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Calea spre calitate

Intr-unui din laboratoarele In
stitutului agronomic din Cluj s-au 
întîlnit acum cîteva zile opt oa
meni — asistenți și studentf. Din 
rîndul studenților utemiști dintre 
cei mai buni la învățătură venise 
o propunere: „Să ajutăm din 
punct de vedere tehnic pe tinerii 
colectiviști din regiune și din alte 
părți ale țării și pe tinerii țărani 
muncitori care cultivă „Loturi ale 
Festivalului**, astfel ca aceștia să 
obțină recolte bogate". Cu cîteva 
zile mai înainte, propunerea acea
sta fusese discutată și cu asisten
tul Ion Pireu, secretarul comite
tului U.T.M. din Institut și acum, 
întîlnireâ despre care am amintit 
avea ca scop stabilirea unor o- 
biective imediate ale acțiunii.

...PRIMA INTILNIRE
Intr-o dimineață, la poarta gos

podăriei colective „Gh. Doja“ 
comuna Cuci, raionul Luduș, 
oprit o camionetă din care 
coborît opt oameni: asistenții 
leriu Cotețiu, Nagy Zoltan și 
Pireu și studepții Alexandru 
hov, Merișor Cocoșii  ă,

Acțiunea inițiată de 
studenții agronomi 

dm Cluj, pentru spri
jinirea tinerilor colec
tiviști și a tinerilor care 

cultivă „loturi ale 
Festivalului'

din 
s-a 
au 

Va
lon 
Su-

Mada, Ștefan Varga și Pavel Co- 
can. Cîțiva colectiviști care faso
nau aracii și pregăteau materialul 
săditor pentru vie i-au întîmpmat 
pe oaspeți cu multă căldură. 
Gazdele — oameni mai în vîrsta 
— au lăudat inițiativa tinerilor 
studenți, au fost bucuroși pentru 
ajutorul care li se oferea, însă au 
obiectat asupra unei probleme: 
sprijinul 
sistenții 
și celor 
rilor colectiviști.
privința porumbului hibrid, sfa
turile sînt chiar de primă necesi
tate.

Iată deci pe proaspeții prieteni 
Ia sfat (fotografia noastră). Prima 
problemă discutată — sămînța hi
bridă de porumb. Multe învăță
minte prețioase au primit colec
tiviștii vîrstnici și tineri de la Cuci

pe care vor să-l dea a- 
și studenții este necesar 
vârstnici, nu numai tine- 

în special în

din partea asistenților 
lor care au venit 
Unele greșeli pe care 
anul trecut la cultura 
hibrid nu le vor mai repeta în 
anul acesta. Și, ca să se convingă 
că au pornit chiar de pe acum pe 
drumul bun, și-au invitat oaspeții 
la cîmp, acolo unde se pregătea 
terenul în vederea însămînțărilor 
din primăvara aceasta. Pe locul 
destinat porumbului hibrid irigat, 
care anul acesta va cuprinde o 
suprafață de aproape 5 hectare, 
grăpau tinerii Varga G6za, Nagy 
Iosif și Nagy Arpad. După strîn- 
geri de mînă, după cuvinte de 
bun venit, după împărtășirea pă
rerilor în privința alegerii locului 
și calității pămîntului, oaspeții 
s-au întreținut iarăși multă vreme 
cu gazdele asupra adîncimii ogo
rului de toamnă executat de me
canizatorii de la S.M.T.-Luduș, 
asupra lucrărilor de întreținere a 
terenului pînă la data însămînță
rilor.

Conduși de președintele colecti
vei, cei trei asistenți și cinci stu- 
denți au colindat ogoarele gospo
dăriei. au stat de vorbă cu vîrst- 
aicii și în special cu tinerii, le-au 
împărtășit din cunoștințele lor, 
și-au notat în carnet numele mul
tor tineri colectiviști, observații 
asupra timpului însămînțărilor, 
calitatea arăturilor etc. Primele 
date, concluziile primei întîlniri 
le vor fi foarte folositoare cu

ocazia celorlalte vizite pe care le 
vor face aci la colectivi, pentru 
că acțiunea aceasta continuă $i va 
fi preluată și de alți colegi de-ai 
lor. S-au stabilit chiar unele mă
suri care să asigure continuitatea 
și extinderea acțiunii.

Studenții clujeni s-au hotărît să 
scrie colegilor lor din celelalte in
stitute de învățâmînt superior a- 
gricol din țară, invitîndu-i să le 
urmeze exemplul.

ÎNDEMN
întorși acasă cu un bagaj inte

resant de cunoștințe noi, cu bucu
ria provocată de închegarea noilor 
prietenii, cu hotărîrea de a conti
nua întîlnirile acestea rodnice, ti
nerii viitori ingineri au adresat 
colegilor lor din toate institutele 
agronomice din țară scrisoarea pe 
care o publicăm alăturat.

; mi& , ,

Cu cîțiva ani în urmă fabrica 
„Ivănuș Constantin- din Pucioa
sa era codașă. Produsele sale care 
ajungeau pe piață erau ocolite de 
cumpărători, fapt care a făcut ca 
în anul 1952 în magazia de pro
duse finite să se afle peste 500.000 
metri de țesături nevandabile.

Cine a cunoscut fabrica atunci 
și o revede astăzi este surprins 
de transformările petrecute. Pla
nul producției globale a fost rea
lizat. în anul 1956, cu cinci zile 
înainte de termen. Colectivul de 
aici a repurtat succese de seamă : 
ridicînd productivitatea muncii pe 
cap de salariat cu 25 la sută fața 
de sarcina de plan, dînd cu 5.1 
la sută mai multe produse de ca
litate superioară și reducînd pre
țul de cost față de normativ, cu 
0,08 la sută la țesâtorie și cu 
0,52 la sută la filatură.

Succesele însemnate în îndepli
nirea cantitativă a sarcinilor de 
plan i-a determinat pe mundton. 
ingineri și tehnicieni să-și în
drepte In ultima vreme atenția 
spre îmbunătățirea calității pro
duselor. Ei știu ci principala lipsă 
a mărfurilor noastre textile o 
constituie încă adesea execuția 
lor necorespunzătoare. Com pari nd 
produsele fabricii cu cele din im- 
port tex tili șt ii de la -Ivănuș Con
stantia**. ei înșiși exportatori de 
țesători In Vietnam Cehoslovacia. 
Austria și Anglia doresc să se 
simtă creatorii unei producții de 
cea mai bană calitate

acesta se merge ferm spre

obținerea de produse de calitate 
superioară. Astfel, fată de sarcina 
de plan în luna ianuarie s-a obți
nut o creștere a calității produse
lor de 3 la sută, iar în luna 
bruarie procentajul produselor 
calitate superioară a crescut la 
5,8 la sută.

Cum s-a ajuns la acest rezul
tat ?

Principala problemă către care 
colectivul de muncă și-a îndrep
tat atenția a fost ÎNDEPLINI
REA RITMICA A SARCINILOR 
DE PLAN.

Pentru realizarea acestei cerin
țe au fost luate măsuri privind 
aprovizionarea tehnico-materială 
a fabricii, revizuirea utilajului, re
punerea in funcțiune a mașinilor 
care din lipsa pieselor de schimb 
nu funcționaseră in ultimii ani. 
Aceasta a dus la depășirea sarci
nilor de p’.an cu 5—6 la sută și 
totodată la o îmbunătățire simți
toare a calității produselor.

O deosebită atenție se acordă 
funcționării neîntrerupte a utila
jului. Majoritatea mașinilor de 
aici au certificate de naștere din 
anii 1897—1917. Este știut că 
dacă nu îngrijești utilajul, dacă 
nu respecți graficul de reparații, 
atunci fabrica va suferi cele mai 
neplăcute surprize : opriri dese, 
deșeuri multe, produse proaste.

La „Ivănuș Constantin" sînt 
Q'ganizale zi’.e ale curățeniei și 
chiar întreceri pentru „cea mai 
curată mașină" Graficul de cură
țenie» stabilit pe fiecare mașină

fe- 
de

In căutarea unui reportaj

Dragi tovarăși,
însuflețiți de dorința de a răspunde prin fapte grijii perma

nente pe care ne-o acordă partidul și guvernul, dornici de a dovedi 
prin fapte că utemiștii sînt în primele rinduri în lupta pentru 
îndeplinirea hotărîrilor partidului, noi, studenții Institutului agro
nomic din Cluj, ne-am hotărît să pornim o acțiune de sprijinire 
a tinerilor colectiviști și a tinerilor țărani muncitori, care cultivă 
„Loturile Festivalului”. Sprijinul acesta se va manifesta prin asis
tență tehnică și prin ajutor efectiv în procesul de producție ori de 
cîte ori se impune introducerea în practică a unor metode agroteh
nice superioare. în acest scop, zilele trecute trei asistenți și 
cinci studenți ai institutului nostru au fost oaspeții colectiviștilor 
din Comuna Cuci, raionul Luduș. Prima întîlnire, primul schimb de 
păreri — în specia) în privința culturii porumbului hibrid — le-au 
tost de foarte mult folos gazdelor. Colectiviștii vîrstnici au sub
liniat chiar că sprijinul tehnic le este necesar și lor, nu numai 
tinerilor. Faptul acesta ne-a întărit convingerea că acțiunea noas
tră este bună și că, preocupîndu-ne în mod serios de ea, vom 
obține rezultatele dorite.

Pentru a asigura continuitatea acțiunii, împreună cu condu
cerea Institutului, organizația U.T.M. a hotărît ca la gospodăria 
de stat din comuna Cuci sa fie repartizați la practică doi dintre 
cei mai buni studenți ai anului IV, care să păstreze și să întă
rească legătura cu tinerii colectiviști din comună.

In sfîrșit, mobilizați de organizațiile de bază U.T.M., toți 
studenții vor sprijini în timpul practicii pe tinerii colectiviști și pe 
tinerii care cultivă „Loturi ale Festivalului”.

Legăturile strînse cu colectiviștii, asistența tehnică și spri
jinul practic pe care-1 vom acorda, trebuie să întărească încrede
rea celor ce muncesc pe ogoarele colectivelor în importanța și 
necesitatea metodelor agrotehnice superioare, trebuie să ducă la 
obținerea unor producții mereu sporite la toate culturile.

Convinși fiind că nutriți aceleași dorințe ca și noi, vă che
măm alături de noi în această acțiune. Cu forțe unite, vom reuși 
să obținem rezultate bune în munca de introducere pe scară largă 
a tehnicii noi în agricultură, în munca de consolidare a sectorului 
socialist al agriculturii.

Pentru ca acțiunea noastră comună să fie fructuoasă, inte
resantă, vă rugăm să ne trimiteți părerile voastre și sfaturile voas
tre în privința desfășurării ei în cele mai bune condiții.

Cu salutări tovărășești, 
în numele studenților de la Institutul 

agronomic din Cluj
ION PIRCU

secretarul comitetului U.T.M. pe Institut

In această dimineață a prins 
să bată un vînt rece care te face 
să-ți amintești că te afli tntr-o 
regiune muntoasă. Drumul pe 
șosea de la gara Bod și pînă in 
comună, cale de vreo 3 km., pare 
nesfirșit de lung, vintul tăios lă- 
slndu-mă anevoie să înaintez. 
Plecasem să scriu ceva despre 
însămînțări, să merg cu tinerii 
colectiviști sau tntouârăși(i afară 
pe tarlale. Despre tinerii acestei 
comune auzisem multe.

Am dat mai intii de un grup 
de ca±e — mai precis de viitoare 
case deoarece deoparte șt de 
altU a șoselei se află zeci de clă
diri la care s-a făcut doar zidăria 
— și nu știam precis dacă aceasta 
e comuna căutată De-abia după 
clteva sute de metri am intilnit 
și panoul indicator : ..Bod". Imt 
amintesc că am zis ceva despre 
cei care nu s-au îngrijit să pună 

i indicatorul așa cum se obișnu- 
j iește, la capătul comunei, aar 

mai tlrziu p'e^edmtele sfatului 
tov N. Bâlâu m-a lămurit:

I — L-am mat mutat ' Dacă co
muna se mărește in fiecare zi. 
ce siniem noi umovați ? Credeți 
că altă treabă n-avem decit să 
mutăm indicatorul ?

E adevărat. Nu sfatul popular 
e vinovat Poate gospodăria co
lectivă. Ea împarte in fiecare 
an atitea produse, că aproape 
toți colectiviștii și.au făcut sau 
ÎȘi fap case noi

Dar astea sint amănunte și 
problema principală după care 
am venit o constituie însămin/ă- 
rile. Mă și mustram In gind că 
totuși am venit cam tirziu șt că 
toți cetățenii trebuie să fie 
ogoare. Dar cum am ‘ăcut lu 
stingă pe sfada pr mă oală ani
mația m-a uluit. In poarta colec
tivei. mat mu.ți oameni discută 
animați, rid, {mind miimie in 
buzunare in timp ce șorțurile de 
doc, specifice portului de lucru 
al țăranilor ardeleni — fluturau 
in vini lovind carimbii cizmelor 
La magazinul universal, recent 
construit, aglomerație, la sfat 
aidoma începusem să-mi zdrun
cin părerea despre tinerii comu
nei. pe care ii credeam la Insă- 
mințâri. dar pe care h vedeam 
acum umblind liniștiți prin sat. 

Și aflu o nouă veste menită 
să-mi răstoarne tot planul: tn- 
sămlnțările din etapa l-a s-au 
terminat de cîteva zile In întrea
ga comună. Despre ce să scriu ? 
S-a dus reportajul meu despre 
inițiativele tineretului In campa-

nia de însămînțări / De altfel 
tov. Far caș. secretarul organiza
ției de partid de la gospodăria 
colectivă, mi-a spus:

— Ce inițiative ? Anul acesta 
n-a fost nevoie de acțiuni deose
bite. La 16 martie, cind vremea 
s-a făcut prielnică, am ieșit toți 
la Insămînțat: și colectiviștii și 
întovărășit ii. ba și losif Vlâdu- 
reanu. singurul țăran muncitor 
din toată comuna care are 5 ha. 
de pămint și care a rămas in 
afara sectorului socialist. în 8 
zile am le/minctl

Tineretul n-a mai avut d.cît 
o singură inițiativă in această 
primăvară: să insâmințeze in 
cel mai scurt timp și sd exemte 
numai lucrări de bună cclitcfa. 
Nici cind s-a anunțat la colec
tivă că griul de pe cele 462 hec
tare a ieșit cam slab in primă
vară. n-a fost nevoie de iniția
tive deosebite Cu toții au te fit 
la timp și au împrăștiat 154 tone 
de îngrășăminte chimice.

Cum să scriu despre inițiat’ve
le tineretului ? Ei așteaptă 
să se încălzească timpul și sâ 
treacă la insămlnțările din epo
ca a ll-a Pînă atunci, ziua as
cultă muzică — satul este corn-, 
plect radioficat — citesc o carte 
sau mai fac treburi pe Lngâ 
casă, iar seara se adună la că
minul cultural. Reinholdt Schne.- 
der, secretarul comitetului UJJL 
pe comună, Elena Ciucoș, secre
tara organizației de bază U T-bi
sat. Silvia Forir, tinăra d.rectoa- 
re a căminului cultural, au înce
tat dk mult a mai mobiliza ti
neretul la cămin. Tinerii vin sin
guri Cei din echipa artistică 
germană pregătesc o piesă de 
teatru, dansuri și minunate da
te ce din folclorul săsesc, iar e- 
chipa de teatru In limba romînă 
— și slnt vreo 15 tineri in ea — 
in frunte cu Ion Oancea și 
riana Torni s-au apucat să 
gătească o piesă deosebit 
grea: ^Doctor fără voie" de
Here. Un alt grup pregătește un 
program sportiv, cu gimnastică 
individuala și de ansamblu cu 
care vor să dea neapărat spec* 
tacoie atit aid cit și In comu
nele vecine.

Căminul cultural din Bod poar
tă numele „Vlad Neagu". Cine a 
fast Vlad Neagu ? Aurel Panga. 
tinărul secretar al sfatului popu
lar, mi-a dat să citesc o mono-

Flo- 
pre- 

de 
Alo-

„Alătura de lupta dreaptă
a ponorului Algerian"

Nu știu dacă amicii mei din 
îndepărtatele meleaguri ale 
Algeriei, din Irak, Indone

zia, America Latină, sau de aiu
rea, de care m-am legat strîns 
sufletește în zilele Festivalului de 
la București își mai amintesc de

mine. Cert este că uneori priete
nia care s-a legat atunci între noi 
— prin interpret sau prin graiul 
semnelor—cu care prilej ne împăr
tășeam felul in care trăim, viața 
noastră de zi cu zi, bucuriile și 
amărăciunile ei, îmi cuprinde cite-

odată sufletul cu atîta tărie incit 
un sentiment de nostalgie mă stâ- 
pînește ținîndn-mă cu gindul la 
indepărtații mei amici. Atunci ei 
îmi povesteau despre lupta lor 
dreaptă, astăzi ca și atunci eu le 
trimit gindul meu și mă alătur în

suflet cauzei lor cu aceiași caldă 
prietenie cu care în urmă cu patru 
ani le stringeam mina sau le ghi
ceam intențiile din priviri.

Am ascultat nu fără emoție a- 
E. PITULESCU

(Continuare în pag. 2-a)

grafie a n 
însămi nțăn 
să citești < 
ci. De di 
Neagu a fi 
dirzi țărani din această comună, 
pe la începutul secolului al XIX- 
lea Faima luptei iui pentru drep
turile țăranilor ce robeau pe mo
șiile grofilor, Lnfrs 
SUprttori și chit 
Austro- Ung ariei 
fost dus. a 
în semn de edlncă 
me’e 
tispi

i •-
L dzcâ desrre 
'er minai de scris

i monograme na st 
i am eizî câ FI 
isr ata’ dintre cei r

pe •- 
pe ' mrdratul 

>i fz(a caftan a 
nemuritoare 
cinstire «w

-■ris pr 
de cultură și 

lumină pentru cere s-a jertfa 
Vlad Neaga.

Acum, pentru făurirea unui 
trai tot mai bun șt îmbelșugat 
muncesc neobosiți tinerii și virst- 
nicii din Bod. lată de ce. in «- 
ceastă pnmâvară n-a mai fost 
nevoie de inițiative deosebite. 
fiecare a ieșit la InsămLnțat din 
prima zi prielnică^

5i iPtd de ce am rămas fă^â 
reportajul Jnițiatioeie tineretu
lui tn campania de InsimlntdrC.

GH. ANGELESCU

Semnarea protocolului consfătuirii 
miniștrilor Sănătății 

din tarile lagărului socialist
Intre 3 și 7 aprilie 1957 s-a
-sfășurat U București cea de-a 

nsfătuire a miniștrilor
so-
mî- 
din

R.

1 doua
Sănătății din țările lagărului 
ria’ist la care au participat 
uiștri și cadre de conducere 
bonier, al ocrotirii sănătății 
RP. ABania. RP Bu.garia»

* Cehoslovacă, R P. Chineză, 
R.P.D Corerani. R. D. Germană, 
R P. Mongolă. R P. Polonă. R P 
Romir.ă. R. P. Ungară, U.R.S.S.

: șj R D. Vietaaaa.
Miniștrii Sâni tatii au luat par

te la lucrările S mpoziocului na
țional privind problemele cadre
lor tDedKo-samtare din R P R si 
aa anul ua schimb de pă-eri ia 

! problemele organizării ocrotirii 
j sănătății :n țâr.ie socialiste.
■ Consfătuirea menționează cu 
| satisfacție importantele succese 
. in deztoliarea colaborării dintre 
I țările socialiste In domeniul o- 
’ crotirii Mnătâții și științelor me

dicale. Tn momentul de față au 
fost încheiate o serie de convenții 
privând colaborarea reciprocă in 
dotDeniul ocrotirii sănătății $i 
științelor medicale, au fost orga
nizate dteva importante simpo
zioane. se practică un schimb re
ciproc de informare științifici, 
s-Mi lirpt c-intacteie directe în
tre instituți.e medicale și diverși

I savanți din țările socialiste.

instructorului de
Qnd am întreba t-o pe Marica 

Vasilescu dacâ-i place munca de 
instructor de pionieri aveam cer
titudinea câ fata cu pârul blond 
și obraz de piersică avea sâ ac
centueze zimbetul firesc din o- 
chii căprui, râspunzîndu-mi afir
mativ. Așa câ privirea rece a fe
tei și seriozitatea netă a răspun
sului ei m-au surprins:

— Niciodată nu mi-aș fi în
chipuit câ o sâ fiu instructoare 
S. drept să-ți spun, nici acum 
nu m-am obișnuit. Ar însemna 
sâ te mint dacă ți-aș spune câ 
sînt mulțumită.

Marica VasEescu nu-i o im
postoare. n-a nimerit întîmplâtor 
intre copii. Nu-i nici o leneșă 
care s-ar teme de munca aceasta. 
Nu-i nici nepregătită pentru ea. 
Atunci ?

Marica e o veche activistă a 
organizației noastre. La Sibiu, 
ca elevă a liceului de fete din o- 
raș și ca secretară a organiza
tei din liceu s-a făcut cunoscu
tă și apreciată. Pe urmă a venit 
la București să se înscrie la fa
cultate. $i-a ales Facultatea de 
pedagogie-filologie fârâ șovăială 
și fără probleme artificiale: iu
bea prea mult copiii ca să nu 
știe limpede că vrea să se ocupe 
de educarea și de instruirea lor.

Marica a fost o studentă bună, 
pasionată de studiu. An de an 
și-a întregit visurile, transfor- 
mîndu-le în planuri realizabile 
in clipa cind, absolventă,va păși 
in clasă, cu catalogul sub braț.

Un aspect din timpul mitingului de la Atelierele C.F.R. „Grivița Roșie

N-are rost si încerc sâ-i traduc 
visurile pe hîrtie: oridt de fru
mos m-aș strădui să scriu, ele 
și-ar pierde din farmec și poe- 
rie.

Ctnd s-a pus problema repar- 
fixării ei. i s-a propus — ei și 
altor citiva absolvenți — un post 
de instructor superior de pionieri.

Nimeni nu s-a gindit atunci 
că Marica avea să fie nemulțu
mită. Era tratată și retribuită 
conform pregătirii ei superioare ; 
in plus, se realiza o experiență 
interesantă, care pentru respec
tiva unitate de pionieri putea a- 
vea numai rezultate pozitive: 
conducerea întregii munci pionie
rești de către un om cu o supe
rioară oregătire pedagogică si 
cu o cultură multilaterala. Pe un 
om tinăr, îndrăgostit de munca 
pedagogică, nu putea decit să-1 
intereseze.

Cînd și-a preluat munca la 
Școala elementară nr. 99 Marica 
avea ezitări. îndoieli Nimeni n-o 
putea acuza pentru asta. Pro
babil că ele s-ar fi împrăștiat și 
că Marica ar fi putut să se dă- 
rue în întregime acestei munci 
a cărei frumusețe nu mai trebuie 
demonstrată. Ceea ce a găsit 
Insă acolo n-a fost de natură să 
i le împrăștie. Copiii tși puneau 
mîinile în șolduri și rîdeau: ce 
mai vrei și tu ? De unde ai ve
nit ?

— Pentru asta am făcut fa
cultatea ? — se întreba Marica

S-a apucat totuși de treabă, 
dar copiii n-aveau încredere în 
ea. erau obraznici, ironici, răută
cioși.

— De ce nu mă respectă ? 
N-au avut nici timpul să mă cu
noască.

La capătul răbdării, tovarășa 
directoare a început să vorbeas
că despre calitatea ei de profe
soară. Nu mai cerea respect și 
ascultare pentru instructoarea de 
pionieri, ci pentru profesoara din 
ea, pentru cultura ei. Cîțiva co
pii, cu toate că nil pe deplin 
convinși au început să-și schimbe 
purtarea. O întîmplare a lămurit 
lucrurile: la clasa Vll-a, care-i 
făcea cele mai mari greutăți, a 
lipsit într-o zi profesoara de 
limba romînă. Marica a fost ru
gată s-o' suplinească ; și-a luat 
catalogul și a intrat în clasă. Fi
resc, copiii s-au ridicat în picioa
re, au satutat-o politicos și au 
fost cuminți și liniștiți toată ora.

urmă-S-a căzut de acord ca 
toarea consfătuire a miniștrilor 
Sănătății să aibă loc la Praga, 
în toamna anului 1958, urmind 
să se discute problema asistentei 
medico-sanitare a muncitorilor 
din întreprinderile industriale.

★
La 7 aprilie a. c. a avut loc 

la București semnarea Protocolu
lui consfătuirii miniștrilor Sănă
tății din R. P. Albania. R. P. 
Bu girii, R. P. Chineză. R Ce
hoslovacă, R P.D Coreeană, R.D. 
Germană, R. P. Mongolă. R. P. 
Polonă, R. P Romînă, R. P. Un
gară, R D Vietnam și U R.S S.

La semnarea Protocolului au 
asistat personalități ale vieții 
medicale din țara noastră, pre 
cum și membrii delegațiilor mi
nisterelor Sănătății și rețelelor 
de ocrotire a sănătății din ță
rile prietene care au luat parte 
la lucrările Simpozionului națio
nal privind problemele cadrelor 
medico sanitare din R.P R.

In încheierea festivității, dr. 
Voinea .Marinescu a mulțumit re
prezentanților țărilor frățești 
pentru activa participare la 
schânbul d« experiența și lucrări
le de colaborare,

(Agerpres)

pionieri
După oră, o fetiță a întrebat-o, 
sincer, nedumerită:

— Dacă dumneavoastră sînteți 
profesoară, atunci de ce măi stați 
instructoare ?

De cîteva ori, băieții i-au mai 
verificat cunoștințele punîndu-i 
întrebări și controlind exactitatea 
răspunsurilor ei la tovarășii pro
fesori. Marica a trecut aceste exa
mene de încredere și, ca om, a în
ceput să fie respectată pentru se
riozitatea și cunoștințele ei. Pen
tru viitorul muncii ei, 
grea problemă a fost rezolvată 
Existfnd acum premiza încrederii 
și respectului va putea să-și pună 
probleme de educație, va putea

ILEANA POPOVICI

cea mal

în parte, este respectat cu punc-< 
tualitate și acest lucru a dus la 
prelungirea vieții unui mare nu
măr de utilaje. Există în prezent 
multe ringuri care n-au suferit în 
ultimul an și jumătate nici o re
parație mijlocie, deși acestea deo- 
bicei se efectuiază odată la șase 
luni.

Peste 80 la sută din muncitorii 
de la ,,Ivănu$ Constantin*4 sînt 
tineri. Cei mai multi dintre ei 
n_au văzut, înainte de a veni în 
fabrică, cum arată un război de 
tesuț mecanic, un ring sau un 
flyer. Pentru îmbunătățirea cali
tății produselor principala’ pro
blemă care se cerea rezolvată era 
deci CALIFICAREA — pregăti
rea muncitorilor noi veniți și ri
dicarea măiestriei profesionale a 
„veteranilor**.

Comitetul U.T.M. (secretar tov. 
Constantin Negrea) a sprijinit 
conducerea fabricii în organiza
rea a numeroase cursuri. La pro
punerea comitetului U.T.M. a fost 
deschis un curs pe probleme de e. 
conomie concretă pentru 23 de 
responsabili de brigăzi. Cele șase 
lecții expuse de tovarășii Dumi
tru Slătineanu, Dumitru Cojo- 
caru — ingineri, și de tovarășul 
Mihai Rîmbu, șeiuf serviciului 
preț de cost, au trataf despre 
principalii indici ai planului de 
producție. S-a constatat că în ur
ma absolvirii acestui curs, bri
găzile conduse de utemiștii Aneta 
Ioniță, Maria Ghinea și Safia 
Hampea au realizat mai multe 
produse de calitate superioară șl 
au depășit cu regularitate sar
cinile de plan.

In vederea ridicării măiestriei 
profesionale au fost organizate 
cursuri de specializare pentru 
maiștri. Pînă acum peste 60 la 
sută din maiștri le-au absolvit.

In prezent în fabrică funcțio
nează II cursuri de calificare cu 
o durată de șase luni (două pen
tru muncitorii de la sectorul pre- 
parație, patru pentru țesători și 
cinci pentru filatori). în cadrul 
lor se predau probleme de mate-

LIDIA POPESCU l

Crește numărul 
muncitorilor

mineri
La exploatările carbonifere și 

miniere din întreaga țară se 
prezintă zilnic numeroși cetă
țeni veniți din diferite colțuri 
ale patriei noastre pentru a se 
angaja ca mineri. La exploatări
le carbonifere din Valea Jiului, 
de pilda, s-au angajat de la 
începutul anului peste 400 de 
persoane.

Cei care vin aici au posi
bilitatea să se califice în scurt 
timp prin cursuri speciale pen
tru diferite lucrări miniere: 
săpări de puțuri, răpirea armă
turilor din abataje etc. Alții sînt 
instruiți pentru meseriile de 
electrolăcătuși, mineri, mecanici 
de mină, artificieri etc. Pe lin
gă exploatările carbonifere din 
țară funcționează școli profesio
nale de ucenici, școli tehnice de 
mdlștri, școli tehnice pentru 
diferite meserii și 15 școli de 
ajutor de mineri și mineri cu o 
durată între 1 și 3 ani. In aceste 
școli se califică gratuit mii de 
tineri. La 2—3 luni după an
gajare, avînd noțiunile de bază 
ale meseriei alese, noii mineri 
pot să cîștige intre 800—1.000 
lei, iar după 2—3 ani, cei care 
lucrează cu pricepere cîștigă 
2.000 și chiar 3.000 de lei lunar.

Conducerile întreprinderilor, 
comitetele raionale ae partid și 
sfaturile populare locale se 
străduiesc să asigure noilor an
gajați condiții optime de caza
re și hrană. în fiecare an se 
construiesc pentru mineri sute 
de blocuri muncitorești, cantine, 
unități spitalicești pentru ocro
tirea sănătății acestora, unități 
social-culturale etc. în Ultimii 
6 ani au fost construite pentru 
mineri peste 6.000 de apartamen
te, cămine cu circa 5.000 de 
locuri. Anul acesta se constru
iesc pentru mineri locuințe cu 
cca 37.000 mp suprafață locui
bilă.

Primăvara în Cișmigiu

Nu numai ghioceii au menirea de a vesti primăvara. Micuții 
ce se joacă sub razele binefăcătoare ale soarelui de primăvară 
în grădina Cișmigiu, par a fi niște vestitori la fel de convin-i 
gători...

A



Posturile 
de

...Acele ceasornicului s-au oprit 
pentru o clipă la cifra 12. In 
sălile mari și luminoase ale fa
bricii textile „Bolșevicik" din 
Moscova, clopoțelul a anunțat 
pauza de prînz.

La comitetul de comsomol al 
fabricii au intrat grăbite citeva 
tinere muncitoare.

...Am venit la tine Liusa să ne 
sfătuim — spuse una dintre 
muncitoare secretarei comitetului 
de comsomol, Liusa Sereghina. 
Iată despre ce e vorba .. Tinăra 
căzu pufin pe ginduri, ca $1 cum 
și-ar fi alcătuit planul celor ce 
voia să spună, după aceea, pri
vind la prietenele ei. continuă :

— Tu doar știi că în secția 
noastră se acordă mare atenție 
curățeniei. Păstrăm o ordine de
plină in Încăperea in care lucrăm 
și la locurile noastre de muncă. 
Dat cu toate acestea se mai în- 
timplă ca uneori să mai existe 
murdărie și deșeuri aruncate în 
dezordine. Și nof știm că de fe
lul cum ne îngrijim și păstrăm 
locul nostru de muncă depinde 
fn mare măsură succesul muncii 
noastre. De aceea, am hotărîț să 
luăm in grija noastră curățenia 
și ordinea în producție...

Această discuție scurtă care a 
avut loc la sediul comitetului de 
comsomol a fost începutul unei 
mari acțiuni pe care a deslășu- 
rat-o organizația de comsomol 
din fabrică fn luptp pentru cură
țenie și ordine în secții.

Mai intîi, tinerele din fabrică 
au înființat în fiecare secție cite 
un post comsomolist de control. 
In acesta au intrat: o membră a 
biroului de comsomol pe secție 
— responsabila cu sectorul pro
ducției și citeva comsomoliste 
care răspundeau de cite un sec
tor bine determinat Inițiativa 
comsornoliștilor a fost sprijinită 
cu căldură de comitetul de com
somol pe fabrica.

Și iată că în secțiile din fa
brică au tnceput să se desfășoa
re sistematic raiduri, au luat fiin
ță posturi de control speciale. La 
începu; unele muncitoare priveau 
sceptic aceste posturi. Nu vor 
face nimic — spuneau ele. Totul 
va fi ca și înainte...

Dar nu s-a înttmplat astfel. 
Lucrurile nu au rămas așa cum 
fuseseră înainte Posturile de 
control au organizat Ia început 
primele raiduri tn zilele de vi
neri, cind se făcea curățenia ge
nerală a încăperilor, iar mai tir- 
ziu în decursul oricărei zile lu
crătoare. Gazetele de perete din 
secții și „Fulgerele” posturilor de

Cică trăiește undeva, Intr-un 
colț de țară, un vraci dibaci 
care știe 1001 leacuri, cu aju
torul cărora scoate... bani din 
apă chioară.

Cu ajutorul cuvintelor acest 
meșter neîntrecut poate în
gheța apele, Imblînzi șt băga 
in cușca buzunarului... sute de 
lei. Nu, să nu credeți cumva 
că doarme pe cuie, că din zori 
ptnă In noapte murmură in 
barbă cuvinte misterioase. 
Vraciul nostru e un om mo
dern. Ca atare, în locul renu- 
melui de fachir preferă să 
uzurpe, in diferite ocazii, 
titlul de medic. Bagheta magi
că a Inlocuit-o cu o seringă 
obișnuită, moșmoandele nece
sare trucurilor le-a schimbat 
pe fiole de ser fiziologic și 
pastile de cretă, iar ca deior 
și-a ales sanctuarul lui Eseu- 
lap.

Vreme îndelungată vraciul 
nostru a trăit liniștit. In fiece 
dimineață apărea ne culoarele 
policlinicii, Iși recruta clienții 
și., ntmic nu-i alunga tihna 
zilelor. Dar vai, o epistolă tri
misă de un „client" nerecunos. 
câtor îi dezechilibră liniștea. 
In zadar a încercat el să se 
răzbune pe biata hîrtie ru
pi nd-o și aruncind-o la gunoi. 
Cînd îi era lumea mat dragă 
năzdrăvana de scrisoare îi 
apărea înainte și slovele ei 
nu-i dădeau pace nici In 
somn In clipele de coșmar se 
revedea in camera lui de lu
cru. laboratorul policlinicii Și 
curios, foarte curios, scrisoarea 
se transforma intr-un flăcău 
chipeș, iar, simultan cu feno
menala metamorfoză, și cele
lalte obiecte se însuflețeau. 
Eprubetefe luau înfățișarea 
foștilor lui „clienți" microsco. 
pu' devenea un moșneag cu 
ochelarii căzuți pe vtrful nasu
lui. Și. toți îl priveau aspru, 
necruțători. Numai seringa, o 
femeie înaltă, slabă și slută 
îi arunca ochiade prietenoase.

Flăcăul răsărit din scrisoare, 
postat in pragul ușii, vorbea 
cu patimă, ațintind acuzator 
degetul spre vraci:

— Priviți-l, c, In mijlocul 
nostru, să-l judecăm. Vraciu
lui ti înghețase singele în ve
ne și ar ft vrut să se facă mic. 
mic cit un pai Nu îndrăznea 
să sufle un cuvint. Noroc că 
în ajutorul lui sări sluta și pi
țigăiata de seringă:

— Un tăciune și un cărbune 
taci băiete nu mai spune.

Intervențiile ei stîmiră pu
ternice proteste din partea 
foștilor .MliențC. Moș Micros
cop tuși nemulțumit de două- 
trei ori:

comsomoliste
control în fabrică

iakov Skliarevski

către altul, 
motive. Și 
de educația 
să studiat!

de comsomol, discutați

control criticau aspru pe acei 
nu păstrau curățenia.

— Ați procedat bine desfășu- 
rînd o campanie pentru curățe
nie și ordine în secții, — a spus 
Anna Kașițina, secretara organi
zației de partid din fabrică, la 
o convorbire cu tinerii Cei căro
ra nu le place curățenia se tem 
de raidurile voastre. Aceasta nu 
e rău. E bine că tratați cu multă 
atenție cele mai mici abateri. 
Mie mi se pare însă că omul 
care greșește nu trebuie aspru 
criticat din primul moment la 
gazeta de perete. Se poate uneori 
ca cineva să încalce disciplina 
fiind influențat de 
iar alteori din alte 
voi care aveți grijă 
tineretului, trebuie „ ____ ,.
fiecare caz în parte. Chemați pe 
cei ce se abat de Ia disciplină la 
comitetul ' _______
cu ei, și de-abia după aceasta, 
dacă nu se îndreaptă criticați.i 
aspru la gazetele de perete sau 
în articole critice speciale.

Chiar la începutul pauzei, iar 
cîteodată și în timpul lucrului, 
membrii postului comsomolist de 
control urmăresc cu multă exi
gență curățenia la fiecare loc de 
muncă ; nici un lucru, ori ctt de 
mic ar fi nu scapă atenției lor.

lată că într-o zi o tînără de la 
secția croit mînca portocale în 
timpul lucrului. In jurul ei — nu
mai resturi de materiale, o mul
țime de petice, coji de portocale. 
Liuba Lionocikina. membră a 
postului de control i-a atras a- 
tenția. dar muncitoarea nici n-a 
vrut să audă.

In timpul pauzei ea a fost 
chemată la comitetul de comso
mol și aici i-am explicat că nu e 
bine să mănînce în secție unde 
este întotdeauna mult praf.

Cu aceasta, discuția ou munci
toarea a luat sflrșit. După pauză, 
ea și-a făcut curățenie la locul 
său de muncă și niciodată nu a 
mai Încălcat disciplina. După o 
oră însă, tn aceeași secție au luat 
dejunul încă citeva muncitoare 
S a discutat și cu ele. li s-a a- 
rătat că nu e igienic să mănin- 
ce la locul de muncă. Una din 
muncitoare — Vera 
privit cu indiferență 
varășelor din postul 
de control.

După o jumătate _ ____ _
centrul secției a apărut ..Fulge
rul" — număr special aj postu

ce

Sidorova a 
sfaturile to
co msomolist

de oră, tn

Ariciul ne povestește 
despre:

Isprăvile 
unui fachir 

modern
— Un tăciune și un cărbune 

spune măi băiete, spune.
Flăcăul începu din nou să 

vorbească
— Te-am cunoscut, neiubi- 

te vraci cu ocazia îmbolnăvi
rii sofiei mele Sper că ifi 
reamintești Mi-a. apărut zlm. 
bitor pe culoarele policlinicii 
și poftindu-mă In laborator, 
te-ai recomandat : „Eu sint 
medicul" După o scurta con
sultație făcută sofiei, nu-ai 
zis : „E un caz grav, fără scă
pare. Binelnfeles. dacă plă
tești. se schimbă situafia. 
Bolnava are nevoie de 
medicamente străine, medica
mente care se procură destul 
de greu" Înșelat de vorbele 
tale și mai ales că te știam 
medic (ulterior am aflat că 
ești numai sanitar) um accep
tai să-ți cumpăr medicamen
tele pe care mi le-ai recoman
dat și mi le-ai oferit. Pentru 
o miecfie plus citeva pastile 
fi-am dat 240 de lei.

Peste pufin timp am a- 
flat că miraculoasa injec
ție conținea ser fiziolo
gic, iar pastilele nu erau 
altceva decit comprimate de 
cretă. După cinci zile de la a- 
ceastă inttmplare m.am pre
zentat din nou cu soția la tine. 
Cu toate medicamentele „străi
ne" administrate, sofiei ii era 
tot rău. $i de data aceasta ai 
consultat-o și mi-ai spus: 
„Trebuie să continuăm trata
mentul. Mai plătești, drăgufu- 
le, 200 de tel și nevasta se vin. 
decă sută la sută". Infelegtnd 
că vrei să mă înșeli, am re
fuzat să-ți mai joc In strună 
și (i.am zis de la obraz: 
..Șarlatan I Șarlatan I"

.. Zecile de foști clienți mur
murau intr-una calificativul 
binemeritat de vraci Intimi
dată. seringa a sărit înapoi in 
cutia ei. iar eroul nostru s-a 
repezit îngrozit spre ușă.

Poate că astfel de vise mal 
turbură și astăzi somnul vra
ciului. Poate...

Și fiindcă In via(ă povestea 
încă nu a luat sflrșit, mie. 
Ariciului, nu-mi revine decit 
să fac prezentările de ri
goare :

Vraciul este sanitarul Pe
tre Magner de la policlinica 
C.F.R. — Arad Pacientul ne
recunoscător este corespon
dentul nostru voluntar loan 
Luca, muncitor la depoul de 
automotoare C.F.R Arad.

Deoarece nu există poveste 
fără sflrșit, soerim că Direc
ția regională C F.R. Timișoara 
ni-l va comunica cit de curlnd.

Ariciul reporter 
(pentru conformitate 

P. DAN)

lui comsomolist de control. Pe o 
hîrtie mică era scris cu litere 
mari că Vera Sidorova încalcă 
disciplina in secție. Sub aceasta, 
o caricatură mare.

In afară de „Fulgerul", în sec
ții apar și o serie de anunțuri 
satirice în acestea sînt criticați 
acei care nu țin seama de păre
rea colectivului.

La fabrica textilă „Bolșevicik" 
din Moscova sînt organizate și 
activează regulat posturi comso
moliste care urmăresc calitatea 
producției. In componența aces
tora intră de asemenea membre 
ale biroului comsomolist pe sec
ție și reprezentanți din secțiație și reprezentanți 
controlului tehnic.

Arma cu cel mai
„Crocodilul" volant, 
un crocodil cu o 
aproximativ doi metri, . ..... —
ționat din placaj și „îmbrăcat" 
într-o salopetă de muncitor El 
noartă în mîini o furcă mare iar 
... —___'--'.i o gazetă cu

mult efect e 
Acesta este 

înălțime de 
confec-

poartă în mîini o 
în coarnele furcii 
texte și caricaturi. Acest „Croco
dil" are obiceiul

și să 
disci-

a vi-

ore

se centralizau ptnă de cu- 
organizatiile de comso- 
secții. In prezent, corni- 
comsomol din fabrică a

să circule tot 
timpul din secție în secție 
ironizeze pe cei ce încalcă 
plina și dau rebuturi.

Nu demult „Crocodilul" 
zitat secția nr. 3 și a înștiințat 
pe toate muncitoarele că Antoni
na Smetannikova a dat două 
costume cu defecțiuni, cu toate 
că acestea îi fuseseră înapoiate 
a să fie ajustate.

Posturile comsomoliste de con
trol fac raiduri la diferite 
ale zilei. Rezultatele acestor rai
duri 
rînd la 
mol din 
tetul de 
hotărît ca activitatea posturilor 
de control pentru curățenie și or
dine să fie generalizată pe întrea
ga uzină. Odată pe lună, în toa
te secțiile din fabrică au loc con
comitent raiduri ale posturilor de 
control. Rezultatele acestor rai
duri se anunță la gazeta de pe. 
rete a uzinei și în numere speciale 
ale „Fulgerului" și ale altor ga
zete satirice.

Aceste raiduri pe întreaga fa
brică nu se substituie muncii 
posturilor de control din secții ci 
dimpotrivă, le ajută. Rezultatele 
raidului pe întreaga fabrică sint 
discutate intr-o ședință a comite
tului de comsoDol pe fabrică Și 
multe fapte din cele constatate 
sint apoi folosite In activitatea 
echipei artistice de amatori din 
fabrică tn programele satirice pe 
care aceasta le prezintă.

Prestigiul instructorului de pionieri
(Urmare din pag. l.a) 

organiza acțiuni, va putea spera 
în rezultate Probabil că în a- 
ceasta lumină, munca va începe 
să-i placă. Aceasta nu rezolvă 
însă problema prestigiului muncii 
de instructor, nu răspunde la în
trebarea . de ce sînt subapreaați 
de elevii acestei școli cei care 
orimesc această muncă ? De ce a 

bătălie 
început

față de

primesc această muncă i 
fost nevoie de această 
pentru clștigarea unui 
firesc ?

Să nu generalizăm răspunsul, 
probabil am greși. Să-1 căutăm 
numai pentru această unitate, 
căreia, după niște scripte vechL 
Marica i-a dat numărul 19. 
neștiind insă dacă mai există 
vreo unitate cu acest număr in 
Capitală. Probabil însă că răs
punsul pe care-1 găsim să ser
vească și altora.

Aici, de aproape doi ani, n-a 
mai existat instructor și copiii 
au devenit nepăsători " 
activitatea pionierească. Ultimul 
instructor superior a fost dat 
afară pentru că „educa" copiii 
arătindu-le fotografii pornogra
fice. După un timp Mân
căi Vasilescu comitetul ra
ional i-a trimis „ajutoare" — 
instructori de detașament, ute- 
misti din cea mai apropiată or
ganizație de bază, elevi de la 
școala profesională „Iosif Ran- 
gheț". Unul din ei, Ion Pare- 
peanu. iși mințea mama că vine 
la școală și-și pierdea timpul pe 
cine știe unde. De citeva ori, 
mama lui l-a căutat și copiii au 
aflat că instructorul lor e un 
mincinos. Altul, Teodorov, s-a 
făcut de rîs in fața clasei fiind 
consemnat de educatorul lui pen
tru indisciplină. O fată, mun
citoare la o fabrică, căreia ni
meni nu-i mai ține minte nu
mele, a venit de 
rînd, arătîndu-se 
ziasmată și apoi a 
să mai dea cuiva 
viață. Nu de mult, 
tot elevi de școală profesională. 
Marica a pregătit din rîndurile 
elevilor utemiști cițiva instruc
tori. Dar nici acum proble
ma instructorilor de detașament

două ori la 
foarte entu- 
renunțat, fără 
un semn de 

au venit alții

INFORMAT IE
La invitația uzinei „Ural- 

maș" din Sverdlovsk, luni a pă. 
răsit Capitala plecînd cu avionul 
în Uniunea Sovietică o delegație 
a metalurgiștilor de la uzinele 
„23 August". Delegația, formată 
din C. Putinică, directorul gene
ral al uzinelor, Gh. Șerbănescu. 
președintele comitetului de între
prindere. inginerii Cezar Aramă 
și Veniamin lacobschi și oțelarul 
Marin Tudorică și Gh. Burlacu. 
lăcătuș la uzinele „Progresul" 
din Brăila, va face schimb 
de experiență cu constructorii de 
mașini sovietici. Metalurgiștii ro- 
mini vor rămine în Uniunea So
vietică două săptămtni.

Calea spre calitate

inginerii 
folosind

(Urmare din pag. l-a) 

matică, de tehnologia meseriei, de 
normare, ca și cunoștințe privind 
normele securității muncii. Se 
prevede ca in decurs de doi ani 
toți muncitorii să fie absolvenți ai 
acestor cursuri.

In urma frecventării cursurilor, 
tinerele Maria Uța, Margareta 
Dinu și Elena Căpraru din secto
rul preparație, ca și Maria Răi- 
leanu și Dobrotă Stanca de la 
flyere, au reușit să se situeze 
printre fruntași.

Pentru aprofundarea cunoștin. 
țelor predate, la cabinetul tehnic 
se organizează de trei ori pe săp- 
tămină consultații pe specialități.

De anul trecut aici au loc ȘE
DINȚE cu totul deosebite, PEN
TRU ÎMBUNĂTĂȚIREA CALI
TĂȚII. In cadrul lor 
vorbesc muncitorilor, 
drept documentație produse prost 
executate, despre cauzele care au 
dus la deficiențele constatate. Re
zultatul nu a intirziat să se a- 
rate. După primele ședințe, mun
citorii au îmbunătățit calitatea 
produselor cu peste 5 la sută.

Cunoașterea procesului tehnolo
gic, însușirea meseriei, au făcut 
posibilă APLICAREA EXPE
RIENȚEI ÎNAINTATE. Au ră
mas o amintire vagă vechile pro
cedee de lucru. Azi, în sectorul 
preparație muncitoarele leagă fi
rul cu ajutorul inodătorului con
ceput de inovatorul sovietic Baș. 
kirov. în felul acesta ele obțin 
noduri mici și contribuie la redu
cerea numărului de ruperi la răz
boaiele de țesut.

Țesătorii lucrează după metode
le inginerilor sovietici Ilicev-Vli- 
sov, iar filatorii, printre care Gra- 
țiela Rădulescu, Niculina Istudor. 
Floarea Tebetcă, aplică complexul 
de minuiri corecte.

Pentru succesele obținute un 
mare merit 11 are și comitetul or. 
ganizației de bază U.T.M. El și-a 
fixat printre obiective mobiliza
rea tineretului la Îmbunătățirea 
calității produselor.

La recenta conferință de alegere 
a comitetului U.T.M., 
s-a ocupat pe larg de 
problemă. Au fost aspru 
tinerele Amuza Natalia, 
Burnei. Casandra Badea, 
Roșoiu, pentru că au dat produse 
de alitate necorespunzătoare.

ADUNĂRILE GENERALE ALE 
ORGANIZAȚIILOR U.T„M. DE 
SECȚIE AU AVUT și ele de 
multe ori CA PUNCT PRINCI
PAL PE ORDINEA DE ZI: 
LITATEA PRODUSELOR.

Comitetul U.T„M. a mobi 
POSTURILE LTEMISTE 
CONTROL ta lupta pentru 
bunătătirea alitiții produsei 
Ai fost efectuzte raiduri ta zcest 
sens.

Recent, la unitatea fiUrari au 
fost expuse In vitrina „Vorbește 
postul utemist de contrei* Teri 
defecte lucrate de ttaâra Stltes- 

referatul 
această 

criticate 
Oltenica 

Sabina

CA-

izat 
DE

1. e- 
iără

mi e rezolvată definitiv — li
nii fiind in stadiul de acomodare, 
alții pe picior de plecare. De fapt, 
instructorului superior i-ar 
feefiv, munca mai ușoară 
asemenea „ajutoare*.

Aceasta este situația. Să ne 
întrebăm dare, în continuare, de 
ce copiii nu.și respectă instruc
torii. de ce de multe ori. fără să 
fie rău intenționați pro’esori: 
nu pot decit să-i privească de 
sus ? Este limpede că. tn gene
ral. instructorii noștri de pion.er: 
au crescut, că educația copiilor 
este In mare majoritate încredin
țată acum onor tineri serioșL 
pregătiți și dornici de muncă 
De multe ori fnsă. aceștia au de 
plătit polițele trecutului și au de 
înfruntat, asemeni Marică: Va. 
silescu. disprețu’. cuvenit înain
tașilor lor. Situația In general in 
îmbunătățire nu mai scuză nici 
o excepție, indiferent ce condiții 
s-ar invoca. Este bine să se facă 
totul ca să nu aice pragul școlii, 
investiți cu autoritate de condu
cători și organizatori ai unității 
sau detașamentului, asemenea 
oameni neserioși, inculți, nepre- 
gătiți și lipsiți de dragoste pen
tru copii, care nu fac decît să 
discrediteze organizația de pio
nieri în ochii școlii, ai copiilor 
și părinților lor.

N-am scris aceste rînd-jn pen
tru Marica Vasilescu. Sint 
sigură că, așa cum a avut 
puterea necesară sâ-și cucereas
că respectul meritat va ști să-și 
înfrîngă propria ezitare și să 
găsească neasemuita frumusețe a 
acestei munci; le-am scris pen
tru cei care caută fără să gă
sească cauzele lipsei de succes 
în munca unor instructori și u- 
nor unități de pionieri, pentru 
cei care acordă, de multe ori cu 
ușurință, Înaltul titlu de instruc
tor de pionieri. 

fată cum arată cel de al 7-lea tip de tractor rominesc. fabri
cat de constructorii noștri de la uzinele ,.Emst Thâlmann ’ din 
Orașul Stalin. UTOS 26-Universal, e una dintre noile reali
zări ale industriei noastre. Prevăzut cu o cutie de viteze după 
concepția originală a unui grup de proectanți ai uzinei, noul 
tractor — avind 10 viteze — poate fi folosit la toate lucrările 
agricole, pe orice teren, si ca rutier pentru transporturi.

Circul de Stat 
al Uniunii Sovietice 

la București

cu Severa. Tot în vitrină au fost 
expuse și unele produse ale bri
găzii nr. 3 din schimbul A.

In vederea îmbunătățirii cali
tății produselor au fost organi
zate SCHIMBURI DE EXPE
RIENȚA. Lunar au loc asemenea 
intilniri între muncitorii de la 
unitatea țesătorie și cei de la 
filatură. Anul acesta muncitorii 
fabricii „Ivănuș Constantin" au 
demonstrat celor de la fabrica 
.JJonca Simo" din București felul 
cum muncesc și le-au vorbit des
pre măsurile luate pentru îmbună. 
tățirea calității produselor.

Conducerea fabricii, comitetul 
U.T.M., comitetul de întreprindere 
au criticat și sancționat la timpul 
oportun abaterile în ceea ce pri
vește calitatea produselor. In a- 
ceiași măsură insă ele au știut 
să asigure STIMULAREA FRUN
TAȘILOR. Pentru aceștia au fost 
organizate reuniuni, excursii. Cei 
mai buni au primit premii, scri
sori de felicitare. De curînd s-au 
confecționat vitrine în care se ex
pun cele mai bune produse.

O zicală populară spune: „Nu-i 
pădure fără uscături". Firește că 
in privința calității produsejor 
mai sint încă multe de făcut. Se 
mai intimplă ca aceeași țesătură 
de o culoare să aibă mai multe 
nuanțe. Măsurile luate trebuie să 
înlăture lipsurile care mal există.

Membrii comitetului U.T.M., 
care au dovedit inițiativă și au 
sprijinit îndeaproape conducerea 
fabricii ta acțiunea de calificare a 
muncitorilor, trebuie să se pre
ocupe și in ceea ce-i privește pe 
e înșiși de Însușirea cunoștințe
lor de economie concretă. Tov. 
Constantin Negrea — secretar, și 
tov. Maria Văcaru-organizatoric, 
sint acum întrecuți de ceilalți ti
neri ta ceea ce privește cunoaște
rea problemelor de rentabilitate, 
preț de cost, productivitate a 
muncii. Se impune deci organi
zarea și ta cadrul comitetului 
U.T-M. a unui ciclu de prelegeri 
turnate de seminarii ta probleme
le de baza ale producției.

Fabrica „Ivănuș Constantin" 
dm Pucioasa este fruntașă. Pro
dusele ei sint apreciate nu numai 
ta țară ci și peste hotare. Condu
cerea fabricii (director tov. Pe
tre Tabacu) s-a Îngrijit îndea
proape de ÎMBUNĂTĂȚIREA 
CONDIȚIILOR DE TRAI ALE 
MUNCITORILOR. Căminele imtn. 
c-torești sînt amenajate cu tot 
cnnforttil necesar, la cantine se 
servesc, la prînz și seara, mîn- 
cărnri consistente, muncitorii au 
două săli de cinematograf, creșă 
Si cătn-.n pentru copii. In curînd 
ta vila fostului patron. Stan Ri- 
tesca. va fi amenajat un stațio
nar modem.

Grija fată de aanritori. crea
rea boot tzrodi’d- ■»»! bune de 
mancă, a-țisnea sustraută de a- 
EFiare. as trassformat fabria 
„lvâsuș CoBsiantin* iatr-o fabri. 
că frsatașă pe departament tn 
ceea ce privește alitatea produ-, 
selor.

Experiența acestei fabrici tre
buie să fie însușită și de couda- 
cerea ‘ao-obor „ladnstria Linei*. 
Timișoara. .Indastru Texblă* 
Lagcj și „Pariitaanî Rssa*-Ora 

piață orocaee executate 
necorespeuzăt^.

„Alături de lupta dreaptă 
a poporului algeriaiT

AC T U ALITAT E AW® REPORTAU

Animație pe șantierele Capitalei

din Bd. Muncii

altăîn

Zilele de primăvară au adus, 
odată cu revărsarea albă a caiși- 
lor înfloriți, o animație vizibilă 
pe șantierele din București. Să 
spun drept, mi-a fost destul de 
greu să cuprind in obiectivul a- 
paratului de fotografiat întreaga 
panoramă a șirului de clădiri ce 
se ridică în b-dul Muncii. Aici 
sint de acum șase blocuri, unele 
cu primele două etaje ridicate la 
roșu, și urmează să mai fie con
struite alte trei clădiri. Deci, în 
total, șantierul va avea în curlnd 
nouă blocuri, din are vor tre
bui predate o sută de apartamen
te în acest an. Pînă atunci însă 
vor mai trece un număr de luni. 
Acum macaralele înalte aleargă 
printre construcții, ducînd grăbi
te diverse materiale.

In spatele acestui mic orășel, 
răsărit aici parcă peste noapte — 
nu-mi amintesc să fi văzut aceste 
clădiri în urmă cu citeva săptă- 
mîni, etnd am fost pe stadionul 
„23 August" — se mai află ul
timul martor al celor ce au fost 
pe această cimpie: o baltă cenu
șie, destul de mare. Dar și ea 
iși trăiește ultimele zile.

Să mergem acum
parte a Capitalei, în piața 28 
Martie. Peste drum de piața de 
Flori se înalță de multă vreme 
un bloc de opt etaje. Alături, li
pit de această clădire, se găsește 
un magazin „Tehnometal", insta
lat intr-un imobil — parter plus 
un etaj. Acum, însă, în jurul a- 
cestui magazin a fost ridicat un 
gard de lemn în spatele căruia 
se desfășoară o activitate febrilă 
Deasupra magazinului au apărut 
schele și au și lost de-acum turnate 
două pianșee de beton. In adrul 
operei de sistematizare a Capita
lei. inginerii constructori au de
tectat această clădire in bulevar
dul 1848 nr 35. Inițial ea a fost 
construită pentru un bloc cu șase 
etaje; pe semne insă că proprie
tarul ei a abandonat acest plan 
din lipsă de fonduri Așa că a 
«castă clădire a rămas doar la 
primul etaj. Acum. Trustul 3 
construcții ridică aid un frumos
Moe a șase etaje și 30 de a 
parlamente. Fundația și subsolul 
existent »-au dovedit a fi propice

■ supraetajam așa Indț con 
pa bJocuhii. întreruptă CU

Și în cursul acestui an Circul 
de Stat din Capitală va primi 
vizita unor colective artistice ale 
circurilor de peste hotare

La începutul lunii mai pe are
na Circului de Stat va avea loc 
premiera unui spectacol al Cir
cului de Stat al Uniunii Sovieti 
ce Printre artiștii de circ sovie
tici vor fi prezenți 
comic Karandaș și 
Kio.

Turneul circului 
dura trei săptămtni.

cunoscutul 
iluzionistul

sovietic va

Frmr» regiunex StKure>t, : Vreme» 
In curs de rSdre. eu cerul mai mult 
senin noaptea și partial acoperit ziua. 
Tendința de ploaie; temperatura tn scă
dere. noaptea ea fi cuprinsa între 0 
grade si 2 g-ade. iar ziua Intre 14—in 
grade. Vin: stab la tnceput. apoi mo
derat

Ferrtre următoarele trei zile tn țari : 
Vreme relativ rece, cu deosebire tn Ju
mătatea de nord a țării. Cer schimbă-

tor. La tnceput vor cădea ploi Intermi
tente cu caracter parțial, apoi averse 
locale, mal abundente tn Moldova șl 
țn Ardeal vtntul va sufla potrivit, cu 
intensificări tempo-are din sectorul 
nordic Temperatura tn scădere. Mini
mele vor oscila Intre minus 4 grade șl 
plus 4 grade, tar maximele vor oscila 
Intre 8 grade șl 16 grade, tn munți 
vtnt tare șl averse de ninsoare

astăzi.
obișnuiți

Aspect de pe șantierul 

mulți ani In urmă, 
continuă 
Clienții ... 
aj „Tehnomelalu- 
lui" din bulevardul 
1848 nr. 35 pot fi 
Insă liniștiți. Ma. 
gazinul va funcțio
na mai departe și 
atunci otnd blocul 
va fi terminat A 
ceasta se va întim- 
pla la sftrșitul a- 
nului. Deocamdată 
Insă constructorii 
se află la etajul 
trei al clădirii, tn 
drum spre al pa
trulea.

Am fi fost bucu
roși să constatăm 
aceeași activitate și 
pe alte șantiere 
din Capitală. Din 
păcate însă attt pe 
șantierul fostului 
restaurant „Unirea" 
din calea Văcărești 
„în renovare" de 
lunj și luni de zile, 
ca și la șantie

rul unde se „renovează" cinema
tograful „Flacăra" de pe calea 
Dudești, nu se semnalează închi
derea lucrărilor. Aici se pare că

Succesul acțiuniltlneretului:

„Să înfrumusețăm orașele și satele 
patriei noastre11

In întîmpinarea Festivalului 
Mondial al Tineretului și Studen
ților de la Moscova, tinerii din 
țara noastră înfrumusețează o- 
rașele și satele patriei

Răspunzlnd acțiunii inițiate de 
tinerii din Bacău sub lozinca 
„Să înfrumusețăm orașele și sa
tele patriei noastre”, tinerii bucu- 
reșteni au efectuat 70.000 ore de 
muncă voluntară. De exemplu, 
în raionul Lenin s-au făcut 
35.000 ore de muncă voluntară 
la amenajarea Parcului Tineretu
lui iar tinerii de la întreprinderea 
„Constantin David” 10.000 
ore muncă voluntară la planta
rea de pomi și amenajarea unei 
baze sportive

Tinerii din Regiunea Autono. 
mi Maghiară au reparat prin 
mtraci vo'untară 26 km de șosea 
și 35 de poduri.

In regiunea Pitești tineretul 
a efectuat cu prilejul diferitelor

TAI; Vieto- 
(ambele se-

DOS JUAN. Completare: fit- 
reefcnx TINEREȚE FERICITA; 

Bacuvsu Beoab.ca. Gh. Doi*. RIPA 
DRACULUI; 'Ugheru, Maxim Gorki : 

SPRE PUBLIC 5i YVES 
______ _ V- Alecsandri, Elena Pa- 

vt M Biteeses COASTA LUI ADAM: 
l C F*-»l !rtfrâț”.*ea Intre popoare, 
UberUU FRUMOASELE NOPȚII; Lu- 
■taa. Gqj&k TAINELE NOPȚII 
E’_______ Vex. Pooov. Moșilor. Voi ța:
CNDVA LA PARIS: Uni-ea. M. Emi-

nescu; TU ȘI CAMARAZII 
ria. I Mai: VAGABONDUL _________
rit): 23 August, Alianța. R1SETE IN 
PARADIS: Cultural. Munca: URMELE 
RA.MIN; 8 Mai. Aurel Vlaicu: THERESE 
RAQUIN; Popular: PREA TIRZIU; 
Arta: ClO-CtO-SAN; Donca Slmo:
URAGANUL; Vaslle Roaită: TRANDA
FIRII LUI ALLAH; Grlvița: IARTĂ- 
MA: Doina UN PAHAR CU BERE;
Olga Bancic: HOȚUL CENUȘIU; C lin 
Dav'd ARTISTA CU ORICE PREȚ; T.

Vladimirescu: AL 41-LEA.

CL FAȚA 
MONTÂND;

meiodiile cele fnai cerute de ascultători. 
19-45 Răspundem ascultătorilor. 20-90 
Concert de estradă 20 45 Cronică tea
trală. 21.00 .Compozitorul săptămuiii“. 
22.00 Buletin de știri, buletin meteoro
logic și. sport. 22.30 Cîntă Ansamblul 
.Macedo Romln dirijat de George Mar- 

cu. 23.52—23.55 Buletin de știri.

Pe bulevardul 1848

încă n-a venit primăvara, deși ne 
aflăm tot în raionul Tudor Vla
dimir eseu...

Fotoreportaj: M. ZONIS

acțiuni, 51.843 ore de muncă vo. 
luntară. In Timișoara 300 de ti
neri au lucrat voluntar la ame
najarea unui parc. Tinerii din o- 
rașul Lugoj participă voluntar la 
construirea Casei tineretului. Tot 
prin muncă voluntară tinerii din 
regiunile Cluj, Craiova, Pitești 
și Regiunea Autonomă Maghiară 
au curățat pînă acum peste 3.300 
ha. de islaz.

O mare extindere a luat acți
unea tineretului pentru strînge- 
rea fierului vechi și a unor obiec
te uzate care pot fi revalorifica ie. 

de Astfel in regiunile București. 
Cluj. Constanța, Craiova, lași, 
Ploești, Pitești și în orașul Bucu
rești tinerii au colectat în ulti
ma perioadă 3.066.220 kg. de fier 
vechi. Cele mai bune rezultate în 
această acțiune le-au obținut ti
nerii din orașul București care 
au colectat pînă acum 1.233.780 
kg. de fier vechi

Programul II
U Buletin de știn. 14 03 Muzică ușoară 
romînească. 14.40 Din repertoriul cîntă- 
rețfio» de muzică populară romînească. 
15.0-j Muzică ușoară. 15.15 Muzică sim
fonică. 16.00 Buletin de știri și buletin 
meteorologic. 16.15 Recomandări din 
program 16.20 Noi soliști de muzică 
populară romînească la microfon. 16.40 
Ciclul ...Munca și lupta poporului nos
tru oglindite tn muzică’ . 17.15 Vorbeș
te Moscova ! 18.00 Buletin de știri.
18-03 Din istoricul discului. 18.10 Din 
ceie mai cunoscute dansuri ale popoa
relor. 18.25 Cîntă Trio Grigoriu. 19.15 
Album cultural. 19.45 Muzică Instru- 
mcntaiă 20.00 „Vorbe care se uită”. 
2O.IS Pagini dtn muzica contemporană.

Muzică ușoară. 21.00 Buletin de 
știri. 21.05 Melodii cerute de ascultă
tori. 21.10 Muzică ușoară. 22.00 „In
terpret! romtni’: George Nlcnlescu- 
Basu. 23.00 Buletin de știri, buletin me
teorologic șl sport. 23.15—24.00 Concert 

de noapte.



Intre China și Polonia 
există o adîncă prietenie

PEKIN 8 (Agerpres). — A- 
genția China Nouă anunță că In 
seara zilei de 8 aprilie Mao Țze- 
dun, președintele Republicii Popu
lare Chineze, a oferit o recepție 
în cinstea delegației guverna
mentale poloneze tn frunte cu J. 
Cyrankiewicz, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Populare Polone.

La recepție au participat Ciu 
De, vicepreședintele R.P. Chine
ze, Ciu En-lai, premierul Consi
liului de stat al R.P. Chineze, 
locțiitorii președintelui Comitetu
lui permanent al Adunării repre
zentanților populari din întreaga 
Chină și alte persoane oficiale

Președintele Mao Țze-dun a

salutat cu căldură delegația. Po
lonia, a spus Mao Țze-dun, este 
membră a lagărului țărilor so
cialiste. Intre China și Polonia 
există o adlncă prietenie. Doresc, 
a adăugat Mao Țze-dun, ca in 
Polonia totul să fie bine, ca so
lidaritatea țărilor socialiste să 
devină și mai strînsă și ca prie
tenia dintre țările noastre să 
crească zi de zi.

J. Cyrankiewicz a declarat că 
va transmite poporului polonez 
aceste urări ale președintelui 
R.P. Chineze Noi. a spuș Cyran
kiewicz, vom construi socialis
mul In (ara noastră în modul cel 
mai bun și vom întări unitatea 
(ărilor socialiste.

Sîntem extrem de satisfacuți 
de dezvoltarea relațiilor 
cu Uniunea Sovietica'

Un ziarist francez 
despre Rominia CLAUDE MARTY, slntem

Claude

Acum trei săptâmini, intr-o 
dimineață, doi înmarmi au bă
tut ia ușa unei vunuscule ca
mere de pe strada Raymond — 
Loswrand din Paris, in care 
locuia tînărul Claude Marty, 
ce trebuia să fie incorporat in 
armată.

Claude Marty a fost arestat. 
Pentru ce ? A refuzat să ser- 
ceașcă sub ordinele generalului 
fascist Hans Speidel, căruia de 
la 3 aprilie i s-a încredințat co
muna» forțelor terestre N.A.T.O. 
ale Europei centrale, din care 
fac parte și trupele franceze.

Toți patrioții francezi iși aduc 
bine aminte cine a fost Hans 
Speidel. Șef al statului major 
al trupelor hitleriste de ucupa- 
ție, nuna dreaptă a generosului 
Cttc con Stiiipnaget, coman
dantul acestor odioase armate, 
Speidel este vinovat de asasi
narea bestială a mii de palri- 
oți francezi câzuți pentru liber
tatea Franței. Hans Speidel sub 
comanda căruia au fost arse de 
cri, in biserica din Orudour-sur- 
Glane, 37 de fetițe de școa
lă împreună cu mamele și suro
rile lor, a lăsat in urma sa cele 
mai groaznice urme : zidurile 
închisorilor în care erau tortu
rați luptătorii rezistenței și fa
miliile lor, fumul lagărelor de 
estemunare, gropile comune 
astupate cu var in care au fost 
aruncați mii de oameni asasi
nați.

Un monument ridicat la Hau- 
te-Vienne amintește moartea 
eroică a patru luptători din Re
zistență. Unul dintre aceștia 
este muncitorul metalurgist 
Louts Marty, tatăl lut Claude. 
Maquisardul Louis Marty a fost 
arestat de ocupanții fasciști. El 
a evadat de două ori. In urma 
luptelor pentru eliberare de la 
Houte-Vienne, este priru și îm
pușcat Ia 27 iunie 1944 la Vau- 
geton, din ordinul ofițerilor lui 
Speidel.
lată de ce fiul eroului de la

PARIS 8 Corespondentul Ager, 
preș transmite: Recent in citeva 
importante ziare locale din Franța 
„Les Allobroges", „La Republi- 
que", „Le Patriote” a apărut un 
ciclu de reportaje cu privire la 
aspecte din viața de toate zilele 
din Rominia de astăzi semnate de 
ziaristul francez Pierre Luizard, 
care a vizitat acum citeva luni 
Republica Populară Romină.

Reportajele publicate sub tit
lul general de „Călătorie prin Ro
minia", și care subliniază realiză, 
rile regimului democrat-popular 
in Republica Popuiară Romină, 
constituie o puternica demascare 
a calomniilor raspindite de anu- 
miți zariști burghezi in presa re
acționară cu privire la Rominia.

Ziaristul Luizard face o compa. 
rație intre Rominia din anii regi
mului burghezo-moșieresc și Re
publica Populară Romină din zi. 
lele noastre, așa cum a putut-o 
cunoaște în cursul vizitei sale. In 
reportaj se arată astfel cum situa
ția de dependență politică și eco
nomică a țării față de puterile oc
cidentale a fost înlocuită de pozi
ția actuală a Romîniei, indepen
dente și sigure, țară care consti
tuie. alături de celelalte țări de 
democrație populară, un factor 
important și activ in lupta pentru 
apărarea păcii.

Capitole speciale ale reportaje.

lor ztaristului francei slut consa
crate realizărilor din domeniul 
social ș: cultural al guvernelor 
democrat-populare din Rominia 
din anii 1945—1957. Capitole spe
ciale se ocupă de dezvoltarea in- 
vățamîoliuu: cu adevărat demo
crat in Rominia.

Un foileton special este consa
crat vieții și educației copiilor ro- 
mini.

Ca o expresie a dragostei și în
crederii cu care oamenii muncii 
din R.P.R. privesc regimul lor 
democrat-popular. ziaristul fran
cez citează rezultatele alegerilor 
pentru Marea Adunare Naționala, 
alegeri in care aproape In unani
mitate voturile s-au exprimat in 
favoarea candidatilor democrați 
Această încredere și această dra
goste exprimate de întregul po
por in regimul său constituie — 
subliniază ziaristul francez — o 
chezășie a viitoarelor succese ale 
regimului. ..Rominia este o țară 
nouă — scrie Luizard. Ea se 
zmuige unei perioade întunecate 
a istoriei sale, unui adevărat Ev 
Mediu și iși construiește astăzi o 
industrie, o economie modernă 
Lucrul acesta nu se face fără 
eiort, fără sacriftdt. Dar rominii 
sint conștient! de îmbunătățirile 
constante ale traiului lor. de suc
cesele realizate. Ei știu încotro se 
îndreaptă".
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Biroul Național al Uniunii Ti
neretului Comunist Francez a 
dat o declarație în care se spu
ne : „Tineri ai Franței, tineri 
socialiști, tineri catolici, tineri 
de toate opiniile, așa ca în tim
pul ocupației naziste, să ne 
unim, să ne opunem împreună 
numirii lui Speidel, să cerem 
împreună ca Claude Marty să-și 
poată vedea avocatul și familia! 
Să strigăm împreună cu voce 
puternică: „LIBERAȚI-L PE 
CLAUDE MARTY! AFARĂ 
SPEIDEL !“

Arestarea lui Claude Marty 
nu poate să stîrnească decit 
indignarea profundă a poporu
lui nostru, a tineretului din 
R. P. Romină, Alături de miile 
de glasuri din Franța care cer 
eliberarea lui Claude Marty, 10 
ridică și glasurile de protest ale 
tinerilor din Romînia. Nouă nu 
ne este indiferentă soarta tine
rilor patrioți francezi, așa cum 
nu ne-a fost indiferentă soarta 
Franței pe vremea cînd Speidel 
comanda statul major al lui 
Stulpnagel. Atunci a căzut pen
tru libertatea Franței, alături 
de martirii francezi, eroina ute- 
cistă Olga Bancic, „tovarășa 
Pierette" cum i se spunea în 
frupul de partizani romîni din 

ranța. Zile de-a rîndul călăii 
lui Speidel au schingiuit-o 
groaznic, au chinuit-o și tortu
rat-o în închisoarea din Fresnes, 
dar de la ea n-au reușit să afle 
nici un cuvînt care să trădeze 
Rezistența franceză. Din ordinul 
lui Speidel, Olga noastră a fost 
trimisă la Stuttgart unde i s-a 
tăiat capul cu securea, de ziua 
ei de naștere, la 10 mai 1944. 
Astfel de lucruri utemiștii și 
tinerii noștri nu le uită așa cum 
fiii martirilor Franței nu-și pot 
uita părinții.

Speidel, să ții minte: urmașn 
lui Olga Bancic nu pot fi decit 
alături de urmașii lui Louis 
Marty. Slntem cu tine Claude 
Marty I AL GGLIANU

Vaugeton nu vrea să 
servească sub ordinele 
călăului tatălui său. Și 
la fel ca tînărul Clau
de, alți zeci de fii ai 
martirilor asasinați de 
Speidel, refuzi să înde
plinească serviciul mili
tar sub comanda fostu
lui șef de stat mafor al 
trupelor hitleriste de 
ocupație din Franța. 
„...Conștiința noastră ne 
dictează refuzul de a 

servi într-o armată 
printre comandanții că
reia se numără unul 
din asasinii părinților 
noștri" spun tinerii a- 
ceștia intr-o scrisoare 
adresată președintelui 
Republicii. Primul din
tre semnatarii acestei 
scrisori care a fost che
mat sub arme este
Marty. Și el este și primul care 
iși ține angajamentul de a nu 
îmbrăca haina militară sub or
dinele lui Speidel. Pentru aceas
ta a fost arestat Claude Marty.

Transportat cu duba la ca
zarma Courbevoie și apoi în
chis intr-o celulă militară, Clau
de a fost oprit să comunice cu 
familia sa și > »•<* interzis drep
tul de a fi apărat de un avocat.

Sora sa, Micheline Marty și 
avocatul său Nordmann au 
protestat vehement împotriva 
acestei măsuri prin care guver
nul Cuy Mollet dovedește că 
ține mai mult la Speidel decit 
la amintirea eroilor poporului 
francez. Sute de glasuri s-au ri
dicat din toate colțurile țării 
pentru eliberarea lui Claude 
Marty, împotriva numirii lui 
Speidel. Vocea lui Aragon, care 
a răsunat cu atita putere in 
noaptea ocupației fasciste, a pu
tut fi acum auzită din nou la 
posturile radio-teleoiziunii din 
R.D.G. condamnind reînvierea

declară primul ministru al Finlandei
Au trecut deja 9 ani de la ziua 

semnării tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală 
dintre Finlanda și Uniunea Sovie
tică, a spus el. Nouă ani este o 
perioadă scurtă in istorie. Dar in 
acești puțini ani s-a produs un 
proces de dezvoltare care are pen
tru noi, finlandezii o mai mare 
importanță și semnificație isto
rică decit oricare alt eveniment. 
Am în vedere dezvoltarea de reia 
ții de bună vecinătate între Fin
landa și Uniunea Sovietică, care 
au influențat atlt de profund via
ța țării noastre și cu care noi pu
tem fi extrem de satisfăcut!.

Pentru Finlanda, relațiile ei cu 
marele stat vecin — Uniunea So
vietică — constituie o problemă 
de importantă vitală, a continuat 
primul ministru. In această ches
tiune serioasă trebuie să tindem 
spre adevărul cel mai pur, care 
să poată rezista in fața oricărei 
critici. Acest adevăr poate fi ex
primat cit se poate de clar, întru- 
cît noi slntem satisfăcuți, extrem 
de satisiăcuți de evoluția relații
lor dintre țările noastre.

HELSINKI 8 (Agerpres). — La 
7 aprilie a avut loc la Helsinki 
sub auspiciile Asociației „Fin- 
landa-U.R.S.S." o adunare consa
crată celei de a 9 a aniversări a 
tratatului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală Intre Uniu
nea Sovietică și Finlanda

Au fost prezenți U. K. Kekko
nen, președintele Finlandei, K. A. 
Fagerholm, primul ministru, și 
R. Toerngren, ministrul Afaceri
lor Externe.

K. A. Fagerholm, primul minis
tru al Finlandei, a rostit o cuvîn- 
tare consacrată aniversării trata
tului de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală tntre U.R.S.S. 
șl Finlanda în care a spus prin
tre altele :

Situația din Indonezia
DJAKARTA 8 (Agerpres). După 

cum s-a mai anunțat, î*n urma e- 
șecului lui Suvfrjo de a forma 
guvernul indonezian, președintele 

r Sukarno încearcă să formeze un 
nou cabinet sub președinția sa. 
Pînă acum partidele național șl 
comunist au anunțat că sprijină 
pe deplin eforturile președintelui.

Cît privește celelalte partide, 
potrivit agenției Antara, ele se 
arată reticiente. Observatorii po
litici de la Djakarta cred că șefii 
partidelor musulmane — Nahda- 
tul Ulama, Mașumi, partidul 
Uniunii islamice — au conside
rat că după eșecul lui Suvirjo, 
președintele Sukarno va însărcina 
pe unul dintre ei cu formarea nou-

lui cabinet. Agenția Antara rela
tează că numai șeful partidului 
Mașumi — cel mai mare dintre 
partidele musulmane — Moha
med Natsir, a făcut o declarație 
In care a spus că situația nu ar 
ft de așa natură ineît să Impună 
intervenția personală a lui Su
karno pentru a crea un guvern ex
traparlamentar excepțional. Par 
tidul Mașumi se situează deci pe 
aceeași poziție ca și pini acum, 
creind dificultăți tn calea rezol
vării crizei de guvern. Din de
clarația lui Natsir rezultă că par
tidul Mașumi intenționează ca și 
ptnă acum să.l Împingă pe pri
mul plan pe fostul vicepreședinte, 
al republicii. Hatta.

Unele ziare ame ricane se tntreaba eu îngrijorare 
daci parlamentele vest-europene vor ratifica la 
toamnă tratativele JUicii Europe".

„CLOȘCA" t Du pă ce l-»m clocit douăzeci de 
luni, nu știu dacă va trăi...

(de V. Timoc)

Ollenhauer se împotrivește 
înarmării atomice a forțelor armate 

vest-germane
BONN 8 (Agerpres). — Luind 

cuvlntul tn cadrul unei conferin
țe care a avut toc duminică ta 
Frankfurt, președintele partidu. 
lui social-democrat, Ollenhauer, 
a declarat că noile forțe armate 
vestgermane nu trebuie să dis
pună de nici un fel de armament 
atomic.

Ollenhauer și-a exprimat de a- 
semenea împotrivirea hotărită 
fața de începerea producției de 
arme nucleare in R.F. Germană, 
pe care o cer unii lideri ai parti
dului creștin democrat in frunte 
cu cancelarul Adenauer.

Președintele partidului social, 
democrat a declarat ci înzestra
rea armatei vestgermane cu ar
mament atomic va crea o nouă 
piedică In calea reunificării și va 
agrava și mai mult încordarea in
ternațională. „Republica Federală, 
a declarat Ollenhauer, trebuie să 
adopte o 
denfă In 
acționeze 
naționale
nințate de planurile de înarmare 
atomică".

atitudine de indepen» 
cadrul N.A.T.O, și să 
conform intereselor ei 
care sînt serios ame.

Casă a radiodifuziunii Festivalului
MOSCOVA 8 (Agerpres). 

TASS transmite : In piața Pușkin 
din Moscova se amenajează in 
mod special o casă a radiodifu
ziunii a Festivalului Mondial al 
Tineretului și Studenților.

In studiourile acestei case, lu
crătorii societăților de radiodifu
ziune din străinătate, care vor sosi

— Împreună cu delegațiile de tine
ret, vor avea posibilitatea să 
inregistreze concerte ale progra 
mului artistic al festivalului, să 
monteze emisiuni radio, să pre
lucreze înregistrările efectuate. 
Ei vor avea posibilitatea să ca
pete legătura directă in mod ra
pid cu posturile din țările lor.

Demonstrație patriotică 
sub lozinca „jos Speidel 1“

za". Apoi, scandtnd „Jos Speidel" 
demonstranții s-au Îndreptat spre 
monumentul victimelor terorii fas
ciste. Lingă monument a avut loc 
un miting la care toți vorbitorii 
au cerut revocarea numirii lui 
Speidel. Participanții la miting au 
adoptat in unanimitate o rezolu
ție cerînd destituirea fostului ge
neral hitlerist din postul de co
mandă în cadrul N.A.T.O. pe 
care-1 deține. Rezoluția a fost tri
misă președintelui Republicii.

PARIS 8 (Agerpres). — La 7 
aprilie la Fontainebleau unde are 
sediul statul major al forțelor 
NAT O, din zona centrală a Eu
ropei, a avut loc o demonstrație 
patriotică a participanfilor la miș
carea de rezistentă și a foștilor 
definufi in lagărele de concen
trare hitleriste. Demonstranții au 
protestat împotriva numirii lui 
Speidel intr-un post de comandă 
in cadrul N.A.T.O. In fata clă
dirii statului major al N.A.T.O. 
demonstranții au clntat „Marsllie-

Dulles nevoit să recunoască: 
«NATO cunoaște unele dificultăți»

WASHINGTON 8 (Agerpres).— 
Duminică a fost dat publicității 
procesul verbal al unei ședințe 
închise a unei subcomisii pentru 
alocații a Camerei Reprezentanți, 
lor în cadrul căreia secretarul 
Departamentului de Stat, J. F. 
Dulles, a cerut majorarea fondu
rilor alocate Departamentului 
de Stat pentru anul fiscal care 
începe Ia 1 iulie. Dulles a mo
tivat această cerere prin „crește
rea foarte marcată a intereselor 
americane în întreaga lume*. 
Președintele subcomisiei, John 
Rooney, a arătat că dacă cererea 
lui Dulles va fi aprobată, chel-

P> marginea raportului lui N. S. Hrușciov

Discuții însuflețite, rodnice

tuielile Departamentului de Stat 
vor fi mai mari decît ' ‘ “
Istoria S.U.A.

In cadrul aceleiași 
s-au pus lui Dulles o 
întrebări privitoare la 
tele recente ale politicii interna
ționale. In legătură cu motivul 
care a determinat retragerea for
țelor anglo.franceze din Egipt 
Dulles a răspuns că „factorul 
principal care a determinat re
tragerea a fost presiunea opiniei 
publice mondiale așa cum s-a 
manifestat la O.N.U., inclusiv 
opoziția exprimată de mai mulți 
membri ai Commonwealthului 
britanic".

întrebat despre relațiile din in. 
teriorul NATO. Dulles a spus că 
nu se poate vorbi încă de deza
gregarea ei, dar a recunoscut că 
„această organizație internațio
nală cunoaște în prezent unele 
dificultăți".

oricind In

ședințe I 
serie de 
evenimen-

Decorarea
lui N. S. Hrușciov

MOSCOVA 8(Agerpres).—TASS 
transmite: Prezidiul Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. a decorat pe 
N. S. Hrușciov, prim secretar al 
C.C. al P.C.U.S., cu Ordinul 
Lenin șl pentru a doua oară cu 
medalia de aur „Secera și Cio. 
canul" de Erou al Muncii Socia
liste pentru merite remarcabile 
in elaborarea și aplicarea măsu
rilor in legătură cu valorificarea 
păminturilor virgine Și Ințelenite.

N. S. Hrușciov a fost distins 
cu titlul de onoare de Erou al 
Muncii Socialiste tn aprilie 1954 
cu prilejul împlinirii a 80 de 
ani, pentru merite remarcabile 
față de partidul comunist și po
porul sovietic.
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condamnlnd reînvierea 
la Fontainehleau a că
lăului Speidel.

Numeroase persona
lități, conducători ai 
organizațiilor foștilor 
deținuți politici și ai 
foștilor luptători din 
Rezistentă, fruntași ai 
vieții publice, profeso
rii lui Claude Marty fi 
cetățenii din cartierul 
său, tineri și tinere din 
toată Franța au adresat 
zilele acestea scrisori de 
protest președintelui 
Republicii. In Aduna
rea Națională, Augus
te Tourtand, In numele 
grupului parlamentar 
comunist a adresat un 
protest plin de indigna
re împotriva arestării 
lui Claude Marty in o- 
plauzele a numeroși 
deputați care scandau t 
„Jos Speidel I"

A luat naștere primul cerc „Claude Marty" 
al tinerilor comuniști francezi

In întreprinderea Taupin, din 
circumscripția 15 Vaugirard din 
Paris a luat naștere primul cerc 
„Claude Marty" al tinerilor comu
niști. Cercul a adresat următoarea 
scrisoare tinărului deținut;

Condamnarea unui grup 
de contrarevoluționari 

din Ungaria
BUDAPESTA 8 (Agerpres).— 

La 8 aprilie s-a încheiat la Tri
bunalul orășenesc din Budapesta 
procesul unui grup de 11 contra, 
revoluționari, care a durat peste 
o lună și jumătate. Ei au fost 
acuzați de instigare împotriva 
regimului democrat-popular, de 
deținere ilegală de arme și de a- 
sasinat

Tn ziua de 19 noiembrie 1956 
Toth Ilona internă a unui spital 
de urgență a ucis, împreună cu 
complicii ei, cu o injecție de ben
zină, apoi cu lovituri de cuțit in 
inimă pe muncitorul Kollar.

Tribunalul a stabilit Pe deplin 
vina celor acuzați și a condam
nat la moarte pe principalii a- 
cuzați : Ilona Toth, Miklos Gyun- 
gyosi și Ferencz Gonczi. Ceilalți 
acuzați au foșt condamnați la 
închisoare pe diferite termene.

Dragă Claude,

In clipa aceasta dnd tu duci 
o luptă curajoasă împreună cu 
toți..................................tovarășii fii de eroi și mar-

tiri, noi iți transmitem toată dra
gostea și solidaritatea noastră 
călduroasă.

In întreprinderea Taupin a 
luat naștere cercul tineretului co
munist pentru a sprijini și mai 
puternic lupta ta măreață; am 
luat hotărirea să-î dăm numele 
tău care reprezintă acum simbo
lul unei mari lupte naționale îm
potriva fostului călău al patrioți- 
ților, S.S.-istul Speidel.

Astăzi avem prima noastră șe
dință de birou șl cu prilejul a- 
cesta ne luăm angajamentul să 
luptăm din toate puterile pentru 
a impune eliberarea ta imediată și 
să cerem ca asasinul Speidel să 
nu comande niciodată armata 
franceză.

Pe curlnd, Claude 1 Curaj I
BIROUL CERCULUI „CLAUDE 

MARTY" DE LA TAUPIN

Scopul principal al politicii americane 
în Orientul Apropiat constă în a forța 

țările arabe să
BEIRUT 7 (Agerpres). — 7 

deputati aj parlamentului libanez 
au renunțat la împuternicirile 
parlamentare după ce parlamen
tul și-a exprimat încrederea în 
guvernul Sami Soih. Problema 
încrederii a fost ridicată Hi legă
tură cu comunicatul libano-amt- 
rican, publicat recent, in care, 
după cum se știe, partea libaneză 
a declarat că aprobă „doctrina 
Eisenhower*1.

Abdallah laffi, fost prim mini
stru al Libanului, a făcut la 6 
aprilie o declarație în care a ex-

adere la pacte militare străine
plicat cauzele retragerii din par. 
lament. El a criticat cu asprime 
politica imperialistă a S.U.A. in 
Orientul Apropiat, care și-a găsit 
expresie în faimoasa „doctrină 
Eisenhower".

Scopul principal al politicii a- 
mericane în Orientul Apropiat, a 
spus el, constă tn a forța țările 
arabe să adere la pactele militare 
străine Această politică s-a ma. 
nifestat deosebit de viu în urma 
agresiunii împotriva Egiptului. 
Puterile occidentale încearcă să 
izoleze Egiptul de celelalte țări

arabe, pentru ca apoi să Ie sub
ordoneze Ele au încercat să a- 
tragă de partea lor Iordania dar 
această încercare a eșuat. Ele au 
încercat de asemenea să atragă 
de partea lor Siria dar nici de 
data aceasta nu au avut succes-

Cerind guvernului să ducă o 
politică de neutralitate, a spus in 
încheiere laffi. vreau să salvez 
Libanul și populația Iui de con
secințele de nedorit ale noii sale 
politici, care nu corespunde inte
reselor noastre.

*

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
TASS transmite: In aceste zile, 
la întreprinderile industriale și 
pe șantiere, tn instituțiile științi
fice și instituții publice au loc 
conferințe și discuții asupra te
zelor raportului lui N.t S. Hruș
ciov „Cu privire la perfecționa
rea continuă a conducerii indus
triei și construcțiilor".

Luînd cuvlntul în cadrul adu
nării muncitorilor de la combi
natul textil „Scerbakov" 
Moscova, Ermolov, ajutor 
maistru a declarat:

— Ne am întrunit pentru 
mare discuție Tuturor ie sînt 
noscute succesele economiei noas. 
tre naționale, dar noi dorim ca 
ele să fie și mai mari. Tocmai 
de aceea trebuie să căutăm noi 
forme de conducere.

Muncitorii de la combinat au 
discutat concret, gospodărește, 
problemele de importanță de stat. 
Ei au făcut numeroase propuneri 
și observații valoroase.

La Leningrad a avut loc o a. 
dunăre similară la una dip cele 
mai vechi întreprinderi ruse — u 
zina ljersk. Spiridonov, prim se
cretar al Comitetului orășenesc 
de partid din Leningrad, a pre
zentat un raport. La sfîrșitul dis
cuțiilor. participanții Ia adunare 
au aprobat în unanimitate măsu-

din
ae

o 
cu-

rile expuse în tezele lui N S. naționale pentru R.Ș.S. Uzbecă, 
Hrușciov.

Din Harkov se anunță că la 
uzina de tractoare publicarea te
zelor raportului lui N. S Hruș
ciov a fost intlmpînată cu mare 
însuflețire. Ele se află în centrul 
atenției tuturor salariaților uzi
nei. La uzină se acordă o impor
tantă uriașă discutării de către 
întregul popor a măsurilor pen
tru îmbunătățirea conducerii e- 
conomiei naționale. A fost creată 
o comisie alcătuită din reprezen
tanții salariaților care vor strtn- 
ge și populariza propunerile in 
legătură cu aceste teze In fie
care zi numărul propunerilor 
sporește.

Tezele raportului lui N. S. Hruș
ciov „Cu privire la perfecționa
rea continuă a organizării con. 
ducerii industriei și construcți
ilor" continuă să fie discutate pe 
larg In presă Ziarul „Pravda" 
a publicat la 6 aprilie un arti
col al lui N. Muhitdinov. prim 
secretar al C.C. al Partidului 
Comunist din Uzbekistan, sub 
titlul „Pentru un nou avînt pu
ternic al economiei socialiste" 
In articol sînt schițate căile noii 
organizări a conducerii industriei 
și construcțiilor pe scară republi 
cană.

„Considerăm că este util să 
formăm un Consiliu al economiei

— scrie N. Muhitdinov — care 
să fie un organ economic Inves
tit cu funcții executive și admi
nistrative. tn activitatea sa el va 
fi subordonat atlt Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. cit și Con
siliului de Miniștri al R.S.S. Uz
bece.

Sub conducerea Consiliului e- 
conomiei naționale pentru Uzbe
kistan pot intra 404 întreprinderi 
din 71 ramuri ale industriei, cu 
o producție globală, planificată 
pe anul 1957 tn valoare de a- 
proximativ 20 miliarde ruble, 
precum și 45 tresturi de construe, 
ții și organizații de montare in
dependente. Consiliul economiei 
naționale va fi veriga principală 
a conducerii industriei și cons
trucțiilor din republică. In acti
vitatea sa el trebuie să se călă
uzească strict după sarcinile pla
nului economic unic de stat pen
tru dezvoltarea economiei națio
nale a U.R.S.S și să asigure le
gătură cu comisia de stat pen
tru planificarea curentă a econo
miei naționale Muhitdinov subli 
niază că economia statului so-

Șl 
să 
u-

vietic a fost și rămine unică 
indivizibilă. Ea va continua 
se dezvolte în baza unui plan 
nional unic.

Viaja a arătat justețea 
liniei politice

a Uniunii Populare Agrare 
din Bulgaria

SOFIA 7 (Agerpres). — ATB 
transmite: La Solia iși continuă 
lucrările cel de al 29-lea Con
gres al Uniunii Populare Agrare 
din Bulgaria. (U.PA.B.). Luind 
cuvlntul la discuții pe marginea 
raportului de activitate al con 
ducerii Uniunii delegații la Con 
greș aprobă întrutotul linia poli
tică a U.PA.B. care constă in 
participarea activă la construirea 
socialismului și la cooperativiza. 
rea agriculturii

In cadrul Congresului au ros
tit cuvintâri cunoscuți activiști 
din losta opoziție : Așen Pavlov. 
Virgil Dimov, Svetla Raikova 
Daskalova și Petăr Serbinski 
Ei au declarat că viața a arătat 
deplina netemeinicia a fostei o- 
poziții și justețea liniei politice 
a U P.A.B., care a acceptat ro 
Iul conducător al Partidului Co 
munist din Bulgaria Ei au con
damnat activitatea subversivă a 
fostului lider reacționar al 
U.PA.B. Ghemeto (Dimitrov) 
care a devenit agent al imperia
lismului american

ULAN BATOR. La 8 aprilie V. 
Siroky, președintele guvernului 
Republicii Cehoslovace, și L Țe- 
denbal, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Popu
lare Mongole, au semnat la Ulan 
Bator un Tratat de prietenie și 
colaborare între Republica Ceho
slovacă și Republica Populară 
Mongolă. Totodată a fost semnat 
un acord de colaborare culturală 
intre Republica Cehoslovacă și 
Republica Populată Mongolă.

DJAKARTA. După cum anunță 
postul de radio indonezian Ia 8 
aprilie președintele Sukarno a de
semnat pe dr Djuanda In pos
tul de prim ministru al nontui 
cabinet indonezian. Dr. Djuanda 
nu face parte din nici un partid 
politic

PARIS. Stmbătă după-amiază, 
congresul extraordinar 
du!ui radical-socialist 
prin ridicare de mfini 
Quemlle președinte al
în locul lui Edouard Herriot. de
cedat recent. Andri Morice a fost 
desemnat secretar general

ATENA. La 7 aprilie a avut 
Ioc la cinematograful „Pala
ce* din Pireu o adunare a 
membrilor filialei din Pireu a 
Asociației greco-sovietice. tn le
gătură cu Săptămîna prieteniei 
greco-sovietice.

al parti- 
1-a alas 
pe Henri 

partidului

SOFIA. La 8 aprilie au început 
la sediul Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, con
vorbiri intre delegația P.C Bul
gar și delegația Partidului Comu
nist Francez

PEKIN La 6 aprilie a sosit ia 
Pekin delegația guvernamentală 
poloneză, condusă de președintele 
Consiliului de Miniștri ai R. P. 
Polone, Jozef Cyrankiewicz.

TOKIO. La invitația Comi
tetului japonez pentru apărarea 
păcii, a Asociației pentru priete
nia japono-sovietică și a altor or
ganizații. la 7 aprilie a sosit la 
Tokio scriitorul sovietic Ilya Eh
renburg.

TOKIO. După cum relatează 
agenția Associated Press, la 8 a- 
prilie a izbucnit un mare incendiu 
in localitatea Kikonai, situată In 
sudul insulei Hokaiddo Au 'ost 
distruse 210 ca«e, iar 1000 de 
persoane au rămas fără adăpost.

CAIRO. La 8 aprilie a fost 
Înlăturat ultimul obstacol in ca
lea reluării navigației prin Cana
lul de Suez, epava vasului ..Abu
kir".

CAIRO. Potrivit relatărilor 
ziarului ..Al Gumhuria" preșe
dintele Egiptului, Nasser sprijină 
propunerea 
daniei de 
conferință 
vel Înalt.

regelui Huseein al lor- 
a se convoca o nouă 

a (ărilor arabe la ni-

MOSCOVA. La 8 aprilie. N. 
A Bulganin, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., l-a 
primit pe Sanjin Bata, ambasa
dorul extraordinar și plenipoten
țiar al R P. Mongole.

HANOI. — La 8 aprilie. So
cietatea Medicală din R D. Viet
nam a organizat la Hanoi o con
ferință despre medicina din 
R.P.R. Cu acest prilej a vorbit 
doctorul Nguyen Duc Khoi, secre. 
tarul general 11 Sindicatului lu
crătorilor din instituțiile sanitare 
centrale, care a făcut studii pen
tru specializare la Institutul Can- 
tacuzino din București.

HELSINKI. La 6 aprilie la 
Helsinki s-a deschis plenara Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist din Finlanda. Pe ordi
nea de zi a plenarei figurează 
probleme legate de pregătirea 
celui de-al XI-lea Congres a! 
partidului, care va avea loc tn 
luna mai. La 7 aprilie plenara 
și-a continuat lucrările.

TOKIO. La 8 aprilie a ple. 
cat din Tokio spre patrie delega
ția sovietică de specialiști în pis
cicultura care a luat parte la lu
crările primei sesiuni a Co
misiei sovieto japoneze pentru

problemele pescuitului tn partea 
de nord-vest a Oceanului Paclilc. 
Sesiunea s-a încheiat prin sem
narea unui protocol comun și a 
unui comunicat comun sovieto- 
japonez.

BERLIN. La 6 aprilie s-a de
schis la Berlin conferința organi
zației din Marele Berlin a Uniunii 
Tineretului Liber German. Rapor
tul de activitate al organizației a 
fost reprezentat de secretarul ei, 
Modrow.

La conferință participă o dele
gație a organizației orășenești 
Moscova a Comsomolnlui con
dusă de M. F. Davidov.

ATENA La 8 aurilie între oo- 
cietatea de filme greacă ..Anzer. 
vos" și studioul de filme ..Moa- 
îilm" a fost semnat la Atena un 
acord cu privire la turnarea in 
comun in cursul anilor 1957-1958 
a IHmului de lung metraj colorat 
„Iliada" după cunoscuta epopee a 
lui Homer.

HANOI. La 6 aprilie la Hanoi 
a fost semnată declarația comună 
vietnamo-poloneză. In numele 
guvernului Republicii Democrate 
Vietnam declarația a fost sem. 
nată de Fam Van Dong, primul 
ministru al R D. Vietnam, iar în 
nufnele Republicii Populare Po
lone de J. Cyrankiewicz, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone.

V



IN ANONIMAT

STUDENȚII SPORTIVI
LA JOCURILE SPORTIVE PRIETENEȘTI se întrec

ivi

Prezenți la 22 discipline sportive > Despre
pregătiri și... speranțe

GATA

I

se

REPREZENTANȚII NOȘTRI In „Cupa primăverii

Ne vorbește toy. I Balaș > 350 de sporii
participant și o listă de selecționabili de... 650~Q

Pe stadioane, tn bazine, pe 
lacuri, in săli, cei mai buni spor
tivi ai țării noastre. îndrumați 
de pricepuți antrenori, au în
ceput să „lucreze" de zor, din 
primele zile cu raze calde de 
soare, care au anunțat sosirea 
sezonului mult așteptat de către 
majoritatea sportivilor noștri.
Febrilitatea cu care sportivii și-au început activitatea nu miră pe 
nimeni. Ne mai despart mai puțin de patru luni de cel mai în
semnat eveniment internațional sportiv al anului: focurile sp.r- 
tiye prietenești ale tineretului de la Moscova. Aceste jocuri se vor 
ridica anul acesta la o valoare mondială, iar sportivii noștri vor 
trebui să fie bine pregătiți pentru a putea obține locuri fruntașe.

★
Tn dorința de a satisface curio

zitatea cititorilor noștri, ne-am 
adresat tovarășului ION BALAȘ, 
vicepreședinte al C.C.F.S. pen
tru a-i solicita unele amănunte 
în legătură cu participarea noa
stră la Jocurile sportive de la 
Moscova și despre pregătirile pe 
care le fac sportivii noștri.

Delegația sportivilor romîni la 
cea de-a 3-a ediție a Jocurilor 
sportive prietenești internaționale 
de la Moscova, organizată sub 
egida Comitetului Olimpic al 
U.R.S.S., — a început tov. Balaș 
— va fi formată din aproximativ 
350 de sportivi. Spun aproxima
tiv, pentru că acest număr ar 
putea fi mai mare, depinde de 
forma în care se vor afla spor
tivii la capătul pregătirilor dp 
care le-au și început.

— înainte de a trece mai de
parte, am vrea să ne spuneți la 
ce ramuri de sport vom concura ?

— Vom participa la 22 disci-

fdine sportive și anume: box, 
upte clasice, lupte libere, ciclism, 
gimnastică, polo, canotaj acade
mic, caiac, canoe, atletism, înot, 

sărituri în apă. haltere, pentatlon 
modern, scrimă, baschet, volei, 
handbal, rugbi, tenis, tenis de 
masă și desigur fotbal. In plus 
aș vrea să adaug că la toate 
disciplinele rezervate $i pentru 
femei — sînt 12 — vor concura 
și sportivele noastre.

— Ați spus că numărul sporti
vilor noștri ar putea să crească. 
Aceasta înseamnă oare că există 
In vederea selecționerilor un nu
măr mai mare decit cel indicat 
aproximativ de dvs. ?

— Tocmai acest lucru consti
tuie un factor nou și foarte po
zitiv față de felul cum se făceau 
Înainte selecționările. S-a stabilit 
de 
Pe 
tă 
un

Studenții institutelor de invă- 
țămint superior din Capitală sint 
angrenați într-o nouă competiție 
sportivă : campionatul universi
tar pe anul 1957.

S-au scurs mai bine de zece 
zile de cind au început primele 
întreceri. Sportivii celor 12 in
stitute participante la competiție 
au susținut deja cîteva intiiniri.

La fotbal, echipele împărțite în 
serii, sistem turneu. iși dispută 
ultimele jocuri. Capii de serie 
vor juca în turneul final. De pe

iarăși dezamăgiri
SUB AȘTEPTĂRIacum s-a conturat valoarea e- 

chipelor Institutului Agronomic. 
Universității „C. I. Parhon" și 
I.C.F.

La baschet jocurile sînt uneori 
deosebit de spectaculoase, fie
care echipă vrind să se califice 
pentru turneul final. S-au remar
cat cu prilejul intilnirilor, dispu
tate echipa feminină a Universi
tății „C. I. Parhon" și formațiile 
masculine ale Institutului de Ar
hitectură. l.S.E.P. și Politehnică.

Faza de zonă a scos la iveală 
o serie de elemente talentate ca 
Atanasescu (Institutul de cons
trucții), Godorogea Ștefan (lnst. 
Maxim Gorki). Matei Vasile 
(I.S.E.P.), Năstase Ion (Univer
sitatea Parhon) și mulți alții.

La buna desfășurare a intilni
rilor contribuie pe lingă studen
ții sportivi și catedrele de edu
cație fizică ai căror membri

Cei care răspund Ia 
insistențele spectato
rilor de a se juca fot
bal sint ceferiștii. A- 
bia pentru jocul din 
ultimele 30 de minute 
putem spune că Loco
motiva a meritat vic
toria. In minutul 79, 
O.aru, trecut pe extre
mă. trage puternic la 
poartă și Coman nu 
reține nici de această 
dată iar Ene II intro
duce mingea în plasă.

Textiliștii nu se 
„trezesc" nici acum și 
ei vor continua pînă 
la sfîrșit să practice 
un joc anost.

Seredai, devenit și 
el extremă, primește o 
pasă peste apărarea 
arădanilor care ezită 
să intervină și ajuns 
singur în fața porții 
stabilește scorul final: 
3-0.

•M-am deplasat pe Stadionul 
Republicii din următoarele două 
motive :

1. Să văd cum „merge" echipa 
arădană care a învins săptămîna 
trecută Dinamo-București cu 1-0, 
despre care auzisem lucruri 
bune și...

2. Cum se vor descurca cefe
riștii care .aveau mulie indisponi
bilități în linia de atac (miercuri 
la antrenament au jucat numai cu 
doi înaintași: Filote și Ene II).

Pot spune acum, după consu
marea partidei, că părerile mi-au 
fost răsturnate în primul rînd da
torită textiliștilor din Arad, care 
s-au prezentat în meciul de la 
București în mod cu totul lamen
tabil. Acest lucru este foarte greu 
de explicat atunci cînd știi că un 
Mercea, Serfozoe, Jurcă și alte 
asemenea „nume" consacrate în 
fotbalul nostru fac parte din a- 
ceastă echipă. Singurul om pe 
care l-am adnrrat. atit pentru dîr- 
zenia cu care a luptat pentru ba
lon. cit și pentru multele irepro
șabile execuții tehnice, a fost 
Petschowski. Ce folos, căci o sin
gură „floare" (și aceasta la o 
vîrstă de peste 34 de ani) n-a 
putut să salveze prestigiul fotba
liștilor arădani.

Ceferiștii au apărut pe teren cu 
o linie de atac — așa cum mă 
așteptam — improvizată, cu un 
centru atacant suspendat de că
tre colectiv, Olaru, la care s-a 
observat bine lipsa de antrena
ment. Totuși, cu această linie de 
atac, de la care nu puteai avea 
pretenții. Locomotiva a reușit să 
întreprindă unele acțiuni frumoa
se. in special în cea de a doua 
repriză.

Trebuie remarcat și de data 
aceasta că Filote (și el la o vîrstă 
destul de înaintată) a fost demult 
folos echipei, contribuind din plin 
a victoria obținută. Alături de 

r Ene li. care a devenit 
i ca o tehnică indi- 

iznbvnâtâtitâ poate 
intre înaintași.

Prima repriză a intîln rii s-a 
desfășurat sub semnul unei egali
tăți pe care o putem califica ca 

. fiind submediocră.
S-a jucat mai mult Ia mijlocul

• terenului, cu foarte puține faze 
i la poartă și ceea ce este mai grav

cu multe greșeli. In această parte 
j s-a înscris doar un s:ngur punct, 
j prin Olaru. care a fost atent la 

un șut slab tras de Langa și pe 
care Coman totuși nu I a reținut,

$• arădanii au avut in această 
reprizâ ocazii de a marca prin 
Szekely. pus de cîteva ori în 
foarte bune poziții de șut. dato
rită unor minunate pase da‘e de 
Petschowsk’, dar pe care acesta 
le-a ratat. La rindul său și 
Petschowski. datorită unor acțiuni 
oersonale de toată frumusețea a 

■ teas puternic la poartă, dar șu
turile sale au fost reținute de 
Dungu.

In cea de a doua parte* a jocu-
* hri se aștepta un reviriment din 
; partea ambelor echipe. Primele 20 
, de minute au dezamăgit insă to
tal. Se trimiteau — in mod ener-

'. vani — pase numai la ad versar.

— Spre deosebire de felul cum 
am delimtivat altădată lotul no
stru sportiv, acum avem în 
vedere ș: mulți tineri sportivi ta- 
ientați cărora le vom acorda cin
stea și răspunderea de a ne re
prezenta țara la Jocurile SDortive 
de la Moscova La box, handbal 
băieți, tenis de masă etc. vor a- 
pare nume de astfel de tineri. De 
asemenea, fotbalul rominesc va 
fi reprezentat de către o echipă 
formată numai din tineri. Este 
vorba de selecționata noastră de 
fotbal de tineret care a întreprins 
turneul in Orientul Mijlociu 
Componentri aces.ei echipe iși 
continuă pregătirile la coective e 
din care fac parte și pot fi ur
măriți in jocurile din cadrul 
„Cupei Primăverii*. Selecționata 
de tineret iți va definitiva pregă
tirile in cadrul intilnirilor cu se
lecționatele de tineret ale Angliei 
(26 mai). Suediei (16 iunie) care 
vor avea loc la București și cu 
cea a Poloniei (26 iulie in Polo
nia).

Noi punem mari speranțe In 
această ecu .pa de tineret, pe care 
o considerăm echipa viitorului și 
cu care dorim să mergem ia 
Olimpiada din 1960.

— Ați putea să ne spuneți cum 
se pregătesc și ceilalți sportivi 
din alte ramuri de sport?

— Toți sportivii din fiecare 
ramură de sport la care vom con
cura la -Moscova au un program 
foarte intens de pregătire. 0* 
pildă, boxerii se pregătesc de zor 
pentru intllnirea cu francezii la 
Paris și pentru campionatele eu. 
ropene care vor avea loc luna 
viitoare la Przga. Caootesr.i 
vicosc ca strgmotă pe lacar.’e 
dm impreiurimi e Ca;.tale. iar 
înotătorii bocureșten: ..lucrează* 
zilnic in bazinul Floreasca. Bas- 
chetbaliștii, voleibaliștii, handba- 
liștii sînt In plin campionat, iar 
rugbiștii noștri se pregătesc pen
tru consacrarea definitivă Ei vor 
susține intfmiri deosebit de gre'e 
cu selecționatele Londrei. Cardi'l- 
uliij și Franței.

Jocurile de Ia Moscova vor 
fi deoseb.t de disputate pentru că 
participanții Ia aceste jocuri se 
vor ridica la o valoare mondială 
Sportivii noștri vor face totul 
pentru a-și da contribuția lor la 
succesul acestei mărețe sărbători 
sportive. Vom avea bucuria să 
ne remtîfnim cu mulți prieten; 
cu renumitii sportivi sovietici im 
preunâ cu care vom participa Ia 
concursurile care desigur se vor 
ridica la un înalt nivel. Sînt 
sigur că sportivii noștri se vor 
„bate* pentru locuri fruntașe.

R. LUCIAN

pentru
Spartachiadă

Nici nu s-a stins bine ecoul 
întrecerilor din cadrul Spar- 
tactiiadei de iarna a tineretu
lui și iată că sportivii ’din 
țara noastră sînt chemați să 
se prezinte la startul unei 
alte competiții de masă: Spar- 
tachiada de vară a tineretului.

La complexul C.F.R. Gri- 
vița Roșie tinerii nu au 
așteptat sosirea regulamentu
lui. Experiența anilor trecuti 
a fost suficientă. Zilele trecu
te, la colectivul sportiv *1 
complexului a avut loc o 
consfătuire in vederea deschi
derii Spartachiadei de vară
— etapa pe colectiv. Au par
ticipat reprezentanții organi
zațiilor L.TM.. comitetuiu! 
de întreprindere și responsabi
lii de cercuri sportive. Pro
blemele discutate ? Firește, a- 
tragerea unui număr al mai 
mare de țineți, r.oi înscrieri 
in colectivul sportiv (în spe 
cial cei care vor participa la 
bpanachuaăr. S-a stabiăt ca 
tinerii sportivi celeriști sa 
partxipe la următoare* <Lsc>- 
pliCe; atletism, oo.ei, 
și ariism. Din discul 
suEețiU 
de cercuri spoetrve. a r 
că partic^area la Uirece 
b.sană Se speră ca 
iapa pe cuiectiv se sur lacre 
ce cca. 600 de : je: 
Tîueru au 
celor două 
de la stad 
CopHului- a cim tf-~» see- 
grâ împiedică deslașaranea » 
nor jacuri de calitate, luâecs. 
irea actuale; rgure de se >- 
ceste terenuri este n necesfta- 
te pe care de al'.fet a coo- 
semnat-o și «aducerea colec
tivului sportiv.

Anul acesta se pare d co
lectivul sportiv, coati’-et-.l de 
întreprindere ți cnKteml 
U.T.M. ale Complexul.:, dove, 
dese mai multă ateaDe pen
tru stimularea tinerilor parti
cipând la Spartachiadă Ast 
leL primii concurenți clasați 
la toate probele, vor beneiieta
— după terminarea etape: oe 
colectiv — de o excurs.e ia- 
tr-una din stațiunile de muo- 
te ale tării noastre

C. ROMULUS

★
fiind că la Jocurile de la Mos
cova se vor întrece multi dintre 
cei mai buni SDortivi din lume, 
ne-am propus ca scop principal 
să formăm delegația noas.râ d;n 
sportivi care au persDective să 
ocupe unul din primele 6 locuri 
la disciplina la care vor concura. 
Acest lucru cere din partea tu
turor •sportivilor un asemenea 
program de pregătire ca să poată 
ajunge in forma cu care să fie 
capabili să atingă scopul propus.

Pentru o cit mai bună pregă
tire a sportivilor 6-a căzut de a- 
cord ca centrul de greutate a 
pregătirilor să cadă pe colect.vul 
din care face parte sportivul 
respectiv. De aceea, s-au trimis 
asociațiilor și colectivelor spor
tive liste nominale cu sportivii 
selecționabili. Desigur că nu va 
lipsi controlul din partea tehni
cienilor, antrenorilor și ai ce'r.r- 
lalți factori de răspundere, care 
de altfel se întrunesc periodic 
pentru a analiza stadiul de pre
gătire a sportivilor. O astfel de 
întrunire va avea loc în curînd
— la II aprilie.

— Totuși cum se va face veri, 
ficarea concreta a formei In care 
se află sportivii ?

— Programul de pregătire pen
tru Jocurile de Ia Moscova ex
clude in acest an. în mare mă
sură. întreruperile in activi
tatea sportivă din cadrai ca
lendarului intern și cel interna
țional. Astfel, vom avea posibfii- 
tatea să stabilim forma sportivi
lor fn cadrul campionatelor 
R.P.R. și a altor competiții orga
nizate în mod special, de aseme
nea și in tntîlnirile internaționale 
premergătoare Jocurilor sportive.

Aceste campionate și intiiniri 
vor constitui pentru sportivii se
lecționații! adevărate examene, 
iar spre sfirșitul lunii Iunie vom 
putea trage primele concluzii în 
vederea definitivării loturilor Pre
gătirea și planificarea muncii de 
instruire este astfel gradată ca 
virful să fie atins la 15 iunie, 
cind sportivii vor justifica prin 
forma lor dacă pot fi sau nu in
tegrați în Iot.

— Ne-ar interesa foarte mult
— dat fiind specificul ziarului 
nostru — in ce măsură tinerii

i să facă

către comisiile 
ramuri de sport 
nominală care 

număr aproape dublu de spor
tivi care au intrat în pregătire — 
650. Această listă va fi deschisă, 
deoarece oe parcurs pot apare si 
alți sportivi care prin forma lor 
pot fi susceptibili de a fi 
ționați.

— Care sînt metodele de pre
gătire ?

— Despre acest lucru voiam vor avea posibilitatea 
să si vorbesc în continuare. Dat parte din delegația sportivă.

centrale 
o lis- 

cuprinde

Din nou
un concurs

mediocru
Duminică 7 aprilie, Stadionul 

Tineretului — orele 10,20.
Un oficial al C.C.F.S.-ului se 

interesa pentru ultima oară dacă 
a mai apărut vreun concurent în 
proba de 80 m. garduri. Cîteva 
clipe mai tirziu oamenii I.E.B.S.- 
ului scoteau gardurile de pe 
pistă. Nici proba de 110 m. gar
duri n-a avut un istoric prea stră
lucit. Prezența la start a doi con
curenți a salvat totuși această 
probă. Am remarcat puțini spor
tivi și la probele de aruncări. Și 
aici întrecerile au început tirziu, 
improvizat. La concursul de disc 
oficialii au înregistrat rezultatele 
pe fișe pentru săritura în înăl
țime. In fine, la alergări starte- 
rul a făcut multe „zile negre" 
concurenților. A fost nevoie de 
cinci.șase încercări pînă cind 
pistolul starterului și-a spus cu- 
vintul. Un număr de cinci-șase 
plecări ratate nu pot oferi con- 
curenților condiții optime pentru 
„scoaterea unor timpuri bune".

Despre necesitatea unor astfel 
de concursuri, l-am rugat să ne 
vorbească pe maestrul sportului 
Petre Zimbreșteanu, pe care l-am 
înttlnit pe stadion:

— Avem multe concursuri im
provizate. Concursuri de genul a- 
cestuia nu par să intereseze pe 
concurenți. La atletism e nevoie 
de un oarecare dinamism care să-i 
stimuleze pe concurenți. Acest iu 
cru se poate realiza prin organi
zarea de meciuri care atrag, de 
pildă, intiiniri intre două școli, În
treceri atletice între sportivi care 
se pregătesc pe două stadioane 
diferite etc. Actualul concurs du
minical este prost organizat șl are 
un nivel foarte scăzut. De aseme
nea, in timpul desfășurării probe
lor nu reiese situația din concurs; 
nu este oglindită lupta în pro
bele de sărituri si aruncări. Am 
impresia că se abuzează de con
cursuri. Ar fi mai bine dacă s-ar 
ține 4-5 întreceri tradiționale a-

r Un arhitect
; ne sfătuiește...

1
.1

Săritura cu prăjina râmi ne 
una dintre cele mai specta

culoase probe atletice

nual care să-i aducă la start, bine 
pregătiți, pe concurenți. Îmi amin
tesc de concursurile școlare de 
atletism la care participam și eu. 
Mă pregăteam două-trel luni pen
tru un asemenea concurs pe care 
îl priveam cu toată seriozitatea. 
De asemenea, cred că nu este in
dicat abuzul de concursuri în spe
cial pentru copii. Aș mai avea de 
spus cîteva cuvinte despre felul 
cum se prezintă Stadionul Tine
retului : pista este foarte moale, 
stadionul este prost întreținut.

l-am mulțumit lui Petre Zîm- 
breșteanu pentru scurtul interviu 
pe care mi l a acordat și-am dat 
să plec. El însă, a ținut să mai 
adauge:

— Rezultatele de valoare ies 
mai ales în concursurile gen med. 
Concursurile de clasificare s-au 
dovedit a nu da întotdeauna re
zultate.

împărtășim cele relatate de Pe
tre Zimbreșteanu. Ne întrebăm 
cîtă vreme se vor organiza ase
menea concursuri atletice ca cel 
din 7 aprilie ca și cel d'n 31 mar
tie de pe Stadionul Tineretului 
(despre care am scris de altfel și 
în pagina noastră sportivă de săp- 
tămina trecută}.

MATEI ZINCĂ

Lunile aprilie și mai sint luni fru
moase de primăvară și. totodată, 
luni ale tradiționalei acțiuni de 
masă a tineretului in vederea 
construcțiilor și amenajărilor de 
baze sportive. Noi piste de 
atletism, terenuri de fotbal 
sau volei, poligoane de tir 
și alte baze sportive vor 
apare in orașele și satele patriei 
noastre, construite prin munca 
voluntară a zeci de mii de tineri, 
spre folosința maselor largi de 
tineri sportivi.

Pentru tinerii
muncii voluntare pe terenurile 
sportive ne-am dus la direcția de 
construcții sportive a C.C.F.S.. in 
căutarea unui specialist, care prin 
intermediul ziarului nostru să dea 
unele indicații asupra modului in 
care trebuie construite unele 
baze sportive. L-am găsit pe tov. 
arhitect Claudiu Plopișteanu in
tr-o cameră in care nu există nici 
un birou, ci doar 5 planșete 
speciale, la care specialiștii lucrau 
de zor schițe pentru noi construcții 
de baze sportive. La un asemenea 
„birou" am stat de vorbă cu tov. 
Plopișteanu.

Aflind pentru ce am venit, tov. 
arhitect Plopișteanu ne-a subliniat 
la Început că organizarea acestor 
„luni ale construcțiilor de baze 
sportive" este o acțiune deosebit 
de importantă, deoarece contri
buie la mărirea parcului de baze 
sportive din țara noastră și are 
o consecință imediată : atragerea 
unor noi mase de tineri la prac
ticarea sportului, lucru deosebit 
de important mai ales acum, la 
începerea Spartachiadei de vară a 
tineretului.

Înainte de a ne apuca de cons
truirea unei baze sportive simple, 
de pildă, a unui teren de fotbal cu 
pistă de atletism, ne spune tov. 
Plopișteanu. este necesar să 
facă un lucru deosebit.

Alegerea terenului, care trebuie 
făcută după mai multe criterii. In
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O imagine rară la poarta lui Dungu 
Foto : D. F. DUMITRU
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RADU LUCA

totuși...

Aspect de la ini Unirea de 
baschet Metre studenții In- 
sttntnde construcții și 
cea ai lantitatniu ue cai fe

rate

îngrijesc de echipele institutelor 
respective. Ln lucru este 
trist Campionatele sint 
popaiarizate la institute, ca rare 
excepta, an veri nici nn ai.ș cu 
programările echipelor, nici mă
car cn Îndesa către stodca.i 
să-șr iacwajeae colegii. Vii la 
met, te sap la d.rrese dispute 
sportive de pe teren *i ești pla
cat ■aprrrinait Iți întorci pri
virile spre tribune: doar cițiva 
studențL

OrgrnxattTe UTM și Asocia
țiile stjdesdepti ar trebui să-și 
spună părerea ia această proble
mă. GB. MATEI

iasă 
slab

Era firesc ca întîlnirea de pe 
stadionul „Dinamo“ în care gaz
dele — Dinamo-București — ur
mau să întîlnească Energia-Steagul 
Roșu din Orașul Stalin, să stîr- 
nească un legitim interes. Oaspe
ții debutau în Capitală cu prilejul 
acestui început de an fotbalistic 
după o recentă victorie asupra re
dutabilei formații a minerilor din 
Petroșani, iar gazdele apăreau 
după o înfrîngere suferită din par
tea Flamurei Roșii-Arad ca urma
re a unui joc slab. Tendinței de 
reabilitare a dinamoviștilor i se 
opunea dorința de a lăsa o impre
sie cît mai buna a tinerilor meta
lurgiști.

.«Avem o echipă tînără a cărei 
vîrstă medie este de 24 de ani. — 
ne spunea înainte de meci, antre
norul metalurgiștilor Ploesteanu. 
Rezultatul imediat ne interesează 
mai puțin. Vrem să jucăm fotbal 
frumos, să satisfacem exigențele 
publicului bucureștean".

Intr-adevăr tinerii fotbaliști de 
la Orașul Stalin au dovedit câ-și 
merită locul cucerit în prima di
vizie a țării. în decursul meciului, 
ei au dovedit multă voință, dîrze- 
nie si iuțeală, reușind uneori corn- ___ _
binații spectaculoase care din pă- echipe, 
cate se pierdeau în apropierea por
ții dmamoviste. Cu un plus de 
eficacitate și o mai inspirată orien
tare în fața porții adverse, meta
lurgiștii puteau realiza alt rezul
tat. înfrîngerea la un scor minim 
(1-0) constituie totuși un rezultat 
glnd în vedere tracul inerent 

lor de debut și valoarea ad
or. Fără să se ridice la Un 
shnic prea înalt, meciul a 
spectatorilor pentru dîrze- 

nîa cu care echipele și-au disputat 
Șansele. Ambele înaintări însă au 
rămas deficitare la capitolul șutu
rilor’ la poartă. Spre sfîrșitul me-

ciului, metalurgiștii au vădit lipsa 
de condiție fizică, fapt care i-a fă
cut să se retragă într-o defensivă 
nejustificată (scorul le era defa
vorabil). în general, însă, tinerii de 
la Steagul Roșu au desfășurat un 
joc promițător ceea ce ne dă drep
tul să le prevedem o comportare 
la înălțimea pretențiilor diviziei A.

Dinamoviștii bucureșteni s-au 
întrebuințat lâ maximum în acest 
meci. Fără să-și fi revenit încă, 
echipa a avut momente de atao 
viguros, susținut mai ales de Ene 
și Călinoiu în formă bună. Păcat 
însă că aceste atacuri au fost des
tul de rare, cele mai multe fiind 
oprite de apărarea tenace a ine- 
talurgiștilor.

Comportări meritorii au avut Re-< 
mus Lazăr, Nunweiller, Koszegy 
de la dinamoviști, Constantinescu, 
Proca, Aron (în prima repriză) de 
la metalurgiști, Singurul gol al me
ciului a fost marcat de Suru (mi
nutul 67) după o acțiune frumoasă 
la care a contribuit întreaga, linie 
de înaintare dinamovistă. Arbitrul 
Gheorghe Dragomirescu — Ploești 
a condus bine jocul. Sarcina h> a 
fost ușurată și de comportarea 
sportivă a componenților ambelor

PETRE ENESCU

Foarte simplu...
Un joc disputat

primul rind, terenul să fie sănă
tos, adică să nu fi fost depozit de 
bălegar sau gunoaie- Terenul să 
fie cit mai plan, pentru ca să nu 
aibe nevoie de multe săpături, 
cind se va trece ia n.veiare. De 
aceea este foarte bun terenul de 
islaz. De asemenea, este bine ca 
viitorul teren pentru sport să fie 
ales lingă o pădure sau o apă. 
Aceasta, pentru ca să existe aer

entuziaști ai curat și un mediu plăcut atit pen
tru sportivi cit și pentru specta
tori.

Odată 
trece la 
ve, care 
mijloace 
vor să-și construiască un teren de 
fotbal cu pista de atletism vor a- 
vea nevoie de 2 o hectare. Tere
nul de Joc poate măsura 90—105 
m. lungime și 50—70 m. lățime. 
Pe un asemenea teren se poate 
juca in afară de fotbal și handbal.

Un lucru principal, ne spune 
tov. arhitect Plopișteanu. il consti
tuie modul in care este așezat 
terenul de sport față de soare. 
Orientarea trebuie făcută pe di
recția nord-sud, pentru ca sporti
vii să nu aibă soarele in ochi in 
timpul jocului. Tot pentru acest 
motiv tribunele se fac pe latura 
de apus a terenului de sport.

Viitoarea suprafață de joc, așa 
cum s-a menționat mai înainte, 
trebuie nivelată, adică astupate 
găurile, tăiate movilele și bătute 
umpluturile cu maiul. Terenul 
poate fi insămințat cu iarbă.

Pista de atletism trebuie să 
măsoare 400 metri și se acoperă 
cu sgură amestecată eventual cu 
rumeguș.

De asemenea se poate găsi ușor 
și spațiu pentru construirea unui 
teren de volei, pentru care este 
necesară o suprafață mică: ÎS me
tri lungime și 9 metri lățime, pe

ales terenul, se poate 
construirea bazei sporti- 
necesită foarte puține 
materiale. Dacă tinerii

mijlocul cinai se instalează pla
sa de |k.

Tov. arhitect Plopișteanu atra
ge atenua in încheiere că _perr.ru 
terenul pe care se va consîrui ba
za sportivă trebuie obținuți de ta 
sfatul popular în primul rind o | 
decizie cam că acest teren este f 
dat spre folosința activității spor- i 
tive. Acest lucra nu este suficient, j 
pentru că avem experiența anului 
trecut cir.: unele sfaturi populare 
comunale au dat aceasta decirie 
și totuși în toamnă au arat tere
nurile sportive. De aceea, decizia 
pentru terenul de sport trebuie să 
fie înscrisa la cadastru-.

Sfatul arhitectului trebuie luat 
în seamă.

Pe de altă parte, sperăm că 
sfaturile populare vor sprijini ti
neretul în marea acțiune pentru 
construirea de baze sportive.

S. SPIREA

T1MIȘOARA (prin telefon). — 
i Pe stadionul .^3 August- echipa 

de fotbal Știința a cules din nou 
ropote de aplauze înv’ngind Pro- 

. greșul F. B. București cu scorul 
de 4—3 (2—1). Studenții timișo- 

! reni au un început bun în prima 
i repriză. înaintarea combină fru
mos. inițiind acțiuni care capăfă 
finalitate prin Ciosescu, care în
scrie de două ori. Spre sfîrșitul 
reoruei ..Progresul” iși revine și 
înscrie un gol prin Banciu.

Dună pauză. P. MoldriVeanu a- 
duce egala rea pentru bucureșteni. 
după ce^tudenki ratează o lovi- 
:-r. 4e 1 NM M n ?nr: s\:- 
daftțitar fittasnrerJ n ut 3re vervă» 
de joc înscrie tocă două puncle 
prin Filîp și Ciosescu. In ultimele 
minute, Moldoveanu r----- ’----- 2
ultimul gel a! acestui 
joc.

întîlnirea a prilejuft 
samblu 
destul de 
cu fize 
culoase la ambele 
porți. Studenții au 
meritat

se

marchează 
disputat

tn an- 
un joc 
dinamic 
specta-

Ciosescu marcind cu capul primul gol
Foto: EUG. CSIKOȘ
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plin victoria în special datorită 
înaintării care a făcut un joc bun 
S-au evidențiat Lereter. Ciosescu 
și Boroș. In schimb apărarea a 
funcționat slab cu excepția por
tarului Curcan.

Progresul a jucat sub posibili
tăți. Ozon în postul de inter n-a 
dat randamentul așteptat. Știrbei. 
P. Moldoveanu, Banciu și Mihăi- 
lescu pot fi evidențiați de la Pro
gresul.

De remarcat nervozitatea unor 
jucători ai ambelor echipe, care a 
dus la durități nepermise, ceea ce 
a umbțjt mult spectacolul fotba
listic.

Noua victorie a studenților ti
mișoreni i-a adus pe primul loc 
in seria l-a a „Cupei primăverii".

C. BUCUR

• Echipa iugoslavă de popice 
Medvedgrad Zagreb și-a încheiat 
turneul pe care l-a întreprins în 
țara noastră s.usținind o ultimă 
întîlnire la Petroșani cu selecțio
nata Energia Valea Jiului. Spor
tivii jugoslavl.au obținut victoria 
cu rezultatul de 3213—3187 
puncte.
• Echipa de lupte clasice a 

R.P.R. a debutat cu un frumos 
succes în cadrul turneului pe care-l 
întreprinde în R. Cehoslovacă. 
Luptătorii romini au înv ns 
la Praga cu scorul de 6—2 valo-, 
roasa reprezentativă a R CehoJ 
slovace. Cele 6 puncte ale echipei 
rominești au fost realizate prin 
victoriile obținute de Szabad, 
Horvath, Popescu, Gh. Dumitru, 
Bularca și Popovici.
• Intr-un meci internațional

de fotbal di6putat duminică la 
Londra pe stadionul Wembley, 
echipa reprezentativă a Angliei a 
învins cu 2—1 (0—1) echipa
Scoției. De remarcat este faptul 
că în.echipa Angliei au-, figurat 
portarul Hiîtchinson și mijlocașul 
stingă Edwards care vor evolua 
la București în echipa tineretului 
Angliei în jocul cu echipa tinere
tului din R.P.R.

A ÎNCEPUT
turneul internațional de șah

luni, la 
turneu 

In me- 
a cărui 
ani. A-

Acum douăsprezece 
Ploești s-a încheiat un 
national foarte disputat, 
moria lui Alehin de la 
moarte se Împliniseră 10
tund s-a hotărit ca in fiecare an, 
la venirea primăverii, să se des
fășoare in mijlocul miilor de iu
bitori ai șahului din orașul Plo
ești, un turneu international, A- 
cesta este primul. Acest turneu 
devine mai interesant prin parti
ciparea unor maeștri de șah 
străini ca Krogius, Kolar ov, 
Dzieckolovski etc.

Despre Nikolai Krogius, de 
pildă, presa șahistă spunea că 
alături de Spasski și Tal este u- 
nul din cei mai talentați repre
zentanți ai tinerei generalii de 
șahiști sovietici. Frumoase parti
de vor rezulta din jocul deosebit 
de fin al acestui maestru mosco
vit, tlnăr. dar foarte bun cunos
cător al jocului de șah modern. 
Nu este singurul tlnăr de la ma-

sa de joc. Aproape toți sînt la 
fel. Maestrul A. Kolarov din 
R.P. Bulgaria are un palmares 
care spune mult: locul // la tur
neele de la Erfurth, Ulan Bator 
și campionatul national. Tot to
cul II a ocupat și tlnărul maes. 
tru polonez A. Dzieckolovski In 
ultimul campionat al tării sale. 
Și mai sint tn sală Iacă patru 
maeștri străini — Puc (R.P F, 
Iugoslavia), Portisch (R. P Un
gară). Alster (R. Cehoslovacă) 
și Gold (R.D. Germană). Pe cei 7 
ai noștri — Cioclltea. Bă! inel. 
Drimer, R richer, Urseanu, Rado
vici, Diaconescu — ti cunoaștem 
prea bine. Ne așteptăm acum, la 
început de drum că ne vor în
dreptăți speranțele și vor juca 
tofi la fel ca Drimer. Bălanei. 
Radovici, Cioclltea care au în
scris victorii chiar din prima 
rundă.

Ing. ION CRIȘAN
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