr-ade
văr un excelent actor de film. In 
general, „Afacerea Protar" dove
dește că actorii noștri de frunte 
pot juca admirabil în film. Arti
colul inteligent semnat de curînd 
de Ion Finteșteanu despre muncă 
actorului de film, capătă tn „A- 
facerea Protar" o justificare prac
tică. Jocul reținut, sobru al lui 
Finteșteanu — Bucșan (al cărui 
machiaj bun, merită în mod deo
sebit subliniat) dovedește că a- 
vem in fața noastră un actor ca
pabil în cea mai înaltă măsură să 
răspundă cerințelor filmului. Ion 
Iancovescu, în Borcea, uimește 
prin ceea ce cunoscutul cineast 
Bela Balazs numea micro-mimica. 
Indescriptibilă, această fină mi
mică a lui Iancovescu în prim 
plan stîrnește adesea hohote de 
rîs. Gesturi puține, reținute, in 
raport cu neastfmpărul persona
jului, dar în schimb o expresivi
tate a feței, a mimicii cu totul 
remarcabilă. Apoi... Ioana Zlo- 
(escu, în ciuda scăderilor pome
nite, o actriță care de la acest 
prim rol al ei, vădește talent, far
mec. Ion Lucian e Pompllian în 
carne și oase. în ceea ce-l pri
vește pe Ion Tallanu, apariția lui 
într-un rol de compoziție perfect 
lucrat (Agoplan) sporește mult 
regretul pentru acest mare actor 
dispărut prematur. întreaga echi
pă de actori a filmului ar meri'a 
o analiză aparte, amănunțită a 
jocului ei. Totodată, nu se poa'.e 
să nu cităm și muzica antrenantă 
a lui Gherase Dendrino, care a- 
companiază cu gust și în spiritul 
acțiunii întregul film.

Ar 
spus 
Dar. 
deți.

mai fi desigur multe de 
despre „Afacerea Protar". 
oricum, duceți-vă să-l ve- 
N-o să regretați.

ION BARNA

ul.de


Artiștii sovietici au entuziasmat 
publicul londonez

Un mesaj al lui A. Eden către H. A. Bulganin
MOSCOVA 8 (Agerpres). — 

TASS transmite: Pe adresa pre
ședintelui Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., N. A. Bulganin, s-a

primit următorul mesaj din par
tea lui A. Eden, primul ministru Ol . 1. „ ....Marii Britanii.

vizita în R. P. Mongola 
a delegației R. P* R*

In Consiliul de Securitate 
au început dezbaterile 

în problema Canalului de Suez

0 „Zl RECORD
în ce privește numărul 
vaselor care au trecut 
prin Canalul de Suez

Mesaj către
Soția mea și cu mine am avut 

o deosebită plăcere asistînd la 
spectacolul de balet „Romeo și 
Julieta" prezentat ieri seară de 
artiștii Teatrului Mare. Artiștilor

4 octombrie 1956 
Bulganin,
s-a făcut cea mai entuziastă 

r..... 1.:. Vă sinterrt extrem de
recunoscători pentru trimiterea ia 
Lortdra a remarcabilei dv. trupe 
de balet.

ANTHONY EDEN

dl.
li 
primire.

Declarația ministrului Afacerilor Externe al Egiptului
NEW YORK 8 (Agerpres).—La 

8 octombrie ora 10,3/ — ora New 
York-ului s-a deschis ședința ordi
nară a Consiliului de Securitate în 
problema Canalului de Suez. Pri
mul a luat cuvîntul M. Favzi, mi
nistrul Afacerilor Extern-e al Egip
tului.

Favzi a expus istoricul încercă
rilor puterilor occidentale de a 
împiedica, prin presiuni și' diferite 
.acțiuni de sabotaj, refuzul de a 
(plăti pentru trecerea vaselor prin 
canal, rechemarea pilofilor englezi 
$i francezi etc., funcționa rea nor
mală a canalului și de a zmulge 
prin intimidare canalul din infi
nite Egiptului.

Reprezentantul Egiptului a a- 
mintit că compania Canalului de 
Suez a fost o întreprindere egip
teană, subordonată legilor egip
tene. Egiptul a avut dreptul suve
ran deplin de a naționaliza acea
stă companie.

Ministrul Afacerilor Externe al 
Egiptului a arătat că guvernul e- 
giptean nu a refuzat nici odată să 
participe la tratative reale îrt ve
derea reglementării pașnice și e- 
Chitabile a actualului litigiu. Egip
tul nu a respins tratative, ci încer
cările de dictat, a spua Favzi

Favzi a amintit că conferința de 
la Londra tn problema Canalului 
de Suez „a fost precedată și înso
țită de amenințări ale Franței și 
Angliei de a folosi forța împotriva 
Egiptului. Mai mult decît atît, E- 
giptul nu a fost consultat asupra 
datei, locului și pârtiei panilor la 
Cotțferijita de la Londra. Pentru a 
îngreuna situația, orpanijiatorii

In lumina acestor evenimente 
a declarat Favzi „invitația" adre 
sată Egiptului nu a fost o invi
tație, ci un ultimatum, o insultă. 
Am avut de a face nu cu o con
ferință ci cu o judecată. Chiar 
și acum, cînd această problemă 
este examinată in Consiliul de 
Securitate „ni se repetă mereu, 
pentru ca să nu uităm, că nu 
este exclusă folosirea directă a 
forței de către Frartța și Anglia". 
Favzi a subliniat că atacurile 
urior membri ai guvernelor en
glez și francez împotriva șefului 
statului egiptean s-au distins prin 
„toate particularitățile urtui a- 
mestec rău intenționat în trebu
rile interne ale Egiptului".

Favzi a dezmințit afirmațiile 
reprezentanților Angliei și Frân
tei că naționalizarea Canalului 
de Suez ar fi creat o primejdie 
pentrti pacea și securitatea inter
naționala. „tn ce cohstă această 
primejdie pentru pâce și securi
tate, a întrebat el. tn aceea că 
Egiptul este calomniat, acuzat, 
amenințat șl că împotriva lui se 
iau măsuri tțilitare și economi
ce? Poate ca âceastă primejdie 
este creată de faptul că guvernul 
egiptean este gata să ofere com
pensații totale și echitabile deți
nătorilor acțiunilor fostei com
panii a Canalului de Suez ? Poa
te că această primejdie decurge 
din numeroasele noastre propu
neți care mai sînt în vigoâire, 
propuneri de a se duce tratative 
cu privire la o reglementare 
pașnică ? Sau poate că această 
„primejdie" este atribuită faptu- 

r JB M navigația pe canal, sub 
conferinței au prezentat Înainte de <onducerea egiptenilor, se înfăp- 
începerea conferinței propunerea tuiește cu deplin succes? 
de a se crea un organ internațio
nal pentru administrarea cana- respins propunerile Occidentului 
Juluf. prezentate din nou în rezoluția

Reprezentantul Egiptului a

comună anglo-franceză: primul 
plan Dulles (care prevede „in
ternaționalizarea" administrării 
canalului) și al doilea plan Dulles 
(„Asociația beneficiarilor Cana
lului de Suez").

„Ar fi nerezonabil să se prezinte 
din nou propuneri deja respinse 
— a spus Favzi. Egiptul este îm
potriva acestei propuneri și dacă 
ar fi membru al Consiliului de 
Securitate ar vota împotriva ei".

Favzi a declarat că singura cale 
spre reglementarea pașnică este 
crearea unui comitet pentru trata
tive în problema Suezuiui pe o 
bază destul de largă. Comitetul 
trebuie să se călăuzească după 
principii acceptabile pentru toate 
țările, inclusiv după principiul li
bertății navigației pe canal.

Principiul garantării pentru toți 
și pentru totdeauna a libertății na
vigației pe canal, a declarat re
prezentantul Egiptului, este cel 
mai important dintre toate prin
cipiile care trebuie să îndrume ac
tivitatea organismului pehtrU tra
tative.

Favzi a arătat că printre țelu
rile comitetului .propus pentru tra
tative trebuie să figureze: 1. Crea
rea unui sistem de colaborare în
tre organul egiptean care adminis
trează Canalul de Suez și țările 
care folosesc canalui, țihind sea
ma pe deplin de suveranitatea și 
drepturile Egiptului cit și de inte
resele țărilor care folosesc cana
lul. 2. Crearea unui sistem echita
bil de plăți și de taxe pentru ță
rile care folosesc canalul. 3. Asi
gurarea alocării unei 
juste din taxe exclusiv 
crările de îmbunătățire 
lui.

A luat apoi cuvîntul
pilOV, ministrul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S.

CAIRO 8 (Agerpres). — Ad
ministrația egipteană a Canaluiu, 
de Suez a anunțat că ziua de 
luni a fost o „zi record" în ceea 
ce . ' 
au trecui prin Canal. Spre deose
bire de alte zile, cthd media na
velor care tranzitează prin Canal 
este de 40—45 nave. în cursul 
zilei de 8 octombrie, piloții au 
condus prin Canalul de Suez 58 
de nave. Autoritățile au declarat 
de asemenea că în ciuda numă
rului mare de nave, traficul s-a 
desfășurat în mod normal.

privește numărul navelor care 
trecut prin Canal. Spre deose-

Harry Pollitt critică 
poziția guvernului englez 

in problema Suezuiui

cote-părți 
pentru lu- 
a canalu-

D. T. Șe-

LONDRA 7 (Agerpres). — 
TASS transmite: In seara zilei 
de 6 octombrie a avut 10c în sala 
Empress-Hall din Londra un mi
ting la care au participat mii de 
oameni, organizat de Comitetul 
din Londra al Partidului Comu
nist, la care Harry Pollitt, preșe 
dintele Comitetului Executiv al 
Partidului Comunist din Marea 
Britanie, a rostit o cuvîntare.

Vorbitorul a criticat politica 
cercurilor guvernante engleze în 
problema Canalului de Suez, su
bliniind că, deferind problema 
Canalului de Suez Consiliului de 
securitate, guvernul englez n-a 
renunțat totodată la politica sa de 
amenințări de a recurge la forță 
împotriva Egiptului. „Conservato
rii, a spus Harry Pollitt, au de
pus toate eforturile pentru a pro
voca vreun incident care să le 
poată servi drept pretext de 
război".

Participanți! la miting au hotă
rît să trimită secretarului ge
neral al O.N.U. o telegramă tn 
care cheamă Consiliul de Secu
ritate să contribuie la regiemen 
tarea pașnică a problemei Carte
lului de Suez. S-a hotărft de ase
menea să se trimeată o telegramă 
guvernatorului insulei Cipru, ce 
rîndu-se să se pună capăt repre
siunilor pe insulă.

Istvan Kovacs despre relațiile 
inter naționale ale R. P. Ungare

BUDAPESTA 8 (Agerpres). - 
M.T.I. transmite: La 4 ociombrie 
IstVan Kovacs, membru ai Birdu- 
iui Politic al C.C. al Partidului Ce
lor ce muncesc din Ungaria și se
cretar al C.C. al Partidului celor 
ce muncesc din Ungaria, a pre
zentat o' dare de seamă în cali
tate de deputat la uzina construc
toare de vagoane „Ganz". Ziarul 
„Szabad Nep“ a publicat la 6 oc
tombrie cuvîntarea sa rostită în 
fata oamenilor muncii de la uzina 
„Ganz". Referihdu-se la situația 
internațională I. Kovacs a spus:

După Congresul al XX-lea al 
P.C.U.S., forțele reacțiunii au de
pus și depun mari eforturi pentru 
a semăna discordie între țările și 
partidele lagărului socialist, în 
special între Uniunea Sovietică și 
țările de democrație populară.

In continuare, I. Kovacs a vor
bit dedpre ajutorul uriaș pe care 
Uhiunea Sovietică îl acordă Un
gariei, din momentul eliberării 
sale.

Mulți tovarăși șe interesează 
de felul cum se desfășoară relațiile 
noastre de prietenie cu vecina noa
stră — Iugoslavia, care constru
iește socialismul. In acest an, mai 
ales după plenara din iulie a Co
mitetului Central, a avut loc o îm
bunătățire hotărîtoare si conținuă

a relațiilor dintre cele două țări și 
popoare.

In ultimele două săptămîniș 
iugoslavia a fost vizitată de o se
rie de delegații, s-au încheiat cu 
succes tratativele comerciale și s-a 
ajuns la uîî acord la fel de avan
tajos pentru ambele țări, cU pri
vire la schimbul de mărfuri și co
laborarea economică și tehnică, 
care pune baza uhor legături eco
nomice și mai strînse între țările 
noastre.

Zilele acestea am primit înștiin
țarea că parlamentul iugoslav a 
primit invitația noastră și proba
bil îhcă în acest an în Ungaria 
va sdsi o delegație parlamentară 
iugoslavă.

Se dezvoltă favorabil și relațiile 
dintre Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia și Partidul celor ce 
muncesc din Uhgaria.

Comuniștii unguri, oamenii mun
cii dirt Uhgaria, au întîmpinatcu 
o măre satisfacție știrea că tov. 
E.fhd Gero, prim secretar al C.C. 
al Partidului celor ce muncesc din 
Ungaria, s»a întt-lnit duminica tre
cută în Crimeea la vila tovarășu
lui Hrușciov cu tovarășii Tito, 
Rankovici și cu ceilalți tovarăși 
care se aflau acdlo. Această între
vedere a fost o bună pregătire 
pehtru întîlnirea între delegațiile 
celor două partide care va avea 
loc la 15 octombrie.

ULAN BATOR 8 (Agerpres). 
— Corespbhdență specială: în 
dimineața zilei de 7 qttombrie 
delegația Republicii Populare 
Romine a vizitat muzeul istoric 
din Ulan Bator, muzeul central 
de stat și alte locuri șl monu
mente istorice Tot la 7 octom
brie, delegația a vizitat școala 
superioară de partid de pe ilngă 
C.C. al Partidului Popular Re
voluționar MSfigol Delegația ro- 
mină a foșt însoțită de președin
tele consiliului de miniștri din 
R.P. Mongolă, Tedenbal, Srmdari 
secretar 4! C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, de 
Maider, prim vicepreședinte ai 
Consiliului de mihlștti și alte 
personalități din viața pUblică și 
politică a țării.

Duminică seara a. avut loc o 
recepție ’ la ambasada R.P.R. La 
recepție au participat președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Mongole, Țedfenbal, preșe 
dintele Prezidiului, Marelui Hu- 
rai Popular Mongol. Sambu. Du- 
gursurun și Samdan, secretari 
ai C.C. al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, Maider, 
prim vicepreședinte al Consiliu; 
lui de Miniștri, Adilbiș, ministrul 
Afacerilor Externe al R P Mon
gole, miniștri, membri ai C.C. 
al Partidului Popular Revoluțio
nar Mongol, reprezentanți ai opi
niei publice mongole, membri ai 
corpului diplomatic acreditați la

Ulan Bator, precum și ziariști 
mongoli și străini.

Ambasadorul R.P.R. la Ulan Ba
tor, Mihâil Dalea a rostii o ecurtă 
cuvîntare în care a subliniat că vi
zita delegației Republicii Populare 
Romine in Republica Populară 
Mongolă constituie o expresie a 
relațiilor de prietenie și a cdlâbd- 
rării frățești care leagă cele 2 po
poare. El a arătat că vizita dele
gației R.P.R va Contribui la întă
rirea și rrial departe a prieteniei și 
colaborării frățești intre popoarele 
remin și mongbl.

A luat ap»! cuvîntul tov. Țedeti- 
bal care a relevat în cuvîntarea 
sa marile succese obținute de po
porul rorhin irt construirea socia
lismului. El a subliniat că priete
nia câre leagă poporul mongol de 
.popbrul rottiîh are la bâză scopul 
comun al luptei tuturor popbafe- 
lor care construiesc socialismul. 
Aceasiă prietenie, a declarat el, 
este veșnică și de nezdruncinat. 
Tov. Gh Gheorghiu-Ddj, Alex. Mo- 
ghioreș. Leonte Răutu și Vladimir 
Gheorghiu au toastat pentru unita
tea și prietenia dintre popoarele 
romîn și mongol, pentru unitatea 
și prietenia popoarelor țărilor so
cialiste.

★
In dimineața zilei de 8 octom

brie delegația Republicii Populare 
Romine a plecat spre patrie.

A șaptea aniversare 
a proclamării R. D. Germane

Raportul lui Otto Grotewohl

Răspunsurile președintelui Nasser, 
la întrebările 

al ziarului
unui redactor 
„Al-Masa"

Comunicafu! cu privire la tratativele 
dwitre reprezentanți ai P. C. din Bulgaria 
și ai Uniunii Comun știtor din Iugoslavia

Convorbire între reprezentanți 
ai P.C.U.S și Partidului 

celor ce muncesc din Ungaria
BELGRAD 8 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția Tan- 
iug în seara zilei de 7 octom
brie a fost dat publicității la 
Belgrad comunicatul cu privire 
la tratativele dintre reprezentan
ții Comitetului Central al Uniu 
nii Comuniștilor din Iugoslavia 
și ai Comitetului Central al Par 
tidului Comunist din Bulgaria.

In zilele de 6 și 7 octombrie 
1956. se spune în Comunicat. în 
timpul vizitei în Iugoslavia a 
delegației parlamentare a Repu
blicii Populare Bulgaria, au avut 
loc întrevederi între reprezen
tanții C.C. al Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia și ai C.C. al 
Partidului Comunist din Bul
garia.

La tratative au participat din 
partea iugoslavă — Alexandr 
Rancovici și Mosha Pjade, membri 
ai Comitetului Executiv al C.C. 
al Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, Mialko Todorovici și 
Ugles Danilovici, membri ai C.C. 
al Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia. și Dobrivoe Vidicl, mem
bru ai Comisiei Centrale de Re
x' zie : din partea bulgară—Todor 
Jivkov. prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Bulgaria, Gheorghi 
Clankov, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C. din Bul
garia, precum și Ruben Abra
mov și Dimo Dicev, membri ai 
C.C. al P.C. din Bulgaria.• • • “ “ 
de păreri care a avut loc în 
cursul acestor întrevederi, se 
spune în comunicat, a arătat că 
există atîf condiții cît și dorința vire la tratative a fost dat pu
și înțelegerea de ambele părți

de a continua contactul stabilit 
în cadrul acestor întrevederi 
între Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia și Partidul Comunist 
din Bulgaria și de a depune efor
turi continue pentru dezvoltarea 
relațiilor și a colaborării dintre 
cele două partide prin contacte 
personale — schimb de delegații, 
vizite ale activiștilor de. partid, 
printr-un schimb de literatură de 
partid, reviste și ziare, precuțn și 
prin alte mijloace.

In comunicat se spune în con
tinuare că aceste contacte și a- 
ceastă colaborare bazate pe ega
litate in drepturi, respect reci
proc și neamestec în treburile in
terne, vor fi realizate printr-un 
schimb liber de păreri în proble
mele prezentînd interes pentru 
ambele părți, precum și prin 
schimb de experiență în con
struirea socialismului și că vor 
contribui la întărirea continuă a 
legăturilor și a colaborării din
tre popoarele celor două țări în 
lupta pentru construirea socialis
mului și pentru consolidarea 
cauzei păcii.

Reprezentanții celor două par
tide își exprimă convingerea că a- 
ceste relații și această colaborare 
vor contribui la dezvoltarea con 
tinuă a înțelegerii și încrederii 
reciproce și vor avea o influență 
favorabilă asupra dezvoltării 

. .. __ _. multilaterale a relațiilor dintre
Schimbul z sincer și tovărășesc cele două țări.. .... x .. _ $ #

Un comunicat analog cu pri-

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 6 octombrie 
la C.C. al P.C.U.S., A. I. Miko
ian și M. A. Suslov, membri ai 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S., au 
avut o convorbire cu Erno Gero, 
prim secretar al C.C. al Partidu
lui celor ce muncesc din Unga
ria, cu I. Kadar și I. Hidas,

membri ai Biroului Politic al C.C 
al Partidului celor ce muncesc 
din Ungaria și Z. Szanto, mem
bru al C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Ungaria. Convorbi
rea a decurs în spiritul priete
niei sincere și înțelegerii reci
proce depline dintre cele două 
partide frățești.

CAIRO 8 (Agerpres). — Zia
rul „Al-Masa" a publicat răs
punsurile președintelui Gamal 
Abdel Nasser la întrebările re
dactorului responsabil al acestui 
ziar.

Președintele Nasser a subliniat 
că discutarea problemei Suezuiui 
în Consiliul de Securitate repre
zintă o încercare hotărîtoare pen
tru Organizația Națiunilor Unite. 
Opinia publică mondială, dez
orientată în primele zile după na
ționalizarea Canalului de Suez 
de declarațiile Angliei și Franței, 
este astăzi bine informată asupra 
situației reale. Ea știe că Egiptul 
nu a încălcat nici un tratat in
ternațional întrucît Compania 
Canalului de Suez a fost o socie
tate pe acțiuni și Egiptul nu a 
făcut altceva decît să lichideze 
concesiunea prin naționaliza
rea ei.

In continuare președintele Nas
ser a arătat că cuvîntul ..inter
naționalizare" pe care ii folosesc 
in prezent puterile occidentale 
este doar o nouă denumire dată 
violenței și înrobirii. Torte țările 
mici, a spus Nasser, își îtj'dreap- 
tă privirile spre O.N.U. așteptind 
să vadă dacă drepturile țărilor 
mici vor fi sacrificate de dragul 
pretențiilor a două puteri impe
rialiste — Anglia și Franța.

Reamintind de încercările colo
nialiștilor de a produce disen
siuni îhtre arabi și de a conți 
nua tn felul acesta vechea poli
tică „divide et îthpera", Nasăer 
a declarat: „Renașterea rațiunii 
arabe este un fapt împlinit, 
uneltirile 
agenturii 
cului".

Sentința în procesul de

blicității simultan și la Sofia.

Conferința de presă de la Belgrad
BELGRAD 8 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția Tan- 
iug în după am az-j zile'. der 7 
octombrie a avut loc la Belgrad 
o conferință de presă în cadrul 
căreia Todor Jivkov, conducătorul 
delegației parlamentare bulgare, 
a vorbit despre vizita făcută 
R.P.F. Iugoslavia. El a arătat 
prietenia bulgaro-iugoslavă 
întemeiază pe scopul comun al 
construirii socialismului și că -

in 
că 
se

contribuție importantă la consoli
darea păcii în Balcani.

In încheiere Todor Jivkov și-a 
exprimat speranța că schimbul 
de delegații între cele două țări 
se va extinde în viitor și va duce 
la lărgirea schimbului de expe
riență în diferitele domenii de 
activitate.

Corespondenții ziarelor „Bor- 
ba“ și „Politika", ai postului de 
radio Belgrad și alții au solicitat 
pe membrii delegației să-și îm
părtășească impresiile despre ac
tivitatea consiliilor muncitorești 
din întreprinderi despre activitatea 
consiliilor populare locale și au 
pus numeroase întrebări despre 
construcțiile comunale din Bul
garia.

La întrebări au răspuns Gheor- 
ghi Clankov, membru al. Biroului 
Politic al C.C. al P.C. din Bul
garia și Stoian Tancov, minis
trul Gospodăriei Comunale din 
Bulgaria.

a- 
ceasta constituie o bază pentru 
consolidarea în Viitor a legături
lor prietenești între cele două 
țări. T. Jivkov, a declarat că in 
timpul vizitei lor în Iugoslavia 
membrii delegației bulgare și-au 
putut da seama peste tot de do
rința de a stabiii relații de prie
tenie strinse și și-a exprimat 
speranța că niciodată prietenia 
dintre cele două țări nu va mâi 
fi zdruncinată Consolidarea prie
ten ei iugoslavo-bulgare, a subli
niat el, constituie de asemenea o

Iosip 3 roz-li to a primit delegația bulgară 
care vizitează R. P F. iugoslavia

BELGRAD 8 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția Ta- 
niug, la 7 octombrie, președintele 
R.P.F. Iugoslavia, Iosip Broz- 
Tito a primit pe membrii delega
ției bulgare în frunte cu Todor 
Jivkov, prim secretar al Comi-

tetului Central al Partidului Co
munist din Bulgaria, membru al 
Prezidiului Adunării Populare a 
R.P. Bulgaria.

Convorbirea președintelui Tito 
cu membrii delegației bulgare a 
durat o oră.

stal

Imperialismului și 
sale stnt sortite

la Poznan

Guvernul Cehoslovaciei a analizat probleme 
privind construcția economică

PRAGA 7 (Agerpres). — CE
TERA transmite : La 6 octombrie 
a avut loc o ședință lărgită a 
guvernului Cehoslovaciei în ca
drul căreia au fost examinate 
mai multe probleme privind con
strucția economică. Guvernul a 
examinat raportul Comisiei de

Stat pentru problemele salariilor 
și a aprobat unele documente cu 
privire la înzestrarea tehnică a 
industriei grele, sarcinile dezvol
tării continue a industriei de au
tomobile și constructoare de ma
șini agricole.

VARȘOVIA 8 (Agerpres), —* 
P.A.P. transmite : La 8 octombrie, 
la tribunalul voevodal din Poz
nan s-a încheiat procesul grupu- 

" ă acțiunile 
antistatale care au

Poznan la 28 iulie

iui de participanți Ia 
provocatoare 
avut loc la 
1956.

TrSTunalul i-a găsit vinovați pe

I. Foțtynowicz. K.

Noi forme de relații între Partidul Comunist 
Italian și Partidul Socialist Italian

ROMA 8 (Agerpres). — La 
Roma a fost publicat un docu
ment care stabilește noile forme 
de relații între Partidul Comu
nist Italian și Partidul Socialist 
Italian.

Acest document, elaborat în șe
dința care a avut loc la 4 octom
brie și la care au participat din 
partea partidului comunist To- 
gîiatti și Amendola și din par
tea partidului socialist Nenni și 
Pertini, a fost aprobat apoi de 
conducerea Partidului Socialist 
Italian' și de secretariatul Parti
dului Comunist Italian, din în
sărcinarea conducerii partidului.

In document se spune: „Secre
tariatele Partidului Socialist Ita 
lian și Partidului Comunist Ita
lian, din însărcinarea conducerii 
partidelor respective, au discutat 
problema noilor forme de politică 
unică a oamenilor muncii în legă
tură cu situația schimbată. Re 
lațiile dintre cele 2 partide în 
forma pe care ele au căpătat-o 
în activitatea practică în acești 
ani, au arătat platforma pe care 
trebuie — ztcxoFnc-nriz-d liiot'j
pentru 
turor 
pentru 
ie ale 
dezvoltarea economică _ 
pentru pace și slăbirea încordării. 
Tocmai în aceasta se exprimă po
litica unică a oamenilor muncii.

Cele două partide <onsideră că 
situația schimbată necesită for
me de colaborare diferite de cele

să se desfășoare lupta 
traducerea în viață a tu- 
prevederilor constituției, 
apărarea intereselor vita- 
oamenilor muncii, pentru 

a țării,

0 delegație guvernamental 
a Japoniei a plecat spre 

Moscova
TOKIO 7 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția Kiodo Țușin 
la 7 octombrie a plecat la Mos
cova o delegație guvernamentală 
a Japoniei, condusă de primul mi
nistru lohiro Hatoyama, pentru 
a continua tratativele cu privire 
la normalizarea relațiilor japono- 
sovietice.

care s-au creiat pe baza pactului 
unității de acțiune încheiat înunității de acțiune încheiat 
1946.

In legătură cu aceasta ele 
hotărît să asigure dezvoltarea 
lațiilor dintre socialiști și comu
niști pe calea unor consultări la 
centru și în organizațiile perife
rice, pentru discutarea probleme
lor principale ale clasei munci
toare și pentru acțiuni comune ale 
tuturor oamenilor muncii"

au 
re-

iar 
ale 

eșe-

Zu-acuzații
rek, E. Sroka, de a fi lovit grav 
pe Z. Izdebny, membru al orga
nelor securității publice, precum 
și de a fi înstrăinat bunuri aie 
statului. Tribunalul a condamnat 
pe acuzații I. Foltynowicz ia 4 
ani și șase luni închisoare, K. 
Zurek — la 4 ahi și pe E. Sroka 
— la 4 ani și șase luni închisoare.

SCURTE ȘTIRI
MOSCOVA. — La 6 octombrie, 

A. I. Mikoian, prim vicepreședinte 
al Consiliului de Minișiri al 
U.R.S.S., a primit pe P. Garufa- 
lias, împuternicit extraordinar al 
guvernului grec, deputat al par
lamentului grec. In cadrul între
vederii au fost examinate proble
me economice și politice care in
teresează cele două părți. între
vederea și dejunul au decurs în- 
tr-o atmosferă de caldă priete
nie.

DAMASC. — Președintele Si
riei, Șukri Kuatli, a dat publici
tății o declarație prin care anun
ță că la sfîrșitul lunii octombrie

! Tinerii polonezi de la între prinderile de transformatori și 
, mașini electrice „Wilhelm Pieck" din orașul Zychiivie sînt 
, in primele rinduri în lupta pentru o producție de calitate. 
, lată in fotografia noastră un tînăr muncitor in timpul lucrului.

v.a pleca într-o vizită oficială de 
10 zile în Uniunea Sovietică.

TOKIO. — In dimineața zilei 
de sîmbătă a sosit la Tokio Al
lan Dulles, directorul serviciului 
de spionaj al S.U.A. După ce Va 
vizita Japonia unde va avea con
vorbiri cu autoritățile americane 
de ocupație și membri ai guver
nului japonez, Dulles se va îna
poia miercuri în Statele Unite.

ULAN BATOR. — La 8 octom
brie a sosit la Ulan Bator, Walter 
Ulbricht, prim secretar al C.C. al 
Partidului Socialist Unit din Ger
mania și prim vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. D. 
Germane.

OSLO. — Ziarul „Friheten" din 
8 octombrie anunță că în zilele de 
6 și 7 octombrie a avut loc ple
nara Comitetului Central al Par
tidului Comunist din Norvegia la 
care s-a hotărît ca între I și 3 
martie 1957 să aibă ioc Congre 
sul al IX-lea al partidului comu
nist.

AMSTERDAM. — In ședința 
din seara zilei de 5 octombrie și 
in cea din dimineața zilei de 6 
octombrie ale Congresului al 
XVIII-lea ai P.C. din Olanda, au 
continuat discuțiile la rapoartele .... ■ pau[ Qr00) H.

discuții au luat cu- 
persoane.
— La 6 octombrie 
Belgrad intr-un pa- 
o expoziție tehnico- 

științifică a Uniunii Sovietice, 
consacrată folosirii energiei ato
mice în scopuri pașnice.

BUDAPESTA, — Intre guver
nele Republicii .Populare Ungare 
și Republicii Democrate Germane 
a fost semnat la Budapesta un a- 
cord cu privire la plăți pe termen 
lung, pe anii 1957---1960, care pre
vede lărgirea continuă a legătu
rilor economice dintre cele două 
țări.

BREMEN. — După cum rela
tează ziarul „NeUes Deutschland"^ 
1.700 de muncitori portuari âe la 
șantierele navale „Weser" din 
Bremen au declarat grevă cerînd 
îmbunătățirea condițiilor lor de 
muncă. Ca măsură de represiune, 
cei 1.700 de muncitori greviști au 
fost concediați.

BERLIN 7 (Agerpres). — 
TASS transmite textul prescurtat 
al raportului prezentat de Otto 
Grotewohl, primul ministru al 
R. D. Germane, in cadrul ședinței 
solemne consacrate celei de a 
7-a aniversări a R.D. Germane

Acum șapte ani, a spus Oțto 
Grotewohl, in iupta poporului 
nostru împotriva politicii scizio
niste, dusă de puterile imperia
liste occidentale și de aliații 
vest-germani, s-a creat un
nou german, pașnic și democrat 
Acest stat, unde domnește a- 
liârtța trainică și de nezdrunci
nat a muncitorilor, țăranilor șl 
intelectualității muncitoare, a de
venit pentru prima dată in isto
ria Germaniei un adevărat bas
tion al muncii pașnice și progre
sului social, al umanismului și 
suveranității naționale.

Am lăsat în urmă șapte ani de 
muncă. Am avut succese și in
succese. In acești ani republica 
noastră s-a dezvoltat, ea a de
venit mai puternică, mai trainică 
și mal solidă. S-au creat o in 
dustrie puternică și o agricultură 
dezvoltată. S-a înregistrat Un a- 
vînt continuu în domeniile cultu
rii, științei și tehnicii. Viața oa 
mehilbr noștri a devenit mai 
bună, mai bogată și mai civili 
zată. Republica noastră și-a do- 
bîndit respect și recunoaștere 
națională și internațională. Oa
menii muncii din republica nnas 
tră au muncit cu hărnicie și cu 
abnegație pentru crearea unei 
vieți noi.

Succesele pe care le-am obți
nut, după cîim văd toți, a spus 
in continuare Otto Grotewohl, 
confirmă justețea politicii și a 
drumului pe care a pășit clasa 
muncitoare din R.D. Gertnână

Vorbind despre dezvoltarea R. 
D. Germane, pfimitl ministru a 
subliniat că prin hotărîreâ cu pri
vire la construirea bazelor socia
lismului. a fost pus începutul 
trecerii de la orînduitea antifas- 
cist-democratică la orînduirea de- 
mocrat-populară. după ce în urma 
unei munci grele în republică a 
fost îndeplinit primul plan cin
cinal.

Otto Grotewohl a subliniat în 
continuare marele ajutor pe care 
Uniunea Sovietică îl acordă R.D. 
Germane, precum și marea însem
nătate pe care o au pentru R.D. 
Germană hotărîrile istorice ale 
Congresului al XX-lea al P.C.U.S.

O mare parte a raportului a 
fost consacrată sarcinilor trasa
te de cel de-al doilea plan cin
cinal de dezvoltare a economiei 
naționale.

Otto Grotewohl a subliniat că 
în cel de-al doilea Cincinal se a- 
cordă o deosebită atenție dezvol
tării industriei grele, în special 
a construcției de mașini.

Raportorul a citat o serie de ci
fre care dovedesc că oamenii
muncii din R.D. Germană au tre
cut cu mare însuflețire în primul 
an al celui de-al doilea cincinal 
la îndeplinirea sarcinilor cincina
lului. El a comunicat că în pri
ma jumătate a anului 1956, în 
întreprinderile republicii a înce
put producția a 230 tipuri de ma

șini de construcție nouă care, în 
ce privește datele lor tehnice, nu 
rămin în urma celor mai bune 
modele străine. La șantierul na
val „Warnow-Werft" vor fi lan
sate anul acesta primele nave cu 
un deplasament de 10.000 de 
tone. In industria de automobile 
începe producția a două noi 
mărci de auto-vehicule.

In continuare primul ministru 
a vorbit despre sarcinile în do
meniul folosirii energiei atomice 
în scopuri pașnice, în domeniul 
agridliltUrii, ai Comerțului exte
rior și interiof.

In partea raportului consacra
tă problemei dezvoltării continue 
a democrației in rebiiblică, Otto 
Grbtdwbhl a subliniat că în R D. 
Germană masele largi de oameni 
ai muncii au posibilitatea să 
participe la conducerea econo
miei națiohale și la conducerea 
statului

Politica reacționară a monopo- 
liștilor, junkerilor și militariști- 
lor Vest-germani, crearea armatei 
vest-germane de mercenari, a 
continuat Otto Grotewohl, ne-âu 
silit să organizăm o âpărare efi
cientă a patriei noastre și să 
creăm în acest scop armata popu- 
iară națională. In același timp, 
R.b. Oermană a tradus In via|l 
o serie de măsuri îndreptale spre 
realizarea destinderii încordării 
și spre stabilirea înțelegerii reci
proce. Din aceste măsuri face 
parte, printre altele, reducerea 
pînă la 90.000 oameni a efectivu
lui forțelor armate ale R.D. Ger
mane.

Trecînd la problema politicii 
externe, primul ministru a subli
niat că după semnarea în anul 
trecut a tratatului cu privire la 
relațiile dintre Uniunea Republi
cilor Sovietice Socialiste și Re
publica Democrată Germană, po
litica externă promovată de gu
vernul R.D. Germane a devenit 
mult mai activă.

Un ajutor de neprețuit în ma
rea noastră construcție ne-a fost 
dat de acordul dintre guvernele 
R.D. Germane și Uniunii Sovieti
ce, Semnat In cadrul tratativelor 
de la,Moscova din iulie 1956. 
Rezultatele acestor tratative ne 
dau posibilitatea să grăbim rit
mul dezvoltării noastre și să în
vingem repede toate greutățile.

Relații noi s-au stabilit de a- 
semenea între R.D. Germană și 
Iugoslavia. Ele și-au găsit ex
presia, printre altele, în încheie
rea la 3 august 1956 a acordului 
dintre Uniunea Sovietică, R.D. 
Germană și Iugoslavia cu privire 
la colaborarea în construirea în 
Iugoslavia a unor întreprinderi 
ale industriei aluminiului.

In încheierea raportului său, 
primul ministru a vorbit despre 
succesele lagărului păcii și de
mocrației în ansamblu. In acest 
lagăr victorios, a subliniat Otto 
Grotewohl, Se află șl R.D. Ger
mană. Cot la cot cu prietenii ei 
credincioși, ea pășește înainte, 
spre victoria socialismului.

La începutul raportului său, 
tov. Otto Grotewohl a dat citire 
telegramei lui K E: Voroșilov, 
N. A. Bulganin și N, S Hrușciov 
adresată lui W Pleck, Otto Gro
tewohl și W. Ulbricht.

prezentate de 
Hoekstra. La 
vîntul 40 de

BELGRAD, 
s-a deschis la 
vilion special 
științifică

60 de tineri egipteni 
vor pleca în R. P. Chineza

CAIRO 7 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția France Pres- 
se, lussef el Saied, directorul ge
neral al departamentului misiu
nilor din Ministerul Educației 
Naționale al Egiptului a declarat 
că răspunzînd îh cursul săptă-

I n t o r
Sub auspiciile Institutului ro

mîn pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, luni la amiază a a- 
vut loc în pavilionul I.R.R.C.S. 
din h-dul Magheru, vernisajul ex
poziției de pictură și gravură a 
artiștilor plastici islandezi Barba
ra și Magnus Arnason.

★
Azi. 9 octombrie, încep la Bel

grad tratative între delegațiile

mînii viitoare Invitației guvernu
lui R.P. Chineze 60 de tineri egip
teni. studențl la universitățile 
din Cairo însoțiți de prof. Ezte- 
din Farld, decanul facultății de 
litere vor pleca în Republica 
Populară Chineză.

mâții
R. P. Romîne și R.P.F. Iugoslavia 
îh vederea încheierii Unui acord 
comercial și de plăți și a unui a- 
cord cu privire la colaborarea teh- 
nfco-științifică.

(Agerpres)

„Scînteia fineretului**
9 octombrie 1956 pag. 3-a



pe bună dreptate 
oare această ati- 
seamănă a biro- 

sperăm totuși că

declară

v-a făcut poli-

d-

Concursul de selecție a elevilor
Opinia unui ziarist

din Turcia

Cuplajul de pe a
stadionul

Campionatele internaționale de tir ale R.P.R.

K. Prabhu am 
zilele concursu-

în 
în-

situat și marea 
organizațiilor de 
din întreprinderi 
Membrii birourl-

nu
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Cinci zile, atît cit au durat în
trecerile campionatelor internațio
nale de tir ale R.P.R., .aleile po
ligonului Tunari au cunoscut o a- 
nimație deosebită. Concurenți din 
cele apt țări participante (U.R.S.S., 
R.P.F. Iugoslavia, Italia, R. P. 
Bulgaria, R. P. Polonă, Danemar
ca, R. P. Ungară și R. P. Ro- 
mînă), invitați din Suedia și In
dia ca și nenumărați spectatori 
populau din zori și pînă seara 
standurile apreciatului poligon, 
Jocul de desfășurare ,a primelor

ale R.P.R., și H. Lonnberg, secre
tarul federației suedeze de tir, 
observator special la întrecerile 
de pe poligonul Tunari. Cu arbi
trul internațional ” ~ ‘' 
avut în una din 
lui o discuție:

— Ce impresie 
gonul Tunari ?

— Am văzui nenumărate poli
goane în diverse țări ale lumii. 
Și totuși poligonul Tunari este 
unul dintre cele maî bune, poate 
chiar cel mai bun din cîte am vă-

nivelul pe care l-a atins tirul 
feminin din țara noastră ?

—■ Trebuie să vă spun sincer 
că am rămas uimit în fața ava
lanșei extraordinare de perfor
mante care fac cinste celor mai 
buni trăgători ai lumii și care au 
fost realizate de o serie de tră
gătoare. N-am mai văzut încă a- 
■tîta perfecțiune în sportul femi
nin. Ce este oare mai grăitor — 
în sprijinul afirmației mele — de- 
cît faptul că

Noul complex G.M.A.

Numai pe baza 
instrucțiunilor scrise?

J. ZVONEWSCnI

campionate europene din istoria 
atît de veche a tirului. Alături de 
campioni și recordmeni mon
diali, campioni olimpici și eu
ropeni se aflau și doi dintre acti
viștii' de seamă ai tirului: K. 
Prabhu, secretarul federației in
diene de tir și membru al juriu
lui celei de a III-a ediții a cam
pionatelor internaționale de tir

Duminică s-a desfășurat 
«ala Dinamo, cea de-a doua ... 
tîlnire a echipei „Moda Spor" din 
Istanbul, oare se află în țara 
noastră. Jucînd mult mai bine 
decît în primul meci susținut vi
neri, echipa Moda Spor a reușit 
să obțină un rezultat, de egali
tate (52—52). Despre jocul bas- 
chetbaliștilor turci nu putem spu
ne decît că a constituit o surpri
ză pentru spectatorii care i-au 
văzut în primul meci: mult mai 
tehnici și rapizi în acțiuni. Dina
moviștilor, în schimb, trebuie să 
le reproșăm nervozitatea și fap
tul că n-au știut să-și păstreze 
avantajul pe care-1 aveau la un 
moment dat.

La sfîrșitul tntîlnirii, ne-am a- 
dresat lui M. N. AYDIN, ziarist 
de la cotidianul TERCUMAN din 
Istanbul. Iată declarația sa :

„A fost un meci interesant. De 
data aceasta cred că tehnica ju
cătorilor de la Moda Spor a fost 
la înălțime și toți spectatorii au 
fost entuziasmați. Cred că teh
nicii de joc a baschetbalîștilor din 
Istanbul, Dinamo le-a opus un 
sistem de joc bazat pe Răducanu 
și Nagy, doi jucători înalți, care 
sînt de fapt cîșfigătorii meciului. 
Consider că dacă dinamoviștii ar 
Juca un baschet modern, randa
mentul echipei ar fi mult mai 
bun decît cel dat duminică sea
ra. Jucătorii sînt buni și au per
spective.

între țări, prin

zut. Sînt aici adunate intr-un ca
dru minunat standuri pentru toa
te probele de tir.

— In ceea ce privește concursul 
și valoarea lui care sînt apre
cierile dvs. ?

— Am citit acum ctteva zile 
intr-unui din ziarele dvs. că a 
III-a ediție a campionatelor in
ternaționale de tir ale R.P.R. este 
cotată ca o adevărată avan-pre- 
mieră a Jocurilor Olimpice de la 
Melbourne. Mă asociez părerii 
cronicarului respectiv și repet 
ceea ce a spus și dl. Lonnberg, 
anume că mulți dintre trăgătorii 
prezenți în aceste zile pe poligo
nul Tunați vor fi premiați la Mel
bourne. De altfel, în pivința va
lorii protagoniștilor sînt grăi
toare „cărțile de vizită" și chiar 
rezultatele realizate aci de către 
trăgătorii sovietici, danezi, ma
ghiari și de către ceilalți.

— Dar în ceea ce privește or
ganizarea ?

— Colaborarea dintre forurile 
diriguitoare ale tirului din Romî- 
nia și competența de necontestat 
a juriului de arbitraj au făcut ca 
acestui concurs să nu i se poată 
reproșa nimic. $i în această pri
vință va trebui să apelez la cu
noștințele pe care le am în acest 
domeniu și să vă mărturisesc că 
puține dintre concursurile pe care 
le-am văzut s-au bucurat de o or
ganizare ireproșabilă. Felicit 
călduros pe organizatorii con
cursului I

— V-am văzut deseori cerce- 
tînd fișele de rezultate ale trăgă
toarelor noastre. Vă interesează

Tereza Quintus a 
ocupat locul II 
la 60 focuri cul
cat înaintea 
campionilor și 

recordmenilor 
lumii, ai olim
piadei și ai 

campionatelor 
europene ? A- 
dăugînd la
ceasta că am 
fost martorul 

performanțelor 
realizate de Lia 
Sîrbu, Ana Go- 
retti, Zvonew- 

Juverdeanu și alteschi, Marieta 
fete minunate, vă puteți lesne în
chipui ce mi-a putut stfrni uimi
rea.

L-am părăsit pe secretarul fe
derației indiene de tir, K. Prabhu, 
atunci cînd începuse premierea 

celor mai buni. S. SPIREA

In colectivele sportive din 
orașul Turnu Severin nu exis
tă în prezent nici o preocu
pare față de popularizarea și 
trecerea noilor norme G.M.A. 
După atitea luni de la intro
ducerea noului regulament al 
complexului am mai întâlnit in 
orașul Turnu Severin foarte 
mulți aspiranți G.M.A. (de 
exemplu in colectivele sportive 
„Progresul" și „Locomotiva") 
care nu știau de modificările 
făcute regulamentului. Consi
liile acestor colective sportive 
au dat uitării problema noului 
complex G.M.A., mulțumindu- 
se numai cu afișarea cîtorva 
lozinci pe ici, pe colo.

Din păcate, aceeași situație 
am intîlnit-o și Ia comitetul 
raional și orășenesc C.F.S. Co
misia raională de control 
G.M.A. in loc să sprijine și să 
controleze activitatea pentru 
trecerea normelor complexului 
în colectivele sportive consi
deră necesar să facă planuri, 
să „strîngă" date statistice. In 
aceeași situație de „lasă-mă să 
te las“ s-au 
majoritate a 
bază U.T.M. 
șl instituții,
lor șl comitetelor U.T.M. 
întreprind nici un fel de ac-

țluni de popularizare a noilor 
norme ale complexului în rîn
durile tineretului, pentru sim
plul motiv că nu au... primit 
de la forurile superioare „ins
trucțiuni /scrise".

Se pune 
întrebarea : 
tudine nu 
crație ? Să 
în interesul bunei desfășurări 
a trecerii noilor norme ale 
complexului G.M.A., comitete
le organizațiilor de bază 
U.T.M. din Turnu Severin vor 
primi cît mai curînd instruc
țiuni scrise (descrifrabil, e- 
ventual chiar scrise la mași
nă). Cît despre inițiativa și 
grija acestor comitete pentru 
nevoile și preocupările tineri
lor, putem să spunem doar 
atît:

•— Ați rămas în urmă, to
varăși I

parerea lui R. Kotormam

Sute de elevî ai școlilor medii 
din Capitală s-au întîlnit pe sta
dionul Tineretului pentru a-și dis
puta întîietatea în cadrul unui 
concurs sportiv de selecție. Scopul 
acestei selecționări n-a fostacestei selecționări n 
însă formarea unor 
„reprezentative" ci u- 
nul ceva mai modest: 
recrutarea elementelor 
valoroase. Și acestea 
mu au lipsit. Tinerii 
sportivi: Grigore Ma
rinescu, Nicolae loan. 
Valentina Smărăndes- 
cu, Cristina Weinden- 
felder, Georgeta Pa- 
lade, Olivia Casabe» 
ca și mulți alții au 
concurat cu mult suc
ces în cadrul întrece
rilor obținînd re
zultate foarte bune. 
Organizarea unor ase
menea competiții este 
binevenită. Ea trebuie 
însă continuată și pe 
mai departe atîta vreme 
pul permite.

In prima fotografie:

Weindenfalder în timpul executării 
uneia dintre săriturile la lungi
me. In cea de a doua fotografie 
o fază din meciul de volei dispu
tat între echipele școlilor medii 
nr. 7 și 26.

Dtscuțta despre fotbal este 
bine venită, deoarece ea va 
duce la dezvăluirea cauzelor 
care frînează dezvoltarea fot
balului din țara noastră. în 
ceea ce mă privește în primul 
rînd găsesc că este o greșeală 
să se afirme că nivelul fotba
lului din țara noastră este 
scăzut. Mai bine am căuta 
cauzele care determină slăbi
ciunile jucătorilor noștri cît și 
în general deficiențele din co
lectivele sportive. Voi căuta 
să arăt ce m-a determinat să 
fac această afirmație. In țara 
noastră avem colective sporti
ve puternice, cu jucători capa
bili, înzestrați cu cunoștințe 
tehnice și tactice superioare, 
jucători formați în ani de zile 
de către antrenori în general 
bine pregătiți. Acești jucători 
nu sînt însă constanți în va
loare și aici cred că trebuie să 
mă opresc pentru a face o 
mică analiză. Cauzele sînt ur
mătoarele: în primul rînd sis
temul de creștere a cadrelor 
tinere este defectuos. Atîta 
timp cît li se oferă posibilita
tea cadrelor tinere, talentate, 
să cutreiere țara în lung și lat, 
dintr-un colectiv în altul, în 
goană după interese personale 
și asta prin promisiunile exa
gerate ale colectivelor, în loc 
să joace acolo unde au cres
cut și au învățat fotbalul, echi
pele noastre nu pot da rezul
tate bune. Procedlnd în felul 
acesta nu vom avea în perma
nență jucători capabili, cu dra
goste față de colectiv și cu pu-

teri de luptă pentru rezultate 
cit mai bune. Jucătorii care cu
treieră țara din colectiv in 
colectiv devin ingimfați și 
lipsiți de dragoste față de în
săși sportul pe care îl prac
tică. Ei vor juca mereu numai 
din interes, numai atunci cînd 
vor avea chef.

Să analizăm puțin comporta
rea echipelor fruntașe din cate
goria A: C.C.A., Progresul-Bu- 
cur ești, Locomotiva-București, 
Dinamo-Orașul Stalin, etc. e- 
chipe ale multor surprize. De 
exemplu C.C.A. care a adeve
rit în acest an, prin jocurile 
susținute, o bună pregătire 
tehnică, tactică și fizică, joacă 
din cînd în cînd foarte bine 
cu diferiți adversari, iar după 
unul sau două jocuri bune, 
desfășoară și un meci slab din 
toate punctele de vedere. Oare 
se poate spune în acest caz că 
nivelul tehnic al echipei este 
scăzut? Nul La fel Dinamo- 
Orașul Stalin, care după păre
rea mea este o echipă bună, 
dar joacă bine numai atunci 
cînd pur și simplu jucătorii au 
ambiție. Care este cauza dacă 
nu lipsa de conștiinciozitate și 
dragoste față de culorile pe 
care le reprezintă? Jucătorii 
noștri sînt crescuți cu aceste 
deficențe și acest lucru deter
mină indirect comportarea sla
bă a echipelor noastre frunta
șe, lipsă care nu e combătută 
nici de colectivele sportive și 
nici de forurile superioare. 
Dacă luăm doar decizii, hotă-

rîri și nu acționăm hotărît în 
această direcție lipsurile nu 
vor dispare și fotbalul nostru 
va continua să stagneze.

îndrăznesc să afirm că în 
țara noastră se pot selecționa 
cel puțin două loturi puterni
ce după capacitatea și pregă
tirea respectivă a jucătorilor. 
Se pune atunci întrebarea cum 
de nu sintem in stare de a se
lecționa cel puțin un lot pu
ternic care să reprezinte cu 
cinste țara noastră?

Explicația constă, după pă
rerea mea, în lipsa de educație 
a tinerilor fotbaliști în spiri
tul dragostei față de colectiv, 
educație care ar face din spor
tivii noștri oameni conștienți, 
pătrunși de importanța între
cerilor și a răspunderii pe care 
o au reprezentînd culorile 
patriei, sau chiar numai ale 
colectivului.

Mai este un lucru cu care nu 
mă împac: înlocuirea jucători
lor vîrstnici cu o capacitate 
mai mare de luptă, cu mulți 
alți jucători tineri. Părerea 
mea este că indiferent de 
vîrstă, un jucător dacă joacă 
bine să fie introdus în echipă. 
In concluzie, nivelul scăzut al 
fotbalului nostru trebuie dez
bătut și sub aspectul arătat 
mai sus. Dacă vom reuși să 
înlăturăm aceste lipsuri, sînt 
convins că fotbalul nostru va 
fi în scurt timp la înălțimea 
dorită de noi toți.

RUDOLF KOTORMANI 
antrenor la „Energia-Metalul"- 

Oțelul Roșu

cît tim-

Cristina

fi

WL •

Campionatul aviatorilor

SPORTIVE

intermediul 
sportului se creează o prietenie 
trainică. In curînd îi vom aștep
ta pe baschetbaliștii dinamoviști 
la Istanbul și Ankara*1. 
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De ce s-au speriat 
arbitrii

La sfîrșitul lunii trecute, la un 
concurs în Spania, aruncătorul 
de suliță Quadea Salcedo i-a spe
riat rău de tot pe arbitri. Spre 
deosebire de ceilalți concurenți, 
cînd i-a venit rîndul la aruncare, 
nu și-a luat nici un elan, ci efec- 
tuînd două piruete — ca la cio
can sau disc — a aruncat sulița 
(pe care o stropise dinainte cu 
apă clăbucită) la 66,25 m. stabi
lind astfel un nou record. (Ve
chiul record Alpellaniz 63,40 m.). 
Arbitrii, speriați de exchibițiile pe
riculoase ale lui Salcedo, nu au 
avut ce face și i-au omologat 
rezultatul. Aceasta finind seama 
și de faptul că regulamentul nu 
prevede altceva decît că aruncă
torul să țină sulița de miner. Or, 
de miner a ținut-o și Salcedo. Că 
„piruetele lui ar fi înspăimintat 
pe arbitri" e o altă poveste...

Salcedo e foarte modest. El a 
mărturisit că la serbările popu-

lare ale bașcilor, un amic al său 
în vîrstă de 40 de ani, Eraus- 
quin, după ce-și clăbucește bine 
sulița cu săpun (negru) și face 
5-6 piruete, aruncă de obicei pes
te 70 m. și uneori 80 m. Dar 
sulița nu se înfige în pămînt de 
cît în 50 la sută din cazuri... 
(L’Equipe 3267).

Arbitraj de la... înălțime

din 
'f de
< compoziții cunoscute de litera

tura mondială a șahului. Nu
meroși tineri șahiști talentați 
au~ debutat cu interesante lu
crări proprii în paginile noas
tre. Acesta e un lucru frumos, 
dar... spre regret există și 
„șahiști" care fără muncă, 
vor să se vadă „autori** a va
loroase lucrări de șah.

WAMBACH CHRISTOPH, 
din Tomnatic, raionul Sînnico- 
laul Mare, regiunea Timișoara 
a copiat întocmai o lucrare a 
cunoscutului șahist american 
Alain White și ne-a trimi
s-o pentru a o publica sub 
numele său. Ii spunem pe a- 
——™ '—------- 1- ..j e
cunoscută doar din 1947, cînd 
respectiva problemă a fost re
produsă în Revista Romînă 
de $aht ci chiar din 1929 de 
cînd a fost tipărită pentru 
prima oară în S.U.A.

Mai sînt și alți „colabora
tori** care ne pun la încercare 
memoria, sau ne fac să ape
lăm la colecțiile vechi. Așa de 
exemplu A. Petreanu-Ploești 
și E. Szaldo-Tg. Mureș, e 
drept ceva mai „isteți" au
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prelucrat ideile altor proble- 
miști, prezentîndu-le ca origi
nale într-o formă ușor schim
bată pentru a fi mai greu des- 
coperiți. Prea bizară ar fi ' 
coincidența într-o asemenea ■ 
situație unde caracterul de ■ 
plagiat este mai mult decît 
evident.

Asemenea metode necinstite i 
sînt cît se poate de condam
nabile. Intenția lor de a se ; 
„consacra" în acest fel, ridi- . 
că o gravă problemă de eti- ■ 
că sportivă, față de care nu ' 
putem rămîne. pasivi. Ei tre- . 
buie să știe că problemele și ■ 
studiile de șah, ca orice crea- j 
ții care rămîn, sînt lucrări ■ 
mult muncite, lucrări pentru a ■ 
căror desăvîrșire trebuie une- : 
ori luni și ani de zile. Aceas- ■ 
ta este calea grea, dar minu- ; 
nată pe care trebuie să o ur- : 
meze toți cei ce doresc să ■ 
creeze ceva cu adevărat, iar ; 
metoda comodă (și rușinoasă) 1 
a celor de mai sus să dispară ■ 
cu desăvîrșire.

Așteptăm cu drag, și în vii- : 
tor lucrări de-ale începători- • 
lor, dar ele să fie într-adevăr j 
„ale începătorilor".

I. CRIȘAN

La Meitiau (R. F. Germană) 
s-a făcut o interesantă experien
ță: aplicarea arbitrajului de la 
înălțime (ca la volei și tenis) 
la... fotbal. Repriza întîia a me
ciului Strasbourg-S. K. Wien a 
fost arbitrată de către Teyrejol, 
„clasic1*. în repriza a doua arbi
trul Teyrejol a rămas pe teren 
iar colegul său Schwindte s-a 
plasat pe acoperișul tribunei 
înarmlndu-se cu un... microfon. 
Schwindte a condus jocul prin 
microfon și dacă nu ar fi utili
zat microfonul și pentru diferite 
comentarii (de prisos) totul ar 
fi mers de minune, dovedindu-se 
astfel în repriza a doua că ar
bitrajul, chiar fără ajutorul ce
lui de pe teren, a fost nu numai 
la propriu... la înălțime

■l
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Cei mai buni voleibaliști 
din lume

După campionatele mondiale 
de volei desfășurate la Paris, re
numita Alexandra Ciudina a fost 
rugată de un ziarist francez să 
indice cele mai bune jucătoare ce 
au evoluat la marea competiție 
lată ce clasament a întocmit 
dînsa (cu modestie): Moiseeva 
(U.R.S.S.), Doina Ivănescu și 
Natalia Cernat (R.P.R.). Alt 
ziarist, după ce s-a consultat cu 
antrenorii echipelor masculine 
clasate pe primele trei locuri, a 
întocmit echipa celor mai buni 
jucători din lume care arată ast
fel: Roman (R.P.R.), Pondalov 
(R.P.B.), Fassahov (U.R.S.S.). 
Mușii și Laznicka (R. Cehoslova
că) și Selnick (S.U.A.). Dintre 
cei trei consultanți (Kosak — R. 
Cehoslovacă, Petrescu — R.P.R. 
și Einhorn — U.R.S.S.) unani
mitate de păreri nu a existai de
cît pentru Roman, Fassahov și 
Mușii, jucătorul romîn fiind în 
fruntea tuturor.

După concursurile de selec
ție disputate la sfîrșitul lunii 
septembrie, campionatul repu
blican de zbor cu motor des
fășurat zilele trecute la Plo
ești a constituit cel mai sever 
examen al tinerilor care au 
îndrăgit sportul cu avionul. 
Alcătuit din trei probe cu un 
ridicat grad de dificultate, 
campionatul a prilejuit o ca
tegorică afirmare a elemente
lor tinere care au luptat cu 
toate forțele pentru a obține 
locuri de frunte în clasament, 
alături de concurenți cu expe
riență și vechime în sporturile 
aviatice. Prima probă — ate
rizare la punct fix din trei di
recții diferite — a fost cîști- 
gată de concurentul Gh. Lun- 
gu din București, urmat de 
Traian Rotaru (Ploești) și Va
sile Petrilă (Călărași). A doua 
zi s-a disputat o probă de re
gularitate contra cronometru 
— circuit pe 620 km. cu șase 
puncte de control pe traseu. 
Pe primele trei locuri s-au 
situat: lancu Simu din Pi
tești. Ion Steblea (Ploești) și 
Constantin Onciu (Călărași).

Ziua a treia a fost rezer
vată celei mai spectaculoase 
și mai dificile probe din com
petițiile de acest gen: proba 
de acrobație aeriană în care 
concurenții și-au ales liber 
programul evoluțiilor acroba
tice. A fost cea mai intere 
sântă parte a campionatului 
care a adus consacrarea unui 
element tînăr, intrat de curînd 
în rîndurile aviatorilor spor
tivi : pilotul Dumitru Sugaru 
din Pitești. El a reușit Să sur
claseze concurenți încercați ca 
Traian Rotaru (locul 2) șl 
Ștefan Calotă (locul 3) cuce-

rind astfel primul loc într-o 
probă care reprezintă chinte
sența măiestriei în zborul cu 
motor. De hotat că partici- 
panții au zburat pe același tip 
de avion pentru a li se asi
gura condiții egale.

Duminică dimineață a înce
put în Capitală o nouă com
petiție sportivă aviatică : con
cursul republican de parașu
tism pe anul 1956, care se 
anunță deosebit de interesant 
deoarece în toate probele lan
sările se fac exclusiv din a- 
vion.

Concursul este organizat 
în conformitate cu regulamen
tele internaționale și va con
stitui pentru parașutiștii noș
tri sportivi un binevenit prilej 
de reabilitare după campiona
tul mondial disputat în luna 
August la Moscova, unde n-au 
reușit să se claseze pe locuri 
fruntașe.

Stadionul „23 August" din Ca
pitală a găzduit duminică după- 
amiază două jocuri de fotbal, 
din cadrul campionatului cate
goriei A.

In primul meci s-au întîlnit 
Energia Ploești și Flamura Roșie 
Arad. Fără îndoială că nici cei 
mai optimiști suporteri ai ploe- 
ștenîlor nu ar fi scontat o vic
torie a echipei Energia la un 
scor de talia lui 9—0.

De la început a ieșit în evi
dență superioritatea ploeștenilor, 
care au acționat cu multă legă
tură între compartimente, rapid 
și decis în apărare, dar mai ales 
cu multă fantezie și eficacitate 
în atac. Energia Ploești a jucat 
duminică aproape fără greșeală

și, Intrecîndu-se pe sine, jucă
torii ei au realizat mai presus 
de scorul record al tntîlnirii, un 
joc pentru care au primit meri
tate aplauze la „scenă deschisă". 
Beneficiind de o apărare greu de 
trecut, de o linie de mijlocași 
inepuizabilă și de un atac pe care 
Drăgan și A. Munteanu l-au con
dus cu măiestrie, Energia Ploe- 
ști a întrecut fără drept de apel 
o echipă care a cedat spre sfîrșit' 
complect pasul în fața unui ad
versar în zi mare. Flamura Ro
șie Arad a dezamăgit 1 Apărarea 
imediată, greoaie și ușor de de
pășit, a comis greșeli grave, li
nia de mijlocași, după o repriză 
mediocră, a căzut complect, iar 
înaintarea în care Petschowschi

R« P« R.—R. P. F. Iugoslavia
8—8 la handbal

Echipa masculină de handbal a 
țării noastre a terminat la ega
litate (8—8) jocul susținut du
minică după amiază pe stadio
nul „23 August" din Capitală, în 
compania reprezentativei R.P.F. 
Iugoslavia. De la început trebuie 
subliniat faptul că rezultatul cu 
care s-a încheiat întilnirea este 
perfect echitabil și că reprezintă 
în mod fidel desfășurarea jocu
lui. Fără a atinge un nivel teh
nic prea ridicat, întilnirea a plă
cut spectatorilor prin evoluția 
pasionantă a scorului, care a al
ternat pe rînd, in favoarea fie
cărei echipe, diferența nedepă
șind niciodată mai mult de un 
gol. Formația romînă nu a jucat 
la nivelul așteptat. Spunem a-

De ce atîta nepăsare?
CLUJ (de la corespondentul 

nostru).
Anul acesta nu odată competi

țiile sportive de masă s-au 
bucurat de o largă popularitate 
în rîndurile tineretului clujean. 
Ne-am așteptat deci ca și crosul 
„Să întîmpinăm 7 Noiembrie" să 
se numere printre aceste compe-

Fază din campionat: se dă ștartul în proba de regularitate.

,1

Ci. FL.
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prima
a-

tiții. Intr-adevăr, după 
etapă la care au luat parte 
proape 19.000 concurenți am cre
zut că toate colectivele sportive, 
organizațiile U. T. M., ca și 
C.C.FS.-ul orășenesc Cluj merită 
toate laudele. Dar...

La etapa pe oraș au participat 
doar 303 concurenți. Majoritatea 
reprezentanți ai colectivelor șco
lare. Senioare au participat doar 
9 concurente dintre care 3 de la 
universitatea Boliay, iar restul 
de la școala specială de surdo- 
muți. Unde au fost senioarele 
celorlalte colective ? Șj nu numai 
atît. Nu a participat nici un 
concurent de la unele colective 
importante ca : „Energia-Meta- 
lul", „Locomotiva", „Știința" Ins
titutul Agronomic, I.M.F., Insti
tutul Politehnic, Universitatea V. 
Babeș. Cu atît mai dureros este 
cazul colectivului „Energia-Me- 
talul" care are o secție puternică 
și antrenor special de atletism. 
Oare nici un tînăr muncitor de 
la uzinele Unirea. Armătura, 
Triumf, Menajul nu a fost dor
nic să participe la întrecerile de 
cros ? Ce are de spus despre 
această nepăsare consiliul orășe
nesc „Energia-Metalul" ?

a 
a 

pe 
să 
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ceasta pentru că înaintarea 
comis marea greșeală de 
concentra la maximum jocul 
centru, înaintașii s-au pripit 
tragă la poartă din poziții
care era mai recomandabilă con
tinuarea acțiunii.

Marele merit al jucătorilor 
iugoslavi (și de aici să ia a- 
minte handbaliștii noștri) este 
acela că nu au tras nici măcar 
o singură dată la poartă, ;ără a 
avea cea mai bună poziție de 
șut și atunci razant cu pămintul 
sau la semi înălțime. întotdeau
na oaspeții au căutat jucătorul 
nemarcat, cu cel mai hun unghi 
de tras la poartă, și cînd au șu
tat, aceasta au făcut-o 
ziția cea mai clară.

din no-

Tunari 
din ca-

15 Luni la Poligonul 
s-a disputat proba de tir 
drul întâlnirii internaționale de 
Pentatlon modern dintre echipele 
R.P.R. și U.R.S.S. Pentatloniștii 
romîni au avut o comportare
foarte bună reușind să ocupe 
primele două locuri la această 
probă prin Țintea și V. Manciu 
care au realizat fiecare cîte 190 
puncte. Pe locurile următoare 
s-au clasat Salnikov (U.R.S.S.) 
— 189; Tatarinov (U.R.S.S. — 
189 și Rakitianski (U.R.S.S.) — 
186. In clasamentul general al 
probei, cele două echipe au ter
minat la egalitate totalizînd fie
care cîte 2360 puncte.

■ Intr-un meci internațional de 
fotbal desfășurat duminică la .Jo
hannesburg echi.pa selecționată a 
Africei de Sud a învins cu 2—0 e- 
chipa Dinamo Praga.

• La Cluj a luat sfîrșit campio
natul feminin de șah al R.P.R. 
Tînăra studentă la Facultatea de 
medicină din București, Maria Po- 
gorevici, a cișligat pentru A 
TREIA OARA titlul de campioană 
realizînd 12 puncte din 16 posi
bile. Pe locurile 2—3 s-au clasat 
la egalitate Graboviețki și Teodo- 
rescu cu cîte 10 puncte fiecare.

o Inttlniri internaționale de 
fotbal. La Paris: R.P. Ungară- 
Franța 2—1 (0—0). Au marcat 
Machos (48’). Cisowski (51’).

și Turca au făcut totul pentru a 
o mai însufleți, a ratat copilă
rește prin Boitoș și Birău

*
Poate că pentru cei ce nu au 

asistat la joc, victoria obținută 
de Locomotiva București asupra 
dinamoviștilor pare surprinză
toare. Spunem aceasta, pentru că 
în timp ce Locomotiva iși deza
măgire pur și simplu suporterii 
în ultimele jocuri, Dinamo-Bucu- 
rești, ■ deși învinsă la Istanbul, 
avusese o comportare bună, care 
o instala drept favorită în jocul 
cu feroviarii bucureșteni. Și to
tuși, Locomotiva-București a în
vins cu 3—2. după un joc dina
mic, spectaculos și cu faze de gol 
care alternau rapid.

Feroviarii au jucat cu multă 
voință, apărîndu-se uneori chiar 
în șapte oameni și, deși au ata
cat numai în patru înaintași (Se- 
redai l-a dublat pe stoperul Văr- 
zan II), a reușit să introducă de 
trei ori balonul în poarta lui Uțu. 
Totuși, Locomotiva a comis o 
gravă greșeală, în care cad mul
te din echipele noastre cînd con
duc, greșeală care putea s-o co
ste meciul. La 3—0 cînd mai e- 
rau mai mult de 30 de minute 
de joc, fotbaliștii feroviari au gă
sit de cuviință că meciul e cîști- 
gat și că deci nu mai e necesar 
să mai insiste așa cum făcuseră 
pînă atunci.

Dinamo-Bueurești, după un în
ceput bun, a greșit concentrînd 
jocul la Ene și Voica, și această 
greșeală le-a fost fatală, pentru 
că mingiile ratate de Mihai sau 
Vasile Anghel și cele pierdut* în 
dueluri directe de atacanții d>na- 
moviști, au revenit mereu la 
părătorii lor, care la un moment 
dat au ceda*

I
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Kocsis (87’). Au asistat 60 
mii de spectatori. La 
Moscova-Berlin 6—2. La 
Dinamo
3— 2

• La 
rttor de . 
vele R.P.F. Iugoslavia și R.P R. 
au fost ciștigate de gazde cu
4— 2 (2—1) la seniori și 6—3 
(4—0) la juniori.

• Duminică a avut loc in Ca
pitală primul concurs de verifi
care al lotului olimpic de ciclism, 
pe un circuit de 100 km. A ciș- 
tigat Ludovic Zanoni cu timoul 
de 2h.46’20” (medie orară 36.072 
km.). Constantin Șandru a ocu
pat locul doi. la 1'29". iar Nico- 
lae Molnar locul trei, la 1'48'. 
De remarcat că 20 din cei 29 de 
cicliști cîți au luat ștartu! au 
abandonat.

9 Simbătă și duminica s a 
desfășurat la Budapesta întilnirea 
internațională de gimnastic ă 
dintre echipele reprezentative a e 
R.P. Ungare și R.P.R. întilnirea 
dintre echipele masculine a luat 
sfirșit cu rezultatul de 685/0— 
655.85 puncte in favoarea echipei 
R.P Ungare. în timp ce medul 
dintre echipele feminine a just 
cîștigat de asemenea de sporti
vele maghiare cu rezultatul de 
448.77—443.52 puncte.

Tbilisi—Dinamo

de 
Berlin: 
Sofia : 
Sofia

intim:Split, revanșele 
polo dintre reprezentat;-


