
Sesiunea Academiei R. P. R

A SO-a aniversare

Noaptea-și aruncase zăbranic»!

le Filipeștilor de Pădure. Dacă

a răscoalelor țărănești 
din 1907

Luni dimineața s-a deschis se- 
hsiunea Academiei Republicii Popu- 
Flare Romine organizată cu prile
jul aniversării a 50 de ani de la 
răscoalele țărănești din 1907.

Cuvtntul Introductiv a fost ros
tit de acad. prol. dr. C. 1. Par-

Sesiune 
științifică la lași

în aula „Mihail Eminescu" a 
Universității ,A. I. Cuza" din 
/ași s-au desfășurat simbătă 
după-amlază și duminică dimi
neața lucrările sesiunii științifice 
organizată de filiala lași a Aca
demiei R.P R., Universitatea ,.A. 
1. Cuza" și filiala lași a Institu
tului de Istorie a partidului cu 
prilejul împlinirii a 50 de ani de 
la răscoalele țărănești. Au parti
cipat academicieni, membri co
respondenți ai Academiei R.P R.. 
oameni de știință și cultură din 
localitate.I Cuvlntul de deschidere a fost 

Jrostit de acad luliu Nițulescu.
Cadre didactice de la Univer

sitatea ,.A. I Cuza", cercetători 
științifici al filialei lași a Aca
demiei R.P.R, și ai filialei lași a 
Institutului de Istorie a parti
dului au făcut 8 comunicări, prin
tre care „Cîteva aspecte ale răs
coalelor din 1907 in tlrgurile șl 
orașele moldovenești". .Poziția 
partidelor politice din Rominia 
față de reprimarea răscoalelor 
țărănești din 1907", ..Frămlnlări 
țărănești tn Moldova după repri
marea răscoalelor din 1907".

Cuvtntul de tnchidere a sesiu
nii a fost rostit de conferențiar 
Dumitru Berlescu prodecanul fa
cultății de Istorie-filozofie a Uni
versității A I. Cuza.

Prohtari din toate fările, uniți-vă!

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
* W i
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ei negricios peste dealurile și văi- începu și ea activitatea, 
le Filipeștilor de Pădure. Dacă Perforatoarele sînt grele. Greu- 
erai atent, puteai surprinde fie- tatea lor însă o uiți cind ești cu- 
.— .... k.,k„u„.x îffT prins de iureșul muncii, cind

' burghiul pătrunde adine în strat, 
înecindu-se tn praful sfredelit.

In asemenea momente, Mihăilă 
De

La sesiunea Academici. R.P.R.: o parte din 

hon, președinte de onoare al A- 
cademiei R.P.R.

Acad. Traian Săvulescu, preșe
dintele Academiei R.P.R. a pre
zentat comunicarea „Răscoalele 
țărănești din 1907", acad. Al. Bîr- 
lădeanu comunicarea „Cauzele e- 
conomice și sociale ale răscoale
lor", acad. Petre Constantinescu- 
Iași comunicarea „influenta pri 
mei revoluții ruse asupra răscoa
lelor din 1907". iar acad Mihail 
Ralea comunicarea „Curente Ideo
logice în legătură cu 1907".

Dezvelirea unei plăci comemorative închinate 
memoriei rasculajilor de la 1907

asistență
In ședința de după amiază au 

prezentat comunicări acad. Mi
hail Roller despre ..Eroicul șl stn- 
gerosul 1907*. „Mersul răscoalei 
din 1907 și urmările ei"; acad. 
A, Oțetea: „Răscoala din 1907 
tn Istoriografia romînească": 
acad Tudor Vianu : „1907 In li
teratură" ; conf. unlv. V. Maciu : 
„Poziția diferitelor grupări socla 
le față- de răscoale" ; conf. unlv 
Gh. Matei: „Ecoul internațional 
al răscoalei din 1907".

Lucrările sesiunii continuă.

La Flămînzi. acolo unde acum 
50 de ani s.a aprins flacăra răs
coalelor țărănești, a avut loc du
minică dimineața solemnitatea 
dezvelirii unei plăci comemorati
ve închinate memoriei răsculați- 
lor.

După ce s a păstrat un mo
ment de reculegere pentru cei 
căzuți pentru pănitnt și dreptate, 
tov. tun Niculi, vechi militant al 
mișcării muncitorești, membru al 
comisiei regionale de organizare 
a aniversării a 50 de ani de la 
răscoalele țărănești, a vorbit des. 
pre evenimentele din 1907.

Pe placa comemorativă este 
scris: „In acest sat a izbucnit
in februarie 1907 văpaia răscoa- r 
iclor țărănești, care au cuprins 
întreaga tară. Glorie luptătorilor 
împotriva |ugului burghezo-mo. 
șieresc, pentru pămînt și liber
tate".

Festivitatea s-a- Încheiat cu un 
bog3t program artistic ta care 
și au dat concursul corul casei 
de cultură raionale din flirtau, 
echipa de dansuri alcătuită din 
bătrini și echipa de dansuri al-

care zgomot sau bubuitură 
fundată ce venea din cînd în 
cînd din adîncurile dealurilor. 'Mi
nerii se aflau la lucru.

Curînd însă, pe coastă apărură '$■ aduce aminte de toate.
licurici vioi, mișeîndu-se Într-Mnul dl?‘re.,Ta.r’u,rJ!e. .obos21na.=e 
parte și în alta. Oamenii din 
schimbul doi ieșeau negri de 
cărbune, dar plini de acea bucu
rie sufletească pe care ti o d£ 
sentimentul muncii și datoriei 
împlinite.

De jos, din vale, urcau alți mU
* s.a. • șj veșnjcu| sa.'

pe care l-a făcut odată fn armată, 
de îmbărbătarea pe care le-o da 
ostașilor locțiitorul politic, de 
vocea moale și blajină a bătrt-

cătuită din tineri de la căminul 
cultural din Flămînzi, orchestra 
căminului cultural din Flămînzi. 
Ansamblul de stat „Doina Mol
dovei" din lași, precum și actori 
ai Teatrului National „Vasile A 
lecsandri" din lași care au reci
tat versuri din Coșhuc șl din vo
lumul „1907“ de Tudor Arghezi

*
Tn întreaga țari au avut loc 

duminică și luni numeroase ma. 
nifestări consacrate aniversării a 
50 de ani de la răscoalele țără
nești din 1907. I_______

Asemenea adunări au avut loc plan Inc 
la Bacău, Constanța, Craiova etc. • cărbune.

De Jos, din vale 
neri. Tradiționalul , 
lut de „noroc bun" se repeta de 
sute de ori. Pașii îndesați ai ce
lor ce intrau In mină dădeau 
ecou galeriilor.

Pe una din aceste galerii, care 
ducea spre sectorul Intii, intrase 
o echipă de tineri veseli și har
nici. Unul din aceștia, înalt și 
spătos, ti îndemnă:

— Hai. băieți, mai repede. Ne 
așteaptă ortacii.

— Mergem, nea Mihăilă. Și să 
știi că dacă și In noaptea asta o 
să muncim ca tn toate dățile, ter
minăm cu planul 23 din stratul 7.

— Toți spuneau că e greu și 
periculos — continuă un alt “ 
năr. Noi insă am izbutit.

„Nouă, greutățile ni-s floare la 
ureche—* — Începu el să clnte

„Slntem tineri, fără de pere
che—* — complectă altul.

— Dacă ridicați nasul prea sus. 
o să vă pun să țineți grinzile pe 
el — se prefăcu miniat Mihăilă.

Calea gîndurilor se frfnse insă. 
Ajuseseră în abataj. Ortacii din 
schimbul al doilea dăduseră peste 

poete de

Responsabilul brigăzii, 
la muncă—

tî-

nilor mineri comuniști, de la care 
a învățat meseria.

Dar de ce nu mal merge bur
ghiul ? Probabil că o stincă s-a 
prăvălit aici cu milioane de ani 
in urmă, de cînd datează și a- 
ceste scoici multicolore din steril.

„Curaj, băietei — se îndeamnă 
el singur. Stînca trebuie stră
punsă*.

Burghiul, confecționat pentru a 
sfredeli numai cărbunele, s-a în- 
fierbintat ca focul. Vlrlul 1 s-a 
tocit Nu mai merge.

„Poate pușcarea ii va veni de 
hac" — se împăca cu gîndul mi
nerul. împreună cu ortacii, um
plu găurile cu astralită. Amorsa-

rea e făcută. Peste astralită se 
îndesară bucăți de cărbune, care 
nu vor lăsa explozivul să sară 
înapoi.

Cele 12 fitile așteaptă amenin
țătoare. încă o clipă și li se va 
da foc.
- Gatal
Fumul degajat de fitile se 

transformă intr-o piclă deasă, 
care întunecă nu numai vederea 
dar și lumina lămpilor cu car
bid. Este usturător și miroase a 
pucioasă.

Mihăilă anunță retragerea din 
abataj. Băieții au plecat spre 
ieșire. Stau la locul de siguranță 
și-așteaptă. Trec minute după mi
nute. Ortacii clipesc des din gene 
Detunătura primei explozii s-a 
produs. Suflul aruncă bucățile de 
cărbune plnă aici. Tinerii nu scol 
o vorbă. Urmăresc detunăturile 
una cite una. In sfirșit, ultima ex 
plozie a Încheiat lanțul celor 12 
pușcături.

De obicei minerii stau locului 
încă 4—5 minute, pfnă ce fumul 
se pierde pe galerii.

De data aceasta, fnsă, Mihăilă 
nu rămase pe Ioc decit un singur 
minut Era curios. Voia să știe 
ce s-a petrecut cu stînca.

Luă o lampă de siguranță, spu- 
celorlați să-l aștepte liniștiți

ION TEOHARIDE
se

Furnal iști i 
și-au îndeplinit
Colectivele de muncitori de la 

furnalele nr. 1, 2 și 4 din Hune
doara care au lansat chemarea 
la întrecere in cinstea zilei de 1 
Mai către toate colectivele de 
furnaliști din fără, și-au îndepli
nit angajamentul luat. Pină în 
ziua de 5 martie ei au dat peste 
plan 5.500 tone de fontă Pro
ductivitatea muncii planificată 
de la Începutul anului și pînă a- 
cum i sporit cu 11,9 la sută; 
prin reducerea prețului de cost, 
jurnaliștii au realizat economii 
In valoare de 1.419 000 lei față 
de 1.000.000 lei cit se consemna
te tn angajamentul lor. In ace-

hunedoreni 
angajamentele

simțitor și

au obținut 
de la furna- 
prim furna- 
loan Bildea

lași timp a crescut 
calitatea fontei.

Succese deosebite 
brigăzile de topitori 
Iul nr. 1 conduse de 
liștii Avram Culda,
și loan Chiroșca care au inițiat 
la începutul anului acțiunea de 
mărire a indicelui de utilizare a 
furnalelor cu cel puțin 10 la su
tă fată de media anului trecut

Pînă la 1 Mai furnallștii hune
doreni s-au angajat să dea 1050 
tone fontă peste plan și să rea. 
lizeze economii prin reducerea 
prețului de cost in valoare de 
450.000 lei.

La gospodăria de stat „Aradul Nou" din re
giunea Timișoara, cele cinci brigăzi de tracto
riști au început munca încă din luna ianuarie, 
îndrumați în permanență de conducerea gos
podăriei — tn special de către tînărul inginer 
mecanic Marinescu — tractoriștii au lucrat 
ogoarele gospodăriei pe rtnd, pe măsură ce se 
zvtntau, astfel că în momentul de față, el ait 
terminat insămlnțarea celor 500 hectare cu cul
turi din prima urgență.

Start! Pocnetul pistolului mai răsună în aer cînd concurenții 
rec peste primul gard...
(Concursul de atletism rezervat școlilor medii)

Gătiți în pag. IV-a ;

f

Desigur, munca aceasta rodnică a adus mul
tor tractoriști locul de fruntași ai gospodăriei. 
Printre aceștia se numără Emeric Gal, Florian 
Luca, Francisc Klug, precum și Marian Stroie, 
pe care-î vedeți in fotografia noastră, Insămlrl. 
țfrid ultimele brazde din prima urgență cu aju
torul unui agregat de trei semănători.

Corespondent 
V. GHIDARCEA

TELEGRAMĂ J 
'CATkE " !i
COMITETUL CENTRAD , i 
AL PARTIDULUI , ,i 

COMUNIST DIN BRAZILIA ,i 
Rio de Janeiro

Cu prilejul cefei de a 35-a i 
aniversări de la crearea Par- p 
tidului Conțunist din Brazilia' 
— avangarda clasei munci- 1 
toare braziliene — vă trimitem 1. 
dragi tovarăși, salutul nostru 
fierbinte de solidaritate fră- 
țească și urarea de a obține 
noi victorii in lupta voastră \ 
pentru libertatea, independen- 1 
ța și bunăstarea poporului 
brazilian.

COMITETUL CENTRAL ' 
AL PARTIDULUI 

MUNCITORESC ROMÎN

Delegafia C.C.al P.M.R, 
la cel de-al XVll-!ea Congres 

al P. C. din Austria
Duminică seara» a plecat spre 

Viena delegația Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Romîn, care va participa la lu
crările celui de-al XVII-lea Con
gres al Partidului Comunist din 
Austria

Din delegație fac parte tova
rășii Gheorghe Stoica și Anton

Breitenhofer, membri ai C.C. al 
P.M.R.

La plecare tn Gara de Nord, 
membrii 
duși de
Ghizela
Bayer le
P.M.R.

delegației au fost con- 
tovarășii Petre Lupu, 

Vass, Pavel Daju, losif 
și activiști ai C.C. al

. J

complect cooperativizat
La numai cîteva săptămînl de la terminarea cooperativizării 

raionului Adamclisi, încă o veste vine să încununeze munca des
fășurată de organele de partid și de stat din regiunea Constanta, 
a deputaților, mecanizatorilor din S.M.L.uri, colectiviștilor și 
întovărășițllor fruntași — COOPERATIVIZAREA IN ÎNTRE
GIME A AGRICULTURII RAIONULUI FE1EȘT1 ACESTA 
ESTE CEL DE AL 9 LEA RAION DIN ȚARA COMPLECT 
COOPERATIVIZAT.

De la începutul anului și pînă acum, In gospodăriile agricole 
colective și întovărășirile agricole din raionul Fetești au intrat 
peste 6.100 familii de țărani muncitori, dintre care numai in luna 
martie peste 3.000 de familii.

In această perioadă s-au înființat încă 35 de întovărășiri agri
cole. In prezent, cele peste 18.100 familii de țărani muncitori din 
raionul Fetești, unite în 39 gospodării agricole colective și 74 
întovărășiri agricole, muncesc cu rîvnă pentru terminarea la 
vreme a lucrărilor agricole de primăvară și pentru consolidarea 
economico-organizatorică a gospodăriilor colective și întovărăși
rilor agricole din raion.

IIMIJITIA NI-E DBAGA
0 întilnire prietenească la Colțul Festivalului

Pace și prietenie — Mir 1 
drajba. Garoafe albe, roșii, mtțA- 
te, multe flori, cuvinte înflăcă
rate, rostite din inimă — toate 
acestea au Intimpinat pe prie
tenii dragi, comsomoliștii, veniți 
in vizită la tinerii Fabricii de 

Bucu-medicamente nr. 1 din 
rești.

Ca niște gazde bune, ____
au arătat in primul rind oaspe
ților fabrica. Și aici, in casa lor, 
le-au arătat — cu justificată 
mîndrie — fiecare col|ișor de 
muncă și au răspuns cu compe
tență multor întrebări, dacă vreți 
de strictă specialitate, chiar in 
limba în care au fost întrebați. 
Nu-i nici o mirare, de altfel, 
deoarece mulți dintre tinerii fa
bricii și-au insușiL cu multă 
străduință și însuflețire, limba 
prietenilor dragi, din a căror ex. 
perință învață mereu, cu perse, 
verență.

Clnd oaspeții au ajuns In sec
ția ambalaj — secție a tinere
tului — de Ia mesele de lucru 
fetele s-au ridicat, au ovaționat 
puternic, îndelung, cîteva minu
te. S-au aplaudat reciproc oas. 
peți și gazde.

—Vizita In fabrică a luat sfîr- 
șit In entuziasmul general, ti
nerii s-au Îndreptat spre „Col
țul Festivalului*. Aici muzica a 
unit parei mai mult oaspeții și 
gazdele, i-s făcut să se simtă

tinerii

mai aproape, mai prieteni. For- nești și rusești pe care le cunosc 
ma.Uile.rie balalaici ri----- ■'“*
ușoară ale Ansamblului 
au fost translatorii cei mai fideli 
ai sentimentelor tinerilor Și dacă 
pînă la dans a mai fost timidi
tate, de aici încolo inimile s au 
deschis.

într.un colt. comsomolistul 
Alexandr Firsov discută cu cîte
va fete gureșe. Cuvintele romi-

iatelxapă
_____ mai bine 

s-au injt-les cind o zgitie de fată 
a șoptit ceva orchestrei a flutu
rat o batistă și... I a scos pe Sașa 
in mijlocul „Periniței". De aici, 
de la perinița veselă și antre
nantă, intrată in tradiție, dansul 
s-a Însuflețit..

■lui C F RÎ destui de i

Numeroși tineri au muncit pentru 
înfrumusețarea Bucureștiului

V-ați plimbat vreodată, tn- 
tr-o seară luminoasă și caldă de 
vară, în Parcul de cultură și o- 
dihnă? Dacă sînteți bucureșteni, 
nici nu mai e nevoie să răspun
deți : n-ați scăpat de vraja lu
minilor multicolore oglindite în 
lac, de obsesia susurului melo
dios al fîntînilor arteziene, de 
atmosfera aceea îmbătătoare, de 
buna dispoziție colectivă.

Undeva, aproape de intrare, pe 
două bănci alăturate, un grup 
de studenți cînta aproape în fie
care duminică sea
ră. Aveau cu ei o 
ghitară sau un acor
deon, sau poate 
simple muzicuțe. 
Nu știm dacă erau 
mereu aceiași sau 
de fiecare dată alții. 
Știm numai că me
lodiile lor dragi a- 
veâu ceva nespus 
de poetic, că trecă
torii se opreau și-i 
ascultau tăcuți, din
colo de boschete, neîndrăznind 
să-i tulbure și plecînd întot
deauna cu regret cînd trebuia' 
neapărat să se întoarcă acasă.

Intr-o asemenea seară, căreia 
se părea că nimic nu-i poate îm
prăștia farmecul, un astfel de 
grup de studenți s-a pomenit, 
din senin, atacat de niște tineri 
răsăriți de nu se știe unde. Melo
dia și convorbirile șoptite s-au 
frînt. îmhrînceli, pumni, 
turi, scandal. Atacanții

' mulți și brutali, rezistența 
care o întîmpinau de la niște oa
meni ca treziți din somn —

nulă. Studenții, ușor răniți, au 
fost duși la spitalul de urgență 
și agresorii, simțindu-se puter
nici șl bine dispuși ca după o 
victorie sportivă, s-au retras de 
pe terenul de luptă.

In același timp o fată se plîn- 
gea că a fost aruncată în lac, 
responsabilul teatrului de vară și 
personalul instituțiilor de cultură 
din parc se plîngeau că nu pot _______ _________________
lucra din pricina unei bande de 'celor 25 de tineri implicați în 
huligani care tulbură liniștea ce- procesul de huliganism, 
tățenilor veniți să-și “petreacă în Cei mai mulți dintre membrii

Tn cartierele Pantelimon, Par
cul Libertății. Pieptănari, sau pe 
malurile Dîmboviței, puteau fi 
văzuți duminică sute de tineri 
care odată cu primele raze ale 
soarelui au venit in număr mare 
pentru a-și aduce aportul lor la 
înfrumusețarea Bucureștiului. Pe 
malurile bătrtnei Dlmbovițe, unde 
htrtiile șl gunoaiele rămase după 
topirea zăpezii dădeau un aspect 
puțin estetic ierbii care a Inceout 
să c'ească, peste 100 de 'tineri 
de la școala tertilă-nielărie. Im- 
părțițl In grupuri, au trecut la 
curățirea malurilor.

La aceeași oră matinală, fn 
Parcul Libertății numeroși tineri 
din raionul N. Bătcescu lucrau 
intens la o operație de demolare 
care spre ora 12 le-a oferit sa
tisfacția unui rezultat îmbucură
tor : 160 de metri cubi de zidă
rie demolată.

Și străzile cartierului Pieptă
nari au cunoscut roadele entu
ziasmului tineresc. Dis-de-dimi- 
neață. locuitorii străzilor acestui 
cartier au putut vedea zeci de

tineri tn grupuri mal mici sau 
mai mari, înarmați cu lopeți, care 
au Inceout să muncească pentru 
nivelarea și curățirea străzilor. 
Bilanțul încheiat la sflrșitul 
torva ore de muncă susținută a 
consemnat o cifră care a bucurat 
tn egală măsură atit pe tineri, 
cit și locuitorii străzilor: peste 
1.200 metri pătrațl de străzi ni
velate și curățite.

Nici șantierul de construcții 
de locuințe din cartierul Pante
limon nu a fost lipsit duminică 
de prezența tinerilor din raionul 
23 August veniți tn număr de 
aproape 300 la muncă voluntară 
pentru curățirea șantierului.

Cele cîteva exemple de mal 
sus vădesc tn modul cel mal eloc
vent entuziasmul cu care tinerii 
din Capitală răspund inițiativei 
celor din Bacău. In cursul săp- 
tămînii acesteia — Săptămîna 
Mondială a Tineretului — mii de 
tineri din Capitală vor presta 
muncă voluntară pentru înfrumu
sețarea și curățenia orașului 
București.

ziatului, au pricinuit multe clipe cerni au fost probabil simple 
nzzlinioiitn /'olAlo^lln. —7._ —___ j flU

---- pus frîu, pe urmă au prins 
gustul obrăzniciilor sistematice, 
al forței brutale. Băieților astfel 
formați nu le-a trebuit decit o 
seînteie pentru a se constitui în- 
tr-o gașcă de huligani. Scînteia a 
fost Udrea Simion, un băiat de 21 
de ani, venit din alt cartier, des
pre care, în fond, nu știau mai 
mult decit că are 21 de ani și nu 
muncește nicăieri. Acesta a or

ganizat grupul de 
huligani și a f 
părțit atribuțiile.

Băieții înșiși nu 
concepeau grupul 
lor ca o prietenie 
tinerească, ci se de
numeau 
gătoare 
știentă 
„Gașca 
NavăV*. 
te regulile nescrise 
ale unei „găști“, cu 

toții aveau porecle: Carabină, 
Criză, Pisică, Mambo, Pițigoi, 
Rățoi, etc.

La proces, alături de băieți 
apar și trei fete. Una este recla
mantă și se numește lacoblovici 
Cornelia. Ea este victima, per-

ILEANA POPOVICI
EVA SZILAGYI

neliniștite cetățenilor ce au avut slums proaste cărora nimeni 
nenorocul să le fie în preajmă le-a pus frîu, pe urmă au p 
în timpul activității lor. Cerce
tările întreprinse în urma repe
tatelor reclamații au dat naștere 
unui voluminos dosar. Cele peste 
600 de file conțin reclamații, nu
meroase declarații, interogatorii, 
depoziții, adeverințe etc. menite 
să constituie actul de acuzare al

AU JIGNIT
SOCIETATEA

t

îm-

cu respin
și incon- 

mîndrie 
Șantierului 

După toa-

lovi- 
erau 

pe

chip plăcut cîteoa ore libere. Sub 
pretext că jucau șah sau că ci
teau, aceștia se adunau la ciul), 
la bibliotecă, pe terenul de sport 
și jucau barbut, jigneau oamenii 
din jur, vorbeau urît între ei, 
provocau scandaluri. Cercetările 
miliției, care au pus capăt acti
vității bogate a acestor huligani, 
au dovedit că agresorii sini unii 
fi aceiași cu cei care, uneori in 
grupuri mai mici, alteori cu toții 
împreună au tulburat ordinea 
publică, au provocat scandaluri 
în parc, au stingherit buna des
fășurare a programului teatrului 
de vară, au deteriorat bunurile

grupului de huligani s-au născut 
și au crescut în cartierul Herăs
trău, în vecinătatea Parcului de 
cultură și odihnă. Părinții lor 
sînt oameni muncitori și cins
tiți. In aspectul exterior al vieții 
lor de familie nimic nu indică 
că au dat greș în creșterea co
piilor.

*

Cum și de ce s-a născut to
tuși atunci acest grup rău inten
ționat, răufăcător ?

Procesul acesta complex este 
foarte greu de explicat. La tn-

Nu e ușor să devii un bun inginer de mine. Studenții de la 
Institutul de mine „Gheorghe Gheorghiu-DeJ" din Petroșani au 
toate posibilitățile pentru a deveni cadre cu o înaltă calificare.

Fotografia noastră ne oferă un aspect din laboratorul de ex
ploatări minere Conferențiarul inginer Nicolae Lețu explică 
pe machetă, unui grup de studenți din anul IV, o metodă de 
exploatare.

l

♦



RASPLATA
celor mai buni
însemnări pe marginea etapei finale a celui de al IV-lea 
concurs ale echipelor de teatru de amatori de la sate

Sala Teatrului C.C.S. Intr-o 
atmosferă caldă, sărbătorească, 
a avut loc aici, duminică dimi
neață, premierea celor mai bune 
formații artistice prezente la fi
nala celui de-al IV-lea concurs 
al echipelor artistice de amatori 
de la sate. întreaga sală era 
cuprinsă de animația specifică 
evenimentului. Aplauze îndelungi 
însoțeau urcarea premiaților 
pe scenă. Satisfacției spirituale a 
acestor amatori li s-a adăugat 
încă una — materială: premii 
în bani, truse pentru, machiaj și 
acordeoane...

*
Actualul concurs pe țară, des

fășurat de-a lungul unei săptă- 
tnîni încheiate, evidențiază în 
primul rînd uriașa dezvoltare a 
mișcării, artistice de amatori în 
mediul sătesc, creșterea nivelului 
interpretativ a] echipelor, care 
răspunde exigențelor artistice 
sporite ale maselor largi de oa
meni ai muncii din țara noastră.

Teatrul, cea mai înaltă cate
dră de educație, cea mai convin
gătoare tribună — după cum 
spunea artistul poporului C. An- 
toniu, președintele juriului — a 
atras peste 5.000 de echipe să
tești în acest concurs. Mai eloc
vente însă și dectt această cifră, 
sînt marile progrese înregistrate 
de interpreții amatori, față i 
concursurile precedente. Numai 
pentru faza republicană a actua
lului concurs au fost selecționa
te 23 echipe de teatru și 9 tea
tre de păpuși de pe lingă cămi
nele culturale sătești și colțurile 
roșii dfri gospodăriile colective, 
28 echipe de teatru Și 6 de tea
tru de păpuși ale caselor raiona
le de cultură și căminelor cul
turale orășenești, precum și 37 
de recitatori și cititori artistici.

★
O constatare generală asupra 

fazei republicane a celui de-al 
IV-lea concurs implică conside
rații și impune tragerea cîtorva 
concluzii menite a sta în atenția 
echipelor artistice pentru activi
tatea lor viitoare.

O dată încheiat concursul, nu 
înseamnă că formațiile artistice 
trebuie să intre „tn concediu" ; 
dimpotrivă, ele trebuie să-și con- 
tiriuie munca cu și mai mult a- 
vînt, să marcheze de aici înain
te un progres continuu spre a 
ajunge la un nivel de pregătire 
care să le apropie tot mai mult 
de profesioniști. Concursul a re
levat echipe de teatru care au 
atins deja — am putea spune — 
adevărate performanțe în acest 
sens. Nu este o întîmplare că 
echipele dramatice din Budișteni, 
regiunea Pitești (cu piesa „GAR
DUL" de T. Vornic), din Tecuci,

ERQlhABATAJULUl
Ariciul ne prezintă

| (sceneu «ritic«>

• ••

regiunea Galați (Casa de cultu. 
ră raională — cu piesa ..IMPAf’ 
RAT1ȚA LUI MACH1D0N" de Ta 
Vornic și I. Postelnicul, din Pe- 
retu, regiunea București (cu pie
sa „BOIERI ȘI ȚARANI" de Al. 
Sever), etc. au fost premiate. Se 
poate vorbi cu certitudine despre 
suceesel.e frumoase pe care le-au 
repurtat și echipele artistice ale 
caselor raionale de cultură „Pe- 
tSfî Sandor”, ,.Gh. Gheorghiu- 
Dej", „Grivița Roșie" și „Baruh 
Berea" din București, teatrele de 
păpuși din Oltenița regiunea 
București, Bățanii Mari. Regiu. 
noa Autonomă Maghiară, cămi
nul cultural „T Vladimirescu* 
din Craiova, cel din Bistrița, re
giunea Cluj și altele.

Acolo unde între căminele cul
turale și artiștii profesioniști s-a 
stabilit o colaborare susținută și 
permanentă, rezultatele bune au 
fost evidente. La reușita spec taj 
colelor acestor echipe s-a adău
gat în același timp și orientarea 
în direcția alegerii repertoriului 
și distribuirea rolurilor. Este cu
noscută contribuția pe care o 
dau la promovarea tinerelor ca
dre de artiști amatori Teatrul 
de stat din Pitești, teatrele „C. 
Nottara". „Municipal" etc. din 
Capitala ori artiștii profesioniști 
din regiunea Stalin. Nu același 

de' lucru se poate spune despre re
giunea Iași unde contactul între 
mișcarea artistică de amatori și 
profesioniști a fost foarte slab.

Trebuie remarcat faptul că 
unele regiuni cum este regiunea 
Stalin, au valorificat cu acest 
prilej folclorul local. Echipa de 
teatru a căminului cultural din 
Rășinari, raionul Sibiu, care a 
pregătit piesa „Nunta ciobăneas
că" de Cornel Dragoman, cu 
ilustrații muzicale pe teme popu
lare locale în prelucrarea Iui Gh. 
Șoima, a izbutit să înfățișeze pe 
scenă in mod pitoresc viața sa
tului. Jocul și cîntecul popular au 
fost folosite și interpretate cu 
6ucces de către artiștii căminu
lui cultural din Rășinari. Demn 
să rețină atenția este și faptul 
că repertoriul ales a corespuns și 
specificului, cerințelor locale și 
posibilităților colectivelor artisti
ce respective, în componența că
rora intră mai mult tineret.

Premierea în plus a 10 inter- 
preți, 9 recitatori și cititori ar
tistici, numeroase mențiuni și 
premiile speciale acordate — 
conferă încredere tn afirmarea 
artistică, în exigența artiștilor 
amatori de la sate. In inepuiza
bilele posibilități creatoare ale 
poporului nostru ridicat Ia cul
tură în anii puterii populare.

I. MIHUȚ

UNTAȘP 
pe ramură de producție

Ministerul Industriei Petrolu
lui și Chimiei și C.C. al Sindica
tului muncitorilor din petrol, chi
mie și gaz metan au decernat 
pentru a treia oară consecutiv 
Steagul roșu de întreprindere 
fruntașă pe ramura chimie anor
ganică și prelucrătoare. Combina
tului chimic „I. V. Stalin" din ora
șul Victoria pentru realizările ob
ținute în semestrul II al anului 
trecut. In perioada pentru care a 
fost decernată această distincție 
planul producției globale a fost 
depășit cu 16,94 la sută, iar pla
nul producției marfă cu 20,38 la 
iută. Productivitatea mu icii 
crescut tn această perioadă 
16.86 Ia sută față de plan 
prețul de cost a fost redus 
22,34 la sută față de 18,51
sută cît era planificat. Printr-o 
justă folosire a materiilor pri
me s-au obținut economii de pes
te 1.343.000 lei. In semestrul II 
«1 anului trecut, muncitorii chi- 
miști au realizat beneficii peste 
plan în valoare de peste 4.300.000 
lei

Pentru realizările obținute în 
ultimele șase luni ale anului tre
cut colectivul uzinei „1 Mai" 
Ferdeziu a primit Steagul roșu 
de întreprindere fruntași pe ra
mura metalurgiei neferoase și ex
tracției miniere pentru industria 
chimică

Alte 4 întreprinderi din indus
tria alimentară au primit sîmbătă

a 
cu 
iar 
cu 
la

și duminică Steagul roșu de în
treprindere fruntașă pe ramură 
de producție. In sectorul indus
triei laptelui, Steagul roșu a reve
nit colectivului de la I.C.I.L.- 
București.

In celelalte sectoare, întrece
rea pentru cucerirea Steagului 
roșu a fost cîștigată de fabrica 
de zahăr Arad, Întreprinderea re
gională de industrializare a căr
nii — Galați și de întreprinderea 
de vinuri și produse alcoolice — 
Focșani.

In industria electrotehnică
Steagul roșu de Întreprindere 
fruntașă pe ramură pe cel de al 
doilea semestru al anului trecut 
a fost decernat colectivului între
prinderii „Electro-Banat" din Ti
mișoara.

/
l s

/Mie d^â^eriei lese îa de Tinicfugerie și nimic mai

itdniriMnul cu nr. 2164 ?u vreau să-mi re, 
lui mecaa»sSl1coope-._ 
grre MoregSȚ' lullin' Morega (rîzinJ', 

Zachiu. Dumitru Dumitrescu și nu tpunem qltf& 
f! ț IropJ-ietarul mașinii ? piof. Con reparațiilu mari e

irul li 
iheort

: — Bine dar
repar complect

stantin Nicolescu, cercetează cu 
fața atenție automobilul).

Gheorghe Morega : — E Mr- 
buită rău. Trebuie schimbată

fnd) : — Nici noi 
■> Numai 
) facem...

★
La G.A.S. Odobeștl a avut loc 

duminică festivitatea decernării 
steagului de gospodărie agricolă 
de stat fruntașă pe țară în ramu
ra viticolă, pe anul 1956,

Printre succesele pentru care 
muncitorii gospodăriei au obținut 
această distincție se află depăși
rea cu 2.300 kg. a producției me
dii de struguri, planificată la 
hectar. Anul trecut, gospodăria 
de stat din Odobești a realizat 
peste plan 2.100 tone de struguri 
și beneficii peste plan în valoare 
de 5.580.000 lei. Muncitorilor gos
podăriei li s-au atribuit premii în 
valoare de aproape 500.000 lei.

ARICIUL (postai în 
cortinei) :

Vă previn. Să nu vă lisați _
tnțeiați de titlu. tn fața iumnea- cutia de viteze, revizuit moio- 
voastră nu se va prezenta trio ru^ modificat sistemul de trac- 
Grigoriu, tozețini sau Armonia, tiune. plus mărunte reparații de 
N urnele eroilor 
zut pină a 
și aici cel 
de, mină. Departe de-ai ■••M.n- I 
Ha de a smulge aplauze f/tde- 
tice. Și fie vorba intre noi. nu 
e de loc plăcut să te prezinți 
publicului cu „numere- care 
s Urnesc reacții asemănătoare 
cu cele provocate de pre
zența paraziților de lemn. Și 
fiindcă am alunecat pe panta 
mărturisirilor, mă simt obligat 
să precizez. Detestabila insectă 
a servit drept model celor trei 
eroi. Există doar o singură di
ferență : „modelul" preferă să

, roadă de veacuri nervurile mo- 
, bilelor vechi iar epigonii lui, 
, mecanicii Gheorghe Morega, 
i Iulian Zachiu și Dumitru Du- 
! mitrescu au simțit o atracție 
i irezistibilă spre atelierul 5 al 
, cooperativei „Automobilul" din 
, București. Aici, așa cum era 
iți de așteptat, s-au cuibărit în- 
i tr-un loc dosnic la o secție unde 
, ochii de gospodar ai consiliului 
i de conducere se abat, din pă- 
icate, destul de rar. 
i Și prezentările fiind încheia
te îmi revine o singură coman-

' dă: să se tragă cortina !

in urge-it

morega — Nu e
tocmai așa de simplu. Crezi că 
mașina du mit ale e singura & 
reparai ? Ehei, ptnâ să-i vină 
rîndul mai avem de executat 
destule comenzi vechi. Așa esre, 
la noi... Trebuie să-și facă sta
giul. Totuși... mai depinde și de 
mata.

Clientul: — De mine ?
Gheorghe Morega : — (cerce

tează în treacăt fețele colegi'^r 
săi, care-i fac semne discrete 
aprobative) — Da. Cred că md 
pot bizui in cuvîntul du mi tale ?

Clientul : — Desigur, desi
gur.

Gheorghe Morega : — Fie! 
Să dăm cărțile pe față. Coope
rativa este asaltată zilnic de 
comenzi Pentru aceasta, lucră
rile mari, complicate sînt plani
ficate tîrziu. Dacă doriți ca 
mașina să intre de mline in lu
cru trebuie să folosiți o șme
cherie : In cererea de comandă 
să menționați cît mai puține 
defecte. Ci te va mici reparații

Despre plictiseală

Intr-o duminică după amiază 
mergeam pe șoseaua principală 
a comunei Drăgănești-Olt, re
ședința raionului cu același 
nume. M-am intllnit cu mai 
mulți tineri. Stăteau de vorbă. 
I-am întrebat cum se vor dis
tra in după amiaza aceea 
Mi-au răspuns cu supărare: 
„Cum să ne distrăm ? Mai 
bine intrebați-ne cum o ducem 
cu plictiseala I"

Priveam curios la acești ti
neri și nu știam la ce se referă, 
de vreme ce-mi spuneau că se 
plictisesc. In cele din urmă, am 
aflat că de mai multă vreme, 
tinerii din comuna Drăgănești- 
Olt nu se pot Intilni la căminul 
cultural pentru a »e întrece la 
vreun joc de șah. sau să as
culte emisiunile de radio. să 
«ițească vreo carte, să asculte 
znoavele vreunuia maj șugubăț 
sau chiar să danseze. Ei atri
buiau această lipsă de activi
tate în orele lor libere sau în 
zilele cele de sărbătoare, direc
torului căminului cultural, to
varășului Pavel Constantines- 
cu Spuneau tinerii: „Cu un 
astfel de director păcat că a- 
vem in comună un cămin cul
tural".

Nepăsarea tovarășului Pavel 
Constantinescu. inactivitatea sa 

. Indignează pe tinerii care vor 
să petreacă timpul liber cu fo-

I

Tehnicienii și muncitorii cooperativei meșteșugărești ,.Zorile 
Roșii" din Oradea realizează noi modele de covoare persiene. 
Pe lingă secțiile de covoare, cooperativa mai are și o secție 
de Jucării, (in luna ianuarie, față de sarcina planificată de a 
se reduce prețul de cost cu cu 2,15%, colectivul cooperativei 
a redus prețul de cost cu 4,13%).

In fotografie : Operatoarea Ecaterina Pop, din secția păpuși | 
lucrează la un nou model de păpuși.

* > (Urmare din

n lb
le

lumina lămpii deveni 
ce mai mică, apoi se 
nărui rămase în întui

„Ei, fir-ar să fie 1 
aer" — își spuse el.

Deodată, în <nărR-jfcnți un mi, 
ros ciudat, fel părea-că miroase 
ba a cărbune, ba a petrol. înfri
gurat, se lipi cu spatele de pe
retele galeriei și înainta de-a 
lungul iui. Fruntea i se umplu 
de bobite de sudoare ce se scur
geau nepăsătoare pe obraji. Cu 
mineca salopetei le șterse și. con 

I tinuă să înainteze. Tfmplele în
cepură să i se zbată puternic. 
Simți că îl loveau parcă niște 

j ciocane în cap, dar nu dezarma.
Orbecăind mai departe, ajunse la 
locul de muncă. Tușea des din 
cauza fumului, a acelui gaz ciu
dat, și respira adine aerul, cu 
toată gura deschisă.

1 Pipăi apoi bucățile de cărbune 
se urcă pe ele și încercă să vadă 
ce este cu stînca. Ajunse la ea. 
O pipăi și o cuprinse in brațe.

I Era ca un tub rotund. Socoti au
tomat că are o grosime de a- 
proape 80 de centimerti. Un sî- 
s|5t ca al unui gînsac ieșea din

' aces : tw 
I „Gura 
’ sonda !“ 
I gerâtor. 
j Fugi înapoi 
| picior, căzînd.

se Urască pfnâ găsi din nou pu- 
tere să se ridice. își încleșta pu- 
ternic fălcile și sprijinindu-se de 
zid o luă din nou la fugă prin 
întuneric. Cînd zări în depărtare 

I sclipirile lămpilor ortacilor săi, 
j încercă sâ strige la ei. In piept 
, și în gîtlej îi pătrunsese parcă o 
lamă de cuțit. Nu se lăsă, dădu 

! un chiot Tovarășii îl auziră și îi 
săriră în ajutor.

— Stingeți lămpile cu flacără ! 
Avem gaz de sondă. Dar stați, 

'oameni bupi, nu fugiți 1 Avem _ r
•! aici tovarăși, oameni. Pe eî cum apropia și odată 

îi lăsăm ? Rămîcețl l $i.« și a- 23 August.

că > 
______ _____ ______ - pe h 
cont particular. Avem nevoie să a 
ne furnizezi un motiv legal de > 
a băga mașina în atelier. Res- / 
tul ne privește numai pe noi. \ 
fn definitiv nu aveți ce pierde. ■ 
Vă reparăm mașina iute și tn a 
privința prețului^, ne vom tnțe- a

r Ataru» * 
icae. q
- TiUi 
dz az (

gri 
sd nu dna de i

GhMrghe M 
Noi nu 

de ieri, in cooperativă.
Clientul (cu îndoială) : — d 

Dccă svtmeți dumneavoastră J 
așa voi face.. Numai să nu dau 
de vreun bucluc.

(intrind cu mare zar- y 
vă în scer.â se adresează publi- v 
cului): — 5* de ce i-a fost frică, . 
nu a scăpat. Pînă Ia urmă ctien- \ 
tul a reclamat că reparațiile y 
executate de cei trei cooperatori * 
au fast de foarte proastă caii- \ 
tate, cerind sancționarea lor. \

Cu toate că de atunci s-a 
scurs destuii vreme, consiliul 
cooperativei nu a luat nici o 
măsură împotriva vinovațUor și 
nimeni tncă n-a încercat să afle 
de ce consiliat a uitat atelierul 
5 necontrolat. Iar In privința 
prof. C-tin Nicolescu sperăm că 
Jecfia" primită îl va ajuta 
atlt pe el, cit și pe alții, ca altă 
dată să nu mai încurajeze pe 
cei care ' ' ' ' '
populară.

Aricfuî
Pentru

> f,

o grosime de 
centimerti. lin

ib uriaș
i de s

— ti

prezentator, 
conformitate.

D. PAUL

încalcă legalitatea

și se lovi la un 
Continuă apoi să

...Același responsabil de brigadă în ceasurile de odihnă, 

lergați din abataj în abataj. Să 
iasă întîi toți ortacii afară !

Gazul fîșîia, se tîra pe galerii, 
dar membrii brigăzii de tineret 
nici nu-l simțeau parcă. Repede 
dar calm, ei treceau din loc în 
loc de muncă, prevenîndu-și tova
rășii. Ultimii care ieșiră din mină 
au fost utemîștii din brigada 
Mihăilă. La ieșirea din galeria 
coastă, ortacii îi îmbrățișau 
recunoștință.

A doua zi cei ce intrară 
măștile de oxigen constatară

lui 
de 
cu

cu 
__ ___ - „ că 
intr-adevăr în acel loc se afla o 
sondă părăsită de capitaliști, 
foștii exploatatori, căreia nici nu-i 
puseseră dop de ciment pentru a 
împiedica gazele să iasă.

♦
Despre sondă, muncitorii n-an 

știut nimic. Dar cineva tot 
știut.

Cine ? Cum ? Iată :
...Era In anul 1944. Frontul 

cu el ziua
se
de

a dan- 
asculta

celor 
se im-

APOSTOL GH.
Prim secretar al Comitetului 

raional U.T.M,

și inactivitate culturală

pardesie, taioare de temei in colorit diferit, ro
chii in carouri, camgarn etc.

In fotografie; tînăra Constanta Deodoran din 
secția filatură (carde) in timpul lucrului.

Foto: Agerpres

Prunavara a găsit colectivul fabricii „Postă- 
văria Romina" din Capitală antrenat in munca 
de creare și executare a noilor modele de țesă
turi. Primele rezultate sint îmbucurătoare : au 
fost realizate 16 noi modele de țesături pentru

văile locali- 
J-se lăsa 
,automobil 

inși in 
deaȘl și 

iri la o

los; ei cer ca sfatul popular ra
ional să ia cuvenitele măsuri 
pentru ca in timpul ce! mai 
scurt căminul cultural să fie 
redeschis, avînd un bogat și 
variat program de activitate 
și bineînțeles un director nou.

Folosesc acest prilej și amin
tesc sfatului popular raional și 
in mod deosebit tovarășului llie 
Dumitrescu, șeful secției cultu
rale că în multe comune din 
cuprinsul raionului, cum ar fi 
Văleni, Băcălești, Sprincenata 
și altele, activitatea desfășura
tă de directorii căminelor cul
turale nemulțumește pe tinerii 
țărani muncitori. De multe ori. 
căminele culturale din comune
le mai sus amintite sint inchise 
cu săptăminile. Bibliotecile nu 
sint inzestrate cu ci^Ul^xerute 
de către cititoți. 
posibilitatea tinerilor de 
sa, de a petrece, de a 
conferințe etc.

Desigur că in urma 
scrise aci măsurile care
pun vor trebui să aducă o Îm
bunătățire simțitoare a activi
tății tuturor căminelor culturale 
din cuprinsul raionului Drăgă- 
nești-Olt

(Urmare din pag. l-a) 

ioana care a fort aruncată în lac 
intr-o frumoasă seară de vară, 
~ așa, numai pentru ,<dirtracția“ 
derbedeilor. Alta este Boieria A- 
lextmdrina-Dida, o ființă imorală, 
arătată cu degetul de întregul 
cartier, care apare în proces in 
chip de martoră. Cea de a treia 
este inculpată și se numește Flo- 
ricel Ștefania. Puțini oameni o 
cunosc însă sub numele ei ade
vărat care apare numai în acte
le oficiale. In cartier e cunoscută 
sub tot felul de porecle ca „Mas
ca", „Apare yi dispare" etc. De 
fapt toate trei sînt prietene și 
fac parte integrantă din grupul 
huliganilor. Doar o întîmplare 
izolată le-a adus în roluri atît de 
deosebite, rupînd tradiția mani
festărilor lor, altcum detestabile 
decît ale băieților. Situația pe 
care și-au creiat-o aceste fete 
este nespus de tristă.

Dar nimănui, nici fetelor și 
nici băieților nu li se pot acorda 
circumstanțele inconștienților. 
Nici copii nu mai sînt: 17, 18, 
19, chiar 20 de ani — asta e o 
vîrstă cînd i se poate vorbi tînă- 
rului de la egal la egal, cu pre
tenția de a obține de la el un 
răspuns rațional. Pe plan social 
și uman, drepturile lui sînt im
portante ; de ce atunci i s-ar 
cere mai puțin, de ce i s-ar tolera 
unuia sau altuia să arunce cu 
noroi în obrazul societății care-l 
respectă ?

Este deci logic să întrebăm cu 
toata seriozitatea pe fiecare dia 
cei 25 de tineri, indiferent ae 
virsta și de rolul pe caire-l avea 
în „gașcă", pe frații Săndulescu, 
utemiști. ca și pe Duțd Dumttm, 
pe înrăitul infractor Ion Ancuța 
ca și pe nevirstnicul Nicolae Șer- 
ban care s-a amuzat ca la un 
film de aventuri: cum de poți 
susține că nu ți-ai dat seama pe 
ce drum ai apucat ? Cum de ți 
s-au părut simple glume acțiuni 
atît de inumane și antisociale, 
cum de nu ți-ai dat seama că 
brutalitatea te-a coborît în rtn- 
dul animalelor?

Tabloul grupului fără căpătii, 
rătăcind pe aleile parcului cu 
hainele In dezordine, 0« ile
truse pînă peste urechi, nd
și hohotind, â scîroit pe mulți

vizitatori. Cu putină luciditate 
oricare dintre ei putea să ob
serve că sint priviți cu ură și 
dispreț, cu revoltă de fiecare om.

Voi insă, huligani inrăiți, ați 
sfidat revolta și disprețul cetă
țenilor, complectind fi amplifi- 
cind ei de zi trăsăturile bestiale 
care se născuseră în voi...

Există o anumită voluptate a 
celui care nu cunoafte decit no
roiul și nu-l interesează transpa
rența cerului albastru, de a-și 
murdări ți albul ochilor, de a cu
noaște toate urîțeniile mitului 
viscos ți negru, de a-l lăsa să-i 
pătrundă în suflet. Băieții din 
„ga,ca' aceasta au văzut că oa
menii trăiesc altfel decit ei, mai 
frumos, dar s-au făcut că 
văd, au auzit că oamenii-ți 
besc altfel, cu respect, dar 
făcut că nu aud. Cuvintele

nu 
vor- 
s-au 
tri-

Peste dealurile șt văil< 
tatii Filipeștii de Pădure 
seara, cînd dintr-un i 
verde coborîră pttru in: 
haine de piele. Urcară dej 
găsiră cîtiva muncitori 
sondă. Pompa minată de electro
motor smulgea măruntaielor pă- 
mîntului ultimele picături de 
petrol.

— Hei, Fritz, bună seara ! 41 
se adresă unul, din cei patru c^( 
mai apropiat de ei.

— Să trăi ti, domnule colonel !
— Ne-ai comunicat că sonda 

nu mai dă atît-a petrol cî-t ne 
trebuie nouă, nu ?

— întocmai domnule colonel!
— Astupati-i gura și jos cu 

schelăria. Vom monta turla în 
altă parte.

— Trebuie pus un dop de ci
ment în zona gazelor. ’ 
știți, dedesubt e mină...

— Dobitocii le ! Te-am
noi să faci asta ?

Dimineața turla sondei 
era acolo. Pe capacul 
nemții puseseră pămînt

Peste cîtva timp, pe 
asfaltată gonea aceeași 
verde încărcată cu 2___
hîrtii. Capitaliștii furaseră și du
ceau cu ei spre apus toate pla
nurile sondelor petrolifere.

Timpul a depus frunzele toam-, 
nei peste sonda astupată cu

I mint. Au venit apoi zăpezile 
nii, dezghețurile primăverii, flow 
le lunii mai. Și sonda a dispărut. 
Nimeni nu a mai dat de urma 
ei. Petroliștii plecaseră în alte 
localități. Au trecut ani și ani 
de-a rîndul.

Cei cu tnîinile ucigașe nu în- 
timplător făcuseră acest lucru. 
Ei știau că odată cu armatele 
eliberatoare poporul va deveni el 
adevăratul stăpîn al uriașelor bo
gății naturale — petrolul și căr
bunele de sub dealuri

Planul lor însă a eșuat. Peste 
12 ani, tînărul miner Mihăilă, 
cu brigada sa, a învins.

★
De la această întîmplare a 

trecut puțin timp. Eroul nostru 
lucrează cu același avint. Prin 
brigada sa au trecut mai bine de 
50 de tineri care s-au calificat 
ca buni mineri. Uții din ei au 

J mai înalte, 
să-și satisfajj

Altfel..,

rugat

nu mai 
coloanei

șoseaua 
mașină 

dosare și

Majoritatea lor au absolvit, cu 
chiu cu vai, patru sau 
profesionale. Literatura, 
teatrul, i-a lăsat indif 
aceea, „distracțiile** lor
pecete urîtă, dezgustătoare.

★

In timpul dezbaterilor înde- și prieteniile copiilor lor sufi- 
lungate și dificile ale procesului 
bandei de huligani s-au găsit oa
meni, care sd susțină ci nu e- 
xistă decit un singur vinovat, 
Udrea Simion, cel mai mare, 
cel mai înrăit, intrusul care 
a organizat totul, care a 
corupt tineri cumsecade și 
cinstiți, muncitori și elevi, unii 
dintre ei utemiști. Teoria a- 
ceasta este pe de-a-ntregul 
falsă. Udrea Simion este in
tr-adevăr un tinăr viciat de o 
viață fără căpătii, copil al unei 
familii dezmembrate, lipsit cu

cUnts truiic« pentru a băută că 
preocupările lor nu sînt nici cele 
moi sănătoase, nici cele mai pu- 
rate. Dar au adoptat politica 
struțului, preferind să nu vadă 
fi să nu știe nimic. In acest sens, 
cea mai gravă ni se pare compor
tarea absenți a tatălui fraților 
Săpdulescu, de 7 ani deputat în 
sfatul popular al raionului. To
varășul Săndulescu e un om li
niștit și respectat care a făcut 
multe pentru ridicarea cartieru
lui. Nu se știe însă ce-l face să 
creadă că toate acestea îl ăbsol-

Au jignit societatea
totul de control și de îndrumare, 
dar el n-ar fi putut în nici țm 
caz schimba — mai cu seamă tn- 
tr-un tîmp atit de scurt — pro
filul moral a z5 de oameni ti
neri. Dacă Simion Udșea ari fi 

are-și întUnit băieft serioși, dornici de 
demnitate principala țnuncă și învățătură,, el n-ar, fi 
viață, na pot decît să putut deveni „comandantul recu

noscut al unei cete de huligani și 
poate — de ce nu? — impasul 
moral în care se afla și-ar fi găsit 
o altă rezolvare. Este aceasta o 
problemă pe care trebuie neapă
rat să și-o pună familii ca cea a 
lui Frîncu Alexandru, Borangic 
Petre, Miller Remus, a fraților 
Săndulescu și altele, familii de 
oameni serioși și gospodari care 
ar fi putut să-și îndrume altfel 
copiii. Este adevărat că acești 
băieți lucrau în producție și erau 
fii liniștiți acasă. Dar e păcat că 
familiile se mulțumeau cu atît de

viale acoperite cu hohote de rîș, 
glumele Șleșuchiște la adresa tre
cătorilor j bătăila și scandalurile, 
relațiile irite, meschițse, cu) fete 
din aceeași categorie erau su
premele distracții, dincolo de 
care nu puteau -concepe nimic.

Oameni simpli și bun^ care- 
foc diri demnitate 
afiăuza:în t , _ 
se întrebe cum au fost în stare 
acești băieți să treacă pe lingă 
atîtea cunoștințe care le lipseau 
bătîndu-și joc de tot ce nu știau 
și nu înțelegeau. E într-adevăr 
greu de înțeles cum se poate juca 
barbut într-o bibliotecă, cum se 
pot rosti cuvinte obscene în in
cinta unui teatru, în auzul a sute 
de spectatori, acoperind replicile 
spectacolului, cum se pot îm
brăca niște oameni atît de tineri 
într-o crustă refractară la tot ce-i 
frumos gingaș, la tot ce înal
ță suflettd și îmbogățește mintea.

ax fi put Ia punct pe huligani. 
Așa iută, a foet nevoie sd inter- 
cind justiția. Ea a dat pedepse 
foarte aspre, care merg pind Ia 
cine, om de închisoare corecțio- 
naid.

Sancțiunea este insd pe deplin 
merttaU și este bine si find sea
ma de ea toți cei care, mai puțin 
sau mai grav, îndrăznesc să jig
nească societatea I

Ceea ce e cu deosebire greu 
de înțeles, ieșit din comun în 
povestea acestor 25 de huligani
— și tocmai in asta constă mare
le pericol — e că, la un moment 
dat, viața lor se împarte în 
două, că au două identități, două 
știri civile. Dimineața în produc- 
țifțau la școală — băieți serioși, 
muncitori, pentru care se dau a- 
deverințe de bună purtare, acasă
— niște umbre sfioase — „sărut 
mina, mamă“ și. apoi, seara, niște 
fiare deslănțuite care batjocoresc 
cuvintul om și se batjocoresc pe 
ei înșiși, etalîndu-și în văzul 
lumii deformațiile de caracter. 
De unde miopia factorilor 
răspunzători de viața acestor a- 
dolescenți, care le-a permis să-și 
organizeze în mod consecvent o 
viață dublă ? Cum se face că în 
organizațiile U.T.M. cărora le-au 
aparținut — ca să cităm numai 
cîteva, a Atelierelor Centrale 
I.T.B., a S.R.T. Băneasa, a între
prinderii de material didactic, 
a Școlii profesionale electrotehni
ce Galvani Tei, a restaurantului 
Continental, a legătoriei de cărți 
a Casei Scînteii — nu s-a pus 
niciodată problema felului cum 
trăiesc ei, că niciun utemist, nici 
un tovarăș de muncă n-a sezisat 
niciodată o comportare care să 
dea de gîndit, un indiciu — 
semnal de alarmă P

Fără îndoială, este în această 
poveste tristă un îndemn pentru 
fiecare familie, pentru fiecare or
ganizație U.T.M., pentru fiecare 
colectiv de tineri să se apropie 
cu mai multă grijă de viața to
varășului de muncă, de caracte
rul lui. In mod cert, nimic nu e 
prea ' , niciun efort prea greu
daca ? poate feri de surpriza 
dureroasă de a recunoaște pe

fd de îndatoririle de educator 
aUpropriilor săi copii.
9N-ar fi fast oare la fel de im
portant ca alături de electrifica
rea cartierului și de construirea 
unei piețe, deputatul să se îngri
jească de educația tineretului din 
cartierul său, de felul cum își 
petrec timpul acești băieți în 
parcul așezat la marginea cartie
rului, să le dea preocupări po
trivite și să-i ajute să înțeleagă 
măreția lucrurilor pe care ei le 
disprețuiesc prostește ?

Alături de deputatul Săndu
lescu, prin pasivitatea lor, prin 
indiferența sau poate prin faptul 
că au închis ochii la comportarea 
vecinilor, sînt vinovați și toți cei 
care i-au cunoscut, au trăit în 
jurul lor, tinerii care i-au consi
derat „prieteni11. Multe din cele 
întîmplate n-ar fi existat dacă în 
loc de simplă desolidarizare ar
fi existat un protest unanim, o tînărul cu care lucrăm cot la cot, 
indignare a opiniei publice, care în huliganul de pe bulevard...

ca buni mineri. Uii 
fost trimiși U școji 
Alții au plecat 
stagiul militar. Din cei vechi 
mai rămas doar Jcfera și'Mara| 
Cei noi : Andrei Zaharia. fratele 
său Marin, și Ion. fratele lui Du
mitru Marcu. au devenit tot atît 
de buni mineri ca și ceilalți care 
au plecat.

Momente ca cel povestit se în- 
tîmpiâ poate numai o dată în 
viață. Dar în fiecare zi, această 
meserie bărbătească și atît de 
utilă își arată roadele. Membrii 
brigăzii lucrează pe seama celui 
de-al treilea cincinal și cîștigă 
bine. Mihăilă și-a cumpărat mo
tocicletă, radio, haină de piele și 
altele. Pe piept, în zilele de săr
bătoare, îi strălucește Medalia 
Muncii. Minerii nu-l invidiază. 
E cel mai bun dintre ei, și pe 
mulți i-a învățat să fie la fel de 
buni. —o—

Noi blocuri pentru 
siderurgiștii hunedorer«L
Siderurgiștii din Hunedoara atP 

mai primit în noul lor oraș 3 
blocuri muncitorești cu 54 de a- 
partamente.

Constructorii muncesc acum 
cu și mai mare avint pentru ca 
pînă la 1 Mai să dea în folosință 
siderurgiștilor încă 84 de apar
tamente. Anul acesta orașul si
derurgiștilor hunedoreni se va 
mări cu 300 de apartamente.

—o—
Cinstirea lui Ady Endre

Locuitorii satului Mecențiu din 
comuna Căuaș raionul Tășnad, 
regiunea Baia Mare, au propus 
intr-o adunare populară ca satul 
lor să poarte numele Ady Endre, 
marele poet progresist maghiar 
care s-a născut și a trăit un timp 
în acest sat.

Printr-un decret emis recent, 
Prezidiul Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romine, a 
aprobat această propunere.'

—o—
SEARĂ LITERARĂ

Editura Cartea rusă și Casa 
Prieteniei Romino - Sovietice 
A.R.L.U.S. anunță că marți la 
orele 18 în sala Casei Prieteniei 
Romîno-Sovietice A.R.L.U.S. din 
str. Batiștei nr. 14 va avea loc o 
seară literară consacrată poeziei 
de dragoste.

Vor citi din lucrările poeților : 
acad. Mihai Beniuc, Nina Cas- 
sian, Mihu Dragomir, Cicerone 
Theodorescu, Victor Tulbure, ac
torii : Ana Barcan, Fory Etterle, 
Beate Fredanov, Ileana iorda- 
che, Irina Răchițeanu și Marcela 
Rusu.
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Vizitele guvernatori
Guvernatorul orașului Cațfe, 

generalul Abdel Fattah El Enn- 
dary, invitat în țara noastră de uzinele „Republica", stadionul și 
Comitetul Executiv al Sfatului parcul de cultură și odihnă 

de
L

■1
Popular al Capitalei, a 
duminică și țunî 
tală și regiunea I 
nică, dimineața,, o

. tat podul de pest
R.P Romînă și R. P. Bulgaria.

Tot duminică dimineață, Abdel 
Fattah El Bindary a vizitat Ga
leria Națională a Muzeului de Ar
tă al R.P. Romîne Lucrurile âe- 
lor mai de seamă pictori șl sculp
tori romîni — Grigorescu, Aman, 
Luchian, Andreescu etc. — au a- 
tras atenția oaspetelui care și-a 
exprimat admirația pentru arta și 
cultura țării noastre.

Ing. Anton Vlădoiu, președin
tele Comitetului Executiv al Sfa
tului Popular al Capitalei, a ofe
rit duminică, în saloanele Casei 
de oaspeți a Sfatului Popular al 
Capitalei de la Snagov, un dineu ‘ ... Alwlel

parcul de cultura și 
August**, cartierul 
muncitorești - Vatra

. etc.
-. B $ S' F

Lnni seara, ing Airton Vlă
doiu, președintele ~ 
Executiv al Sfatului

Comitetului
Popntsr a-f 

Capitalei, a oferit în salopn^le 
JiDtelulyi „Athenee Palace" o re
cepție în onăarea generalului 
Abdel Fattah El Bindary, guver
natorul orașului Qairo.

La recepție au luat parte mem
bri ai Comitetului Executiv al 
Sfatului Popular al Capitalei,- re
prezentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe, deputați ai Sfa
tului Popular al Capitalei, repre
zentanți ai presei.

A participat de asemenea Hus
sein Chawki, trimis extraordinar 
și ministru plenipotențiar al E- 
giptului la București, împreună 
cu soția.

Recepție cu ocazia sărbătorii naționale a Greciei
La 25 martie, ambasadorul ex

traordinar și plenipotențiar al 
Greciei în R.P.R., Antonios Poum- 
pouras, a oferit, în saloanele ho* 
telului Athe<nee Palace, o recepție 
cu ocazia aniversării revoluției 
pentru independență — sărbătoa
rea națională a Greciei.

Au luat parte: Chivu Stoica, 
președintele Consiliului de Miniș
tri, Constantin Pîrvulescu, preșe
dintele Marii Adunări Naționale, 
Gr. Preoteasa, ministrul Afaceri
lor Externe, acad. P. Constanti- 
nescu-lași, membru în Prezidiul

Marii Adunări Naționale, acad. 
M. Ralea, președintele Institutului 
romîn pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, personalități ale vie
ții culturale și artistice, funcțio
nari superiori din Ministerul A- 
facerilor externe și Ministerul Co
merțului, ziariști.

Au participat șefii unor misi
uni diplomatice acreditați Ia 
București și alți membri ai cor
pului diplomatic.

Recepția a decurs într-o atmos
feră cordială.

Tratativele Nasser- 
Hammarskjoeld 

au dovedit deplina 
înțelegere 
reciprocă

In întrecere cu timpul
Muncitorii din industria pește, 

lui. care in anul 1956 au realizat 
cea mai mare producție de pește 
cunoscută In țară, raportează a- 
cum îndeplinirea înainte de ter
men a sarcinilor de plan pe tri
mestrul I

Mărind continuu productivita
tea muncii, ei au dat peste plan, 
pînă la 25 martie, 900 tone de 
pește proaspăt și 80 tone de con
serve. In comparație cu primul

trimestru al anului trecut, pînă la 
această dată s-au pescuit cu 870 
tone de pește și s-au produs cu 
23 tone de conserve mai mult.

La obținerea acestor importan
te succese, care înscriu industria 
noastră piscicolă pe o linie con
tinuu ascendentă au contribuit 
in mod deosebit pescarii și mun
citorii fabricii de conserve din 
Tulcea.

Noi fante pe drumul transformării 
socialiste a

ORADEA 25 (Agerpres).— Tn 
comuna Grăniceri a luat ființă 
prima cooperativă agricolă de 
producție cu rentă din raionul 
Criș, regiunea Oradea In ziua 
inaugurării s-au mai înscris ală
turi de cele 18 familii de țărani 
romîni și germani care au pus 
bazele cooperativei agricole de 
producție, alte 28 familii de ță
rani mijlocași Membrii coopera
tivei agricole de producție au ho
tărît în prima adunare generală, 
ca fiecare bărbat să efectueze cel 
puțin 120 zile-muncă, fiecare fe
meie cel puțin 80 zile-muncă, iar 
repartiția veniturilor să se facă în 
proporție de 80 la sută după

agriculturii
munca depusă și de 20 la sută 
după suprafața adusă în coope
rativă.

Acum, tn gospodăria colectivă, 
în noua cooperativă agricolă de 
producție cu rentă și în cele pa
tru întovărășiri au intrat toți ță
ranii muncitori, comuna Grăniceri 
fiind prima comună complect coo- 
perativizată din regiunea Oradea.

Munca de cooperativizare a a- 
griculturii se desfășoară cu suc
ces în raionul Criș. In comunele 
Pir, Nădale, Pădureni, Criș, Si- 
mand, Sîntana și altele peste 85 
la sută din 
muncitori sînt 
ților socialiste

CAIRO 25 (Agerpres). — Tra. 
tativele dintre secretarul general 
a! O.N.U., Hammarskjoeld, și 
eonducătorii guvernului egiptean 
continuă.

La 24 martie Hammarskjoeld 
a avut a patra convorbire cu 
Favzi, ministrul Afacerilor Ex
terne al Egiptului. După cum s a 
mai anunțat, Hammarskioeld a 
avut de asemenea două convor
biri îndelungate cu președintele 
Egiptului.. Nasser.

In seara de 25 martie are toc 
o nouă întrevedere între Ham-, 
marskjoeld și Nasser. Ia cape, 
după cum scrie ziarul „Al 
Ahram", se încheie tratati
vele- dintre secretarul general al 
O.N.U. cu conducătorii guver
nului egiptean.

Agenția MEN anunță că tra
tativele cu Hammarskjoeld au 
dovedit deplina înțelegere recipro
că intre părți în legătură cu po 
sibilitatea rezolvării proolemei 
navigației pe Canalul de Suez. 
Peste cîteva zile guvernul E- 
giptului va da publicității o nouă 
amplă declarație în problema na
vigației pe Canalul de Suez.

In dimineața de 25 martie se
cretarul generai al O.N.U.. Ham
marskjoeld, a plecat la Ismailia, 
unde se va interesa de desfășu
rarea lucrărilor de deblocare a 
Canalului de Suez.

numărul țăranilor 
membri ai unită- 
ale agriculturii.

Informații
• La Casa Ziariștilor din Bucu-• Intre26-29 martieseva des- _____ ______ ... _

fășura la Belgrad Conferința re- rești a avut loc duminică seara 
gională pentru Europa în proble- un recital al violonistei franceze 
ma paludismului. organizată de Jeanine Andrade, care întreprin- 
Organizația Mondială a Sănătă
ții și guvernul R.P.F Iugoslavia

La această conferință participă
ca reprezentanți ai țării- noastre 
prof. Gh. Lupașcu. membru cores
pondent al Academiei R.P R., di-

de un turneu în țara noastră.
Jeanine Andrade, acompaniată 

ia pian de Ion Filionescu, a in
terpretat lucrări de Pergolese, 
Beethoven, Paganini și Debussy.

-» .A * -rector de secție Ia fnsfitutui de ț kw , ev^rii
dme,^±9Xg'e^arr,r^c,^l?,“ ^Strl rai sfirel ,<ronrl-
dernfowgfe Vr. 1. Carflactizflfo. neșji, artistul poporului George 
și dr. Gh Popescu, director tn Di- Vr? vorbj| ^ni seara )a Tea. 
rect'3 ':ep teXt/ Tinsului despre viata și
Ministerului Sanfitâtn fii Prevede- J£reațj^Mjhail Pascaly 
rilor boci ale. Artnrî ai teatrului an intemre-

• Duminică a părăsit Capitala 
plecind în Uniunea Sovietică o 
delegație a compozitorilor din 
tara noastră care va participa la 
lucrările celui de al II-lea Congres 
al compozitorilor din U.R.SS

Delegația este formată din 
maeștrii emeriti ai artej Ion Du
mitrescu. prim secretar al Uniu
nii Compozitorilor din R.P R , Al
fred Mendelsohn, secretar a’ Uni
unii Compozitorilor și Zeno Van- 
cea, secretarul secției de muzico
logie a Uniunii Compozitorilor și 
redactor șef al revistei „Mujica".

*•
• La Invitația Institutului ro

mîn pentru relațiile culturale^ țu 
străinătatea, duminică după-a- 
miază a sosit în Capitală dl. 
Mounir Al Rayes, redactor șef 
și proprietar al ziarului sirian 
„Berade".

• ■

(trul Tineretului despre viața și

Actori ai teatrului au interpre
tat apoi fragmente din piesele 
„Curcanii** de Grigore Ventura, 
„Răzvan și Vidra“ de B P. Haș- 
deu, „Doi sergenți** de D’Ennery 
și „Ruy Blas’* de VictoT Hugo**, 
în care Mihail Pa scaly a reali
zat mari creații.

★
• Luni la amiază s-a înapoiat 

în Capitală delegația țării noas
tre care a participat la festivi
tățile de la Accra prilejuite de 
proclamarea independenței nou
lui stat Ghana și la festivitățile 
ce au avut loc la Tunis cu oca
zia aniversării independenței 
Tunisiei.

Din delegație au făcut parte 
tov. Alexandru Lăzăreanu, mi
nistru adjunct la Ministerul Afa
cerilor Externe și Titus Cristu- 
reanu vicepreședinte al Camerei 
de Comerț a R.P.R.

SPECTACOLE
CINEMATOGRAFE: Patria I

C. Frimu, N Bălcescu : Prea tîr- 
ziu ; Republica, București, Ma- 
gheru, înfrățirea intre popoare, 
Libertății: Taina nopții eterne . 
V. Alecsandri Elena Pavel, Va 
sile Roaită, Al Sahia, Miorița : 
Rîsete în paradis. Lumina, Doi 
na, Gh. Doja, 1 Mai Popular: 
Trandafirii lui Alah;. Central 
Munca: Al 41-lea ; Victorian Ala. 
presus de dragoste; Maxim Gor
ki : Cîntece pe Vistula ; Timpuri 
Noi . Ciupercile noastre Pe -mă
rile Orientului îndepărtat. Sculp
torul Koraema ; Tineretului; Ci-

clu de filme în cinstea Săptămî- 
nii Internaționale a Tineretului; 
A. Popov, Arta : Garnizoana ne- 
mifritoatd; Grivița : Hoțul cenu
șiu ; Cultural: Dreptul de a te 
naște. Unirea, Volga; Mi-e sete_; 
Tudor Vladimirescu : Dansează 
mică doamnă ; Moșilor : Tu și 
camarazii tăi; 23 August: Fe. 
lovrarul; Donca Simo : Muzică 
cu bucluc Ilie Pintilie, Coșbuc: 
Therese Raquin ; M Eminescu: 
Cînd 'înfloresc lalelele; 8 Mai: 
Papa dolar ; Olga Bancic : Cio- 
Cio-San; Aurel Vlaicur Misterul 
celor două oceane.

si coalițiile agresive, 
piatra unghiulară a politicii S.U.A. și Angliei

«

comunicatul asupra tratativelor din Bermuda

lor 
aci 
comunicatului asupra tratativelor 
dintr£ președintele Eisenhower și 
primți "
fost date publiciștii Șe asei>ei 
douăjan 
enumera 
rora participanții la tratative au 
aiuns la un acojd.

res). — Bne: pieti «uropene comune" 
ivit știri- trebuie aâ ducă Ia 

mude, nul aloc al unor 
textul In document sd

O delegație 
guvernamentală 
a R. P. Polone 
a sosit în India

arată că prin- fim 
use unei exa- drej 

au -figuratț» i 
es comun „cu 
Mijlociu, Ex* 

tremul Orient, NATO, colabora- 
rarea europeană, unificarea Ger
maniei și cu f

Președintele și primul ministru, 
se spune în comunicat, sînt „deo
sebit le.5s^tiâăcuți de rezultatele 
conferinței la care s-au adoptat 
o serie de hotărîri. Ei intențio- 

n^nye schimbul 
e bijM? început".
anexă a comuni

... Jocurhent se proclamă Hotă- 
rîrea Statelor Unite de a parti
cipa activ la comisia -militară a 

Fpadujui «ie Ja .bagdad, pe baza 
sa» rcaenfc: dt^arfții|a Congresului 
ejjS.VJf, dpreia -prdelamat^.doctri- 

na Eisenhower’* privind’Orientul 
Mijlociu.

M In problema -germană .„se con-
ia de a se sprijin: 

.—tilui zsjean Ia o 
unificare graibnicj in candifiile 

libertății*. ..
Tn anexă Se subliniază în spe

cial „asentimentul în principiu" 
al S.U.A. „de a pune la dispozi- 

privire la apărare**. Jie forțelor armate engleze unele
proiectile teleghidate în interesul 
economiei ,și apărării mutuale**. 

Cea dd-a dozia anexă a comu
nicatului este consacrată expe
riențelor cu arma nucleară. Ip- 

de vpcînd lipsa unui acord interna- 
t t‘Onal ..unei
a comunicatu

lui se proclamă că blocurile și 
coalițiile militare create de S.U.A. 
și Anglia reprezintă „piatra un
ghiulară a politicii lor în Occi- 
dent“.

Se confirmă „interesul comun** 
în dezvoltarea „unității europe
ne** în cadrul NATO, unde, după 
cum se știe predomină S.U.A. 
Este semnificativ că, în interesul 
vădit al-Statelor Unite, se spe
cifică că planurile de „creare a

Vizitele delegației 
guvernamentale și de partid 

a R. P. Ungare 
în Uniunea Sovietică'

țiOnll asupra „unei dezarmări 
atdtcuprffizatoare" și afirmînd că 
ei caută să obțină un astfel de 
acord la tratativele ce se desfă
șoară la Londra cu privire la 
dezarmare, participanții la tra
tative declară că „în prezent este 
necesară fără doar și poate con- 
tinuarea experiențelor nucleare”.

„Din lipsa unor acorduri mai 
iargi — spre care noi am năzuit 
și năzuim — cu privire la con
trolul asupra armei nucleare, se 
spune în continuare în documen

tul publicat, un acord asupra li
mitării experiențelor n-ar putea 
fi în prezent tradus în viața cu 
eficacitate din considerente teh- 
nice“.

Insă „chiar și înainte de rea
lizarea unui acord larg, națiu
nile care fac experiențe pot și 
trebuie să înfăptuiască limitări 
voluntare**.

Ca un exemplu de astfel de 
„limitare** se amintește de inten
ția de a desfășura experiențele 
nucleare „numai în așa fel 
radiațiile să nu tatreacă 
cu o mica fracțiune nivelul 
te care ele ar putea deveni 
culoase**.

Participanții la tratative de
clară că sînt hotărîți „de a in
forma dinainte O.N.U asupra in
tențiilor lor de a continua expe
riențele nucleare și de a admite 
o supraveghere internațională li
mitată asupra acestor experiențe, 
dacă Uniunea Sovietică va ac
cepta să procedeze la fel*’.

Este semnificativ că nici în 
comunicat și nici în anexele la el 
nu se spune nimic de problema 
ridicată de Anglia la conferință 
cu privire la slăbirea restricțiilor 
asupra comerțului 
Populară Chineză, 
nici un cuvînt nici 
ția Angliei de a-și 
vul de trupe din ___  .
ale lumii și în special din Ger
mania occidentală, în jurul că
reia s-a făcut o vastă publicitate.

încît 
decît, 
pes-! 
peri-

cu Republica 
Nu se spune 
despre inten- 
reduce efecti- 
unele regiuni

STALINGRAD 25 (Agerpres).— 
TASS transmite : La 25 martie 
grupul delegației guvernamentale 
și de partid a R.P. Ungare în 
frunte cu Istvan Dobi, preșetjin- j 
lele Prezidiului Republicii. Popu-. crul 1.000.000 de muncitori din 

10 mari centre industriale. Con- 
! federația sindicatelor din indus
tria construcțiilor navale și in
dustria construcțiilor mecanice 
a anunțat că in cazul tind re
vendicările muncitorilor nu vor 
fi satisfăcute, pînă la 6 aprilie

lare Ungare, care se află la Sta
lingrad, a făcut o vizită lui A. V. 
Dînkin, președintele Comitetului 
executiv al Sovietului orășenesc.

La 25 martie a 6osit la Sverd
lovsk grupul de membri ai dele
gației guvernamentale și de par
tid a R.P. Ungare, in frunte cu 
J anos Kădăr,

Mișcarea grevistă din Anglia
* 1.000 000 muncitori în grevă * Pînă la 6 

aprilie vor fi 3.000.000 grevișfi
LONDRA 25 (Agerpres). — 

Luni dimineaja greva muncitori
lor din industria construcțiilor 
mecanice a inceput să se facă 
simfită din plin. Au încetat lu-

greva va cuprinde treptat 
3.000.000 de muncitori.

In același timp, greva celor 
200.000 de muncitori din indus
tria construcțiilor navale, care 
a paralizat activitatea a 70 de 
șantiere navale, a intrat tn cea 
de-a 10-a zi.

DELHI (Agerpres). — La In
vitația guvernului indian, la 24 
martie, a sosit la Delhi într-o 
vizită oficială o delegație guver-' 
naerentală a Republicii Populare 
Polone, în frunte cu J. Cyrankie. 
wicz. președintele Consiliului de 
Miniștri.

Pe aeroportul Palam oaspeții 
polonezi au fost întîmpinați de 
primul ministru Nehru, de mem
bri ai guvernului indian, de șefi a| 
reprezentanțelor diplomatice, aS 
creditați la Delhi. Pe aeroport se 
aflau cîteva mîi de locuitori din 
Delhi, care au salutat cu căldură 
pe J. Cyrankiewicz și persoanele 
care-1 însoțesc.

—o—
Sesiunea Comitetului 

Executiv al U. l.S.

încheierea tratativelor dintre delegațiile P. C. 
din Anglia și Partidului

VARȘOVIA 25 (Agerpres). — 
Agenția P.A.P. anunță că între 
20 și 23 martie 1957 au avut loc 
la Varșovia tratative între dele
gația Comitetului Executiv al 
Partidului Comunist din Marea 
Britanie și delegația Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Unit Polonez.

In declarația comună publicată 
după încheierea tratativelor se 
subliniază că cele două partide 
consideră că sarcina esențială 
care stă în prezent în fața miș
cării muncitorești internaționale, 
este lupta comună pentru slă
birea încordării internaționale, 
pentru înfăptuirea deplină a prin
cipiilor coexistenței pașnice a sta
telor cu sisteme sociale diferite, 
pentru încetarea scindării primej
dioase a Europei prin crearea 
unui sietecn european de securita
te colectivă, pentru dezarmare 
treptată și interzicerea armelor 
de exterminare în masă.

In declarație se arată că re-

Muncitoresc Unit Polonez
zolvarea acestor sarcini istorice 
depinde în largă măsură de so
lidaritatea tuturor forțelor socia 
liamului, de unitatea de acțiune 
a partidelor socialiste și munci
torești, de unitatea comunității 
statelor socialiste în care un rol 
deosebit de important revine 
Uniunii Sovietice care dispune 
de o uriașă experiență în con. 
strucția socialistă și în dezvolta
rea forțelor socialismului.

la

Masele populare din Sumatra 
sprijină programul președintelui 
1-0 un tubieiq Șukarfl0 r | /

DJAKARTA 25 /Agerpres).’ —
Clțu Nouă țranstn ite i Adresîn- 
du-se rnulțnr" — —1

din dpecîaliști competent! in rfo-
_ . _, _ , ---------- maniile respective. Miniștrii noe-

du-se mulțimii care venise să-l lui cabinet vor fi aleși indiferent 
întîmpine pe aeroportul din Dja- de apartenența lor de partid.

Crearea primelor 
organizații ale U. T. C 

din Ungaria
BUDAPESTA (Agerpres). 

După cum s-a mai anunțat,
21 martie — ziua celei de a 38-a 
aniversări a Republicii Ungare a 
Sovietelor — la Budapesta a 
fost proclamată constituirea 
Uniunii Tineretului Comunist 
din Ungaria. Imediat după răs
pândirea acestei vejti prin orașe 
și sate, la Budapesta au inceput 
să sosească știri despre crearea 
unor organizații ale Uniunii.

Primele organizații ale Uniu
nii Tineretului Comunist din Un
garia au fost create la combină
rii metalurgic »Lenin“ din Dyos- 
a. Ja iama constructoare de 

ni din Gyor, la uzina de 
lămpt electrice „Edesult izzo" 
din Budapesta și la alte între-» 
prinderi mari ale țăriL

karta, președintele Sukarno a 
declarat la întoarcerea din Su
matra că va anunța luni hotărî- 
rea sa referitoare la programul 
său.

Președintele Sukarno, a fost 
întîmpinat pe aeroport de o mul
țime de oameni care purtau pan
carte pe care se putea citi „Spri
jiniți programul preșidențial*,

Președintele Sukarno a decla
rat că sprijinul acordat progra
mului de reforme de către ma
sele populare din Sumatra a 
dovedit că acest program este 
just.

DJAKARTA 25 (Agerpres). — 
Potrivit știrilor din surse oficiale, 
la 25 martie, Sukarno, președinte
le Republicii Indonezia, a propus 
lui Suvirjo, președintele partidu
lui național, să formeze un așa- 
numit „cabinet de lucru“ alcătuit

S.E.A.T.O. și pactul 
de la Bagdad afectează 

interesele Indiei
DELHI 25 (Agerpres). — La 25 

martie, în Camera Populară a 
parlamentului Indiei a luat cuvin- 
tul primul ministru, Nehru, care 
a deschis discuțiile în legătură cu 
politica externă.

Nehru a criticat din nou cu as
prime pactele și blocurile milita
re, subliniind că ele nu contribuie 
la asigurarea păcii și securității. 
El a spus că S.E.A.T.O. și pactul 
de la Bagdad afectează interesele 
Indiei și a precizat că ele au fost 
folosite impotriva Indiei în pro
blema Cașmirului.

Primul ministru Nehru a repe
tat propunerea sa cu privire la 
discutarea problemelor litigioase 
intre conducătorii marilor puteri 
și în special între conducătorii 
S.U.A. și Uniunii Sovietice.

Nehru a criticat cu hotărîre 
ideea „Vidului" care, după cum a 
spus el, este deosehrt -de primej
dioasă pentru țările Asiei- și' A- 
fricii.

I „Ideea tratativelor 
i cu germanii din râecrit 
îți croiește drum încet, 

dar >igur"

Un ruunir foarta
\ ziare vest-germane au pubii- ?
> cat pe larg știrea cu privire \ 
J la răspunsul lui N. A. Bulga- ? 
X nin la scrisoarea cancelarului Y 
\ Adenauer. Agențiile de presă ? 
x occidentale consideră semniti- ? 
a cativ acest lucru și pun larga < 
a publicitate pe seama interesu- x 
a lui deosebit pe care l-a trezit \ 
\ răspunsul lui N. A. Bulganin 
d in cercuri largi a^e opiniei o 
J publice vest-germane. 0
0 Masele largi populare din
() R. F, Germană sprijină tot J 
J mai mult ideea tratativelor J 
9 dintre R F. Germană și R D o 
? Germana. Acest lucru deter-
v mină ziarul „Neue lurcher J 
Q Zeitung" să scrie că ..ideea o 
0 tratativelor cu germanii din fl 
d răsărit iși croiește drum, in- 
? cei dar sigur. printre cele mai J
V diferite mase ale populației o 
J vest-germane". Lozinca „Ger- ()
V mann in jurul aceleiași mese 0
V va deveni poate tot atlt de
5 populară peste scurt timp, ca 9 
v lozincile împotriva remilitari- 0
A \

I” Partidul liber democrat P
care a avut o serie d, iniția- V 
tive pe calea luării de contact 0 
cu reprezentanții populației V 
din R. D Germană și-a rea- V 
firmat opinia de a continua 
acțiunile sale in vederea in- 5 
tăririi legăturilor Intre ger- 0 
manii din est și din vest, unii 6 
corespondenți de presă, ca 9 
de pildă, corespondentul zid- 0 
rului „Journal de Geneve 9 

. sint de părere că aceste acfi V

PRAGA 25 (Agerpres). — Ce- 
teka transmite; De la 19 pînă Ia 
24 martie a avut loc la Praga se 
siunea Comitetului Executiv al 
Uniunii Internaționale a Studenți
lor la lucrările căruia au parti
cipat delegați din partea a 23 de 
organizații membre ale comitetu
lui. La sesiune au fost discutate 
problemele referitoare la activita
tea secretariatului U.I.S., precum 
și problemele legate de pregătirea 
in vederea celui de al 6-lea Fes
tival Mondial al Tineretului și 
Studenților de la Moscova. Par- 
ticipanții la sesiune au acordat 
o mare atenție problemei întăririi 
colaborării studenților

Comitetul Executiv a subliniat 
necesitatea de a se acorda o mai 
mare atenție problemelor luptei 
împotriva colonialismului.

Comitetul Executiv a aprobat 
o serie de rezoluții care sprijină 
colaborarea dintre membrii U.I.S. 
și organizațiile care nu sînt mem
bre ale acesteia.

Nt

Cu toată împotrivirea maselor populare

AU FOST SEMNATE TRATATELE 
„PIEȚEI COMUNE'* și EURATOMULUI

PARIS 25 Corespondentul A- 
gerpres transmite: In seara de 

25 martie au fost semnate la Ro
ma de către cancelarul Adenauer 
— din partea Germaniei occiden
tale — și de către miniștrii de 
Externe ai Franței. Italiei, Bel
giei, Olandei și Luxemburgului, 
tratatele „pieței comune" și Eur- 
atomului.

Semnarea acestor tratate de 
către reprezentanții guvernelor 
celor șase țări occidentale are 
loc în momentul în care în 
Franța, ca șl î/i Italia și in țările 
uniunii Beneluxului, crește împo-

trivirea maselor populare față de 
constituirea „pieței comune" și a 
„comunității atomice". Tot mai 
numeroși comentatori ai ziarelor 
burgheze din aceste cinci țări re
cunosc că formula „integrării eu
ropene" pe care o concretizează 
tratatele semnate la Roma repre
zintă un mijloc de afirmare a he
gemoniei Germaniei Federale în 
întreaga Europă occidentală, prin 
aseryirea economiilor acestor țări.

Tratatele semnate de reprezen
tanții guvernelor urmează să fie 
luate în discuție de către parla
mentele țărilor semnatare.

• CAIRO. Postul de radio 
Cairo anunță că Comitetul Poli
tic al Ligii arabe a hotărît in șe
dința din 25 martie crearea unui 
comitet compus din reprezentanții 
Egiptului, Sudanului, Arabiei 
Saudite și Yemenului, împreună 
cu secretarul general al Ligii ara
be Hassuna, pentru a studia agre
siunea britanică impotriva Yeme
nului, cît și problema protectora
telor engleze din 6udul peninsulei 
arabe
• BELGRAD. — Ziarul „Bor- 

ba" anunță că la 23 martie Iosip 
Broz Tito. președintele R.P.F. Iu. 
goslavia, a primit pe insula 
Brioni, delegația Comitetului fe
meilor sovietice, tn frunte cu N. V. 
Popova, care se află în Iugoslavia 
la invitația Uniunii organizații
lor de femei din Iugoslavia.

• BERLIN. — La 30 martie și 
1 aprilie a c. va avea loc la Ber
lin sesiunea Biroului Consiliului 
Mondial a) Păcii.

• LONDRA. — La 23 martie 
Moreland, subsecretar de stat la 
Ministerul de Externe britanic, a 
comunicat că guvernul Marii 
Britanii respinge protestul japo
nez tn legătură cu experiențele 
cu bomba cu hidrogen progra
mate pentru vara aceasta în li
ceanul Pacific.
• ROMA. Președintele Curții 

constituționale italiene, 
cola a demisionat din 
deținută, fapt care este 
legătură cu situația 
instabilă din Italia.
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Primăvara tinereții
Tinerețe și primăvară! Cite lu

cruri se pot spune îmbinînd aces
te două cuvinte ? Multe, multe, 
poate cele mai multe... Eu cred că 
tocmai de aceea s-a ales ca săr
bătoare a tinereții prima săptămî- 
nă a primăverii. Acum 14 ani, tind 
s-a serbat pentru prima dată Săp
tămîna Mondială a Tineretului ea 
simboliza cele mai înălțătoare do- 
rinți ale tinereții: pacea și priete
nia. Și-n primăvara aceasta, oare 
care sînt dorințele tinerilor lumii ?

In Islanda, „Țara ghețurilor" 
cum au numit-o vikingii 
cînd s-au stabilit aici în 

874, tineretul se bucură totdeauna 
de venirea primăverii; atunci se 
sfârșește noaptea iernii, în care 
soarele nu răsare niciodată; pen
tru școlari sosește vacanța mare; 
țăranii fac ospețe ca la nuntă 
și-și duc mieii și vacile la pă-ya- 
ne; pentru pescari e cea mai mare 
bucurie; începe pescuitul. Pentru 
tot acest popor pașnic, care n-a 
avut niciodată armată, primăvara 
e o sărbătoare la fel de mare ca 
și ziua independenței sale, 17 iu
nie 1944.

Ce dorință mai puternică pot 
avea tinerii unei asemenea insule, 
ca și toți locuitorii ei, decîl aceea 
de a vedea evacuîndu-se singura 
unitate r^ilitară din istoria lor, și 
aceea americană, care a transfor
mat aerodromul din Keflavik în
tr-o bază agresivă ?
~ a mii de kilometri depărtare, 

intr-un loc pe care cu pu
tină bunăvoință îl putem si

tua de cealaltă parte a globului 
pămîntesc, pe arhipelagul japo
nez, luna martie, prima lună a 
primăverii, este denumită a „flori
lor de cireș". Toată lumea, cu mic 
cil mare, iese acum la marginea 
orașelor și satelor și, ceasuri în-

L

tregi stă să admire cum înfloresc 
acești pomi cu flori atît de minu
nate, care în Japonia par niște a- 
devărate buchete — brățări în ju
rul ramurilor. Mi se pare că pen
tru emisarii afaceriștilor americani, 
care n-au înțeles niciodată sufle
tul acestui popor, e destul de greu 
să-i poată convinge pe tinerii ja
ponezi să admire mai degrabă bu
chetele de nori alburii ale explo
ziilor atomice din Pacific în locul 
florilor de cireș. Nu numai pen
tru că japonezii ar ține atît de 
mult la obiceiurile poporului lor 
dar și pentru că ei nu pot să uite 
cei 115.000 de oameni uciși la 
Nagasaki și Hiroșima.

In Sudan, primăvara este cu 
totul altfel. Nici vorbă de 
iarbă verde, de flori care 

îmbobocesc, de ciripitul păsărilor. 
Dimpotrivă. Pămîntul acestei țări, 
a cărui suprafață este egală cu cea 
a Marii Britanii, Franței, Germa
niei și Italiei luate la un Iod, se 
usucă și animalele aleargă după 
apă. Și oamenii caută și păstrea
ză apa ca pe o bijuterie. „Moya" 
cum i se spune în aceste locuri 
apei, înseamnă viața pentru popo
rul sudanez, căruia colonialismul 
britanic i-a adus un procent de 
analfabetism de 90%. Dar totuși 
și in Sudan tinerii se bucură de 
venirea primăverii. Este vorba de 
acea primăvară sudaneză care a 
început anul trecut, la 1 ianuarie, 
cînd s-a proclamat republica scu
tită de tutela colonialistă. Tinere
tul, ca și întregul popor, așteaptă 
ca această primăvară să le aducă 
explorarea, in interesul lor, a 
imenselor bogății pe care le ascun
de subsolul Sudanului, să le aducă 
școli și fabrici, spitale și căi fe
rate. Cînd primăvara independen
tei lor le va aduce sudanezilor

„Moya“ prin canale, în toată țara, 
tind vor înflori culturile de bum
bac cu filamente scurte și grădi
nile de zarzavaturi și flori fru
moase, atunci va exista desigur 
întotdeauna primăvară și în Sudan. 
Ce frumoasă este tinerețea 

tind vremea este strălucitoa
re. Ce frumoasă este tinere

țea dar ea nu se reîntoarce nicio
dată..." spun cuvintele unui vechi 
cîntec german pe care tinerii din 
Hamburg sau Diisseldorf îl cîntă 
acum la începutul primăverii, gîn- 
dindu-se desigur la viitorul 
amenințat ’ ,
războinice ale foștilor generali 
hitleriști.
sugerat 
ai revistei

tor
de spectrul pregătirilor

Cîntecul acesta le-a 
cîtorva corespondenți 
„Tineretul lumn să 

facă o anchetă printre prietenii lor 
din Republica Federală Germană 
rugîndu-i să răspundă la întrebă
rile : „La începutul primăverii, ce 
aștepți tu de la viață ? Care-ți sînt 
dorințele ? Care îți sînt năzuințele? 
Care îți sini visurile de viitor ?** 

— Mă întrebați ce doresc ? le-a 
răspuns Gerard Schroder, un tînăr 
șofer de 21 de ani. Ar fi mai 
ușor să vă spun ce nu doresc. 
Pentru nimic în lume n-aș vrea să 
fiu trezit dimineața de un capo
ral... sau să conduc un tanc cu 
care să distrug bunuri și să vărs 
singe.

— Am fericirea să fiu nebun de 
îndrăgostit, a răspuns un alt ti- 
năr, învățător din Koln. Dar cai, 
pentru mine este și o nenorocire 
în același timp. Aceea pe care o iu
besc locuiește in cealaltă parte a 
Germaniei și nu putem să ne in- 
tîlnim atît de des cum am fi vrut. 
Dragostea noastră ca avea încă 
multe greutăți de încins l De aceea 
dorința mea cea mai arzătoare 
este să-mi văd patria unificată,

De Ni- 
functii 

pus tn 
politică

a uni ale partidului liber demo- \ 
J crat ii vor sluji cit se poate \ 
a de bine în campania electora- \ 
o lă, deoarece ele sint privite \ 
a cu simpatie și interes de \ 
a populația vest-germană. \ 
a Ziarele subliniază că Uniu- x 
a nea Sovietică este gata să \ 
J înceapă In luna aprilie la \ 
A Moscova sau Bonn tratative * 

guvernamentale cu privire la v
A relațiile comerciale dintre cele 2 
a două state. „Welt am Sonn- 
A) tag" relevă de asemenea de- 
A clarația lui N. A Bulganin K 
$ potrivit căreia guvernul sovie- K 
J tic va prezenta propuneri con- \ 
' crete cu privire la colabora- ?

rea culturala și tehnico-știm \ 
țifică și va studia cu atenfic \ 
propunerile pe care cancelarul \ 
Adenauer intenționează să le \ 
facă în legătură cu convenția \ 
consulară. k

In același timp opinia pu- \ 
blică vest-germană condamnă \ 
cu toată hotărlrea atitudinea \ 
nerealistă și contrară intere- \ 
selor naționale germane u- 
doptată de guvernul Adenau
er in problema tratativelor cu 
R D Germană. Faptul că 
guvernul de la Bonn conți- \ 
nuă să ignore pur și simplu X 
existența R. D Germane este A 
calificat de mulți politicieni a 
vest-germani lucizi drept ..o A 
absurditate" și o „lipsă de în- X 
(elegere a realităților''. j

Cil privește prima reacție a J 
cercurilor oficiale vesi-ge'ma-U 
ne, ziarele expun declarația 
preliminară a lui Adenauer 
făcută la 23 martie în legă
tură cu răspunsul conducăto
rului guvernului sovietic. 
„Kolnische Rundschau" scrie 
că „cancelarul nu și-a preci
zat încă atitudinea față de 
data începerii tratativelor pro
puse de Bulganin"

Subliniind că răspunsul lui 
N. A. Bulganin conține noi 
propuneri îndreptate spre îm
bunătățirea treptată a rela
țiilor dintre R. F. Germană 
și U.R.S.S., ziarul „Vor- 
waerts" arată că în prezent 
Bonnul tebuie să depună la 
rindul său eforturi ca in in
teresul întregului popor ger
man. viitoarele tratative să 
se încheie cu succes.

dar intr-o Germanie care să ne 
dea tuturor posibilitatea de a 
munci și garanția unei vieți paș
nice și fără griji.

Cu inima plină de soare au 
întîmpinat Săptămîna Mon
dială a Tineretului tinerii 

care făuresc primăvara omenirii — 
comunismul. Să ne gîndim la acei 
tineri din ținuturile în care pînă 
nu de mult se întindeau zecile de 
milioane de hectare ale stepei, la 
tinerii de pe întinderile Siberiei, 
Altoiului, Kazahstanului, la miile 
de comsomoliști și tineri sovietici 
de pe noile pămînturi desțelenite, 
care întîlnesc în aceste locuri doar 
pentru a patra oară primăvara. In- 
tîia dată a fost în 1954. Atunci 
350.000 de tineri voluntari au ve
nit să cucerească 13 milioane de 
hectare neumblate. Era o luptă 
uriașă pentru milioane de puduri 
de grîu, pentru o recoltă supli
mentară dăruită poporului. Satele 
noi, instalate în corturi, se aflau la 
o depărtare de sute de kilometri 
de cele vechi. Infruntînd tind fri
gul pătrunzător, tind cele mai înă
bușitoare călduri, tractoristul ple
ca dimineața trăgînd o brazdă yi 
se întorcea tocmai la prînz. Dar 
victoria a fost de partea tineretu
lui. S-au desțelenit nu 13 ci 28 de 
milioane de hectare. $i s-a obținut 
o recoltă nemaiintîlnită.

Actrm pe ogoarele din răsăritul 
Uniunii Sovietice se aud din nou 
tractoarele. In locul corturilor au 
apărut șiruri de case, sate întregi. 
S-au construit șosele, cluburi, ma
gazine, căi ferate. Tinerii glorioși 
ei acestor meleaguri, care au adus 
de curînd organizației lor, Com&o- 
molul, încă odată cea mai înaltă 
distincție sovietică, ordinul Lenin, 
se gîndesc odată cu venirea pri
măverii la noua lor viață, la noua 
recoltă, la sumedenia de probleme, 
care de care mai interesante și mai 
atrăgătoare, pe care vor trebui să 
le rezolve. Așa-i doar cînd cuce
rești noull
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întreaga 

___ ... ~'j emis
ferei sudice la care primă- 

oa sosi doar prin luna septem-
Peste tot insă, în ini 

lume, chiar fi în țările

vara va sosi doar prin luna septem
brie, sărbătoarea tinereții este pri
mită cu același entuziasm, cu a- 
ceeași dragoste. Și anul acesta, 
parcă mai deosebit ca înainte. Se 
știe doar că peste cîteva luni, la 
Moscova, trompetele vor a- 
nunța deschiderea celui mai mare 
eveniment din viața tineretului, 
Festivalul Mondial al Tineretului 
și Studenților. Cea de a 6-a ediție 
a acestei mărețe întîlniri a gene
rației tinere este pregătită cu ne
răbdare în toate țările. In unele 
state tinerilor li se pun piedici din 
cele mai grele. Se știe doar dispo
ziția domnului DuUes dată amba
sadorilor săi din statele membre 
ale N.A.T.O.-ului de a interveni pe 
lingă guvernele acestor țări să îm
piedice plecarea tinerilor la Festi
val.

Și totuși pregătirile se desfășoa
ră cu succes mereu mai mare. 
După cum au anunțat ziarele, de 
pe acum se fac pregătiri in 50 de 
țări în vederea trimiterii de dele
gații la Moscova. S-au înființat co
mitete naționale și regionale ale 
tineretului, se organizează reuniuni 
șt competiții sportive în cinstea 
Festivalului, se string fonduri în 
colecte publice, se formează an
sambluri muzical-artistice, se tri
mit daruri și scrisori la Moscova, 
se inițiază manifestări de populari
zare a scopurilor Festivalului.

De jur împrejurul lumii iniția
tivele tinerilor ce se pregătesc să 
cină La Moscova înfloresc în pri
măvara aceasta cu sutele, cu miile, 
încingînd pămîntul ca un brîu de 
ghiocei ce vestesc marea sărbă
toare a tineretului.

cu același entuziasm, cu a-

AL. GOLIANU
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La Oradea1 Au fost desemnați campionii pe 1957
SPARTACHIADEI DE IARNA A TINERETULUI

Orașul Oradea a cunoscut la 
sfîrșitul săptămânii trecute un e- 
veniment sportiv deosebit. Aci 
s-au întîlnit pentru a se întrece 
în finalele Spartachiadei de Iar
nă a Tineretului la tenis de masă 
și șah, peste 100 de reprezentanți 
ai celor 16 regiuni ale țării și ai

SIMULEI ARMIDA 
regiunea Cluj 

campioană de tenis de masă 
la simvlu fete

FELICIA 1ONESCU 
regiunea Pitești 

campioană la șah

șahul in același an in care ■ fost 
primită în U.T.M. — 1956 — ți 
n-are decît 15 ani. Despre ea, ar
bitrul întîlnirilor de șah mi-a de
clarat că este un talent care tre
buie neapărat remarcat.

Finalele Spartachiadei de Iarnă a 
Tineretului — la care au partici
pat nume necunoscute în sport, 
fără nici un „palmares" și caro au 
învățat șahul sau tenisul de masă 
acum doi sau trei ani — au scos 
Ia iveală faptul că EXISTA 
FOARTE MULȚI TINERI TA- 
LENTAȚI CARE, URMĂRIȚI ȘI 
BINE ÎNDRUMAȚI SE POT RI
DICA PE CULMILE MAES- 
TRIEI SPORTIVE, pot constitui 
în viitor „primii locțiitori" ai spor
tivilor noștri fruntași.

Sabău Emilian — dublu cam
pion al Spartachiadei de lamă la 
tenis de masă ,e!ev în ci. VIII-a 
a Școlii medii nr. 1 Oradea sau 
utemistul Suto Ludovic, muncitor 
la fabrica de blănuri „1 Mai“-Ora- 
dea, campion la tenis de masă, sînt 
jucători foarte tineri dar cu foarte 
mari perspective. Sabău n-are de
cît 14 ani și totuși a reușit o per
formanță mai mult decit frumoasă. 
De pe acum a dat dovadă de o 
putere de luptă și de un moral 
atît de ridicat, incit ar putea fi in
vidiat chiar și de unele „virfuri" 
sportive. In finala pe care a a- 
vot-o cu bucnrețteanul Ardeleanu 
Andy, mai „bătrin” și mai ruti
nat în acest sport, Sabău a fost 
condus cu 2—0 la seturi și totuși 
a găsit forțe să egaleze și să ciș- 
tige. Asemeni tineri ca ei și ca 
alții cum sînt Simulci Armida din 
comuna Călățele. regiunea Cluj, 
Menyhart Margareta, regiunea O- 
radea, Ion Petcn. regiunea Cons
tanța, Stoianovici Aurelia, regiu
nea Bacău și multi alții pot fi 
socotiți ca „speranțe" in tenisul de 
masă rominesc.

In legătură cu concursul la 
șah, maestrul international dr. O. 
Troianescu. care .-« aflat tn mij
locul finalițtitor. spunea pe benă 
dreptate că Spartachiada de lansă 
este o «repetiție 
pentru că lărgește 
sportului nostru.

tetului regional U.T.M. Oradea, în 
numele Comisiei Centrale de Or
ganizare a Spartachiadei de Iarnă 
a Tineretului i-a felicitat pe tine
rii participanți pentru frumoasele 
succese dobîndite și i-a îndemnai 
sa devină la locurile lor de muncă 
propagandiști și mobilizatori ai ti-

DOBRONAUȚEANU SILVIU 
regiunea Bacău 
campion la șah

Sâ cultivăm interesul
pentru sport la copii

In vizită la cei mai mici
baschetbaliști

CAZACU LUXITA ți STOIANOVICI AURELIA 
regiunea Bacău

campioane de tenis de masă la dublu fete 

orașului București (în același 
timp, la Iași se desfășurau 
finalele la trîntă).

Timp de patru zile, acești 
tineri s-au întrecut într-o lup
tă dîrză pentru a desemna pe 
cei mai buni dintre ei: cam
pionii pe 1957 ai Spartachia
dei de Iarnă a Tineretului.

Timp de patru zile, într-o 
atmosferă entuziastă — așa 
cum stă bine tinerilor — să
lile de concurs au răsunat de 
îndemnuri la victorie : „Hai 
Piteștii!“, „Bine Bacăul!“, 
„Haide Clujul!“. Și, ca Ia 
orice fel de concurs, n-au 
lipsit emoțiile, îmbrățișările 
pline de bucurie, purtatul pe 
brațe în uralele spectatorilor 
veniți în mare număr pentru 
a-i vedea pe tineri la „lu
cru". Dar aceste bucurii ale
victoriei aveau ceva deosebit față 
de concursurile sportive la care 
am asistat pînă în prezent. De ce ? 
Pentru că marea majoritate dintre 
concurenți participau pentru pri
ma dată la un concurs de o ase
menea amploare. Și erau unii deo
sebit de tineri! Luchian Sergiu, 
reprezentant al regiunii Pitești la 
tenis de masă, cel mai tînăr din
tre concurenți, n-a împlinit nici 
11 ani și totuși se poate mîndri cu 
titlul do câștigător al turneului de 
consolare (ceea ce nu este puțin 
lucru). Iat-o pe utemista Palievici 
Elisabeta din comuna Grănicești, 
regiunea Suceava, care a învățat

Cîteva zeci de copii, 
băieți și fetițe, s-au 
întîlnit tn frumosul 
parc sportiv ..Dina
mo" din București 
in cadrul etapei a 
doua a competiției de 
baschet pentru pitici 
organizată de „Tinâ- 
rul dinamovist". Co
piii aceștia între 13 și 
15 ani, au dovedit a 
lita dragoste pentru 
baschet, incit organl 
zatoril competiției 
s-ar putea simți fn 
bună măsură răsplă
tiți pentru strădania 
lor.

In timp ce se des
fășura partida dintre 
baschetbalistele de la 
„Știința" - l.C.F. și 
cele de la „Tinărul 
dinamovist", tn mijlo
cul uratelor și a stri
gătelor pasionate — 
care îți- creau impre
sia că te afli la un 
veritabil meci de cam 
pion at — am zărit o 
tînără blondă care
dădea indicații cu
multă căldură fetite
lor de la „Știința"-' 
l.C.F. Aceasta nu era 
altcineva decit Teodora 
cu, asistentă la l.C.F.,

Cercetările not tn legătură cu problema specia
lizării timpurii, au dovedit posibilitatea largă 
care există de a forma sportivi de performantă, 
fncepînd munca de instruire de la o virstă cît 
mai fragedă.

Mișcarea sportivă din Uniunea Sovietică, a 
cărei tntîietate pe plan mondial s-a confirmat și 
cu ocazia Jocurilor Olimpice de la Melbourne din 
1956, are organizată o rețea vastă de școli spor
tive pentru copii și tineret.

Este cunoscut faptul că însușirea tehnicii la 
unele ramuri sportive este deosebit de dificilă și 
pentru a se putea ajunge la un nivel de perfor
manță ridicat, este necesar să se înceapă pregăti
rea de la vîrste cît mal mici; acesta este cazul 
unor discipline sportive ca de exemplu: schiul, 
înotul, patinajul etc.

In Uniunea Sovietică există școli de patinai 
pentru copii de la vîrsta de 4-5 ani, iar In tara 
noastă există centre de copii pentru înot In care 
sînt încadrați copii de la vîrsta de 6 ani.

Fără îndoială, pregătirea sportivă a 
la o vîrstă atît de mică ridică probleme 
delicate și tn procesul de instruire este 
sâ se tină seama de o serie întreagă de 
larități anatomo-fiziologice, de folosire 
metode în care problemele de specializare să fie 
•trins împletite cu o pregătire fizică multilate- 
răii.

Este un fapt constatat din punct de vedere ști
ințific că la vîrste mici copiii tși însușesc cu mal 
multă ușurință deprinderi, ceea ce permite scur
tare^ perioadei de instruire cretnd condițiile ne
cesare pentru ca Ia vîrsta de 15-16 ani, să se 
ajungă la performanțe sportive ridicate.

De exemplu componentele echipei de gimnas
tică feminină a U.R.S.S. au ajuns încă Ia vîrsta de 
14-15 ani sâ obțină clasificarea de categoria I-a 
sao maestre; de asemenea maestra sportului 
Eeca Le aș’ea n a obținut la vîrsta de 16 ani cate
goria I-a de clasificare la gimnastică.

Aceste exemple au fost date pentru a ilustra ne
cesitatea începerii de la o vîrstă timpurie a unei 
act-r—_j-„ sxr-tre sâsteaatxx. aceasta constitu
ise vnrzra ca'e aria care se poate a Ia aer 
ir-Taaaa» «rr-iiț tnalhr

4» mrz - -» w» last «nexut. bâe csedss și or- 
rarzat. se efefea rezz 'ta* valoroase. Ia sensul 
ase aermi-j- Lx-te s» asice armonioase, con- 
■"b-rei la câi=ea oganrsmului și Ia întărirea

Nivelul atins pe plan internațional de perfor
manțele sportive ridică tot mai mult problema 
atragerii tineretului de la vtrste dt mai mici in 
activitatea sportivă.

In marea majoritate a disciplinelor sportive 
s-au înregistrat performanțe deosebit de valo
roase și care ridică probleme foarte serioase de 
însușire a unor procedee tehnice și tactice com
plexe, de formare a unor deprinderi de la vîrste 
cît mai mici.

Nu vom intra tn amănunte de metodica șl spe
cificul muncii legate de specializarea timpurie, 
oprindu-ne mal mult asupra aspectului necesită
ții atragerii și cultivării interesului copiilor și a 
tineretului pentru activitatea «porEvă.

Problema apariției, formării șl dezvoltării In
teresului pentru activitatea sportivă ia copii și 
tineret are o importanță esențială pentru asigu
rarea unei baze de masă a mișcări sportive pre
cum și pentru ridicarea nivelului măiestriei spor
tive și a cuceririi de performing superioare In 
diferitele ramuri sportive.

Trezirea interesului pentru activitatea sportivă 
constituie o importantă problemă pedagogică, 
care trebuie să preocupe tn ega ă măsură pe toți 
factorii de răspundere care țe tagr-jesc de educarea 
tineretului din țara noastră.

Cre’md condițiile pentru stmmarea interesu
lui copiilor și tineretului pent:- soc:: creăm tot
odată premizele necesare coatrictei educației fi
zice Ia educarea comunistă a tinere- generații.

Un rol deosebit tn această ilrecte îl an pro
fesorii de educație fizică, insteumark de pionieri, 
educatorii, antrenorii și instrncsrik

Dragostea și pasiunea pe care • wn In desfă
șurarea procesuiu: ce instru -e-z-uu-enament. de 
pregătire fizică mniniaterală. 6e regaaizare a 
activității sportve de misa ănz k=> de organi
zare a activității la cadrat ealar* laăa scoriiv 
școlar, in cadra! o-gău.zate. re lugaaeri este an 

ebria sa-rrărim acnv^ăti lor.
za* curect și 

iaaea- 
e-re La

copillor 
foarte 

necesar 
particu- 
a unor

GH. TEOOOtESCU 
fcreriorxl testitetafari de Culturi Fizici

arid.

pe stadion

n-atâț.
la cadrai acesta: proces radioes organizat tre- 

bra sâ re cootriboe reac(loct la educarea co- 
srsrr că . teaertf generații, la formarea unor ca- 
zr ȘBora> șt ie aoiată. iar acestea sâ se Im- 

ca lascșirea temeinică a ce-
-rea » r —'> predate ta școală. In felul a- 
«esta re * ixtela orice teadiste de pregătire 
. * aaeretâ. educata fizică cnstribcmd nemijlocit 

’-a fcnzarea «a rijior cetățean, pregătit temei- 
z-c. ma _ jtera'.. ccjsteactor al societății soda- 
Sere.

,,Palatul pionierilor", desfășoară o acț une 
tactică spre coșul celor de la „Tînărul Di
namovist".

(Aspect de la jocurile de baschet — pitici 
de duminică din parcul sportiv „Dinamo"). 
Simiones-

 ---------- . componen
tă a lotului republican de bas
chet. care antrenează echipa de 
baschet-pitici ai Științei l.C.F. 
Alături se afla prof. Leon Teodo
rescu. — șeful catedrei de jocuri 
sportive de la l.C.F., antrenor al 
lotului republican de baschet. 
Constatarea aceasta ne-a bucurat. 
L-am rugat pe tov. L. Teodores
cu să ne spună impresiile și 
observațiile sale asupra competi
ției. -4

pentru copii. Apoi slnt toarte mi
rat de ce colective ca „Energia" 
și . Locomotiva", nu s-au prezen
tat cu echipe de pitici in competi
ția organizată de , Tinărul dina
movist". In altă ordine de idei, ar 
fi necesar ca cel puțin acum, la 
început, terenul de joc pentru 
baschetbaliștii pitici, să fie mai 
mic — de circa 20 metri. Apoi ar 
trebui ca piticii să joace in des
chidere la intilnirile de categorie 
și să aibă intrarea gratuită la 
meciurile in care joacă sportivi 
consacra»!; aceasta pentru a-i sti
mata pe copii și a le da posibil - 
tatea să invețe direct de la cd 
mai buni jucători de baschet.

într-adevăr. observați I- tov. L. 
Teodorescu merită toata atenția 
forurilor competente.

*
— C.repttiț.i wpniuli de 

.Tmănil dinamovist" este bine 
venită. Etapa a H-a a acestei în
treceri sportive se desfășoară in 
aer liber. E desigur destul de 
greu pentru început, finind scama 
ci acești copii n-au mai jucat pe 
un teren descoperit Formind echi
pa de baschet-pitici a Științei 
LGF. ne-am gindit să experimen
tăm ideea specializării timpurii a 
sportivului. Pentru aceasta am se
lecționat un număr de 12 fetițe de 
la Centrul școlar 2—10—13. cu ca
lități fizice corespunzătoare bas
chetului (mai înalte — n.r.) și cu 
care am inceput pregătirile din 
noiembrie anul trecut. Bineînțeles 
pregătirile le-am desfășurat pini 
acum in sală— Sperăm că in trei 
ani vom face din fetițele pe care 
le vedeți jucind acum, junioarele 
asociației noastre, jucătoare de 
categoria a ll-a.

— Dar ce credeți că s-ar mai 
putea face pe linia acestor com
petiții pentru pitici, pentru ca 
rezultatele sâ fie și mai frumoa
se? l-am întrebat fn continuare 
pe tov. L Teodorescu.

— In primul rlnd cred că este 
necesar să se asigure un caracter 
periodic competițiilor de baschet pionierilor (băieți) 5—20.

★

Pe terenul alăturat se dispută 
întîinirea dintre „Palatul pionie
rilor" și „Tînărul dinamcvist“-bă- 
ieti. Ne-am interesat cum s-a for
mat echipa de la „Palatul pionie
rilor". Iată ce am aflat: la cercul 
de jocuri sportive — volei și bas
chet —sînt înscriși vreo 200 de 

ales 
buni 

se 
cu 

i pe 
vom 
bas- 

! trei 
săp- 

i. Iar

copii. Dintre aceștia a fost 
un număr de 12, cei mai 
baschetbaliști. Intr-adevăr, 
pare că au fost selecționați 
grijă, dovadă jocul frumos 
care-1 desfășoară acum. Ne 
reîntîlni din nou cu ei, cu 
chetbaliștii pitici de la cele 
asociații sportive, peste două 
tămîni, tn următoarea etapă, 
acum, iată rezultatele de dumini
că :

T.D.l -a Știința I.C F.
4—23; T.D.1 — Știința 
(fete) 21-8; T.D.2 —

ARDELEAXU AXD1 fi FIRTEL FAXT 
Bucurefii oraj 

campioni de tenit de masă la dubiu mirt 

neretului in vederea partirf- 
pării la s-utoarea Spartachia- 
dă de Vară a Tineretului 
care va începe la 1 aprilie.

A urmat apoi premierea 
câștigătorilor clasificați pe 
primele 3 locuri și inminarea 
diplomelor de participant al 
Spartachiadei tuturor coocu-

LUCIAN ROTA

SUTO LUDOVIC ți SABAU EMIL1AN 
regiunea Oradea 

campioni de tenis de masă la dublu băieți

lui, iar multi tineri au prilejul ast
fel să fie „descoperiri". Tineri ca 
Bobonea Victoria (regiunea Sta
lin), Weinberger Nicolae (regiunea 
Cluj), Cufitoiu Margareta (regiu
nea Craiova), cu toate că n-au fost 
declarați campioni, pot deveni șa
hiști de nădejde dacă se vor pre
ocupa să-și însușească necontenit 
acest frumos sport.

★

Finalele Spartachiadei de Iama 
a Tineretului au luat sfîrsit du
minică la prînz. Tovarășul Fodor 
Alexandru, membru al C.C. al 
U.T.M. și prim-secretar al comi-

★

concursului de 
trintă, desfășurată la Iași, a 
■tras in sala Voia ța nume

roși spectatori, veniți să a- 
riste la întrecerea celor care 
poartă tradiția acestui fru
mos sport național Majorita 
tea celor 64 de participant! 
la finală e.-au tineri țărani 
muncitori din diferite regiuni 
aie țârii.

La categoria 57 kg. Marin Popa
din regiunea Craiova l-a întrecut 
pe M. Crigorescu, regiunea Cluj. 
După o dispută indiriită in finala 
categoriei 67 kg. Gheorghe Bită 
din comuna Inov, regiunea Cra
iova, l-a invins pe Grigore Marin, 
regiunea Pitești. în cadrul catego
riei 77 kg. titlul de campion a fost 
cucerit de Dumitru Capră din co
muna Cogealac, regiunea Constan
ța, iar la categoria peste 77 kg. 
Ion Herman (regiunea StaHn), be
neficiind de avantajul
(104 kg.), l-a invins pe Ion 
pră, regiunea Constanța.

greutății 
Ca-

Campionatul republican de rugbi
• ■ . . î ■

Etapa a doua a campionatu- Roșie. Amatorii jocului cu balonul 
Iu: republican de.rugbi, a progra- oval au putut urmări pe terenul 
mat duminică în Capitală una 1 
din cele mai interesante întîlniri .din parcul Copilului un meci dîrz,
Clin ceie mai unacmuic mituim . i j n o ' f
ale acestei competiții : jocul dintre încheiat Cu scorul de 9—3 in fa- 
echipele Dinamo București, cam- voarea echipei Locomotiva Grivița 
pioana țării și Locomotiva Grivița Roșie. Celelalte rezultate ale eta-

voarea echipei Locomotiva Grivița

pei au fost următoarele: Energia 
I.S.P.—Energia Republica 18—0; 
Știința I. Al. — Locomotiva 
P.T.T. 3—0; Progresul București 
— Energia Petroșani 6—0; 
C.C.A. — Energia P.loești 23—0.

e Pe șaseaaa 
dna s-a aests* 
ma cursă acftstl de șasea a asu
lui. La startnl probe-i rezervate 
dcEștitor avaawap s-a 
peste 76 de entarenț: 
și membru Mai. «_P 
redusă a întrecerii. 54 iz 
permis o selecție rnarăadim 
.remarcat totuși forma b 
alergătorilor din 1st și in spedai 
a lai faastaatm Damatresca care 
a ciștâfal ca en drmiraj pateraic 
pe eitimul Ulometru. intreciad cu 
na avans de două secunde pluto
nul fruntaș.
* Dapd cam s-a mm anunțat, 

campionatele mondiate de rcrimd 
pentru /umori re cer derfițura 
anul acesta intre 20 fi U aprilie 
'n Varfocia. Pled tn prezent și-au 
anunțat participarea la concursuri 
trăgători din 13 țări: UR.SS., 
Franța. R.P.R-, R.P.F. lugoeiavia, 
R. P. Ungară, Italia. R. F. Ger
mani. Luxemburg, Austria, Bel
gia, Finlanda, R. Cehoslovacă și 
R. P. Poloni.

St Smislov a ciștigat cea de a 
8-a partidă a meciului pe care-l 
susține cu Botvinik pentru titlul 
mondial și ronduce cu un avans 
de un punct
* Echipa iugoslavă de box Voj- 

vodina Novi.Sad și-a inceput tur- 
neul in (ara noastră, evoluind du
minică la Timișoara in fata echi- 
pei colectivului Energia I.M.B. 
Boxerii iugoslavi au terminat în
vingători cu scorul de 11—9. Re
uniunea s-a desfășurat in aer li
ber și a fost urmărită de peste 
4000 de spectatori.

■â Echipa germană de handbal 
Dinamo-Berlin a susținut duminică 
la Orașul Stalin al treilea meci 
de la sosirea în țara noastră, ju
cind cu selecționata orașului. 
Handbaliștii oaspeți au obținut 
victoria cu scorul de 11 — 10 
(6-7).

Makedonikos a,Pierdlrt cu 0-2
la București

Cînd în nrinot-j! 6 a! parti^ef Oaf- 
dă, extremul M-eapu al „Progresu
lui" a deschis socrul. în urma kk< 
frumoase faze creste de Ozon, pen
tru zecile de de spectator de pe 
stadionul ..21 August", era ciar un 
lucru: „Prog-es*.: ’ București va în
vinge ..Makedonikos* Salonic la scor. 
Două lucruri îr.să au ris:umat acesT 
pronostic. Progresul a învins înir-a-. 
devăr „Makedonikos' Salonic, dar i;u 
la scorul pe care I bănuiam în pri
mele minute aie pa'lidei de duminică. 
Dacă în ciuda superiorității sale ma
nifestată In cîmp .Progresul” n a 
reușit să-și concretizeze avalanșa de 
mari ocazii din fața porții fotbalișli- 
loi din Salonic, aceasta se datorește 
în primu| rînd ambiției remarcabile 
cu can,» a jucat apărarea oaspete, cît 
și vîniului puternic cate a împiedicat 
controlul precis al balonului. ..Progre 
sul" începe puternic meci»! și atacul 
condus inteligent de Ozon, în tnare 
vervă de joc; construiește acțhini 
spectaculoase la poarta echipei „Ma- 
kedonikos". Fazele se sudeed cu ' re
peziciune oferindu-ne parcă un veri
tabil.„ meci de campionat. Fotbaliștii 
greci, care au o apărare robustă, bine 
pusă la punct, masează în fața por
ții lor. într-o defensivă disperată, a- 
desea cîtț opt oameni. Pentru „Ma-

ke-3-_ cos . BEZ> Joee'.ui p»'e a fi 
deu--. ce a* t Șt c doar ci ît re 
uitatele foeurîlor din Romîrnx de 
p nde turneui fockeltștikx g-ee în R F. 
Germani La l—O. „Makedonikos" 
pare malțunvt de scor și cautâ sJ I 
mențină cu once pTț- „Progresul’* 
greșește, pterzînd duețul cu apărare» 
oaspete din cauza fachiderii focului pe 

■tripleta și a fngbesufriî aoăritohl<M 
echipei din Salonic- în careul de 16 m. 
Atunc4 cînd atacul . Progresului** se 
ztsează această greșeală tactică mar
chează din nou. Dîn păcate acest lu
cru s a tntîmplat spte sfârșitul part! 
dei cînd a însc-is' Ozon.

Regretăm Jocul uneori exagerat de 
dur al fotbaliștilor de la „Progre?jul * 
și mal ales „intrările” la om ale Iul 
Ștlrbey. In ansamblu, echipa bucure? 
teană s-a prezentat bine, putem spune 
chiar promițător și sperăpi că va ay.ea 
de spus un cuvînt j-greu în campiona 
tul divizionar. Despre oaspeți , ne a 
plăcut apărarea, în special portarul 
Belkas și linia de fund ; înaintarea ni 
s a părut însă lipsită de precizie în 
Șut.

în deschidere, selecționata de ju
niori a R.P.R. a întrecut cu 4—2 
echipa „Flamura roșie-7 Noiembrie”.

M. ZONiS
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Palatul

Atleții din școlile medii

In tribunele „Stadionului Tine
retului" am întîlnit duminică dimi
neața multă lume ; se desfășura e- 
tapa a Il-a a concursului de atle
tism rezervat școlilor medii. Pentru 
că rezultatele tehnice nu au de 
astă dată un rol hotăritor — ne 
aflăm doar la tnceput de sezon
sportiv tn aer liber — am căutat 
să aflăm ce mai e nou tn atletis
mul nostru școlar; ne referim 
bineînțeles Ia neclasificati. Cău- 
tind un om competent tn această 
problemă, am fntflnit-o cu multă 
bucurie pe profesoara de educa- 

I tie fizică Angela Filip — în urmă 
, cu mulți ani campioană națională 

la 80 m. garduri și 100 m. plat 
Profesoara e puțin emoționată 
pentru că are o serie de eleve ale 
sale în acest concurs. Totuși, ne 

' stă la dispoziție. Notăm :
— Concursul de atletism rezer

vat școlilor medii a scos la iveală 
cîteva speranțe. Mă refer Ia Artz 
Karine — Școala nr. 4 fete, care 
a realizat 7 secunde pe 50 metri, 
Palade Georgeta de la Școala nr. 
22 fete, care a scos un rezultat 
bun la 50 metri și alte eileva fete 
cere promit. Dar păcat că după 
săptămâna atletismului școlar din 
anul trecut și după alte concursuri 
pentru elevi, care au mobilizat un 
mare număr de sportivi Ia startul 
întrecerilor de atletism, prea pu
țini din cei care au fost pe sta
dion in toamnă au revenit acum în

primăvară. Cred că nu s-a ținut 
o legătură strânsă cu elevii câști
gați pentru atletism în toamnă. Ar 
trebui să se țină o evidență mai 
bună a acestora, ca ei să fie sti
mulați, îndrumați, iar creșterea 
lor să fie urmărită continuu. Am 
de făcut câteva observații de or
din, să spunem, administrativ — 
a continuat tovarășa Angela Fi
lip. Așa, de pildă, ar trebui crea
te condiții minime materiale în 
fiecare școală, sau la cîteva școli 
laolaltă care să se asocieze în a- 
cest scop, . pentru crearea unor 
gropi de nisip pentru sărituri ca 
și pentru amenajarea terenurilor 
pentru aruncarea greutății. Apoi, 
ar trebui realizat accesul gratu'l, 
de trei ori pe săptămână, al elevi
lor atleți la un stadion din apro
pierea școlii. Antrenorii asocia
țiilor ar putea remarca elemente 
de valoare din rândurile elevilor, 
sprijinindu-i pe profesorii de edu
cație fizică, colaborând cu ei în 
ieșirile pe stadion. Merită să (ie 
evidențiată în această direcție aso
ciația „Dinamo". De asemenea, 
„Progresul F.B.“ pune la dispozi
ția elevilor de la Școala Gh.. La- 
zăr toate bazele sale sportive. Ur
marea acestei atitudini pozitive 
și-a arătat roadele. La concursuri
le de junioare de astă iarnă „Pro
gresul FJB.“ a ocupat locul I, 
tocmai datorită colaborării cu 
școala noastră.

Sias MJa - ga
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