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★ Duminică la R. Vîlcea 1.200 de tineri în acțiune * 10.000 ore 
de muncă voluntară, 10.000 pomi fructiferi și ornamintali, 5 solare 
pentru copii, 15 scuare și peste 50 de vagoane fier vechi — sînt 
principalele angajamente ale tinerilor ploeșteni * 10.000 kg. fier 

vechi, înfrumusețarea a 12 parcuri și solare și-au propus tinerii din 
raionul T. Vladimirescu din Capitală

• •Primele realizări Răspund tinerii ploeșteni

la R. Vîlcea
utninjcă In R. Vîlcea și-a *

I
TVumlnică In R. Vîlceă și-a
| I făcut intrarea primă- 

vara. S-a făcut simțită 
prin forfota și rîsui tineresc 
al celor peste 1.200 de tineri 
ieșiți să-i pregătească daru
rile.

Tineretul orașului R. Vîlcea 
a hotărît în urmă cu cîteva 
zile ca între 15 martie — 15 
aprilie să organizeze „Luna 
înfrumusețării orașului“. Și 

Idata a fost bine aleasă. După 
vremea ploioasă de pînă a- 
cum, duminică a fost o zi în
sorită. Tinerii muncitori de la 
Întreprinderea „11 Iunie“, ele-, 
vii de la școlile medii nr. 1 
și 2, tinerii funcționari de la ș 
„Agevacoop", ucenicii de la ? 
Școala profesională metal-I 
lemn, tehnicieneie de la Școa-j 
Ia Sanitară, precum și tinerii 
din multe alte organizații del 
bază U.T.M. au ieșit să tra-4 
ducă în fapte angajamentele J 
luate tn cadrul „Lunii 
musețării orașului“.

Peste 8Oo de tineri 
răspîndit în pitorescul 

t — Parc de Cultură și 
I nă. Ei au curățat frunzele de t 
f pe peluze și alei pregătind I 
t viitoarele lucrări: amena|a-l 
I rea rondurilor, plantarea fio-1 
▼ rilor etc. Alți tineri, consti-I 
Ituiți în brigăzi au început de- + 

molarea cinematografului „7 ♦ 
Noiembrie“ sortind materialele ț 
utilizabile și transportîndu-le ♦ 
în locuri ferite de intempe-x 
rii. în acest timp elevii Școlii f 
silvice au săpat 200 de gropi t 
pentru sădirea puieților de I 

♦ brad în parcul „V. 1. Lenin“.T 
4 Pînă către prînz, aproape 4 ♦ 
* ore, cel peste 1-200 de tinerii 
* au muncit cu elan la înde- j 
I plinirea angajamentelor luate. f

In dimineața zilei de 12 mar
tie, în organizațiile de bază 
U.T.M. din fabricile, rafinăriile, 
școlilP și cartierele orașului Plo- 
ești, era o animație deosebită. 
Tinerii au aflat din coloanele zia
rului „Scînteia tineretului“ despre 
acțiunea patriotică pornită de ti
nerii din Rîmnicu Vîlcea, din co
muna Băcești — regiunea Iași, 
și de tinerii uzinelor „Ernst 
Thălmann“ din Orașul Stalin:

Pînă seara tîrziu, la Comitetul 
orășenesc U.T.M. Ploești au sosit 
din partea organizațiilor U.T.M. 
angajamente și obiective, pe care 
tinerii și-au propus să le îndepli. 
nească în perioada 1 aprilie —

1 mai, în care s-a stabilit 
să se desfășoare în orașul Plo- 
ești „Luna înfrumusețării orașu
lui". Așa de pildă, cei aproape 
300 de tineri de la Rafinăria nr.
2 în frunte cu secretarul lor, 
Valerică Uie, și-au propus să 
planteze 300 trandafiri, 250 plopi, 
150 m. gard viu, amenajarea 
leilor și plantarea de flori 
parcul rafinăriei, amenajarea 

construirea a două terenuri 
volei și a unuia de fotbal.

In după-amiaza aceleeași zile,

a- 
în 
Și 

de

înfru-

s-au 
Zăvoi 
O'dih-

Semnarea convenției 
de colaborare științifică 
între Academia R. P. 

Romîne și Academiile de 
Științe cehoslovacă 

și slovacă
Luni după-amiază a avut loc, 

la Academia R.P. Romîne semna
rea Convenției de colaborare ști
ințifică între Academia R.P. Ro
mîne și Academiile de științe 
cehoslovacă și slovacă — 
1958.

In baza protocolului 
Academiile respective 
acorda sprijin reciproc 
varea unor probleme de

pe anul

încheiat, 
își vor 

în rezol- 
cercetare 

științifică, vor invita colaboratori 
științifici pentru ținerea de con
ferințe, consultații, călătorii de 
studii, precum și la congresele 
și întîlnirile cu caracter științific, 
vor proceda la schimburi de ma
terial documentar și alte mate
riale care servesc pentru scopuri 
științifice.

Convenția de colaborare știin
țifică a fost semnată de acad. 
Șt. Milcu, din partea Prezidiului 
Academiei R. P. Romîne, și de 
academicienii J. Kozesnik și M. 
Koncek din partea Academiilor 
cehoslovacă și slovacă de științe.

Au luat cuvîntul acad. Șt. 
Milcu și J. Kozesnik care au ară
tat că această convenție va con
tribui ja adîncirea colaborării 
între oamenii de știință din cele 
două țâri prietene, la accelerarea 
progresului economic și cultural 
al celor două poopare, la menți
nerea păcii în lume.

Proletari din toate tirile, uniți-vă !

Anul XIV

Paul Pîrtoascà 
secretarul comitetului U.T.M. de 
la Uzina Mecanică din Cimpina

economisim metalul
CUM

Scinteia nneretulul
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Inițiativa tinerilor de la „Pro- 
gresur-Brăila, ..Să facem econo
mii egale cu prețul de cost al 
unor importante produse finite“, 
a constituit în ultimii ani pentru 
noi un îndemn serios, de a gos
podări cu grijă metalul. Un rol 
însemnat în extinderea inițiativei 
în cadrul Uzinei Mecanice Cîm- 
pina l-au avut în permanență or
ganizațiile U.T.M., care au atras 
în jurul lor tineretul la o muncă 
mal chibzuită, mai organizată. 
Metalul economisit de tineri pe 
întreg anul 1S57, echivalează cu 
prețul de cost a 120 bucăți lagăre 
de strung, 50 bucăți pistoane e'.c.

Firește că economiile puteau fi 
mai mari dacă în activitatea po
litică a organizațiilor U.T.M. se 
foloseau formele cele mai atrac
tive de muncă, dacă ar fi existat 
o preocupare mai mare privind 
extinderea inițiativei în toate sec
țiile uzinei,

Anul acesta, în baza măsurilor 
pe care ni le-am propus, sîntem 
hotărîți să combatem lipsurile ce 
s-au manifestat lichidînd risipa 
de metal care mai există încă în 
uzina noastră. Ca să înviorăm 
grija pentru economii, comitetul 
U.T.M. a organizat, cu sprijinul 
comitetului de partid și ai condu
cerii uzinei, t consfătuire la care 
au participat ingineri, tehnicieni, 
muncitori fruntași în producție, 
șefi de secții, precum șl colecti
vele gazetelor de perete și postu-

In sala de lectură a clubului „Mihail Eminescu“ din orașul Lucăcești regiunea Bacău

rilor utemiste de control din ca
drul uzinei. Cu acest prilej muiți 
din cei peste 250 de parttcipanți 
au făcut prețioase propuneri. Tot
odată s-au reînnoit angajamen
tele.
Comunistul Anatolie Plămădeală 

— de pildă — șeful secției vulca
nizare, s-a angajat ca împreună 
cu tinerii din secția sa să econo
misească materiale echivalente cu 
prețul de cost al unui cuplaj 
pneumatic. De Ia consfătuire și 
pînă acum tinerii din această sec
ție și-au și îndeplinit angajamen
tul.

Centralizînd angajamentele pe 
uzină, noi he-am angajat, în ur
ma chemării lansate de tinerii re- 
șițeni, să economisim în acest an 
o cantitate de 74 tone de metal, 
din care să confecționăm 45 de 
capete de erupție de 140 atmos
fere. Această economie echivalea
ză cu circa două milioane lei.

Avem convingerea că angaja
mentul nostru va fl nu numai în
deplinit, dar și depășit. Posibilită
ți de economisire a metalului sînt 
în uzină multiple. De altfel rezul
tatele înregistrate în primele două 
luni ale anului confirmă acest 
lucru. Se cere numai ca membrii 
comitetului și birourile organiza
țiilor de secții U.T.M. să dea do
vadă de mai multă voință, să-și 
organizeze mai temeinic munca. 
Nu-i un lucru greu de realizat, 
mai ales dacă ținem seamă de 
faptul că membrii de partid din 
uzina noastră cum sînt Dumitru 
Lupea, Ion Dan, Gheorghe Nea- 
gu, Ion Telegescu și alții ne spri
jină în toate acțiunile.

...Au trecut zilele. Utemiștii și 
tinerii din secția turnătorie ală
turi de ingineri și tehnicieni, au 
reușit să economisească printre 
altele 1.500 kg. fontă cenușie și 
1.800 kg. oțel, prin reducerea 
pierderilor în timpul turnării.

Cei de la mecanică 1, care s-au 
angajat în cadrul consfătuirii să 
devină fruntași pe uzină, au 
ținut în ianuarie Și februarie 
portante cantități de metal, 
aici cu fost recondiționate 
bucăți plăcuțe „Vidia", iar 
deșeuri, tineri au confecționat 
53 garnituri pentru capete de e- 
rupție.

Un grup de tineri de la secția 
vulcanizare, printre care se află 
Constantin Spirea. loan Voicu și 
Nicolae Sfetcu, recondiționînd 
piese vechi, a dat în folosință 966 
saboți pentru cuplaje pneumatice. 
Rezultate asemănătoare au mai 
fost obținute șl în secțiile cazan- 
gerie, montaj, sculărie etc.

Interesant este faptul că, odată 
cu grija de a economisi metalul, 
tinerii noștri se preocupă intens 
de men|inerea disciplinei, ordi- 
nei și curățeniei pe locul de mun
că. Putem spune pe drept cuvînt 
că tineretul din uzina noastră, a- 
jutat de comuniști, a reușit să 
schimbe fața uzinei. Curățenia, 
organizarea locului de muncă, în
grijirea mașinilor a devenit o 
obișnuință a fiecăruia. In acest 
sens tinerii au avut o inițiativă 
demnă de laudă. împreună cu in
ginerul Gheorghe Călărașu, ei au 
venit în mod voluntar în diminea
ța unei duminici la atelier, și, pe 
lingă curățenia exemplară fă
cută în secția lor, au vopsit ma
șinile la care lucrează. A doua zi 
toți muncitorii priveau cu admi
rație înfățișarea mașinilor din 
secția inginerului Călărașu. In 
zilele următoare In m,i toate sec-

Tlnărul s'rungar Constantin Sava primit de curlnd In rîndurile 
membrilor de partid este unul din fruntașii în muncă de la în

treprinderea ,.6 Martie“ din Timișoara
Foto D. F. DUMITRU

Este nevoie de tineri
îngrijitori de animale !

ob- 
im- 
Tot
120 
din

Un director comunist d)
șl nona generație de

Kladno, centru minier și meta- de duh iar Jancik rîde cu poftă, 
lurgic, nu-i departe de Praga : la 
vreo jumătate de oră cu mașina 
pe cel mai scurt drum care leagă 
Capitala cu frumosul Karlovy- 
Vary.

Am plecat într-acolo patru : eu, 
tovarășul Jan Rezabek — redac
tor economic la „Mlada Fronta“— 
tovarășa Dana Olrubova — medic 
stomatolog și ocazional transla
toare, cu adevărat rară prin ma
rile ei posibilități de exprimare 
în limbile cehă și romînă — și 
șoferul nostru, simpaticul Bo- 
housko — Ilorak Bohuslav, scund, 
corpolent, totdeauna molipsitor de 
vesel și foarte prietenos.

Am ieșit din Praga, de cîteva 
minute. Ne însoțește peisajul sim
plu al cimpurilor arate, ușor vă- 
lurinde, acoperite din loc in loc 
de înaltele suprastructuri din pari 
și sîrme ale lanurilor de hamei, 
cărora vremea închisă din mijloc 
de noiembrie le împrumută o ex
presie sobră de aqua forte.

Departe în față, zarea oferă 
profilul miniatural al grupurilor 
de clădiri și instalații industriale 
din Kladno.

Kladno Roșu
Am intrat în Kladno sub un cer 

jos, greu de ploaie și de fumul 
coșurilor de fabrică, la vremea 
cînd unul dintre cuptoarele sale 
de oțel își dăruia metalul incan
descent. Cerul căpăta 
colorație roșiatică, din 
mai aprinsă.

Știam că acestui oraș 
ne Kladno Roșu, pentru că aici,

dovedindu-se a fi un bun ascultă
tor în stare să stimuleze și pe cel 
mai lipsit de vervă povestitor 
din lume. Și după firea lor 
vioaie și deschisă, nu-i e greu 
imaginației să îmbrace în culorile 
și luminile primăverii, tentele de 
tuș ale peisajului ceh din prag de 
iarnă.

Dar veselia noastră s-a curmat 
de-odată. Pentru mine, la început,

ia—swi«»» i-ninn-1
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din REPUBLICA CEHOSLOVACA

Lidice
Tovarășii mei de drum sînt ve

seli. Bohousko spune glume pline

Primirea de către tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a ambasadorului 

R.P.F. Iugoslavia, dr. France Hocevar
aitovarășul P.M R. pe noul ambasador

R. P. F. Iugoslavia în Republica
La 17 martie a.c.,

Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-
Secretar al C.C. al P.M.R., a pri- Populară Romînă, dr. France Ho- 
tnit la .Comitetul .Central <il ccvar..

inexplicabil de brusc. Danka și 
Jancik priveau spre dreapta, de
parte, spre un loc de unde se 
înălța parcă de-adreptul din ară
tura grasă, un sat cuprins, cu clă
diri mari acoperite cu țiglă roșie. 
Și mai încolo, într-o parte niște 
ruine.

— Lidice... — a rostit Danka 
răspunsul la întrebarea mirării 
mele. Lidice, satul eroic al rezis
tenței cehe împotriva cotropitori
lor fasciști. Rrin lupta și prin 
jertfa oamenilor săi, Lidice este 
astăzi in cel mai bun înțeles al 
cuvîhtului, un simbol al eroismu
lui și al jertfei multor așezări 
pîrjolite, rase de fasciști, așezări 
ale căror nume sînt puțin cuno- 
scule în afara granițelor acestei 
țări. Satele Lezaky, Javozcko, I'el- 
gări (astăzi Svermovo — după nu
mele eroului național Sverma care 
a luptat acolo) și altele, au fost 
părtașele aceleiași lupte mărețe și 
acelorași sacrificii eroice ca și Li
dice.

Tot restul drumului, toți patru 
am tecul.

mișcarea muncitorească din țările 
cehe și din Slovacia și-a avut în
totdeauna principala forță de șoc; 
de-aici au pornit multe dintre ac
țiunile revoluționare ale proleta
riatului cehoslovac ; de-aici 8-a 
ridicat la luptă Tonik — cum 
spun bătrînii muncitori din Klad
no, neuitatului tovarăș Zapotocky; 
de-aici și-a luat Lidice seva 
jiei și eroismului său.

Acum Kladno 'Roșu nu-și 
rită mai puțin numele decît 
dată. Oamenii lui, minerii și 
talurgiștii, duc mai departe 
diția sa glorioasă. Cerul său 
minat de lava aprinsă a cuptoa
relor, cerul său pe care se pro
iectează instalațiile numeroaselor 
puțuri de mină, e martor.

In drum spre mina „Nejedly", 
ținta călătoriei noastre, am tra
versat orașul din periferie în pe
riferie. De fapt acesta nu este cu- 
viatul potrivit decit în sens strict 
topografic și de loc în sens 
edililar-social, pentru că aici 
s-au ridicat numeroase clădiri cu 
cîte 10—12 etaje pentru locuințe.

vite-

me- 
altă 
me
tru-
Iu-

mineri
Siluetele lor masive de cărămidă, 
domină cîmpuL vizual. Iată și un 
al treilea motiv impresionant 
nou pentru care Kladno Roșu 
merită cu prisosință titlul de 
noare.

Mina „Zdenek 
Nejedly"

Cehoslovacia sînt sute 
pentru extracția cărbunilor. 
„Zdenek Nejediy- este doar

ji
își
o-

In
mine
Mina
una dintre ele și una dintre în-

PETRE CONSTANTINESCU
(Continuare în pag. 4-a)

de

Pentru colectiviștii din comuna 
Lenauheim, raionul 
nu este nevoie de 
doarie în favoarea 
sectorului zootehnic, 
nimaielor are aici o 
ție pe care membrii 
agricole colective 
îmbrățișat-o încă de la înființarea 
gospodăriei.

Cîteva cifre comparative din ul
timii doi ani, 1956—1957, sînt 
concludente.

Numărul taurinelor a crescut 
de la 106 capete la 147 (vacile 
de lapte de la 38 la 60), al por
cinelor de la 394 la 580, al ovi
nelor de la 422 la 585. In plus 
s-a dezvoltat creșterea păsărilor— 
ferma cuprinzînd acum peste 700 
găini — și apicultura. Paralel cu 
creșterea numerică a animalelor a 
crescut și productivitatea acestora. 
De la fiecare vacă furajată se ob
țin acum, într-o perioadă de lac- 
tație, peste 2.200 litri lapte, nu
mărul mediu de purcei de la 
o scroafă a crescut de la 14 la 
16,5 capete, s-a obținut mai multă

Jimbolia, 
nici o ple- 

dezvoltării 
Creșterea a- 
veche tradi- 

gospodăriei 
.Victoria" au

O importantă acțiune 
de refacere a iazurilor

Tn regiunea Iași se duce o ac
țiune susținută de refacere și pu
nere în stare de producție a ia
zurilor situate în văile regiunii. 
Un colectiv de tehnicieni ai sfa
tului popular regional lași, spri
jinit de oamenii de știință de la 
Institutul agronomic din locali
tate, a identificat în gospodăriile 
agricole colective din regiune, 33 
terenuri favorabile creșterii pește
lui. Pentru amenajarea acestor 
terenuri în unele comune s-au 
procurat materialele necesare lu
crărilor. Se prevede ca anul aces
ta suprafața iazurilor în G.A.C.- 
uri să ajungă la 90q ha, cu o 
producție de cel puțin 270.000 kg. 
pește.

Cum să nu fie veseli după asemenea achiziții, mult dorite ?

Aprecieri cu ocazia 
unei consfătuiri 

despre îndatoririle 
organizațiilor U. T. M. 

din gospodăriile 
agricole colective

—O—
lînă, mai mult lapte de oaie, mai 
multe ouă. Toate acestea au dat 
posibilitatea colectiviștilor să va
lorifice rațional o serie de pro
duse ale culturilor de cîmp, să 
contracteze cu statul 200 porci 
grași, miei, lapte de vacă, lînă, 
care le-au adus un venit net de 
aproape 600.000 lei. Ca o urma
re firească a crescut valoarea zi- 
lei-muncă și s-a născut posibilita
tea împărțirii trimestriale a avan
surilor bănești.

Zilele trecute, la sediul gospo
dăriei a avut loc o interesantă 
discuție la care 
membri ai biroului 
de bază de partid din gospodărie, 
ai biroului organizației de bază 
U.T.M., inginerul zootehnist etc. 
S-a analizat felul în care utemiș
tii ți tinerii colectiviști contribuie 
la dezvoltarea gospodăriei și în
deosebi a sectorului zootehnic. 
Aprecierile și concluziile reieșite 
din această consfătuire sînt deose
bit de interesante.

In gospodăria colectivă din Le
nauheim (comună complect colec
tivizată) muncesc peste 100 tineri 
din care mai mult de 50 sînt ute- 
miști. în cadrul brigăzilor de 
cîmp, munca tineretului a fost în
totdeauna apreciată. în majoritate, 
tinerii au depășit cu regularitate. neretului pentru această

Din păcate, nici unul din planu
rile de muncă ale organizației nu 
prevede un asemenea 
existat și există încă 
tineretului o concepție 
ceea de a considera 
sectorul zootehnic ca o îndeletni
cire rușinoasă, nerentabilă, lipsită 
de interes.

Lupta împotriva acestei menta
lități greșite putea fi dusă cu 
destulă ușurință de către organi-

au participat 
organizației

oameni de peste 50 de ani. Res
tul sînt oameni în puterea viratei, 
care s-au calificat în meserie și 
a căror pricepere, conștiinciozitate 
și forță de muncă este indispen
sabilă gospodăriei. Se poate tra
ge de aici concluzia că în acest 
sector nu maț este loc pentru ti
neri ? Aparent așa se prezintă si
tuația. Astăzi, anul acesta, în fer
mele de animale ale gospodăriei 
colective „Victoria“ toate postu
rile sînt ocupate. Activitatea eco- 
nomică a gospodăriei trebuie pri
vită însă în continuă mișcare, 
sectorul zootehnic într-o neîntre
ruptă dezvoltare. Planul de per
spectivă al gospodăriei prevede ca 
în anul 1960 fermele să cuprin
dă : 100 vaci cu lapte, 1.000 porci 
la îngrășat, 2.000 păsări, 150 fa
milii de albine etc. Creșterea nu
merică a animalelor impune 
creșterea numărului normelor 
deservire, adică al oamenilor ne
cesari pentru îngrijirea acestor a- 
nimale. în 1960 vor fi necesari 
încă 4 îngrijitori la vaci, 3 la ti
neret bovin, 2 la păsări, 3 Ia porci 
și un apicultor, în total 13 oa
meni. Necesarul de cadra pentru 
sectorul zootehnic nu este însă 
limitat. în fiecare an numărul a- 
nimalelor proprietate obștească va 
sporț și pentru îngrijirea lor vor 
fi necesari din ce în ce mai muiți 
oameni bine pregătiți. Bineînțeles 
că atenția va fi îndreptată către 
tineret, din rîndurile căruia Vor 
fi recrutați viitorii îngrijitori de 
animale.

Ținînd seamă de aceste fapte, 
una din preocupările de bază ale 
organizației U.T.M. din gospodă
rie era firesc să fie pregătirea ti- 

muncă.

ți 
de

minimul de zile-muncă stabilit de 
adunarea generală a colectiviștilor. 
După aprecierile unanime ale par. 
ticipanților la consfătuirea amin
tită, tineretul constituie o forță 
însemnată pe care gospodăria co
lectivă se poate baza în orice 
împrejurare. Din păcate, această 
forță n-a fost călăuzită spre toate 
sectoarele de producție ale gospo
dăriei și îndeosebi spre cele mai 
importante.

Din cei 32 de oameni care de
servesc sectorul zootehnic al gos
podăriei — unul din principalele 
izvoare de venituri bănești — pa
tru sînt tineri. Este adevărat că 
aici lucrează numai trei bătrîni,

punct. A 
în rindul 

greșită, a- 
munca în

N. S1M1ONESCU

Concurs <Ie cinfece

inspirate din viata studenților
Radiodifuziunea romînă, în co

laborare cu Consiliul Uniunilor 
Asociațiilor Studenților din R. P. 
Romînă, organizează un concurs 
de cîntece studențești, deschis tu
turor compozitorilor profesioniști 
sau amatori și colaboratorilor 
lor, autori de texte.

Tradițiile studențești, anii de 
studiu-, activitatea studenților în 
afara facultăților, perioadele .de 
practică, viața din tabere, prie
tenia și dragostea — toate aces
tea așteaptă compozitorii ,

poeții care să le cînte în vers 
și melodie.

Autorii celor mai bune lucrări 
vor primi premii în bani. Lucră
rile vor fi radiodifuzate și pu
blicate într-o culegere de cîntece 
studențești.

Compozițiile se depun pe adre. 
sa Radiodifuziunii romîne, „Emi
siunea pentru 
Popov nr. 62, 
1 iunie 1958.

studenti“ str. Al. 
București, pînă la

i l
’(Agerpres);

A
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:! au fost desemnați f

Campionii Spartachiadei de iarnă 
a tineretului

la trîntâ
Timp de trei zile sălile cazi

noului din Constanța au găzduit 
faza finală pe țară a Spartachia
dei de iarnă la trîntă. întrece
rile din cadrul finalei au consti
tuit cel mai greu examen pentru 
reprezentanții tineretului din cele 
16 regiuni ale țării. întrecerile 
desfășurate într-o deplină spor
tivitate au constituit o^ luptă pa- . „„__ ,____ __ _
sionantă în care pînă la urmă Emil. Titlul de campion la ca- 
și-au spus cuvîntul îndemînarea ....
și forța mușchilor.. Aceste între
ceri au încununat cu succes efor
turile depuse de organizațiile 
U.T.M. și de organele U.C.F.S. 
pentru antrenarea în sport a unui 
număr cît mai mare de tineri.

La capătul celor trei zile de 
luptă sportivă, publicul con
stănțean care a populat în. fie
care zi pină la refuz sălile ca
zinoului i-a cunoscut pe campio
nii Spartachiadei de iarnă a ti
neretului la trîntă : la categoria 
57 kg. — titlul de campion i-a 
revenit tînărului Gh. Cornel din 
Galați. La categoria 62 kg.—ti
tlul de campion l-a cucerit con- 
stănțeanului Seid Omer care cu 
toate hă a avut de înfruntat la 
categoria sa mulți adversari pu
ternici, a reușit totuși să.i în
vingă pînă la urmă, cucerind tot-

odată ți admirația publicului 
spectator care l-a încurajat în tot 
timpul luptelor. La categoria 67 
kg. victoria a fost cucerită tot de 
un constănțean și anume, Ilie 
Gheorghe. La categoria 73 kg. — 
titlul de campion a revenit ploeș- 
teanului Traian Popa, iar la ca
tegoria 79 kg. — locul întîi a 
fost ocupat de clujeanul Kulda

tegoria grea a revenit tractoris
tului timișorean Adam Mathiaș 
care în finală a dispus prin tuș 
de piteșteanul Mihai Martinescu.

In aplauzele entuziaste ale 
spectatorilor a avut loc festivita
tea de premiere a concurenților 
care s-au remarcat în mod deo
sebit. Campionilor le-au fost îm
părțite medalii și numeroase 
premii-

Cupa Federației romîne de 
lupte pentru cea mai bună com
portare la finală a revenit regiu
nii Ploești la numai două puncte 
diferență de Constanța care a 
ocupat locul doi.

După terminarea 
toți constănțenii au 
splendidă plimbare 
Neagră.

întrecerilor, 
pornit într-o 

pe Marea

I. ȘERBII

Adalbert Bethy campion la proba de simplu băieți

Din nou pe terenurile
DE FOTBAL

Și totuși
se putea fără

Finalele Sparfacfeiadeâ au scos
Ia iveaia mtilie fîoere talente

Ultimele întreceri ale finalei de 
tenis de masă din cadrul Sparta
chiadei de iarnă a tineretului — 
organizată de U.T.M. și U.C.F.S. 
in colaborare cu alte organe șl 
departamente — au constituit un 
veritabil turneu al speranțelor te
nisului de masă romînesc, o săr
bătoare a sportului de masă și un 
succes pentru organizațiile U.T.M. 
și organele U CF.S Semifinalele 
și finalele celor 5 probe au „ridi
cat“ pur și simplu în picioare tri
bunele. Spectatorii care au urmă
rit această pasionantă dispută, au 
văzut la lucru elemente foarte ti
nere (băieți și fete între 14—17 
ani).

ASalbert Rethy, Katalina lako,

Gh. Motancea, N. Anghelescu, M. 
Menyhart și A. Borbely s-au im
pus în atenția specialiștilor prin 
talentul și buna lor pregătire, ca 
elemente deosebit de valoroase a 
căror evoluție sportivă este, desi
gur, în bună măsură și rodul acti
vității organizațiilor U.T.M. Urmă
rită îndeaproape creșterea lor, vom 
avea tn scurtă vreme satisfacția de

au

Tinerii constănțeni au primit un dar minunat
Palatul Sporturilor

CONSTANTA, (prin telefon). — 
Ieri dimineață, în prezența a 
aproape 5.000 de constănțeni, a 
avut loc în localitate inaugurarea 
festivă a Palatului Sporturilor. Ma
rele edificiu de o deosebită fru
musețe arhitecturală, atît interioa
ră cit și exterioară, a fost dat în 
folosința miilor de sportivi con
stănțeni.

„A devenit o obișnuință — a 
spun tov. Vasile Vîlcu, prim secre
tar al comitetului regional de par
tid Constanța, în cuvîntul rostit cu 
acest prilej — ca masele largi de 
oameni ai muncii să sărbătorească 
împreună succesele obținute de ei 
în construcția socialismului. Ase
menea sărbători au devenit mai

A ZI ultima zi în Capitală
CONCURSUL ,

DISCIPLINE 
SPORTIVE 
afegetu

dese Ia noi în ultimii ani pentru 
că tot mai dese sînt succesele ob
ținute de noi.

In ultimii ani în regiune au fost 
ridicate multe edificii care con
tribue Ia opera de culturalizare a 
tinerilor. In scurt timp, după da
rea în folosință parțială a com
plexului sportiv „I Mai“, sportivii 
Constanței capătă astăzi un mi

nunat dar : Palatul 
tul Sporturilor, con
struit Intr-un timp re
cord de numai 5 luni 
de muncitorii, tehnicie
nii și inginerii trustu
lui T.C.H.

Darul pe care îl pri
mesc astăzi — a spus 
în încheiere 
sile Vîlcu — va trebui 
să facă ca 
țiile U.T.M. să mobili
zeze tot mai mulți ti
neri în activitatea spor
tivă, să facă pe sporti
vii constănțeni să-și 
ridice activitatea Iot pe 
o treaptă mai înaltă, 
să cucerească gloria 
măestriei sportive“.

După ce tov. Vasile 
Vîlcu a tăiat panglica 
albă, în tribunele Pa
latului Sporturilor, mii 
de constănțeni au asis
tat la un frumos pro
gram artistic.

Finalista în proba de sim
plu fete Magdalena Menyhant 
a cucerit împreună cu Anico 
Borbely titlul de campioană Ia 
dublu fete.

tov. Va-

organiza-

a constata prezența lor în plutonul 
jucătorilor noștri fruntași de tenis 
de masă.

S-ar cuveni cred să reconstituim 
filmai ultimului act al acestei dis
pute. Finala băieților, care ne
greșit a stirnit un deosebit interes, 
a adus la masa de joc pe cel 
mai tînăr concurent, Adalbert 
Rethy (R.A.M..) în virstă de nu
mai 14 ani, in compania lui Gh 
Moțai:cea (orașul București). „Puș
tiul". așa cum a fost botezat în 
timpul întrecerilor — Rethy, a în
ceput lupta cu multă siguranță, 
caracteristică de altfel stilului său 
de joc. Motancea a tras uneori 
prin surprindere reușind să-i smul
gă adversarului său cite un punct. 
Printr-un joc ofensiv, bun în 
apărare, A. Rethy a reușit 
să-și adjudece categoric victoria 
cu concludentul scor 3—0. Fetele, 
care n-au lăsat o impresie prea 
bună, fiind, în majoritate, pose
soare ale perimatului stil de ,,ță- 
căneală", ne-au rezervat în finală 
o intllnire de-a dreptul dramatică.

Katalin lako (R.A.M.) a întll- 
nit-o pe Magdalena Menyhart re
prezentanta regiunii Oradea. In 
mod surprinzător lako obține titlul 
de campioană. Deși mai experi
mentată, Menyhart cedează inex
plicabil după ce reușește să cîștige 
un set. Astfel, victoria revine ju
cătoarei lako cu scorul 3—1. După 
puțină vreme, Menyhart alături de 
coechipiera sa Anico Borbely a 
înfruntat cuplul bucureștean Wil- 
werț-Stăncescu. După patru se
turi mult disputate, victoria a re
venit perechii orădene.

Atît A. Retty cit și K- lako 
reușit să-și înscrie pentru a doua 
oară numele în tabela de onoare 
a campionilor, dispunînd în finala 
probei de dublu mixt de cuplul 
Wilwert.Motancea, cu scorul 3—1.

Alături de Gh. Angelescu, un 
alt tînăr cu evidente posibilități 
de afirmare pe scară republicană, 
Motancea cucerește primul titlu de 
campion dispunînd in finală de cu
plul A. Retty — l. Koș, cu scorul 
de 3—0.

Evoluția plină de satisfacții a 
finallștilor Spartachiadei de iar. 
nă a tineretului, ne-a îngăduit 
'ncă odată, să ne convingem pe 
deplin de utilitatea acestei mari 
■ ompetiții de masă. In cîteva luni, 
'enisul de masă, această disciplina 
■iportivă atît de apreciată in țara 
noastră, s.a îmbogățit cu noi ju
cători. Dintre aceștia cei mai buni 
s-au remarcat ca talente indiscu
tabile. încredințați unor antrenori 
pricepuți, animatori ai jocului mo
dern avînd la dispoziție condițiile 
cele mai optime de pregătire, spe
ranțele noastre ne vor putea acor
da satisfacțiile dorite.

Meritul succesului cucerit în a- 
ceastă ediție a Spartachiadei de 
lamă revine în mare măsură orga
nizațiilor U T.M.. care au reușit 
să antreneze un număr mare de 
tineri la întrecerile acestei com
petiții. Ele au găsit forme variate 
și interesante de mobilizare a ti
nerilor la concursuri, reușind să 
antreneze astfel masele de tineri 
la o bogată activitate sportivă.

In sfirșit se cuvine să remarcăm 
din nou grija forului de speciali
tate, respectiv Federația romină de 
tenis de masă, organele locale și 
îndeosebi contribuția Comitetului 
regional U.T.M., ca și pe lucră
torii din I.D.M.S., care prin stră
daniile lor au asigurat finallștilor 
condiții excelente de joc, ceea ce 
a avut un cuvînt greu in buna 
desfășurare a acestei întreceri.

V. RANGA.

atîtea emoții
„Duminica viitoare plecăm la 

Orașul Stalin fără emoții, fără bă
tăi de cap, siguri că vom face 
acolo un joc frumos iar victoria va 
fi tocmai urmarea firească a com
portării noastre". Cu aceste cu
vinte ne-a întîmpinat unul dintre 
conducătorii fotbaliștilor feroviari 
după victoria Rapidului asupra 
Jiului.

V-am prezentat acest aspect pen
tru a vă arăta cît de mare a fost 
prețul pe care l-a pus echipa din 
Ciulești pe victorie, în întîlnirea 
cu colega ei de campionat din Pe
troșani. Goana aceasta disperată 
după victorie i-a anchilozat de ne
numărate ori pe bucureșteni în 
fața porții lui Crîsnic, după ce în 
cîmp ei au desfășurat acțiuni 
vioaie, de toată frumusețea. Ra. 
pid-București a fost de departe 
mai bun decît Jiul. Echipa din Pe
troșani s.a aflat deseori... grogi 
și poate fi mulțumită că a scăpat 
totuși ieftin după modul în 
care i s-a prezentat înainta
rea duminică la Giulești. Cu atît 
mai curioasă este afirmația croni
carului de la „Sportul Popular“ 
care specifica ieri : Desigur, ju
cătorii Jiului au toate motivele să 
fie mîhniți. E un lucru dureros să 
pierzi cu un minut înainte de flu
ierul final un meci in care te apă- 
raseși .cu atita strășnicie". Nu 
cred că fotbaliștii din Petroșani 
vor fi recunoscători celui care le-a 
adresat „condoleanțele“ de mai 
sus. Jiul ne-a uimit alaltăieri cu 
lipsa sa evidentă de condiție fizică, 
de vlagă mulțumindu-se să vadă, 
cum se va descurca apărarea în 
frunte cu Pandit, pe umerii că
reia a fost lăsată toată răspunde
rea. Nu facem nici un fel de ser. 
viciu echipei din Petroșani corn- 
pătimind-o pentru că a primit un 
gol în minutul 89, numai pentru 
că acesta a căzut tn penultimul 
minut de joc în loc să vie de 4—5 
ori în cursul partidei, în perioa
dele de netă dominare a Rapidu
lui, cînd cei din Petroșani erau 
aproape „la pătnînt“.

Cît despre bucureșteni, se poate 
spune că au învățat bine, dar 
pînă în fața porții. lecția predată 
de Ronal și Marian. In primul rînd 
ei merită toate laudele pentru ex
celenta condiție fizică dovedită în 
tot cursul celor 90 minute de joc. 
Dar băieții din Giulești au gre
șit elementar, stăruind cu încă-

de minute !
Vasiu, Farcaș fi Cosmoc (Jiul), Raab

eu de vina eiCEASUL : - Nu vă mai uitați urît !
Rapid care v-a dominat 89

(De la stinga : Romoșan, 
și Ene li (Rapid).

Desen de NE ACU RADULESCU
Intre cu balon cu 

rutinatului 
un Panait atît de so-

tot 
Crîsnic.

pățînare să 
în poarta 
străjuit de 
bru și sigur.

Au uitat oare Georgescu, Raab. 
Olaru. și ceilalți că la 16—20 de 
metri de poartă, trebuie șutat pu
ternic și prin surprindere în loc 
să înghesui apărarea adversă în 
careu ? Sau poate că acest lucru 
incumbă prea multă răspundere și 
atunci este mai bine să treci min
gea alături unul alt coechipier, care 
și el să o paseze mai departe și 
acela altuia ș> altuia într-o serie 
de combinații sterpe, obositoare. 
Sîntem siguri că șl Georgescu șl 
Raab și Olaru și V. Copil șl Ene 
II. știu acest lucru Atunci ce aș
teaptă ? Să le spună antrenorii 
cînd să tragă la poartă ?

In încheiere, aș vrea să dau un 
răspuns lui Ene II. Cu cîteva zile 
în urmă simpaticul extrem stînga 
al Rapidului își manifesta mirarea 
asupra faptului că în formație se 
mai află 2-3 jucători în vîrstă de 
peste... 23 de ani. socotiți de el... 
bătrîni și care nu mai ..cores. 
pund“ pasă-ml-te din această pri-

cină. Duminică, Rapid s.a prezen
tat pe teren ca o echipă adevărată, 
omogenă, lucru pe care n-a reușit 
să.l facă, de foarte multă vreme. 
Meritul le revine în primul rînd 
..bătrtnilor“ Macri, Vărzan, Sere, 
dai — o veritabilă ..cheie fran- 
ceză", ,.o fată în casă la toate“. 
Meritul revine și lui Greavu, Co
pil III, și Ene II. Dacă Rapid ar 
fi avut și în atac un jucător mai 
..bătrîn" cu experiență, care să 
le arate coechipierilor săi cum 
trebuie procedat cînd ai în față o 
echipă care s-a îngrămădit la .,16 
metri“, desigur că unicul "• 
partidei n-ar fi căzut abia 
nutul 89.

Iată de ce cred că lui __
și celorlalți tineri de la Rapid ar 
trebui să 11 se dea să citească po
vestea populară : „Țara fără bă. 
trîni“. Poate că astfel fotbaliștii de 
la Rapid și-ar da seama mai ușor 
că mai au destul de învățat pen. 
tru a deveni titularii echipei, chiar 
acum cînd formația lor are un lot 
de numai 12 jucători valizi.

M. ZONIS

gol al 
tn mi-

Ene II

La Ploești :
Echipa locală și... spectatorii 

au fost la înălțime
«•«

Vechile metehne
AU REAPĂRUT...
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllillllllllllllllillillll^

însetați de fotbal, bucureștenii 
au venit în număr de aproape 
20.000 în tribunele Stadionului 
Republicii. La sfîrșitul întîlnirii 
cînd difuzoarele de pe stadion a- 
nunțau finalul meciului dintre fe
roviari și mineri, mulți au fost

O dimineață cenușie, mohorîtă. 
„Pobeda“ noastră este înghițită 
de fluviul automobilelor ce a iun- 
dat bulevardele. Din fuga ma
șinii urmăresc cu curiozitatea tu
ristului străin panourile cu afișe : 
baletul negru al lui Keita Fodeba, 
concertul „I musici di Roma“, 
reclamele țigaretelor „Symfonia“ 
și printre ele invitații mai vechi 
și mai recente la manifestațiile 
sportive. O cotitură și iată-ne în 
fața unei clădiri masive, ce-și eta
lează trăinicia sfidînd timpul. Ur
căm cîteva etaje. Un om trecut de 
vîrsta primei tinereți ne invită în 
biroul său. Facem cunoștință cu 
Lajos Barothy, antrenorul fede
ral al echipei naționale de fotbal 
a Ungariei.

— Sînteți ziarist din Romînia ? 
Și eu m-am născut în Ardeal...

Porțile discuției erau larg des
chise. Plasez de aceea prima în
trebare :

— Care este stadiul pregăti
rii fotbaliștilor maghiari pentru 
campionatul mondial de la Stock
holm ?

— La 30 ianuarie s-a deschis la 
Tatan cantonamentuL Planul de 
pregătire este minuțios întocmit și 
se realizează întocmai.

Dintr-un sertar Barothy a scos 
dosare cu planuri, scheme și în
semnări. In 30 de zile au fost rea
lizate 48 de antrenamente. Este o 
cifră care vorbește despre seriozi
tatea pregătirilor. Acum un amă
nunt despre multilateralitatea aces
tor pregătiri: au fost efectuate 19 
antrenamente de gimnastică, 16 tn 
aer liber, 10 cu balonul și 3 de

natație. Antrenamentele fotbalis
tice sînt supravegheate în mod di
rect de Barothy, iar cele de gim
nastică sînt conduse de către En- 
dre Kereszi.

— Dar între timp s-a reluat 
campionatul maghiar î De altfel 
duminică am fost pe „Nepsta- 
dion“ și am văzut la lucru pe 
fotbaliștii dumneavoastră...

— Am stabilit ca înainte de 
campionatul mondial să se desfă
șoare 7 etape ale campionatului

semnarea lotului care ne va re
prezenta la Stockholm.

— Alte pregătiri ?
— Jucătorii noștri urmează un 

curs de limba germană spre a se 
putea descurca mai bine în Suedia.

— Ce întîlniri internaționale 
aveți programate în cadrul pre- 
parativelor ?

— In aprilie jucăm cu Iugosla
via și Grecia. Vom deplasa de a- 
semenea reprezentativa noastră în 
Republica Democrată Germană și

— Deocamdată nu se poate vor
bi de nume. Ne lipsește o echipă 
sudată, tehnică. Am convingerea 
că puterea de luptă va suplini lip
surile tehnice.

— Totuși care sînt jucătorii 
maghiari cu cea mai bună formă 
în prezent ?

— Grosics, Torok, Sipos, Ma- 
trai, Szigheti, Bojik, Tiky, Monos- 
tory... Ți-am pomenit de Grosics. 
Deși aflat în formă în raport cu 
alți jucători, el nu a atins totuși

rotbaliștil maghiari
AU EMOȚII...

cel mai 
din Eu-

echipă ?

republican. Revenind la echipele 
lor, jucătorii își continuă pregăti
rile. In primul rînd, antrenorii fie
cărei echipe au fost informați în 
scris în legătură cu părțile nega
tive ale jucătorilor spre a insista 
asupra lor în vederea eliminării 
definitive. Iar în ceea ce ne pri
vește pe noi, antrenorii federali, 
continuăm să observăm forma ju
cătorilor urmărind meciurile din 
campionat. In aprilie vom începe 
o serie de consfături teoretice și 
practice — probabil săptămînale. 
După aceea vom proceda la de-

însemnări din 
Budapesta

în Polonia. La 20 mai sub titula
tura de echipa Budapestei jucăm 
la Oslo și apoi în Finlanda. Fa
cem această deplasare pentru a ne 
aclimatiza cu condițiile din Scan
dinavia.

— Ce „nume“ va alinia la 
startul campionatului mondial e- 
chipa Ungariei ?

valoarea sa maximă... Avem des
tule dificultăți în întocmirea echi
pei noastre.

— Care a fost cel mai bun ju
cător maghiar în 1957 ?

— Greu de dat un singur nume. 
Notează : Sipos, Berendy, Grosics, 
Szigheti...

— Care a fost cea mai bună 
echipă de club maghiară în anul 
trecut ?

— Nici una... In general forțele 
sînt egale. Din această pricină este 
greu de creat o reprezentativă na
țională pe scheletul unei echipe de

club. Deși toate echipele au ju
cători talentați, aceștia nu for
mează un colectiv închegat. Ple
dăm de aceea pentru formula unei 
reprezentative care să reunească 
pe cei mai buni. Inconstanța lui 
„Vasas“ este convingătoare... (Ba
rothy se referă la înfrîngerea cam
pioanei maghiare de către Ujpest 
cu câteva zile înainte).

— Pe cine considerați 
bun jucător de fotbal 
ropa ?

— Di Stefano...
— Dar cea mai bună
— Real Madrid. Am văzut însă 

pe Manchester United în ultimul 
său meci de la Belgrad. Era o e- 
chipă mare...

— Un pronostic pentru Stock
holm ?

— Imposibil. In fotbal există 
multe surprize. Cred că Anglia, 
U.R.S.S. și Brazilia sînt cele mai 
puternice. Dar parcă a prevăzut 
cineva în 1954 că Germania occi
dentală va cîștiga campionatul 
mondial ?

Discuția a continuat pe teme va
riate : legăturile cu fotbaliștii ro- 
mîni, speranțele fotbalului ma
ghiar etc. La capătul discuției 
Barothy mi-a mărturisit:

— Am o sarcină ingrată : pregă
tirile pentru campionatul mondial. 
E un domeniu în care nu se pot 
face miracole...

EUGENIU OBREA
Budapesta, martie 1958.

aceia care au regretat de a nu fi 
prezenți pe stadionul Giulești.

Regretul a fost urmarea slabei 
comportări a echipelor „beligeran
te“ care n-au reușit să ofere un 
spectacol sportiv de calitate, una
nim așteptat după îndelungata va
canță fotbalistică. Judecătă prin 
prisma evoluției din primele mi
nute, cînd Oaidă la capătul unei 
curse caracteristice a marcat un gol 
de toată frumusețea, întîlnirea pro. 
mitea o dispută captivantă. Din 
păcate însă, în continuarea întîlnirii 
echipele se complac într-un joc de 
uzură, neorganizat, în care vechile 
metehne (pase fără adrese, atacuri 
lipsite de finalitate etc.) încep să 
se manifeste la ambele formații 
dar în special la jucătorii de la 
„Steagul Roșu“.

Progresul și-a adjudecat o victo
rie la un scor destul de concludent. 
2-0 (1-0) prin punctele înscrise 
de Oaidă și Caricaș (ultimul din 
penalti), jocul lor însă n-a dus la 
o concluzie optimistă în ceea ce 
privește stadiul de pregătire în 
care se găsește. Faptul că a cîști- 
gat întîlnirea se datorește unui 
plus de elicacitate precum și unei 
sensibile maturități manilestate în 
decursul jocului. Cu toate acestea 
atacul s-a dovedit a fi cel mai slab 
compartiment al formației, singu
rul jucător component al acestuia 
care s-a făcut remarcat fiind 
Oaidă.

„Energia“ — Steagul Roșu — a 
dezamăgit prin jocul prestat în 
acest început de sezon. Față de 
evoluția sa din tur echipa meta- 
lurgiștilor din Orașul Stalin a 
dovedit o serioasă descendență de 
formă, înaintarea jucînd de data 
aceasta mult sub posibilități iar 
realizatorul 
încetineală 
porții.

PLOEȘTI (prin telefon de la 
corespondentul nostru).

Deschiderea returului campiona
tului categoriei A de fotbal a pri
lejuit Petrolului-Ploefti o meritată 
victorie (1—0) în întUnirea cu 
C.C.A. „Petrolul“-Ploești, după cî
teva înfrîngeri consecutive în jocu
rile amicale, și-a confirmat 
schimb cu prisosință în jocul 
duminică omogenitatea, voința 
tehnica pe care o posedă, 
început bun pe care dorim 
nu-l dezmintă echipa ploeșteană. 
Și acum, cîteva cuvinte despre 
lupta îndîrjită dusă de ambele 
echipe timp de 90 de minute. Ba
lonul a fost „propulsat“ mereu de 
la o poartă la alta. A fost un joc 
rapid, bărbătesc. Echipa locală a 
controlat mai bine balonul:
schimburile de locuri, intercep
țiile au fost destul de reușite, fn 
plus, jucătorii ploeșleni au tre
buit să-și dubleze eforturile pen
tru a suplini pe Neacșu, acciden
tat încă din prima repriză.

Marinescu, Zaharia, Frone și 
mezinul Tabarcea de la Petrolul, 
Constantin, Bone și Jenei de la 
C.C.A. au făcut uz de toate cu
noștințele lor fotbalistice pentru

în 
de 
și 

Un
să

a aduce victoria de partea echipei 
respective. Se cade să amintim că 
și cei 22.000 de spectatori au fost 
la înălțime. Spectatorii din tribu
nele stadionului din Ploești au a- 
vut o comportare cu adevărat 
sportivă, lucru care nu poate decît 
să ne bucure.

N. PUIU
ALTE REZULTATE ÎN ȚARĂ» 

Știinfa Timișoara—I.C.O. 4—3;
Dinamo Cluj—Energia Tg. Mureș 
4—0; U.T. Arad—Dinamo Bucu
rești 1—1.

Campionatul republican 
de rugbi

Campionatul republican de rugbi 
a continuat duminică. In centrul 
atenției generale s-a situat parti
da dintre Viforul I.S.P. și C.C.A. 
Victoria a revenit în mod surprin
zător cu 6—0 tinerilor rugbiști de 
la Viforul.

Iată celelalte rezultate : Dinamo 
București-Progresul F. B. 21—3: 
Știința Iași-Știința Timișoara 0—3; 
C.F.R. Grivița Roșie-C.S.A. Ploești 
25-0; P.T.T.-Știința I.M.F. 3-3.

Proca excelînd prin 
și lipsă de simț al

E. PITULESCU Fază din meciul de pe Stadionul Republicii



DIAFILMUL
ajutor în munca

PROPAGANDIȘTILOR
Preocupmdu-se să găsească noi 

forme de predare atractivă și in
teresantă « lecțiilor în cadrul 
cercurilor politice, comitetul 
U.TM. de la întreprinderea „Ki
rov“ din Capitali a inițiat de cu- 
tind ilustrarea lecțiilor cu ajuto
rul diafilmelor.

Intr-o după amiază, inițiativa a 
și fost aplicată la un cerc de 
studiere a Istoriei partidului.

Prima lecție ilustrată cu dia- 
film a cuprins lupta P.C.R. în 
perioada celui de-al doilea război 
mondial. Cu acest prilej, pentru 
extinderea inițiativei, Comitetul o- 
rișenesc U.TM. București a orga
nizat și o consfătuire la care au 
fost invitați responsabilii comisii
lor de învățămînt politic din ca
drul comitetelor raionale U.TM. 
și propagandiști ai cercurilor de 
studiere a Istoriei P.M.R. de la 
diferite întreprinderi din Capi
tală.

Fiind experimentală, lecția a 
fost susținută de către autorul te
matic al diafilmului, tovarășa 
Covaci Maria, asistentă la catedra 
de Istorie a partidului de la In
stitutul de marxism-leninism „A. A. 
Jdanov“. Această metodă a stîrnit 
interesul atît al cursanților cit și 
al propagandiștilor invitați. In 
discuțiile purtate au fost scoase în 
evidență avantajele pe care le ofe
ră ilustrarea lecțiilor cu diafilme. 
Unul dintre acestea este că diafil
mul, menținând permanent trează 
atenția cursanților în timpul lec
țiilor, îi ajută, prin intermediul 
imaginilor, să-și fixeze în memo
rie ideile și faptele expuse în lec
ție, ceea ce are o mare importan
ță în însușirea materialului.

Discuțiile au reliefat de aseme
nea, necesitatea ca propagandiștii 
să se pregătească temeinic cind fo
losesc diafilme pentru ilustrarea 
lecțiilor. Diafilmele cuprinzînd 
doar aspecte vizuale din perioada 
la care se referă lecțiile, implică 
din partea propagandiștilor o mai 
profundă cunoaștere a lecțiilor cît 
și a mai multor fapte legate de 
Istoria partidului, pentru a le pu
tea explica cursanților detailat 
semnificația imaginilor de pe e- 
cran.

Există numeroase posibilități 
pentru extinderea inițiativei comi
tetului U.T.M. de la fabrica de 
încălțăminte „Kirov“. In orice în
treprindere se. poate procura un

aparat de proiecție sau chiar mai 
multe, cît și diafilmele necesare.

Tovarășul Sortir Savin, realiza
torul diafilmului, a adus la cu
noștința participanților la consfă
tuire că Studioul de diafilme „Ion 
Creangă“ va termina în curînd se
ria diafilmelor ce oglindesc peri
oada din Istoria partidului pînă la 
23 August 1944 și le va pune la 
dispoziția propagandiștilor, prin 
organele U.TM. El a mai arătat 
că studioul a realizat un însem
nat număr de diafilme cu peisaje 
și aspecte din construirea socia
lismului în țara noastră, ce pot fi 
folosite pentru ilustrarea lecțiilor 
din ciclul „Să ne cunoaștem pa
tria“.

Fără îndoială că folosirea dia
filmului va contribui mult la îm
bunătățirea însușirii cunoștințelor 
de către cursanții încadrați în în- 
vățămîntul politic al U.TM. A- 
ceasta a fost concluzia esențială a

consfătuirii și a stat la baza anga
jamentelor luate de mulți propa
gandiști de a introduce această 
metodă și în cercurile pe care le 
conduc.

Pentru reușita inițiativei comi
tetului U.TM. de la „Kirov“, co
mitetele raionale U.TM. trebuie 
să urmărească îndeaproape temei
nica pregătire a propagandiștilor, 
pentru că diafilmul e de un real 
ajutor în predarea lecțiilor, dar in 
nici un caz nu poate să înlocuias
că expunerea. Propagandiștilor să 
li se atragă atenția că diafilmul 
nu poate suplini lecția, ci serveș
te doar la ilustrarea ei, la mai 
buna cunoaștere a faptelor, a eve
nimentelor importante, la înțelege
rea ideilor de bază ale lecției. Dar 
la baza învățămîntului politic ră- 
mine pe mai departe tot expune
rea și — mai ales — studierea 
materialului bibliografic.

I. FLORESCU
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îi aparține „Copil săr- 
(finalul în genul lui To-

Vedere din orașul Sibiu

nici 
de 

nici

TUDOR (Lu-

Dar se resimte 
prea declarativ 
și anumite re-

CRĂCIUN 
peni).

Cităm din „Cîntec din mină, 
Republicii“ prima strofă:

„Eram pe vița vieții ciorchi
ne de lut / Eram vrejul ce-a- 
nțepat către soare / Căci boabe 
cu must parfumat n-am avut/ 
Nici vinul cel bun, nici cu
loare“. Restul poeziei este me
rituos atît prin elanul de care 
e animat cît și prin unele ima
gini redșite. 
caracterul 
uneori/cît , — „
petări sau formulări confuze 
ori inexpresive. Poezia este 
neîndestulător lucrată (ceea 
ce înseamnă în primul rînd 
neîndestulător gîndită, căci 
oricît ar reprezenta versurile 
o izbucnire sinceră, spontană, 
ele nu se pot lipsi de contro
lul sever al logicii). E, deci 
necesară, mult mai multă 
exigență în viitor.

Mai trimite 1
EDMOND ESTERAG (Bucu

rești). O apreciere asupra po
sibilităților dumitale e aproa
pe imposibilă din pricina di
ferenței de nivel artistic dintre 
poezii : „Spovedanie“ (în care 
îndemînarea e evidentă) nu

» ♦ ♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

CUM
economisim

METALUL
ca

U-

(Urmare din pag. I-a) 

țiile uzinei mașinile arătau 
noi.

Așa cum am mai arătat, în 
zina Mecanică din Clmpina slnt
încă mari rezerve care, folosite, ar 
putea duce la însemnate economii 
de metal. Trebuie să spunem că 
nu ne-am preocupat suficient să 
facem cunoscut tuturor tinerilor 
obiectivele acțiunii de economii, 
să popularizăm fruntașii ei și 
căile prin care aceștia au izbutit 
să-l depășească pe ceilalți. Comi
tetul U.T.M. a stat uneori indife
rent față de felul cum se (ine e- 
vidența și nu s-a interesat de sti
mularea materială a tinerilor care 
fac economii. Deși conducerea 
uzinei ne-a ajutat mult în apli
carea inițiativelor tinerești, totuși 
întîmpinăm unele greutăți din 
partea serviciului contabilității. 
Contabilul șef și contabilii secții
lor nu vor cu nici un preț să ne 
ajute la contabilizarea economii
lor, pretinzînd că această sarcină 
„nu ar intra în atribuțiile contabi
lității“. Caietele de economii ale 
tinerilor și ale brigăzilor din u- 
zînă nu se iau in considerație 
„In felul acesta sîntem împiedi
cați să cunoaștem precis tinerii și 
locurile de muncă unde se fac 
economiile. Ar trebui ca direcțiu
nea uzinei să-i facă pe tovarășii 
de la serviciul contabilității să 
chibzuiască mai mult asupra 
acestui lucru și să găsească 
modalitatea ținerii evidenței eco
nomiilor de metal, sprijinind ast
fel pe tineri în obținerea unor re
zultate cît mai bune.

ACȚIUNEA PATRIOTICĂ
Luna înfrumusețării satelor, 
orașelor, întreprinderilor 

și instituțiilor“ 
a fost primita cu entuziasm

» II

de tinerii din întreaga țara
(Urmare din pag. l-a)

la Comitetul orășenesc U.T.M. 
Ploești a avut loc o ședință lăr
gită de activ, cu participarea se
cretarilor organizațiilor de bază 
U.T.M. Aici, s-au totalizat anga
jamentele pe care tinerii și ute
miștii le-au luat, răspunzînd che
mării de înfrumusețare a orașu
lui, întreprinderilor și instituții
lor.

De la 1 aprilie la 1 mai, în ca
drul „Lunii înfrumusețării orașu
lui“ tinerii ploeșteni s-au anga
jat să rea.izeze următoarele : în 
Parcul de Cultură și Odihnă de 
la Bucov, tinerii vor efectua 
10.000 ore muncă voluntară, 
plantînd 5.000 arbuști ornamen
tali și executînd lucrări de ex- 
cavație și amenajări de alei; în 
cartierele Bereasca, Vasile Roai- 
tă. Găgeni și Cifeșoaia, tinerii 
vor planta 10.000 pomi fructiferi 
și arbuști ornamentali. Tot în a- 
ceste cartiere și pe unul din locu
rile virane ale sfatului popular 
de pe străzile Vasile Lupu și 
1848 se vor amenaja cinci sola
re pentru copii, amenajarea a 
15 scuare, constituie angajamen
tul tinerilor de pe străzile Ște
fan Gheorghiu, 23 August, I. L. 
Caragiale, Popa Farcaș. Ei vor 
primi ajutor din partea tinerilor 
de la fabrica de paste făinoase 
„Vulturul“ și de la I.S.A.R. „Ma
cazul“ ; prin munca voluntară a 
tinerilor dip Școli, parcul „Tine
retului“ și parcul „Pionierilor“ 
de pe străzile Praga și Bariera 
Bucov, vor căpăta altă înfățișa
re. Aici, s-a stabilit plantări de 
arbuști, pietruirea aleilor și in
stalarea de bănci.

Tinerii muncitori din orașul 
Ploești și elevii școlilor, s-au mai 
angajat ca în această perioadă 
să colecteze 50 vagoane fier 
vechi pe care să-l predea la 
l.CJH.

In organizațiile de
U.T.M. ale orașului Ploești au 
început pregătirile.

bază
Și

Răspund și tinerii 
funcționari

Tinerii funcționari ai Ministe
rului de Finanțe au primit u cu 
entuziasm acțiunea patriotică de 
înfrumusețare a orașelor, satelor, 
întreprinderilor ' instituțiilor.

Este nevoie de tineri
îngrijitorii de animale!

Martin Segal, secretarul comite
tului U. T. M. a convocat o șe
dință de comitet la care au par
ticipat secretarii celor 10 orga
nizații de bază U. T. M. din ca
drul ministerului. La- această șe
dință a fost invitat și secretarul 
organizației de partid. Analizînd 
posibilitățile pe care le au, s-a 
stabilit că între 21 martie — 21 
aprilie să se desfășoare „Luna 
înfrumusețării instituției“. Printre 
angajamentele luate de comitet 
se află: amenajarea și curățirea 
curții ministerului, amenajarea și 
patronarea parcului de la biserica 
Sf. Gheorghe din Piața 1848; 
amenajarea bazei sportive a clu
bului Progresul-București pen
tru sezonul sportiv și îngrijirea 
ei în tot cursul anului. Patrona
rea clădirii Băncii de Investiții 
din strada Doamnei 6. declarată 
monument de artă ; efectuarea a 
500 ore de muncă voluntară pe 
șantierul „Casei de cultură raio
nală a tineretului“, în care scop 
se vor forma 4 brigăzi a cîte 20 
de tineri.

Aceste angajamente sînt aduse 
la cunoștința tinerilor în cadrul 
adunărilor generale ale organi
zațiilor de bază U.T.M. ce au loc 
în aceste zile.

Comitetul U.T.M. al Ministeru
lui de Finanțe a trecut și la asi
gurarea condițiilor necesare. Așa 
de pildă s-a discutat cu conduce
rea administrativă a Ministerului 
care a hotărît să sprijine acțiu
nea tineretului, dînd fondurile 
necesare procurării de var, vop
sele etc. De asemenea, împreună 
cu clubul Progresul-București 
s-a stabilit chiar pentru această 
săptămînă, începerea lucrărilor 
de amenajare a bazei sportive.

Intr-o comună 
de la poalele munților

necesare cercurilor pionierilor ; a- 
menajarea unui club al tineretului 
în localul căminului cultural „T. 
F Iacii mirescu“.

infr unul din raioanele
Capitalei
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Zilele trecute a avut loc la co
mitetul raional U.T.M. „T. Vladi- 
mirescu“ din Capitală, o ședință 
a biroului raional la care au par
ticipai și secretarii unor organi
zații de buză U.TM. din cadrul 
raionului. Discutîndu-se împreună 
și cu secția horticolă a sfatului 
popular „T. Vladirnirescu“, nece
sitățile de înfrumusețare a Capita
lei noastre, prin dezvoltarea spa
țiilor verzi, prin curățirea străzi
lor și înfrumusețarea întreprinde
rilor din raion, s-a hotărît ca toa
te organizațiile de bază U.T.M. 
se alăture inițiativei pornite 
cele trei organizații U.T.M.

Cu această ocazie s-a stabilit 
perioada 21 martie — 21 aprilie 
să fie declarată „Luna îmfrumuse- 
țării raionului“. Printre obiectivele 
principale se află 12 parcuri și 
solare mari, luate în patronaj de 
tineret, amenajarea terenurilor 
sportive, îmfrumusețarea tuturor 
întreprinderilor și instituțiilor, 
luarea sub patronaj a tuturor mo
numentelor și plăcilor comemora
tive din raza raionului și colecta
rea a 100.000 kg. fier vechi, pen
tru oțelăriile patriei.

incepînd chiar de a doua zi, 
în organizațiile de bază U.T.M 
din raionul „T. Vladimirescu“ au 
avut loc adunări deschise sau mi
tinguri în care tinerelul și-a fixat 
obiective precise în cadrul „Lunii 
înfrumusețării întreprinderilor și 
instituțiilor respective. Tinerii de 
la întreprinderea „Flacăra Roșie“, 
de pildă, s-au angajat să facă 
2.000 ore muncă voluntară la 
construirea unei cantine și a unei 
săli de festivități și luarea sub 
patronaj a două străzi. Cei de la 
uzinele textile „7 Noiembrie“ au 
luat sub patronaj parcul Titan, 
grădina staționarului de noapte și 
ce-a a creșei de copii și s-au an
gajat ca fiecare tînăr să facă cîte 
7 ore și jumătate muncă volun
tară, iar organizația U.T.M. de la 
uzinele „Timpuri Noi“ a hotărît: 
ziua de marți a fiecărei săptă
mâni să fie „ziua curățeniei“ ; 
menajarea stadionului propriu și 
repararea tribunei ; săptămînal 50 
de tineri vor participa la cons
trucția unui bloc muncitoresc pen
tru a fi terminat pină la 1 Mai 
și se vor colecta 10.000 kg. fier
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ca

și gr-.Tz!ce verlficînd funcționa rea unei stații seismice pentru 
«■ospecțiw.l geofizice, importată de curînd din U.R.S.S. în vede- 
tea campar’.iî dia anul 195"; F°to; AGERPRES

Zn sus, pe molul lalomiței, chiar 
la poalele munților, e așezată co
muna Brănești din raionul Pu
cioasa. Tineri sînt mulți, ca în fie
care contună. Și la ei a ajuns zi
lele trecute vestea inițierii „LU
NII ÎNFRUMUSEȚĂRII SATE
LOR, ORAȘELOR, ÎNTREPRIN
DERILOR Șl INSTITUȚIILOR“.

Gheorghe Geală, secretarul co
mitetului U.TM. pe comună, s-a 
întilnit cu Elena Comșa, secreta
ra organizației de bază U.TM. de 
la întovărășire, au adunat și pe 
ceilalți membrii din comitet și au 
hotărît să adune tinerii și ute
miștii, și pe cei din sat și pe cei 
din întovărășire, să se sfătuiască 
ou ei pentru a răspunde chemării 
tinerilor din comuna Băcești, re- 
giunea lași.

Discuțiile celor din comuna Bră
nești, raionul Pucioasa au luat for
ma concretă a unui plan de mă
suri ce a sosit la redacția noastră 
și din care vă vom prezenta 
principalele obiective : înfru
musețarea străzilor prin curățirea 
șanțurilor și înșiruirea pe margine 
a țărușilor văruiți pe distanță de 
3 kilometri, construirea balustra
delor la trei podețe și amenaja
rea cu piatră a două podețe tu- 
bate; văruirea balustradelor podu
lui nou construit peste Ialomița; 
repararea gardurilor de la șosea 
și văruirea lor uniformă ; amena
jarea „Parcului tineretului“, îm
prejmuirea lui cu gard și confec
ționarea băncilor de mesteacăn; 
amenajarea unui teren de 
fotbal și a unuia de volei; crearea

I unei sere de flori ți zarzavaturi pierea întreprinderii.

ji se vor colecta 10 
vechi.

a-

La I. R. T. A-Tg. Mureș
TG. MUREȘ (prin telefon de 

la corespondentul nostru).
Tinerii de la Întreprinderea de 

reparații auto nr. 2 
reș, într-o adunare 
dere au răspuns la 
nerilor 
„Ernst 
Stalin.

Tov.
rul comitetului U.T.M. a propus 
ca utemiștii și tinerii să înceapă 
o mare acțiune pentru curățenia 
întreprinderii între 21 martie — 
21 aprilie. Participanții la adu
nare au hotărît: să organizeze 
în fiecare săptămînă o zi a cu
rățeniei în toate secțiile între
prinderii ; să amenajeze în 
curtea întreprinderii între clubul 
muncitorilor și cantină un parc 
cu rondouri de flori, cu tranda
firi și arbuști ornamentali și să 
instaleze bănci pentru ca munci
torii să se poată odihni în 
timpul lor liber ; să strîngă 2.000 
kg. fier vechi; să amenajeze și 
să mențină curățenia pe străzile 
Libertății și Ady Endre din apro-

de la uzina 
Thälmann“

din Tg. Mu- 
pe întreprin- 
iniți>ativa ti
de tractoare 

din Orașul

Olvedi Domokos, secreta-

vității animalelor. La îndeplinirea 
lui, sînt datori 
plin contribuția 
viști.

Incepînd din 
creat în gospodărie un centru de 
selecție la taurine și porcine in 
scopul creșterii animalelor cu pro
ducții mari. 0 dată cu aceasta, 
capătă amploare aplicarea norme
lor științifice de creștere a ani
malelor. De aceea se impune ca 
posturile de îngrijitori de animale 
care se vor crea permanent prin 
creșterea efectivului de animale 
să fie ocupate de oameni bine pre
gătiți, cunoscători ai învățăminte
lor zootehnice. Tinerii, care nu 
sînt legați de prejudecăți și obi
ceiuri vechi, neștiințifice, care sînt 
dornici să cunoască și să aplice în 
practică cuceririle științei, sînt da 
tori să lupte ca să cîștige încre
derea consiliului de conducere al 
gospodăriei pentru ca să li se în
credințeze lor această muncă im
portantă.

Pentru aceasta este necesar ca 
organizația de bază U.T.M. din 
gospodăria colectivă „Victoria“ din 
Lenauheim să prevadă ca obiectiv 
important in activitatea sa mobi
lizarea tineretului Ia cursurile 
trienale agrozootehnice și să reco
mande conducerii gospodăriei pe 
cei mai buni tineri cursanți care 
să complectezc necesarul de cadre

(Urmare din pag. l-a)

zația de bază U.T.M., folosindu-se 
în acest scop exemple din pro
pria lor gospodărie.

în gospodăria colectivă s-au 
stabilit o serie de lucruri noi, in
teresante, unele noțiuni au căpă
tat alt sens. Văcarii, nu mai sînt 
văcari, porcarii nu mai sînt por
cari în vechiul înțeles al cuvin- 
tului. în sectorul zootehnic al co
lectiviștilor din Lenauheim lu
crează acum oameni care stăpî- 
nesc și aplică din ce în ce mai 
mult învățămintele științei, devin 
pe zi ce trece adevărați cercetă
tori. Apoi, în ferme a apărut noul 
care prezintă atîta interes pentru 
tineri — mecanizarea lucrărilor. 
Deocamdată se execută mecanizat 
evacuarea gunoiului de grajd. în 
curînd însă vor circula funiculare 
pentru furajare, vor funcționa a- 
paratele de muls, animalele vor 
bea apă din adăpători automate. 
Iată atîtea condiții minunate de 
muncă pe care nici un văcar și 
nici un porcar nu le-a avut vreo
dată. Tinerii însă nu le cunosc 
pentru că nici odată nu li s-a 
vorbit despre activitatea și per
spectivele economice ale gospodă
riei. A existat și există o posibi
litate ca să cunoască toate aces
tea — cursurile trienale agro
zootehnice care se țin în gospo
dărie. Și această posibilitate a 
fost neglijată de organizația de pentru sectorul zootehnic, 
bază U.T.M. Nici un tînăr nu a 
fost mobilizat să frecventeze aceste 
cursuri.

Nccunoscînd felul de mttneă al 
unui îngrijitor, avantajele perso
nale și perspectivele pe care le 
are acesta, este și firesc ca tinerii 
să nu manifeste interes pentru 
munca din sectorul zootehnic. 
Există însă și posibilitatea acestei 
cunoașteri. După cum am amintit, 
în sectorul zootehnic lucrează pa
tru tineri ale căror rezultate sînt 
foarte apreciate. Tînăra mulgătoa
re Maria Hocli a obținut anul 
trecut de la toate cele zece vaci 
pe care le are în primire însem
nate depășiri de plan la lapte, to- 
talizînd la sfîrșitul anului o de
pășire de 1.600 litri lapte. Matei 
Drăgoi și-a depășit zilnic planul 
cu 12 litri lapte. Tînărul Iosif 
Folmer, îngrijitor de porci, s-a e- 
vidențiat prin lupta împotriva 
mortalității purceilor și prin ob
ținerea unor importante sporuri în 
greutate etc.

Răsplata muncii celor ce lucrea
ză în sectorul zootehnic a fost 
deosebit de frumoasă, veniturile 
fiecăruia totalizînd, în medie, pes. 
te 16.000 lei anul trecut — mai 
mult decît remunerația unui in
giner. Aceasta înseamnă că munca 
de îngrijitor de animale este 
deosebit de rentabilă.

Toate acestea nu-s cunoscute de 
tineri pentru că organizația de 
bază U.T.M. nu s-a străduit să le 
popularizeze, cu toate că ele con
stituie o minunată pledoarie pen
tru meseria de îngrijitor de ani
male.

Planul de perspectivă al gospo
dăriei colective „Victoria“ din Le
nauheim prevede o serie întreagă 
de obiective importante în legă
tură cu dezvoltarea sectorului 
zootehnic și cu creșterea producti-
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să-și aducă din 
. tinerii colecti-

anul acesta s-a

Expoziția de caricaturi 
Helmut Lehrer (Leru)
Astăzi se deschide în Ca

sa de Cultură „Friedrich Schiller“, 
din str. Batiște nr. 15 expoziția 
caricaturistului Helmut Lehrer 
(Leru). organizată sub auspiciile 
ziarului „Neuer Weg“.

Expoziția este deschisă pînă la 
31 martie și poate fi vizitată zilnic 
între orele 10-13 și 17-20.

INFORMAȚIE
Cadrele didactice și 

venții școlilor: Liceul 
trial de Construcții;

ăbsol- 
Indus- 
Școala 

Medie Tehnică de construcții; 
Școala Medie Tehnică Hidra
ulică și Școala Profesională de 
Construcții, din Timișoara, 
sînt convocați la consfătuirea 
anuală, ce va avea loc la da
ta de 29 martie a.c. ora 18, 
în localul școlii.

O(

pare scrisă de același autor 
căruia îi aparține „Copil 
man“ (, , „ ‘
pîrceanu nu poate salva 
tema banalizată în trecut 
numeroase poezii dulcege, 
stîngăcia cu care e realizată — 
versuri prozaice pînă la hazliu 
ca „Ah, ce le-ai da în cap cu 
cobza“, rime greșite ca „aiu- 
re“ cu „Fericire“, „cobza“ cu 
„adesea“).

Ceea ce ni se pare mai grav, 
însă, e lipsa de claritate a poe
ziilor (ne referim la cele cu 
caracter de confesiune) tonul 
sumbru al ultimei care are 
ceva artificial, de „poză“.

Sfatul cerut nu poate fi de
cît acela dat și altor corespon
denți: un studiu sistematic și 
aprofundat al poeziei.

PETRESCU GH. (Turnu- 
Măgurele). Ți-ai propus să 
arăți modul cum s-a desfășu
rat lupta „(bătălia de la Vas
lui)“ și Intr-adevăr n-ei reali
zat, din păcate, decît o nara
țiune seacă, versificată, cu 
privire ]a acest eveniment is
toric, iar nu o poezie. (Astfel 
de versuri... „Ștefan tabără și 
așează în fața Vasluiului / 
Și armata-și amplasează pe 
lunca Btrladului“ sau „Pină 
aproape de amiază a rezistat 
primul val“ / Apoi a continuat 
să lupte trecînd pe ultimul 
mal“, n-au, evident, nimic co
mun cu poezia). Greșeala 
d-tale e următoarea : n-ai În
țeles că poezia Înseamnă mult 
mai mult decît adăugarea 
unei rime la capătul unor 

; propozițiunl oarecare. O lec
tură temeinică din poezia cla- 
sică șl contemporană — căci 

’ acesta e cel mal bun mijloc

pentru cunoașterea literaturii 
— îți va lămuri treptat aces
te probleme șl te va ajuta să 
Înțelegi în ce constă meșteșu
gul poetic.

Aceeași greșeală o fac (in
diferent de tema tratată șl de 
măsura In care slnt respecta
te regulile de versificare șl 

cele gramaticale), tovarășii: 
Constantin Ștefănescu (Plo
ești), Vasile Terze.a (Bucu
rești), Marin Frățilă (Ploești), 
Valeriu Tănase (Sighișoara), 
Elena Lucescu (Suceava), 
Ioan IascOv (Sinaia), Con
stantin Roman (Oradea), N. 
Schiteanu (Pitești), Gh. Cio
can (Suceava), ion D. Tudor 
(Rm. Vllcea), Ilie Boagiu 
(București), M. Steatanov 
(Sibiu), I. L. Gheorghe (Bucu
rești), N. Pîrvănescu (Plo
ești), Ioan Radu (Ploești). 
Sfatul e deci același.

TOTIR HARALAMBIE (Ce- 
nad). Un „Imn comunistului“ 
e de dorit mai puțin abstract, 
mal puțin impinzit de decla
rații („Pe unde treci dispar 
ruine“. Ești inima atotputer
nicei planete” etc. Tratînd în 
felul acesta tema aleasă ori- 
cit de ușor ai versifica o ba
gatelizezi oarecum, sărăcești 
figura comunistului ceea ce 
bineînțeles nu era In intenția 
dumitale. Operele de valoare 
ale poeziei noastre contempo
rane cuprind pagini remarca
bile închinate acestei teme, 
din care e bine să înveți.

roșu

ȘTEFAN

Ard flăcări roșii, galbene, de foc, 
Pămintu-ntreg e plin de vîlvătaie. 
Popoare dau în pîrg, apoi se coc 
Dușmanu-n clește prins încet se-nmoaie.

Alături Demiurg, cu slinite straie, 
Ce-u ochi îi saltă al făcliei joc, 
Cu fruntea: mii de licurici șiroaie, 
Indat' pe nicovală-i face loc.

Că Demiurg, faur cu slinite straie, 
Ce-n piept îi saltă al făcliei joc. 
Cu fruntea mii de licurici șiroaie, 
Pe nicovala vremii face loc. 
Ard flăcări roșii, galbene, de foc.

Și brațu-ncepe ritmul sacadat, 
Ciocanu-aruncă stratul de rugină.
Ia formă fierul cum Demiurg a dat, 
Și piesa strălucește în lumină.

Ard flăcări roșii, galbene, de foc, 
Cuptoru-ncins e tot o vîlvătaie. 
Dau molccule-n pîrg, apoi se coc. 
Mocnește fieru-ncet, încet se-nmoaie.

SUDITU
Uzinele „23 August“-București

în cinstea zilei de 1 Mai și a 
„Scînteia tineretului“ organizează

♦
♦*t
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Zilei presei comuniste, ziarul

UN MARE CONCURS
al corespondenților voluntari șl al 
pentru cele mai bune

informații, note critice și reportaje
Concursul început la 10 martie se încheie la 5 mai a.c.
Temele și subiectele acestor materiale trebuie să fie inspirate 

din viața și activitatea tineretului de la sate, din lupta organiza
țiilor U.T.M., conduse de partid, pentru transformarea socialistă 
a agriculturii, pentru ridicarea nivelului politic și cultural a! 
tinerilor țărani muncitori, pentru educarea lor in spiritul patrio
tismului, al combativității revoluționare.

Tineri și tinere de la sate,
Scriți despre viața nouă a tinerilor din gospodăriile agricole 

colective, despre procesul transformării conștiinței lor, în condi
țiile noilor relații de producție, despre educarea lor de către 
U. T. M. în spiritul hotărîrii de a lupta pentru continua înflorire 
a G. A. C., pentru apărarea și consolidarea avutului comun. Zu
grăviți munca tinerilor din întovărășiri și cooperative agricole 
cu rentă. Scriți despre activitatea tinerilor mecanizatori din 
S. M. T. și G. A. S., despre tinerii ingineri și tehnicieni din satele 
noastre, despre învățătorul și medicul comunei.

Reflectați în materialele voastre acțiunea patriotică a tine
retului de refacere și protecție a pădurilor, de ameliorare a pă- 
mînturilor degradate, de înfrumusețare a satelor etc.

Nu vor intra în concurs materialele care vor conține date și 
fapte neadevărate sau inexacte.

La stabilirea cîștigătorilor concursului se va ține seama atît 
de calitatea, cît și de numărul corespondențelor trimise de fiecare 
participant.

Pentru cele mal bune corespondențe se vor acorda următoa
rele :

cititorilor săi DE LA SATE

Premii
1 premiu I 2.000 lei
2 premii II a 1.500 lei
3 premii III a 700 iei

20 mențiuni a 200 lei
Cele mai bune informații, note critice și reportaje trimise de 

participanții la concurs se vor publica în ziar.
Materialele se vor trimite pe adresa: Redacția ziarului 

„Scînteia tineretului“, Piața Scînteii nr. 1, București, cu specifi* 
catia : „Pentru concursul corespondenților voluntari și al citito
rilor de la sate".
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Alegerile
pentru

Sovietul Suprem 
al U.R.S.S. 
s-au desfășurat într-o 
atmosferă de mare 

avînt patriotic
Comunicatul comisiei 

centrale electorale

1
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Vizita oaspeților romîni în India

spațiului cosmic 
dar și interzicerea 
armamentului nuclear

* MOSCOVA 17 (Agerpres). — 
TASS transmite:

Comisia electorală centrală 
'pentru alegerile 'în Sovietul Su
prem al U.R.S.S. a dat .publici
tății un comunicat în care se 
spune că alegerile care au avut 
loc Ia 16 martie 1958 s-au des
fășurat într-o atmosferă de pu
ternic avînt patriotic, populația 
manifestind un înalt spirit politic 
și organizatoric. Pentru ținerea 
alegerilor s-au alcătuit 1378 dealegerilor s-au alcătuit 1378 
circumscripții electorale.

Potrivit datelor provizorii 
alegeri au participat 133.594.561 
alegători, adică 99,97 la sută din 
numărul total al alegătorilor. 
Pentru candidați! desemnați pen
tru Sovietul Suprem al U.R.S.S. 
de blocul comuniștilor șl celor 
fără de partid, în circumscripții
le electorale pentru alegerile în 
Sovietul Uniunii au votat 99,57 
Ia sută, iar în ; circumscripțiile 
electorale pentru alegerile în So
vietul Naționalităților — 99,72 la 
sută din alegătorii care au Cuat 
parte la alegeri.

Aceste date, se spune în comu
nicatul (Comisiei electorale cen
trale, dovedesc că blocul popular 
al comuniștilor și celor fără de 
partid a repurtat o victorie de
plină în alegeri. Rezultatele defi
nitive ale alegerilor vor fi diate 
publicității de comisia electorală 
centrală la 19 martie.

la

Mitingul populației 
din Djakarta

— DJAKARTA 17 (Agerpres). 
— TASS transmite : Din iniția
tiva Frontului național de luptă 
pentru eliberarea Irianului de 
vest, la 16 martie a avut loc la 
Djakarta un mare miting al popu-' 
lației din capitala Indoneziei, 
care s-a desfășurat sub semnul 
condamnării hotărîte a clicii tră
dătoare de rebeli a lui Hussein- 
Șafruddin și sub semnul sprijini
rii politicii guvernului.

In orașul
BANGALORE 16 (Agerpres). 

— De la trimisul special al 
Agerpres :

Unul din cele mai frumoase 
locuri din Bangalore este parcul 
Lal-Bagh. Frumuseții 
naturale a parcului i s-a adăugat 
sîmbătă seară o iluminație și de
corare feerică în cinstea primu
lui ministru romîn și a persoa
nelor care îl însoțesc. Oaspeții 
au venit să ia parte, la întruni
rea cetățenească a locuitorilor 
din capitala Mysorelui. Marea 
sală de întrunire a „Casei de 
cristal“ din mijlocul parcului a 
răsunat de aplauzele numerosu
lui public care a salutat sosirea 
oaspeților. Au luat cuvîntul pri
marul orașului Bangalore. dl. 
Ramachandran. Salutînd în nu
mele său și al municipalității o- 
rașului Bangalore prezența în 
oraș a președintelui Consiliului 
de Miniștri al R.P. Romîne — 
primarul Ramachandran a spus : 
„Este o fericită coincidență fap
tul că R.P. Romînă a fost pro
clamată în 1947 — același an în 
care India și-a dobîndit inde
pendența. Tn problemele interne 
noi remarcăm că eforturile dv. în 
domeniile economic, 
cultural se îndreaptă 
struirea socialismului 
societăți în care nu va mai fi ex
ploatare.

După ce a vorbit apoi despre 
orașul Bangalore, primarul din 
Bangalore a rugat pe tovarășul 
Chivu Stoica să transmită po
porului romîn salutul și urările 
de bine ale locuitorilor orașului. 
După încheierea cuvîntării, pri
marul a dăruit președintelui Con
siliului de Miniștri al R.P. Ro
mîne o frumoasă casetă sculpta
tă, ca dar al cetățenilor capita
lei Mysorelui.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Chivu Stoica. După ce a mulțu-

lupta pentru libertate. Credința 
fermă a poporului indian și po
porului romîn în menținerea pă
cii și vederile lor în diferite pro
bleme internaționale au și avut 
ca rezultat o mai mare apro
piere a popoarelor și guvernelor 
noastre.

In încheiere primul ministru al 
statului Mysore a rugat pe tova
rășul Chivu Stoica să transmită 
poporului romîn urări de fericire 
și prosperitate din partea guver
nului și poporului din Mysore.

A luat cuvîntul apoi tovarășul 
Chivu Stoica.

„în decursul vizitei noastre în 
Bengalore — a spus tovarășul 
Chivu Stoica — am văzut o mul
țime de lucruri interesante oglin
dind munca pașnică constructivă 
a poporului indian, realizările 
sale pe tărîmul dezvoltării in
dustriei, științei și tehnicii, voin-

social șl 
spre con- 
și a unei

Bangalore
mit pentru primirea făcută, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Romîne a spus în conti
nuare: „Bangalore este încă o 
mărturie a muncii de construcție 
pașnică pe care o desfășoară po
porul indian, a progreselor pe ca
lea dezvoltării industriei proprii, 
temelie sigură a independenței 
sale naționale. După cum bine a 
subliniat în cuvîntul său dl. pri
mar, India și Romînia au multe 
puncte comune care le apropie 
și contribuie la întărirea priete
niei lor. In această ordine de 
idei un rol primordial îl are po
ziția constructivă a ambelor sta
te față de probleme de bază ale 
vieții internaționale. Aceste pro
bleme — așa cum subliniază și 
declarația comună romîno-india- 
nă semnată zilele trecute la Delhi ța sa de a-șf clădl’V viață mai 
— pot fi rezolvate în mod satis
făcător numai prin abordarea lor 
pașnică și prin tratative, fără a 
știrbi independența și suveranita
tea națiunilor. Apare astfel pe 
deplin firesc de ce R.P. Romînă 
și India susțin cu atita fermitate 
propunerile cu jprivire la o întîl
nire la nivel înalt, propuneri 
care se bucură de aprobarea u- 
nor mase tot mai largi în difa- 
rite țări ale lumii. Dacă in anu- 
mite state mai există cercuri in
fluente care preferă să manifes
te scepticism față de reușita unei 
asemenea întîlniri, ceea ce nu 
este de natură să înlesnească 
organizarea el, noi ne exprimăm 
încrederea că o asemenea întîl- 
nire poate să dea roade șl să co
respundă astfel speranțelor și 
așteptărilor omenirii iubitoare 
de pace“. In încheiere, tovarășul 
Chivu Stoica a făcut urări pentru 
întărirea prieteniei romîno-indie- 
ne și a păcii între popoare.

întrunirea s-a încheiat cu into
narea Imnurilor de stat ale RP. 
Romîne și Republicii India.

bună. Asemenea realități bucură 
sincer poporul nostru și pe toți 
prietenii poporului indian.

In țara noastră sînt urmările 
cu profundă simpatie manifestă
rile politicii de pace ale guvernu
lui indian. Este prețuit rolul con
siderabil al Indiei și al domnului 
prim-ministru Nehru personal în 
promovarea principiilor de coexis
tență pașnică, în apărarea păcii. 
Atașamentul Indiei ca și al tării 
noastre față de aceste principii, 
dorința vie a guvernelor celor 
două țări ca problemele interna-

rezolvarea „Tn ultima vreme uzina noastră 
a mai fost vizitată de personali
tăți străine de seamă, dar vizita 
dv. a căpătat pentru noi o semni
ficație deosebită. Domnul prim- 
minisfru romîn și ceilalți înalți 
demnitari au manifestat un mare 
interes pentru organizarea, utili
zarea și calificarea cadrelor în

ționale să-și găsească 
numai pe cale pașnică, prin tra
tative și înțelegere, găsește o pu
ternică expresie în sprijinul pe 
care îl acordă cele două țări pro
punerii cu privire la o întîlnire 
la nivel înalt, așa cum reiese din 
declarația comună romîno-india- 
ng semnată la Delhi.

în prezent, în condițiile crește- uzina noastră și mai ales pentru 
rii continue în lumea întreagă a 
curentului în favoarea unei ast
fel de întîlniri, perspectivele ca 
aceasta să devină realitate sînt 
tot mai favorabile. Considerăm 
că este o îndatorire a tuturor 
forțelor iubitoare de pace să-si 
dedice eforturile în vederea reali
zării acestui obiectiv“.

In încheiere, tovarășul Chivu 
Stoica a spus : „Sîntem încredin
țați că vizita pe care am făcut-o 
în orașul dv., contactele pe care 
le-am avut cu personalitățile de 
frunte din conducerea statului 
Mysore, aduc o contribuție la 
continua apropiere și adîncire a 
cunoașterii reciproce dintre po
poarele romîn și indian, la întă
rirea prieteniei lor în spiritul pă
cii și colaborării între popoare“.

Dineul a decurs într-o atmos
feră de caldă prietenie.

In dimineața zilei de 16 mar
tie tovarășul Chivu Stoica, Emil 
Bodnăraș, Avram Bunaciu și per
soanele' care îl însoțesc au pără
sit orașul Bangalore pentru a se 
îndrepta spre orașul Madras — 
capitala stalului indian Madras.

Alegeri generale
în Grecia

ATENA 17 (Agerpres). — A- 
genția Taniug relatează că re
prezentantul guvernului grec a 
declarat la 16 martie că între 4 
și 11 mai se vor ține alegeri ge
nerale în Grecia. De asemenea 
s-a anun(at că probabil, decretul 
de dizolvare a parlamentului va 
fi publicat la 24 martie. înainte 
de aceasta, parlamentul va 
dezbate textul noii legi electora
le, care a fost adoptat de comi
tetul parlamentar pentru aface
rile interne.

Dineu în cinstea tovarășului Chivu Stoica
BANGALORE 17 (De la tri

misul special Agerpres). — In 
seara de 15 martie, primul mi
nistru al statului Mysore, Nija- 
lingappa, a oferit în palatul gu
vernatorului din Bangalore un 
dineu în cinstea tovarășului 
Chivu Stoica, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Ro
mîne. La acest dineu au luat 
parte miniștri ai guvernului 
local, primarul orașului Banga
lore și alte personalități.

Luînd cuvîntul, primul mi
nistru Nijalingappa a spus prin
tre altele : „Am aflat cu bucurie 
că primul ministru al Indiei a 
acceptat invitația Excelenței 
voastre de a vizita în scurtă vre
me Romînia. Sîntem siguri că 
această vizită în frumoasa dv. 
țară va contribui la strîngerea 
relațiilor de prietenie dintre cele 
două țări ale noastre. După cum

probabil știți, poporul din My
sore a avut plăcerea să salute re
cent mai mulți distinși conducă
tori din diferite țări, reprezen
tând ideologii diferite, dar cu 
toții urmărind același țel, ace
lași obiectiv comun — îmbunătă
țirea nivelului de trai al omului 
de rînd — cu alte cuvinte, asi
gurarea unui grad mai ridicat 
al bunăstării pentru omenire. A- 
ceasta se poate realiza numai 
prin dezvoltarea colaborării eco
nomice între diferitele națiuni ale 
lumii pe baza egalității și res
pectului reciproc față je inde
pendența economică și politică a 
celuilalt stat, așa cum s-a sub
liniat în declarația comună sem
nată recent la Delhi de dumnea
voastră și rfe primul nostru mi
nistru. Cele două țări ale noa
stre, a spus el în continuare, au 
suferit și au făcut sacrificii în

In orașul Madras
vinge că pulsul Indiei de azi 
bate puternic în noile sale con
strucții industriale. Una din a- 
cestea, pe care oaspeții romîni 
au vizitat-o luni dimineața, este 
uzina de construcții de vagoane 
de la Perambur, cam la 10 kilo
metri de Madras — complex de 
hale imense, de școli și locuințe 
muncitorești, și care este una 
din realizările primului plan cin
cinal indian.

Tovarășii Chivu Stoica, Emil 
Bodnăraș și Avram Bunaciu au 
fost primiți de conducătorii uzi
nei în clădirea principală împo- 
dobită festiv. Oaspeții au ascultat 
întîi explicațiile directorului .admi
nistrativ Sadagopan, care a ară

tat că uzina, a cărei construcție 
a început în 1952, a livrat pri
mul vagon în 1955, în ziua de 2 
octombrie, ziua în care poporul 
indian sărbătorește nașterea lui 
Gandhi,

Oaspeții romîni au vizitat apoi 
principalele secții ale uzinei și 
mica colonie muncitorească care 
numără 450 de locuințe. După a- 
ceea oaspeților li s-a oferit un 
ceai, la care, într-o atmosferă 
caldă și prietenească, au avut o 
discuție cu conducătorii uzinei 
despre cele văzute în cadrul vi
zitei în uzină.

Mulțumind înalților oaspeți ro
mîni pentru vizita făcută, direc
torul uzinei Sadagopan, a spus :

MADRAS 17 (de la trimisul 
special Agerpres).

La Madras, care-și oglindește 
de veacuri frumusețea veche și 
mereu nouă în apele golfului 
Bengal, au sosit la 16 martie, 
contTnuîndu-și vizita de prietenie 
în India, tovarășul Chivu Stoica, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Romîne, împreună 
cu tovarășii Emil Bodnăraș, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri și Avram Bunaciu, mi
nistrul Afacerilor Externe.

Pe aeroportul orașului, pavoa
zat sărbătorește cu bogate arcade 
de flori și cu steaguri romînești 
și indiene, oaspeții au fost 
întîmpinați de către guvernato
rul statului Madras, Medhi, și de 
primul ministru al statului, Ka- 
maraj. După intonarea imnurilor 
de stat ale Republicii Populare 
Romîne și Republicii India, înal- 
ții oaspeți au trecut în revistă 
garda de onoare, îndreptîndu-se 
apoi la reședința ce le-a fost re
zervată.

Oaspeții romîni au făcut prima 
lor vizită în oraș la Muzeul de 
Stat și Galeriile de artă — care 
se află în centrul orașului — și 
care, alături de Universitatea 
creată încă în 1857 și de Obser
vatorul astronomic, 
monumente culturale de seamă 
ale Madrasului.

Oaspeții romîni s-au putut con-

gradul de folosire a noilor cuce
riri ale tehnicii. Acest lucru ne 
umple inimile de dragoste pentru 
acești prieteni dragi și ne stimu
lează în activitatea noastră“.

In aplauzele celor de față, di
rectorul uzinei a oferit în dar to
varășului Chivu Stoica un vagon 
în miniatură.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Chivu Stoica, președintele Con
siliului de Miniștri al RP. Ro
mîne, care a spus printre altele : 
„Frumoasa dv. uzină și primirea 
pe care ne-ați făcut-o ne-au im
presionat profund. Aceasta mal 
ales că și eu am pornit de ja o, 
asemenea uzină, muncind ca tî
năr. Desigur e mult de atunci, dar 
aici am simțit parcă cum renaște 
in mine mindria de a fi construc
tor“. Aplauze puternice au salutat 
aceste cuvinte ale primului mi
nistru romîn.

In continuarea cuvîntului său, 
tovarășul Chivu Stoica i-a felici
tat pe muncitorii, tehnicienii și in
ginerii uzinei pentru buna orga
nizare a muncii și tehnologia 
înaltă pe care o folosesc și și-a 
exprimat convingerea că folosi
rea deplină a capacității de pro
ducție a uzinei, la care se adaugă 
calificarea și entuziasmul lucră
torilor vor face ca producția să 
crească șl mai mult. „India — a 
spus în încheiere tovarășul Chivu 
Stoica — are nevoie de o mare 
dezvoltare industrială și de valo
rificarea marilor resurse de care 
dispune. Vă urăm din toată ini
ma o asemenea dezvoltare, căci 
ea va ridica nivelul de trai al 
poporului indian și va asigura 
independența deplină și trainică 
a Indiei“.

Ziarele de duminică au făcut 
cunoscută o nouă propunere so
vietică, de o mare importanță 
pentru stabilirea relațiilor norma
le între state și care constituie. în 
același timp, o problemă ce tre
buie să figureze pe agenda viitoa
rei întîlniri la nivel înalt.

Grija pentru ocrotirea viitoru
lui omenirii, pentru evitarea în
trebuințării noilor cuceriri ale 
științei în scopul distrugerii și 
uciderii, stă la baza noii propu
neri sovietice în problema inter
zicerii folosirii spațiului cosmic în 
scopuri militare, 
lor militare de 
pe teritorii stră
ine și colabora
rea internațio
nală în dome
niul studierii 
spațiului cosmic.

Primul pas, în 
lui de încredere 
colaborări internaționale rodnice, 
este, cum s-a subliniat de nenumă
rate ori realizarea unei înțelegeri 
asupra interzicerii armei nucleare 
și. îndrumării celor mai noi cuce
riri ale științei și tehnicii pe fă
gașul folosirii lor pașnice, spre bi
nele oamenilor.

înfăptuirea unei astfel de înțe
legeri și lichidarea primejdiei u- 
nui nou război mondial și crearea 
condițiilor necesare studierii în 
comun a forțelor necercetate ale 
naturii, inclusiv a cercetării spa
țiului cosmic. O astfel de înțele
gere ar deschide căile unei vaste 
colaborări internaționale in lupta 
pentru învingerea unor mari cala
mități naturale, pentru declanșa
rea luptei împotriva deșerturilor 
fierbinți sau înghețate.
Referindu-se la problemele ce-ar 

putea fi discutate la o conferință 
la nivel înalt președintele Eisen- 
hower a recomandat să se abor
deze și încetarea folosirii spațiu
lui cosmic în vederea experimen
tării rachetelor destinate scopuri
lor militare precum și încetarea 
producției acestei arme care pre
vede folosirea spațiului interpla
netar.

Cercetînd mai atent această pro
punere se poate vedea că se ur
mărește doar interzicerea rachete
lor balistice intercontinentale, cu 
alte cuvinte, se cere scoaterea ca
napelei, adică interzicerea vehico- 
lului și nu a încărcăturii. Pericu
loasă nu este racheta care deschi
de căi largi cercetării spațiului in
terplanetar, ci eventuala încărcare

lichidarea baze-

comentariul!

crearea clini Mu* 
propice unei

a rachetei cu arme atomice și eu 
hidrogen. Primejdios nu este ve- 
hicolul, ci încărcătura. Prin urina
re interdicția trebuie să se refere 
la armamentul nuclear.

Ridicînd problema interzicerii 
folosirii spațiului cosmic în sco
puri militare, este limpede că 
S.U.A. tinde ca prin realizarea a- 
cesteia să îndepărteze de ele con, 
tralovitura prin spațiul cosmic, 
păstrînd în același timp, în mîis 
nile lor numeroasele bazo milita
re de pe teritoriile străine desti-' 
nate unui atac nuclear împotriva 
Uniunii Sovietice. Pe ce parte e 

întoarsă proble
ma, se revine 
mereu, la ace
lași punct, cei 
principal, arma« 
mentul* nuclear. 

Cu această problemă trebuie în
ceput. E nevoie să se găsească un 
asemenea mod de rezolvare a pro
blemei care să asigure în egală 
măsură securitatea S.U.A., a Uni* 
unii Sovietice și a tuturor state
lor. '

Tocmai pentru a asigura într-o 
măsură cît mai largă securitatea 
tuturor statelor și dezvoltarea co
laborării internaționale în dome
niul cercetării spațiului cosmic în 
scopuri pașnice. Uniunea Sovieti
că a propus ca într-un acord inter
național să se includă printre pre
vederi :

— Interzicerea folosirii spațiu
lui cosmic în scopuri militare,

— Lichidarea bazelor militare 
străine de pe teritoriile altor state;

— Instituirea 
a unui control 
respunzător,

— Crearea
O.N.U. pentru colaborarea inter
națională în domeniul studierii 
spațiului cosmic.

Punînd degetul pe rană, gu
vernul sovietic arată deschis in
fluența unor factori și accentuează 
îucă odată că o securitate depli
nă a întregii omeniri cît și dez
voltarea unor relații normale în
tre state nu se poate obține decît 
prin interzicerea folosirii și expe
rimentării armamentului nuclear. 
De aceea este util ca viitoarea 
conferință la nivel înalt să aborde
ze și să adopte măsuri în această 
privință, întrucît dezarmarea și 
mai ales armamentul nuclear a de. 
venit problema principală, arză
toare a omenirii.

în cadrul O.N.U« 
international co

unui organism al

MIRON ALDEA

constituie

(Urmare din pag. l-a)

treprinderile din Kladno. Nimic 
n-o deosebește vizual de aspectul 
celorlalte mine. Aceleași tonuri 
cenușii, același praf de cărbune 
acoperă totul. Și totuși, mina a- 
ceasta se deosebește de multe al
tele. Pînă acum doi ani era una 
dintre cele mai puțin rentabile pe 
întreaga industrie carboniferă a 
Cehoslovaciei. In trimestrul IV 
i s-a decernat drapelul de fruntașă 
pe țară.

Desigur, evoluția acestei mine, 
în ultimii 2—3 ani este rezulta
tul muncii întregului colectiv al 
minei ; dar un mare merit revi
ne organizatorilor și însuflețitori- 
lor săi, comuniștii.

Atita știam despre 
menii ei înainte de a 
și numai din 
Rezabek.

Vizita mea 
o discuție în 
lui. Interiorul 
racterizează : 
folosește : destul de mică — nu 
măsoară mai mult de patru 
patru metri — mobilată cu 
masă de scris — destul de mică 
și ea — pe care-și fac loc un tel- 
cafon cu tabloul său de butoane, 
un telefon, un magnetofon și o 
mapă de scris, tn dreptul ferestrei 
un rastel de lemn plin de ghivece 
cu flori. La peretele din fund o 
masă ceva mai mare și 
scaune. Din tavan atîrnă o lampă 
electrică. Pe jos — linoleum, cu
rat, strălucitor. Nu-mi amintesc 
dacă pe pereți erau tablouri. Dacă 
ar fi fost aș fi notat.

Iată totul, simplu, modest, ief
tin. Mi-amintesc că am zis :

— Nu pare a fi de loc comod 
aici.

Și pentru că o rugasem pe to
varășa Otrubova să traducă totul 
— fără excepție — ea și-a făcut 
datoria.

Știți ce mi-a răspuns directorul? 
Iată :

— Aici totul trebuie să fie 
perfect util și economic pentru 
muncă și în măsura aceasta totul 
este și comod. Restul comodități- 
lor, acasă...

Din laconismul acestui dialog, 
poate că ați fi tentați să credeți 
că directorul acestei mine și cei
lalți conducători ' ai ’ el, aici de 
față, sînt personaje ultra so
bre, aspre, dacă vreți voit austere. 
Dacă pînă în cele din urmă vi se 
vor părea așa, aceasta nu va în
semna decît că semnatarul acestor 
rînduri nu s-a priceput să vi le 
înfățișeze așa cum Unt, bogați la 
suflet prin toate preocupările lor 
omenești de muncă și de viață,

mină și oa- 
intra în ea, 

spusele redactorului

acolo a început cu 
cabinetul directoru- 

l acestei încăperi, ca- 
succint pe cel ce-o

fermecători în relațiile cu oame
nii, pricepuți și modești, poate 
prea modești. Această din urmă 
apreciere vi s-ar putea părea for
țată dar ea corespunde pe deplin 
realității, lată, am stat de vorbă 
cu oamenii aceștia cîteva ore. Am 
discutat cele mai diferite aspecte 
tehnice, economice și sociale ale 
muncii lor de conducere și ale 
colectivului minei în ansamblu. 
Îmi dădeam seama că o contribu
ție dintre cele mai substanțiale la 
obținerea marilor succese ale a- 
cestui colectiv, o dăduseră tovară
șii din conducerea minei, directo
rul ei, tov. Ferdinand Rosenberg, 
secretarul de partid, tov. Rakosnik 
Holdrich și Masek Petru, vicepre
ședintele organizației CS.M. din 
mină. Am încercat adesea să 
împing discuția astfel incit 
să-mi spună ceva și despre ei, 
despre meritele lor. De la ei insă 
n-am aflat nimic sau aproape ni
mic în acest sens. Intîmplarea, a-

lemn, ceea ce sporește foarte mult 
gradul de securitate a muncii în 
mină ; că la ieșirea din cele două 
puțuri ale minei — puțul „Ne- 
jedly" și puțul „G-ral Svoboda" 
— minerii dispun de instalații 
mari, colective, de ultra-violele ; 
în fine, cîte alte lucruri intere
sante nu s-ar putea spune despre 
dotarea și organizarea muncii a- 
cestei mine.

Dar toate acestea nu sînt ca
racteristicile exclusive ale acestei 
mine. Asemenea condiții de mun
că și de viață sînt in cele mai 
multe mine cehoslovace.

Ceea ce este caracteristic pentru 
acest colectiv, este grija deosebită 
pentru om, legătura strinsă dintre 
conducătorii lui și restul colecti
vului, relațiile profund omenești, 
socialiste dintre membrii acestui 
colectiv, încrederea reciprocă.

— Fără încredere nu poți să 
trăiești între oameni, nu poți să 
muncești bine, viața devine grea

La începutul activității sale de 
director, comunistul Rosenberg și-a 
făcut într-o zi obișnuita lui vizită 
la căminele tineretului de pe lingă 
întreprindere. Află de la tinerii 
căminiști că C. S. M. (organizația 
de tineret) organizează un mare 
campionat de tenis de masă pe. 
întreaga mină. Unii tineri se și an
trenau. Nu i-a trebuit mult direc
torului să se încălzească la acea
stă idee. Ba pe loc a cerut fi el 
o paletă fi a schimbat cîteva mingi 
cu unul dintre tinerii jucători. Se 
povestește fi acum cu cită stingă- 
cie lovea mingea. Din respect pen
tru funcție, tinerii abia își abți
neau rîsul, căci era ceva foarte 
hazliu în mișcările și în eșecurile 
directorului. încercarea părea com
promisă și amenința să capete ca
racter comic. In ciuda tuturor 
așteptărilor, la capătul primelor 
sale eforturi de jucător de tenis de 
masă, directorul îi rugă pe tineri 
să-l înscrie și pe el în campionat.

vînt după literatura de scandal de 
pe vremuri, după romanele poli
țiste pline de asasinate învăluite 
în 
In 
au 
ric 
Za 
aveau mare trecere la tineri. Or
ganizația C. S. M. făcea tot ce 
putea — fi de cele mai multe ori 
cu succes — pentru a cultiva gu
stul tinerilor pentru literatură 
bună. Dar ca peste tot fi acolo 
au existat îndărătnici în stare să 
se declare de acord cu punctul de 
vedere al majorității în această 
chestiune pentru ca pe ascuns să 
continue să-și autootrăvească con- 
ftiința fi să-fi piardă vremea cu 
consumul rodokasturilor. Avem de- 
ăștia și pe la noi, le cunoașteți 
speța, așa că nu-i nevoie să in
sist.

Intîmplarea a făcut ca o dală, 
un tînăr să fie, desigur fără voia

mister pînă la ultima pagină. 
Cehoslovacia, asemenea romane 
fost botezate cu numele gene- 
de „rodokasturi". Intr-o vreme 
mina „Nejedly“, rodokasturile

pe
o

cîteva

LA GENEVA

Vernisajul Expoziției de artă 
populară romînească

GENEVA 17 (Agerpres). —
Tn seara zilei de 14 martie la 

Geneva a avut Ioc vernisajul Ex
poziției de artă populară romi- 
nească, la care au fost de fafă 
peste 200 persoane. După cuvin- 
tul de salut rostit de vlcepreșe-

Un director comunist (i)
și noua generație de
desea darnică, mi-a venit în aju
tor.

Aș putea să vă comunic multe 
date interesante despre organiza
rea și dotarea acestei mine și a 
altora din Republica Cehoslovacă. 
Aș putea să vă comunic că în a- 
ceastă mină 
zată aproape 
la sută, mai 
ții, care cer 
muncă și un 
putea să vă spun că directorul și 
oricare conducător subordonat din 
mină poate să cunoască în fiecare 
clipă situația producției în orice 
punct al minei cu ajutorul unui 
vast sistem, automat-electric, 
înfățișează pe panoul central gra
ficul operativ și dinamic al 
fășurării muncii în mină ; sau că 
electrificarea uneltelor este ten
dința principală în mecanizarea 
muncilor de abataj ; sau că aici 
există proporțional un funcționar 
administrativ la 62 salariați care 
lucrează în producție; sau un teh. 
nician de înaltă calificare la fie
care 13 muncitori calificați ; sau 
că galeriile de lucru sînt armate 
cu scuturi metalice și căptușite cu

munca este mecani- 
în proporție de 100 
ales la acele opera- 
un mare volum de 
mare efort fizic. Aș

care

des-

fi apăsătoare — spunea tovarășul 
Rosenberg, desigur cu conștiința 
că nu spune un lucru nou dar cu 
siguranță cu conștiința că a adău
gat noi temeiuri acestui adevăr, și 
prin munca lui..

Comuniștii de aici se disting nu 
numai prin buna organizare a 
muncii in mină ci mai ales prin 
munca lor de educare a oameni
lor, a tinerilor în special, prin 
arta de a uni oamenii, de a-i lega 
sufletește în lupta pentru țelul co. 
mun.

In această luptă — personali
tatea comunistului director Ferdi
nand Rosenberg, mi se pare că s-a 
detașat în mod deosebit.

Vă voi povesti citeva crîmpeie 
din această luptă, adunate aproa
pe întîmplător..

Campion de tenis 
de masa

Se întîmplă adesea ca faptele 
aparent mărunte să poarte semni
ficații profunde și să determine 
schimbări importante în viața oa
menilor, în părerile lor.

mineri
Vă închipuiți că cererea lui n-a 
stîrnit mai puțin haz. Da’ mă rog, 
dacă vrea directorul

Antrenamentele au durat cîteva 
săplămîni. Se părea că directorul 
are prea puțin timp, ba chiar de
loc, pentru ele. Dar se părea nu
mai. In puținul lui timp liber, di
rectorul învăța și se antrena 
in particular. Și iată că au so
sit și zilele campionatului. Din 
tot ce-ați aflat pînă acum, nu-i 
greu — de sigur — să ghiciți 
cine a cîștigal titlul de campion : 
directorul. A fost o mare surpriză 
pentru toată lumea. Și, această 
surpriză a lăsat urme adinei în 
părerile tinerilor despre direc
tor, de astădată despre directorul 
lor, comunistul Ferdinand Rosen
berg.

Nu credeți că astfel de fapte, îi 
leagă pe oameni intre ei, îi apro
pie, îi unesc, îi investesc cu o 
nouă încredere?

Ajutor neașteptat
Și în Cehoslovacia, ca fi pe la 

noi, mai sînt tineri care se dau în

lui, în situația aceea, gazda unui 
musafir neașteptat — directorul— 
tocmai într-un moment în care 
lectura unui rodokost îl absorbise 
cu totul. El însuși a povestit mai 
tirziu intîmplarea. Se aștepta la 
o dojană aspră, se 
să fie citat în public 
exemplu rău, mă rog 
tepta ca 
atragă ironia și sarcasmul 
varășilor săi de muncă. Dar nu s-a 
petrecut nimic din toate acestea. 
Dimpotrivă. Tovarășul Rosenberg 
s-a așezat alături la masă și-a în
ceput o scurtă discuție prietenea
scă:

— Dragul meu, la urma urme
lor fiecare e liber să citească ce-i 
place. Și de vreme ce citești rodo
kasturi cu atita patimă nu mă în
doiesc că-ți plac. Așa-i ?

— Da!... Sînt distractive!... răs
punse lînărul cu îndoială, aștep- 
tind să vadă ce va urma.

— Și ai timp destul pentru pa
siunea asta? — a întrebat directo
rul pe tonul cel mai serios pa
sibil.

— Nu prea... așa, din cînd in

aștepta 
ca 
se 

intîmplarea aceea să-i

cînd... știți... nici nu se prea gă
sesc ușor...

— Se rezolvă dragul meu, se 
rezolvă — și zicînd acestea, di
rectorul chemă la el pe admini
stratorul căminului.

— Te rog să-mi faci rost ime
diat de 10 kg. de rodokasturi din 
cele mai de soi, adică din cele 
mai teribile... am mare nevoie...

Administratorul, bănuind despre 
ce putea fi vorba, a procurat 
foarte operativ cantitatea de rodo
kasturi cerută de director. Acesta 
din urmă i-a dăruit-o tînărului cu 
pricina — bine înțeles între pa
tru ochi, discret, și i-a spus.

— Ia-le băiete. Sint ale tale 
toate. Și, ca să ai timp să le citești 
te scot din producție cîteva zile. 
Aranjez eu chestia asta... Cind ter
mini de citit să-mi faci o vizită... 
Să ne vedem cu bine! i-a spus di
rectorul și și-a văzut de treabă.

Tînărul nostru nu mai știa ce 
să creadă. Da, mă rog, dacă însuși 
directorul i le-a dăruit, de ce să 
nu profite de-un asemenea noroc? 
Nu mai văzuse în viața lui — de 
altfel destul de puțin virstnică — 
atitea rodokasturi la un loc. Și s-a 
apucat cu sîrg să le citească, l-ar 
fi trebuit măcar o săptămînă ca 
să le dea gata. A trecut o zi, au 
trecut două zile. Directorul însă 
știa să aștepte cu răbdare și încre
dere. In fine, cînd nu epuizase 
încă nici un sfert din cele 10 kg. 
de rodokasturi, tînărul îl rugă te
lefonic pe director să-l 
Și l-a primit imediat.

*— Ei? l-a întîmpinat
Tînărul restitui cele 

vechituri:
— Poate să mai aveți nevoie și 

pentru alții. Eu unul, m-am sătu
rat pînă peste cap de ele. M-am 
lecuit. Vă rog să-mi dați voie să 
lucrez — spuse el vădit rușinat 
dar cu toată convingerea.

Oare ce a avut darul să-l lecuia
scă pe tînărul nostru de „pasiu
nea" aceea ? Oare numai calitatea 
evident proastă a rodokasturilor? 
Cu siguranță că nu numai acea
sta și nu în primul rînd aceasta, 
încrederea directorului în posibili
tatea lui de înțelegere i-a stimu
lat înțelegerea. Maniera directoru
lui de a-l ajuta să înțeleagă, l-a 
impresionat profund. Așa cum mai 
tîrziu, i-a impresionat și pe alții, 
atunci cînd el însuși și-a povestit 
pățania.

dintele Consiliului administrativ 
al orașului Geneva. Dumitru Ol. 
teanu, ministrul R.P.R. in Elve
ția, a subliniat intr-o scurtă cu- 
vintare necesitatea dezvoltării 
relațiilor culturale între R.P.R. 
și Elveția și a mulțumit autori
tăților din Geneva pentru ospita
litatea oferită. La vernisaj au 
participat numeroase personali
tăți politice și culturale, ca : 
Charles Cornu, procuror general. 
Victor Maercy, vicepreședinte al

recției pentru organizați) Inter
naționale din Departamentul po
litic al Elveției, d-na D. Lobsl- 
ger-Delenbach, directoarea Mu
zeului etnografic Henri Gagne- 
bin, directorul Conservatorului 
din Geneva, precum și atașați 
culturali și de presă al unor mi
siuni diplomatice.

Oaspeții și-au exprimat admi
rația față de frumusețea și bo
găția de culori a obiectelor pre- 

Marelui Consiliu al 'cantonului zentate in cadrul Expoziției de 
Geneva, Stener, adjunct al di- artă populară romînească.

La Stockholm

Conferința internațională a tineretului

la

STOCKIIOLM. — Comitetul 
suedez pentru organizarea fes
tivalurilor internaționale ale 
tineretului comunică într-o de
clarație pentru presă că
sfirșitul lui martie la Stock- 
holm va avea loc o conferință 
internațională a tineretului la 
care vor participa aproximativ 
200 de delegați din circa 70

de țări, printre care un mare 
număr din America de sud, A- 
frica și Extremul Orient. Con
ferința tineretului va discuta 
planul organizării celui de-al 
7-lea Festival Mondial al Ti
neretului, va stabili unde și 
cind va avea loc, precum fi 
programul festivalului.

primească.

directorul.
10 kg. de
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CAIRO. — La 15 martie s-a 
deschis Ia Cairo tn sălile Asocia
ției inginerilor egipteni o expoziție 
de material didactic, organizată de 
Ministerul Invătămtntulul șl Cul
turii șl Institutul Romîn pentru 
Relațiile Culturale cu Străinăta. 
tea tn colaborare cu Ministerul 
Invățămîntului al Republicii Arabe 
Unite.

DJAKARTA 17 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt «al armatei 
indoneziene a declarat că trupele, 
guvernamentale au reocupat lo
calitatea Sri-Siak-Intrapura de 
pe rîul Siak. Prin ocuparea aces
tui punct și a altor puncte, gu
vernul a stabilit controlul deplin 
asupra regiunii dintre Pakanburu 
și litoralul de est al Sumatrei 
centrale-

MOSCOVA.
Statelor Unite 
R. Scammon, 
H. Donovan, i_ __ ______
„Fortune", care se află în U.R.S.S. 
pentru a cunoaște modul cum se 
desfășoară campania electorală și 
alegerile pentru Sovietul Supiein 
al U.R.S S., au cerut Iul N. S. 
Hrușclov, prlm-secretar al C.C. al 
P.C U.S., să.l primească pentru a 
avea o convorbire. La 17 martie, 
N. S. Hrușclov a primit pe R. 
Scamnaon, C. Black șl H. Dono
van, și a avut o convorbire cu el.

— Reprezentanții 
! ale Amerlcii, prot. 

prof C. Black șl 
redactor al ziarului

ULAN BATOR. - La 17 martie 
s-a deschis la Ulan Batop Con
gresul al Xiil.lea al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol. La 
lucrările congresului participă 
peste 600 de delegați.

STAS 3453 - S3

ROMA 17 (Agerpres). —
La 17 martie, Președintele Re

publicii Italiene, Gronchl, a anun
țat printr-un decret special dizol
varea ambelor camere ale parla
mentului Italian — Camera depu- 
taților șl Senatul. Termenul îm
puternicirii actualei Camere a de- 
putațllor a expirat. Nu se arată 
însă care este motivul dizolvării 
Senatului, al cărui termen de îm
puternicire expiră abia în 1959.

Un satelit american 

de... 1 kilogram

WASHINGTON 17 (Agerpres). 
Un^ comunicat oficial dat publi
cității la centrul de experimen
tare a rachetelor de la Cap Ca
naveral anunță că în dimineața 
zilei de 17 martie a fost lansat 
un satelit artificial al marinei 
americane purtat de o rachetă 
„Vanguard". Satelitul a intrat in 
orbită. Acest al doilea satelit a- 
merican intrat pe orbită nu cîn- 
tărește decît 1,460 kg, în timp ce 
primul satelit american „Explora
tor" cîntărește 13 kg. Diametrul 
celui de al doilea satelit ameri
can este de 16 cm. Se știe că 
cei doi sateliți sovietici lansați 
în toamna anului trecut cîntăresc 
83,600 kg și respectiv 508,300 kg.


