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Izvoare de economii
la îndemîna

Conferințe regionale 
de partid

tinerilor mecanizatori
De curînd la S.M.T. Ivă- 

nești a avut loc o consfătuire 
organizată de Comitetul regional 
de partid și Sfatul popular re
gional Ploești. La consfătuire au 
luat parte cadre din conducerea 
Direcției Generale S.M.T. a Mi
nisterului Agriculturii, activiști 
ai comitetului regional de par
tid, ai comitetului regional 
U.T.M. și ai Sfatului popular re- 
gional Ploești, direc
tori, organizatori de 
partid, ingineri me
canici, secretari ai 
organizațiilor de ba- 
ză U.T.M. și meca- 
,nizatori fruntași din 
toate Stațiunile de 
Mașini și Tractoare 
din regiunea Ploești. 
Consfătuirea a avut 
ca scop analizarea 
activității S.M.T. din 
regiune pe anul 1959 
și măsurile ce trebuie luate pen
tru realizarea și depășirea pla
nului pe acest an.

Raportul prezentat de servi
ciul regional S.M.T., coraportul 
bănci» regionala- de sfat Ploești, 
cit și discuțiile purtate au scos 
în evidență o seamă de rezultate 
bune, precum și o serie de lip
suri din activitatea S.M.T.-uri- 
lor din regiunea Ploești in anuL 
1959. Astfel, planul de producție 
pe anul trecut a fost depășit pe 
regiune cu 26.9 procente, toate 
S.M.T.-urite — în afară de Pa
dina — indeplinindu-și planul 
pe campanii agricole. Prețul de

cost pe hantru a fost redus cu 
aproape 29 de lei, obținîndu-se 
pe regiune aproximativ 9.000.000 
lei economii.

Raportul șj discuțiile purtate 
au dezvăluit și o serie de lipsuri 
din pricina cărora S.M.T.-urile 
din regiune n-au obținut rezul
tate pe măsura posibilităților re
ale de care dispun. Consfătuirea 
a arătat că cele nui mari lip-

însemnări pe marginea 
consfătuirii regionale 

de la S. M. T. 
Ivănești-Pioești

suri au constat în nefolosirea ra
țională a întregului parc de ma
șini și tractoa.-e (496 tractoare 
nu șî-au îndeplinii planul pe 
1959), în reparații de proastă 
calitate și folosirea nejudicioasă 
a orelor de muncă. Dacă n-ar fi 
exis at asemenea lipsuri ci și 
altele. in 1959 S.M.T. din regiu
nea Ploești ar fi realizat circi 
100.000 de hantri în plus și s-ar 
fi economisit pe lingă cei 
9.000.000 lei încă 3.500.000 lei.

două brigăzi de mecanizatori. 
Scopul lor a fost de a fi colec
tive de muncă mod=4. Au reușit 
ele să-și însutească această ca
litate ? Da ! Cum ? In primul 
rind. am constituit la aceste 
brigăzi grupe U.T.M. E> au ur
mărit îndeaproape planul de pm. 
d icțîe a! fiecărui trac .or. băp- 
tâmînal, am ținut scarte con
sfătuiri de producte. Vagoane- 

le-dorm?!or au fost 
înzestrate cu cărți și 
broșuri și zilnic s-au 
afișat la gazetele de 
perete cîteva rînduri 
despre „fruntașul zi
lei" pe brigadă.

Grupele U.T.M. au 
acționat de 
nea imediat 
îndreptarea 
lor. Bunăoară, 
din 
îndeplinea norma în- 

Seara, grupa U.T.M. 
un fel de lecție pr c-

aseme- 
pentru 

codași- 
unul 

tractoriști nu-și

tr-o zi. 
organiza 
tică. Tractoristul codaș se urca 
pe tractor și arăta cum întoarce 
tractorul la capătul brazdei. Da 
aici rezulta că el fă?ea ture 
mari, în loc să întoarcă tracto
rul mai în scurt: pierdere de 
timp, combustibil consumat în 
plus. Apoi, ceilalți îl întreb u 
pe cel în cauză, pe ce drum s-a 
deplasat la tarlaua respectivă, 
de cite ori s-a dus după apă

în zilele de 12-13 martie au 
avut loc conferințele regionale 
de partid Cluj, Timișoara, lași, 
București, Ploești, R-A.M.

La lucrările conferinței regio
nale de partid Quj Cu partici
pat tovarășii Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, Nicolae Cecușescu, 
Lecnte Răutu ; la conferința re
gională de part’d Timișoara — 
tovarășul Chivu Stoica ; la re- 
aunoa lași — tovarășul Emil 
Bodnăraș : lo reg’unea Bucu
rești - tovarășul Alexandru 
Moghioroș ; ’ia reg’unea Ploești
- tovarășul Dumitru Ccliu ; la 
Reg’unea Autonomă Maghiară
- tovarășul Leontin Sălăjan.

In cadrul conferințelor dele-

gații au dezbătut dările de sea
mă ale comitetelor regionale de 
partid cu privire la activitatea 
desfășurată în 1959 și sarcinile 
ce revin organelor și organiza
țiilor de partid în 1960 pentru 
traducerea în viață a hotăriri- 
lor Plenarei C.C. al P.M.R.
3-5 decembrie 1959.

Conferințele regionale 
partid au ales delegați la
de-al treilea Congres ol Parti
dului Muncitoresc Romin.

Conferințele regionale 
partid au prilejuit o puternică
manifestare a hotăririi membri
lor de partid și a tuturor oa
menilor muncii de a înfăptui 
politica leninistă a partidului.

din

de 
cel

de

Concertul tinerilor muzicieni

-- •--
Folosirea rezervelor 

și resurselor interne— 
izvorul economiilor

NICOLAE BARBU

(Continuare în pag. 3-a)

Educația muzicală a ele
vilor constituie o preocupare 
permanentă a organizației de 
bază U.T.M. de la liceul 
„Unirea" din Turnu Măgu
rele^ Din inițiativa organiza
ției de bază U.T.M., a fost 
inițiat in școală un cerc al 
tinerilor muzicieni. Cu ajut o. 
rul profesoarei de muzică 
elevii au învățat să cînte la 
muzicuțe, vioară, acordeon și 
ghitară. Direcțiunea școlii 
sprijină activitatea cercului. 
Astfel școala a fost înzestra
tă cu un magnetofon, un te
levizor, o stație de radio am
plificare, discuri In cercul 
tinerilor muzicieni se prezin
tă expuneri despre viața și

opera marilor compozitori cu 
exemplificări pe bandă de 
magnetofon.

Formația de muzică popu
lară și ușoară a cercului mu
zical din liceul „Unirea1* a 
prezentat zilele acestea in sa
la mare a Casei raionale de 
cultură din localitate un spec, 
tacol muzical. Cei peste 500 
de spectatori. iubitori de 
muzică au răsplătit prin vii 
anlauze interpretarea plină 
de vioiciune a cîntecelor 
populare și de muzică ășoară 

ântăreți a-de către 
maiori.

tinerii

1ANA
activist

M1LLY
cultural

Tin fi na muncitoare fruntașă Pe
na Constanța de la întreprinde
rea de parfumurl „Macul Roșu“ 

din Capitală.

Fotei AGERPRES

Au luptat oare suficient me
canizatorii din regiunea Ploești 
pentru ca în 1959 să descopere 
și să folosească toate rezervele 
și resursele interne de care dis
pune fiecare stațiune în parte ? 
Au folosit oare organizațiile 
U.T.M. din S.M.T.uri energia și 
priceperea tinerilor mecanizatori 
de a astupa toate canalele prin 
care se scurg nenumărate surse 
de economii ? lată întrebări pe 
care le-a ridicat consfătuirea și, 
la care, din păcate nu toți par- 
ticipanții au putut da un răspuns 
pozitiv.

S.M.T. Stîîpu — a spus Ște
fan Mocanu, secretarul organi
zației de bază U.T.M. de aid — 
e fruntaș pe regiune. In anul 
1959 noi am depășit planul cu 
49 de procente. Față de 360.000 
lei cît aveam planificat am ob
ținut 1.241.244 lei economii. Cum 
au contribuit tinerii mecaniza
tori la acest succes ? Trebuie 
să spun mai întîi că organizația 
U.T.M. a primit un sprijin pu
ternic din partea organizației de 
partid, a comuniștilor. La înce
putul anului 1959 am înființat

O fabrică de preparare 
a betonului la Reșița

Zilele acestea Ia Reșița a în
ceput montarea instalațiilor unei 
fabrici de preparare a betonului. 
Fabrica va avea o capacitate a- 
nuală de circa 35.000 mc de be
ton. Principalele instalații și a- 
gregate ale acestei noi unități 
sînt primite din Uniunea Sovie
tică. Cu ajutorul lor, întregul 
flux tehnologic va fi mecanizat, 
asigurîndu-se prepararea

betoane de calitate superioară. 
Alături de această fabrică se va 
construi un siloz cu o capacitate 
de peste 3000 tone de beton.

Noua fabrică de betoane din 
cadrul întreprinderii de construe, 
ții metalice și montaj va asi
gura buna aprovizionare cu be
ton a șantierelor de construc
ții industriale de la Reșița.

(Ager preș)

Pe aleile Cișmigiulul, Ia curățatul copacilor

Foto: N. STELORIAN
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lată-1 pe maistrul loan Pătroșcu, șeful de brigadă Chlru Aurel, șl lucrătorul Vilcov Miluță d> 
secția strungărie a Fabricii de rulmenți din Bîrlad discutînd împreună cu doi ees oesp’e 

condițiile tehnologice în care se realizează inelele rulmenț lor mori.

Foto: AGERPRES

Pe șantierul hidrocentralei 
„V. I. LenirT-Biecz se mon
tează grătarele care vor îm
piedica pătrunderea bușteni
lor sau a altor corpuri odată 
cu apa în tunelul de aduc- 

țiune al hidrocentralei.

Foto : AGERPRES

Ca urmare a măsurilor lucie 
de sfaturile populare, in regiu
nea lași au jost electrificate in 

alte 
elec-

ultimul an 19 sate, iar în 
6 au început lucrările de 
tr if ic are.

Anul ucesta se fac lucrări pen
tru electrificarea a 34 de ___
In alegerea localităților propuse 
pentru introducerea luminii e- 
lectrice s-a avut în vedere dez
voltarea sectorului socialist al 
agriculturii, posibilitatea racor
dării satelor la rețelele de înaltă 
tensiune ale sistemului existent 
în orașele regiunii și utilizarea 
surselor de energie electrică a- 
parținînd unităților economice 
ale unor ministere.

(Agerpres)

------- •--------

sate.

Aparat 
de radiocinematografie 

la spitalul 
„Vasile Roaită"

ti clinica medicală a spitalu- 
lui .Vasile Roaită" din Capitală 
s-a instalat de curind un apa
rat modern de radiocinemalo- 
graiie. El servește la efectuarea 
exaujeneior rad ologice obișnu
ite și 1> realizarea filmelor de 
Roenlgen-cinemat ograiic. 
folosirea unui dispozitiv 
tronic se ob;~ imagini foarte lu
minoase. .

Ace*  aparat dă bone reri 
iate exzrnnarea t.-»rjrănlor 
fuactiocax dtges^re și fn de- 

ni mid leziuni care 
ră^ăa neobservate Ia 
iăojt cu a/rtocul a- 

radiologie obișnuit, 
iarea instalației de :e- 

_ cu aparatul de radio 
oneoan^ratie, examenul radio
logie poate fi transmis fa sala 
de ars. Aparatul este folosit 
«trei șt scopari d da trice.

(As^-e»)

Prin 
elec-

ce c 
e’-ar

Reflecțiile unui director
de cămin cultural
Mihai Cireap, 

minului cultural 
ionul Cehul Silvaniei, era agitat. 
Proaspăt director de cămin, ti
nă r, fără prea multă experiență, 
a trebuit să organizeze el, aici, 
faza intercomunală a concursu
lui echipelor de teatru. A pus 
un afiș la sfat să se știe că-i 
concurs. Ar fi trebuit poate să 
pună afișe și-n alte părți... A- 
cum se va vedea ce treabă a 
reușit el să facă.

Din susul satului, cîteva căru
țe se apropiau în trap, încărca
te de tineri. Cintau. Vin cei din 
Oarța I strigă careva.
- Bine că vin. Concursul poa

te începe. Au cu cine se întrece. 
Mihai Cireap le ieși înainte bu
curos.

Concursul a început. Mihai 
Cireap și-a terminat misiunea, 
începe misiunea echipelor și a 
juriului. El se cșează să urmă
rească. Cei care-s acum pe sce
nă joacă „îndoiala" de Ernest 
Maftei. Bună piesă. Aristotel 
Zugravu, instructorul, a a!es-o 
bine. Dar interpreții nu știu ro
lurile bine. Sala simte. Sala se 
foiește. Te pui cu spectatorii din 
Bâsești care-s învățăți de acum 
cu „teatrul". „Tii, nu știu nici 
măcar rolul" se aude o vo
ce din spate. Asta înseamnă 
că au pregătit-o în grabă, pen
tru concurs.

directorul că- 
din Bâsești, pa

Tinerii actori amatori din Oar- 
ța de Jos prezintă acum „Paz
nicul stelelor" de Tiberiu Vornic. 
Măre, da tineri îs, de 17 și 18 
ani I Și-au făcut mustățile cu 
funingine. Se vede cit de colo. 
Unii copii rid. Alții, mai în vîr- 
stă zîmbesc îngăduitor. (Ai Iul 
Cireap tot așa-s de tineri. Și 
joacă roluri de vîrstnici. Și nu 
prea merge. Vorba aia, abia le 
mijesc mustățile. Sînt neconvin
gători. S-a gîndit el mai de 
mult să atragă și ceva oameni 
mai în vîrstă în echipa de tea
tru. Sînt destui oameni talentați 
aici în Bâsești. 
Altfel nu merge).

Cei din Ortița 
„Cremene le știe 
bine au făcut. I 
doftoroaie prin satul 
deseîntătoare 
combate misticismul.

Ai lui erau acum pe 
Prezentau piesa Luciei 
trius „Cei care rămîn * 
loan Rișcan interpreta 
principali, pe Vlaicu, 
nu se putea abține să nu zîm- 
bească la anumite replici. Asta, 
unde rîdea și sala. Și sala rîdea 
în hohote. Actorul nu trebuie să 
fie atent la sală. El joacă, tre
buie să trăiască rolul. Pop Vio
rel, instructorul 
aminte la asta. Să le fi spus 
din vreme băieților.

Așo

pregătit 
toate" și 
sînt ceva 
lor, babe 

și altele.

au 
pe 

Mai

Piesa

j scenă, 
i Deme- 
singuri". 

i rolul 
și poftim,

trebuia sâ ia

«= A lui Mureșan peraă nu-I 
în apele ei - a șopti

— Ea e 1
-- Dară I fi moliie, nu
- Ssst. Taci măi 1 Și 
înfundă clopul pe

cineva.

vezi ? 
careva 
urechi 
cu jo- 
Mure-

ii 
ăluia de nu e de acord 
cui colectivistei Florîca 
șan.

Parcă altă dată — gindi Ci
reap — într-adevăr Ana în in
terpretarea Roricăi era mai alt
fel. Acu ce s-au proptit toți în 
cărarea lor și nu se mișcă ? 
Joacă cum au jucat cei din Or- 
tița ? De cceea nu înțelegeau 
bine oamenii ce vrea in fond 
Cremene asta, și mai ales ce-a 
vrut să spună autorul ? Și asta 
— nu-i bine. Actorii sînt datori 
să-i facă pe spectatori să în
țeleagă fondul de idei al pie
sei. Asta prin interpretare, prin 
claritatea replicilor, prin jocul de 
ansamblu, al tuturor. „Și tu Mi- 
trule, ăsta Marinca — era gata 
să strige Cireap — ce faci ? Mi- 
tru e elementul pozitiv - joacă 
mai convingător I Subliniază 
ideile 1“ Cireap își dă seama câ 
nici Marița Bogdan care e așa 
de vioaie în activitatea de toate 
zilele (s-o vezi Ic munca cîmpu- 
lui colectivei, cum e I) și căreia 
rolul Firei i se potrivea ca o 
mănușă acum nu interpretează 
așa cum trebuie.

Și totuși Ion Rișcan șl Florica

Muxșc.n core de chfel sînt și 
cei moi vechi în echipă sînt cei 
mai buni. Nici colectivistul Ion 
Moldovan nu-i rău in rol, dar 
trebuie sâ învețe mai bine re
plicile și mai ales sâ intre cu 
replica iui la timp, sâ nu-i lese 
pe ceilalți descumpăniți in sce
nă.

Sala totuși aplaudă. Mihai 
Cireap, aplaudă și el emoționat 
în picioare. E colectivul de tea
tru al căminului pe cc-e-l con
duce. Juriul îi anunță că vor veni 
și la faza pe raion. Deci ei ou 
ciștigat concursuL Ei, dar cu 
asta nu s-a terminat treaba ; va 
trebui să lucreze mai mult cu 
oamenii, va discuta cu instruc
torul, cu Pop, îi va spune ce-a 
constatat el la această fază de 
concurs și ce învățăminte pre
țioase a tras de aici.

A fost agitat o zi. Vq maî fi 
agitat multă vreme pentru că 
față de posibilitățile ce le are. 
poate mai mult și vrea mai mult 
Asta e bine. Intr-adevăr nu e 
ușor să fii directorul căminului 
cultural - gîndi la sfîrșitul a- 
cestei zile cel care n-a stat ca 
un simplu spectator la faza in- 
tercomunală a concursului bie
nal „I. L. Caragiale" ci cu un 
ochi critic a desprins și anu
mite învățăminte, tovarășul Mi
hai Cireap.

S. RADULESCU

Minim tehnic cu 
minim de efort

• ••

mă-într adevăr, planul de 
suri tehnico-organizatorice 
al Fabricii „Țesătura11 din 
lași arată că anul acesta se 
vor întreprinde o serie de 
arțiuni privind ridicarea ca
lificării profesionale a tine
rilor muncitori. Dar, după 
cum se. va vedea, nu 
toți oamenii e regulă 
în pian să fie tradus 
litate. De pildă,

pentru 
ca ce-i 
în rea- 
pentru 

inginerul C. Gherson. Ingi
nerul C. Gherson e tînăr, a- 
bia a venit de 
in fabrică. In urmă 
citva timp 
grijă cursul

doi ani
cu 

i s-a dai în 
„ , de minim teh
nic din sectorul filatură. A- 
ceasta este sarcina lui profe
sională — pentru asta e 
plătit — și în același timp 
sarcina lui obștească.

Planul de măsuri tehnico- 
organizatorice al fabricii și 
pianul de muncă al comite
tului U.T.M. spun negru pe 
alb, că se vor organiza 
cursuri de minim tehnic cu 
tinerii muncitori. în sectorul 
filatură sînt 400 de tineri 
muncitori. Pentru cel puțin 
trei sferturi dintre ei. cursu
rile de minim tehnic sînt 
deosebit de necesare în ridi
carea calificării profesionale. 
Firește să organizezi cursuri 
de minim tehnic cu atîția 
oameni nu e o treabă prea 
ușoară. Dar inginerului nos
tru nici prin minte nu i-a 
trecut să facă ceva care să-i 
ceară eforturi, bătaie de cap, 
inițiativă, li trebuia ceva 
ușor, pe deasupra, superfi
cial. Așa i-a venit ideea să 
facă un curs de minim teh-

------•------

Sca Roneosca II a găzduit du
ri’n ic □ o interesantă întrecere a 
atJeți’or școlari. In fotografia 
noastră un aspect din timpul 
desfășurării probei de 40 metri 

garduri junioare.

nic cu ajutorii de maiștri. 
Dar ajutori de maiștri sînt 
puțini în sector, numai 15 la 
număr. Ei, nici chiar așa, e 
prea bătător la ochi. S-a gîn
dit, s-a frămîntat și pînă la 
urmă i-a adăugat pe munci
torii auxiliari — pe lăcătuși 
și pe ungători. S-au adunat 
la număr vreo 50 de oameni. 
Așa da, mai merge. Dar
oamenii aceștia sînt împăr
ați pe meserii și schimburi. 
Un prilej minunat deci pen
tru ca inginerul să fărimi- 
țeze cursul în așa fel, incit 
să nu mai rămînă nimic din 
el, în afară de o situație pe 
hîrtie șt de impresia că 
acest cerc există cu adevărat. 
I-a „organizat*  
in gru-pe de 
persoane. Pe urmă 6 zile ingi
nerul pregătește lecția, 12 
zile se plimbă cu ea prin 
fața grupelor și uite că nici 
nu știi cînd trec trei săptă- 
mîni. PrevăzlndiL'Și tema 
pentru 7 lecții, inginerul și-a 
asigurat astfel „liniștea**  pa 
aproape jumătate de an.

Așa s-a, transformat cercul 
de minim tehnic — această 
formă ti oprească de -ridicare 
a calificării profesionale a 
tinerilor muncitori de la sec
ția filatură a Fabricii „Țesă
tura'*  din lași — intr-un lucru 
formal, lipsit de eficacitate. 
Șt asta sub privirile nepăsă- 
toare ale membrilor comite
tului U.TM. care sînt con
vinși că au un curs de minim 
tehnic „foarte bun**.

Acum, Iulian Crețu, secre
tarul comitetului U.T.M. își 
dă seama că a greșii, își face 
autocritica pentru faptul că 
nu l-a controlai și îndrumat 
pe inginerul C. Gherson, că 
s-a lăsat ușor influențat de 
concepțiile lui privind orga
nizarea cursului de minim 
tehnic, negii jind, de fapt, 
marea masă a tinerilor mun*  
citori din secție — filatorii.

Autocritica în vorbe însă 
nu schimbă cu nimic lucru
rile. In filatură sînt cinci in
gineri și 12 tehnicieni. Toți 
acești tovarăși sînt tineri ca
pabili, entuziaști. De ce nu 
fini mobilizați de către co
mitetul U.T.M., ca să-și 
aducă contribuția necesară la 
crearea și buna desfășurare a 
cursurilor de minim tehnic 
(pe schimburi, de pildă, 
așa cum își propusese ci nd va 
comitetul U.T.M. să facă) ca 
să-i ajute cu grijă și dragoste 
pe tinerii muncitori ,să capete . 
cit mai multe cunoștința 
tehnico-profesionale ? Este 
necesar ca membrii comite
tului U.T.M. pe fabrică să 
acționeze urgent, să 
cursurilor de minim 
de la „Țesătura**  lași 
raiul lor caracter și

pe aceștia 
cite 6—8

redea 
tehnic 
adevă- 

scop.

G. SLAVIC 
corespondentul ,JScînteii 

tineretului1* pentru regiunea 
Iași

In regiunea Galați

Artiștii în mijlocul țărănimii 
muncitoare

Instituțiile de artă din ora
șele Galați și Brăila au prezen
tat anul trecui in satele regiu
nii Galați 200 de spectacole 
teatrale și muzicale, la care au 
participat aproape 115.000 de 
colectiviști, țărani întovărășiți 
sau cu gospodărie individuală. 
In același timp, între artiștii 
profesioniști și cei amatori s-au 
stabilit relații trainice de cola
borare.

Colective de actori au dat in
dicații metodice formațiilor tea
trale de amatori și, la rîndul 
lor, au intățot multe lucruri din 
viața nouâ a satelor, au cunos
cut bogăția folclorului local.

De curind, artiști ai Teatru, 
lui muzical și ai orchestrei sim
fonice din Galați au fost oas
peții țăranilor muncitori din co

munele Umbrărești, Ivești, Ful- 
turu și Li ești.

De o caldă primire din par
tea colectiviștilor din raionul 
Berești s-a bucurat un grup de 
actori ai Teatrului de stai 
Brăila. Căminele culturale 
comunele Balintești, Berești 
Tudor 
raion, 
piesele 
Maftei 
devenit
spectatorilor trecînd de 2.400. 
Spectacole m deplasare au mai 
prezentat și Teatrul de stai și 
Teatrul de păpuși din Galați.

(Agerpres) }

din 
din 

fi 
Vladimir eseu din acest 
unde au fost prezentate 
„îndoiala* 1 de Ernest 

și t,Ursul" de Cehov, au 
neîncăpătoare, numărul



de

jocul viitor e- 
Spartak va în- 

i echipa selecțio- 
a a orașului Pe-

Duminica sportivă
• In continuarea 

turneului pe care-1 
întreprinde în R. P. 
Chineză echipa so
vietică de fotbal 
..Spartak" Moscova 
a : tilnit duminică 
echipa orașului Gu- 
a-Tcijo.^ _ fotbaliștii 

e''eî au terminat 
ingâtori cu sco- 
de 1—0. Meciul 

ost urmărit de 
e 5^.000 specta-

Un sport atractiv 
motociciismul

Cursei motoc kt sie de w» 
teză pe circuit închis s’~t 

deosebit de pasionante.

Fotografiile paginii :
VASILE RANGA

Atleții america- 
: continuă pre- 
ile în vederea 

rarilor Olimpice de 
Roma. Cu prilejul 

concurs de sală 
Mxitlt în orașul 
ivaukee recordma-

Zilele trecute am stat de vor
bă cu tovarășul Al. Suhală des
pre unele măsuri preconizate de 
Federația romînă de. specialitate 
privind promovarea mai largă 
a motociclismului în rîndurile ti
neretului. Din această convor
bire spicuim cîteva aspecte cu 
privire la unul din obiectivele 
de seamă ale planului de muncă 
al Federației pe anul 1960: o 
muncă susținută pentru; mobili
zarea unui cît mai mare număr 
de tineri la startul întrecerilor 
motocicliste.

Pînă nu de mult majoritatea 
secțiilor de moto și antrenorii 
respectivi, s-au preocupat mai 
mult de elementele consacrate 
sau de cele deja afirmate.

In ultima vreme 
elism a început 
se dea mai multă 
tenție promovării 
cadre noi. Astfel, 
cursul anului 
ca urmare a 
noi orientări, 
surilor luate, 
sportul qu 
rut cîteva 
țc : Traian Macarie de la Di
namo București (antrenor N. Să- 
deanu) C. Dovitz de la Voința- 
Sibiu (antrenor I. Biră), Ervin 
Seiler Constantin Butnarii de la 
Rapid-Bucucești (antrenor N. 
Buescu). Aceștia sînt doar cî
țiva tineri care au pornit cu 
pași siguri îiv motociciismul de 
performanță. Tot pe linia preo
cupării pentru depistarea de noi 
talente s-a născut inițiativa de 
a se organiza, în cadrul cam
pionatului de motocros, între-

în motoci.?» 
să 
a- 

de 
îa 

1'959, 
unei 

a mă- 
5, in 
motor 

autentice spera n- 
Traian Macarie de la Di-

ceri și pentru începători. Ince- 
pătorii de la Voința-București 
în frunte cu M. Voicu (antre
nor G. Sdrinca) G. Mîțu Vul
can; Al. Trifu (Rapid) și încă 
alți cîțiva au dovedit, cu acest 
prilej, multe calități bune.

Firește, acestea constituie 
doar un început. Există toate 
condițiile ca la startul întreceri
lor să fie atrași mulți tineri. Mii 
de tineri posedă acum motocicle
te noi, cumpărate în rate datori
tă măsurilor luate de partid și 
guvern, privind îmbunătățirea 
continuă a nivelului de trai 
al celor ce muncesc. Numai în 
Capitală există cîteva mii de 
tineri cu motociclete proprii. 
De asemenea în provincie, 
sînt mai multe mii de moto-

cultăți de traseu, chibzuit gra
date. La aceste concursuri 
populare poate lua parte orice 
posesor de motocicleta și un 
însoțitor (la solo) sau doi (la 
ataș). Vor fi întocmite regula, 
mente de așa manieră incit a- 
ceste concursuri să constituie o 
adevărată pepinieră de vritori 
sportivi de performanță. Gu tim
pul, asemenea întreceri pot că
păta proporțiile unei compets*  
ții de talia Spartachiadei tine
retului.

In incinta gospodar lor, a 
stațiunilor de mașini și trac
toare sau în diferite co
mune se vor desfășura și cea- 
cursuri de îndeminare și cn 
obstacole 
sportului

•r

FOTBAL

De vorbă cu tovarășul 
Al. Suhală, 

secretar general al Federației 
de motociclism

au apă-

Fotbaliștii noștri și-au început 
pregătirile în vederea 
lor internaționale din 
Miercuri după-amiază 
pere de la ora 16 pe stadionul 
Republicii lotul echipei R.P. Ro- 
mîne va susține un meci de 
verificare în compania echipei 
cehoslovace Spartak Hradec 
Kralove. Echipa 
una din cele mai 
mâții cehoslovace 
flîndu-se pe locul 
ment la egalitate 
Slovan și Ruda 
slava. In meciul 
echipa Spartak Hradec Kralove 
a învins cu scorul de 3-1 for
mația Ruda Hvezda Brno.

In cursul zilei de luni fede
rația romînă de specialitate a 
alcătuit lotul echipei R.P.R.: 
Voinescu, Uțu (portari) ; Popa, 
Greavu, Iosif, Lazăr, Soare, 
Macri, V. Zavoda (fundași) ; 
Jenei, V. Alexandru, 
(mijlocași), Hașoti, 
Oaiaă, Constantin Dridea, 
nulescu, Eftimie, Raksi, 
dai, Tătaru (înaintași).

(Agerpres)

HALTERE

întîiniri. 
acest an.
cu înce- 
stadionul

. _ lec 
oaspete este 

apreciate for. 
în prezent a- 
doi ta clasa, 
de puncte cu 
Hvezda Brati- 
de duminică.

Koszka
David, 

Di. 
Sere-

Un nou record 
mondial

Halterofilul sovietic Stepan 
Ulianov a stabilit un nou re
cord mondial la categoria „co
coș" stilul împins ridicînd o 
halteră în greutate de 111 kg. 
Această performanță a fost rea
lizată cu prilejul unui concurs 
organizat la Helsinki de asocia
ția sportivă muncitorească Tul.

• Duminică în cea 
de-a 16-a etapă a 
campionatului de fot
bal al R. P. Ungare 
au fost înregistrate 
următoarele rezulta
te : Tatabanya — 
Honved 5—3 ; MTK
— Derog 0—0 ; Va- 
sas — Ujpest 3—0 j 
Ferencvaros — Pecs 
4-0; V.S.K. Buda
pesta — Diosgyor 
0—0; Szombathely
— Csepel 2—0; Sal- 
gotarjan — Szeged 
3-0.

In clasament con- 
duce echipa Ujpest 
cu 25 puncte urmată 
de Ferencvaros si 
Vasas fiecare cu cîte 
21 piwicte, M.T.K., 
Honved, Tatabanya 
cu 19 puncte fiecare 
etc.

nul mondial la arun
carea greutății, Pa
rry O’Brien, a rea
lizat o performanță 
de 19,02 ni (cel mai 
bun rezultat mondial 
obținut în sală). In 
proba de săritură cu 
prăjina ^bieții Don 
Bragg și Bob Gu- 
towski au realizat a- 
celași rezultat: 4,72
m.

• Record mana 
mondială și uniona
lă la pentatlon, Iri
na Press (U.R.S.S.) 
a obținut un mare 
succes în concursul 
atletic' de sală 
la Leningrad par- 
curgînd distanța de 
80 m garduri în 
KF6/10. Performanța 
sa egalează recor
dul mondial în aer 
liber deținut de Zen- 
ta Gastl (R. F. Ger- 
mană) și Galina Bîs- 
trova (U.R.S.S.).

• Un record mon- 
dial de parașutism a 
stabilit recent sporti
vul sovietic Valerian 
Goroslaveț. Intr-un 
salt dublu de la înăl
țimea de 1500 
el a realizat o 
die de aterizare 
1,18 m față de punc
tul fixat. Vechiul re
cord al acestei pro
be era de ‘2,53 m și 
aparținea de aseme
nea unui parașutist 
sportiv sovietic.

In prima etapă a campionatului republican de rugbi, Dinamo- 
Buconești a întilnit formația „Constructorul" București de care 

a dispus cu scorul de 19-6 (5-3).

• Sîmbă-tă seara 
în sala „Goubertin" 
din Paris a avut loc 
finala competiției in
ternaționale de hand
bal în 7 „Cupa cam
pionilor europe-ni“» 
Echipa campioană a 
R. F. Germane, F. A- 
Goppingen a cîștigat 
ediția aceasta, între, 
cînd cu scorul de 18- 
13 (10—5) echipa da

neză G. F. Aarhus. Re
zultatul constituie o 
surpriză. Echipa da
neză nu a putut da 
o replică normală, 
fiind lipsită de apor- 
tul a doi dintre cei 
mai buni jucători ai 
săi.

Ce dă continuitate 
în activitatea sportivă 

a asociațiilor■ani — i mult decît e- 
dapa Steagul Roșu Ora- 
W» ' » n. clasată pe to
cai Ah.

Ix aMitanie din pro- 
vssae «mii evidențiată 
farai bui a echipei Ști- 
■xa Cit; care a întrecut 
pe lerea propriu pe Jiul 

cu 3—1 (I—0) 
p ea—an>ia echipei U>- 
saerxC r«Cbaliștii din Lu
pe*  rexișit in partida 
oi Dvabao B acar ești să 
^f’"T i ac rezultat de e- 
g&teuMx 2—2. La Ba- 
cl*.  ix’sa'xa tecală Di
na*»  a lenatoat nedecis 
ca Saeacal Roșa Orașul 
Snăre 1—1 (I— I), ia 
tea*  ce ia Vad. L.TA 
a «40*1  doaă puncte 
pn.* 1 an m ic*  i iRgiad ca 2-1 
(tel» edtapn Rapid Bac»- 
resA. care a p*al  htne 
•narm pruaa repriză-

bianana xepâ a cam- 
pwata ia awa toc 
âînmuca 31 *artie.

m. 
me

de Activitatea sportivă reușește 
aă cuprindă un număr tot niai 
mare de tineri din Regiunea Au
tonomă Maghiară. Cele 534 de 
asociații sportive existente in re
giune au creat condiții optime 
de dezvoltare a sportului de 
masa. Cei peste lOă.OOO membri 
ai U.C.F.S. majoritatea tineri, 
participă cu regularitate nu nu
mai ta întrecerile de masă cu 
caracter tradițional cum sînt 
crosurile „1 Mai" sau „7 No
iembrie" ci mai cu seamă Ia nu
meroase concursuri de casă, pe 
asociații sau interasociații.

Asemenea întreceri au meni
rea să asigure continuitatea in 
activitatea sportivă de masă, 
să propage în rîndurile tinere
tului disciplinele sportive mai 
puțin cunoscute. „Cupa agricul
turii" spre pildă, a chemat la 
startul întrecerilor sale 24.576 
tineri țărani muncitori. Mulți 
dintre aceștia au făcut cu 
acest prilej prima cunoștință eu 
atletismul, gimnastica, voleiul, 
sau handbalul. Competițiile cu 
caracter de masă oferă in ace
lași timp posibilitatea lărgirii 
barei materiale a asociațiilor 
sportive. Astfel in comuna Văr
gata s-a construit exclusiv prin 
vnancă patriotică an nou teren de 
spart, dedat eu vesfrar și tri- 
bane. Această imțiativi a erga- 
rrzitvei U.T.M. din comună a 
trezit interesul tinerilor țărani 
muncitori eare au efectuat 10.000 
de ore de muncă patriotica, rea- 
lizind economii de peste 18.000 
lei. Dar nu numaj Ia Vărgata 
tineretul a primit cu entuziasm 
o asemenea inițiativă. Atieții din 
Găiești, au mărit cu încă două 
culoare pista de alergare din ju
rul stadionului.

„Cupa agriculturii" nu a fost 
singura competiție menită să a- 
sigure continuitatea în activita
tea sportivă de masă din Regiu
nea Autonomă Maghiară. Comi
tetul regional U.T.M în co
laborare cu consiliul regional 
U.C.F.S. a organizat imediat 
după terminarea întrecerilor „Cu
pei agriculturii*.  Spartachiada 
fetelor. Organizată in 5 raioa

ne: Sf. Gheorghe, Tg. Secuiei 
Gheorghieni, Odorhei și Tg. M 
reș, competiția aceasta a prii 
juit afirmarea unor elemer 
sportive valoroase. Tînăra e 
letă Elisabeta Balint în vîrs 
de 13 ani a reușit la săritura 
lungime (etapa de masă a Spa 
tachiadei fetelor) 3,96 m, iar 
faza regională a campionatu 
de juniori: 4,23 m.

Promovarea sportului în ma 
lar^ă a tineretului din regiui 
depistarea și pregătirea eleim 
tel or dotate, este acum o pi 
blemă de care se ocupă cu mi 
tă pasiune atî-t antrenorii cît 
sportivii fruntași, profesorii 
educație fizică. Maestra spor 
lui Ileana Nagy, se ocupă 
timpul liber de ridicarea elemi 
telor tinere, îndrumind secția 
popice a asociației sportive „ 
țelul Roșu" a întreprinderii „I 
dovic Minski". Echipa de gi 
nastică a pionierilor din ora 
Tg. Mureș se pregătește, sub 
drumarea sportivului frtin 
Francisc Barabas de la ciul 
M.T.E., iar secția de trîntă 
asociației sportive de la „Sece 
și ciocanul" își desfășoară a< 
vitatea cu sprijinul direct 
strungarului Francisc Ballo, n 
estru al sportului.

De o deosebită eficiență s- 
dovedit a fi și In această reg 
ne „duminicile sportive". La 
ceasta acțiune participă nur 
roși sportivi fruntași. Ei se 1 
plasează în diferite comune p< 
tru a susține întîlniri demonst 
five cu formațiile locale.

Competițiile sportive cu car 
ter de masă au contribuit și 
dezvoltarea unor ramuri noi 
sport nepricticate pînă atu 
în regiune, sau în care se des 
șura o slabă activitate: hal 
rele, atletismul, natația. Suc 
sul de care s-au bucurat cc 
petițiile cu caracter de masă 
rîndul tineretului din Regiur 
Autonomă Maghiară, în med 
rural și urban este o mărturie 
importanței pe care o are în f 
marea unei generații sănătoa 
asigurarea continuității în ai 
vitatea sportivă.

VAL. GONEA

• Echipa de bas
chet „Polonia"*-Var 
șovia s-a calificat in 
semifinalele compe
tiției „Cupa campio
nilor europeni". In 
meciul retur susți
nut la Varșovia cu 
echipa spaniolă F.G. 
Barcelona baschet- 
baliștii polonezi au 
repurtat din nou vic
una : 49-41. In
semifinale echipa ..Po- 

for- 
Di-

in- 
ho- 
de

• In turneul 
ternațional de 
chei pe gheată 
la Budapesta echipa 
Vderes Meteor Bu. 
dapesta a dispus cu 
scorul de 7*0  (3-0;
3-0; 1-0) de Partizan 
Belgrad. Ferencvaros 
Budapesta a între
cut cu 5-2 (3-1 ; 1-0; 
1-1) echipa Gerveno 
Znanie (R.P, Bulga
ria).

pentru popularizarea 
cu motor In rîadurile 

tinerilor tirani x-3- 
dtori. Arbitrii și mo
toci di ști experimen
tați, care con
duce aceste coc-

cursurî populare vor 
avea totodată ș’ uti
lul rol de a îndruma 

in diverse probleme 
i de regulament.
: obiectiv al federației 

" pentru 
5» 

mai instructivă acțiunea de 
popularizare a motoedismuhd, 
U constituie și organizarea uoor 
concursori motorie, i<c de orien
tare.

Prins li acew sna 
tot tic-^L De piăa. h 
Mareș <-*c  âesrecn: 
ter*  rexșăe eoasrsori oe 
racfer popia.-. La H h T» 
Șuira, ai cărei aotoodxșt: n 
vizitat o serie de comune, unde 
au făcut și cîteva demonstrați.

Asemenea acțiuni — ce se vor 
lărgi de la an la an — vor 
reuși să antreneze masa largă 
a tineretului în acest sport 
care, paralel cu activitatea com- 
petițională, va dezvolta și ma: 
mult interesul tinerilor pentru 
cunoașterea frumuseților patriei 
și a realizărilor regimului no
stru democrat-popular.

S. SPIREA

rom ine

cicliști, răspîadiți în diferite lo
calități. Numărul lor crește a- 
proape în fiecare zi. Atagazi- 
nele de stat sînt, pur și simplu, 
luate cu asalt de către nume
roși oameni ai muncii, tineri, 
dornici să aibă motociclete. 
Astăzi de pildă nu mai e de 
fel o raritate sâ vezi posesori 
de motociclete în riadunie tine, 
iilor țărani muncitori colecti
viști. $i numărul posesorilor de 
motociclete crește oecontemL 
Mat rămine ca acești noi moto*  
cidiști să fie angrenați in con
cursuri. Și tocmai către aceștia 
și-a propus să-și îndrepte toa
tă atenția federația de specia
litate. începutul nu trebuie nea
părat făcut prin concursuri. Se 
pot organiza excursii colective 
pentru a vizita localități isto
rice, monumente străvechi, fa- 
brici, ferme model, G.A.S.- 
uri etc. Federația a prevăzut și o 
serie de concursuri de regulari
tate și rezistență pentru înce
pători : bineînțeles cu un kilo- 
metraj, ou medii orare și difi-

pe tineri 
tehnice ți

Un alt 
ți al consiliilor locale, 
a face cit xai interesanta 

acțiunea

Dotvinik/ ori a

L
k>3 r va juca o

i sovietici
0

T»

tre *• ut» atac ol petroliștilor.
Iubitorii de șah 

din întreaga lume se 
pregătesc să urmă
rească cel mai im
portant eveniment 
șahist : pasionanta
dispută pentru titlul 
de campion mondial. 
Mihail Botvinic, ve
chiul campion mon
dial îl va întîlni pe 
tînărul Mihail Tal în 
cursul a 24 de par
tide. Prima partidă 
se va desfășura la 15 
martie în sala tea
trului „Pușkin" din 
Moscova. Arbitri : 
marele maestru Ge
deon Stahlberg (Sue
dia ) și maestrul in
ternațional Harry Go- 
lombek (Anglia).

Este pentru prima 
oară cîrtd marele tit
lu se dispută între 
doi adversari cu to
tul diferiți ca vîrstă 
și ca stil de joc. Bot
vinic are o carte 
de vizită extrem de 
bogată: el participă 
de peste 30 de ani 
la competiții națio
nale și internaționale, 
a fost de 7 ori cam

So- 
de-a- 
(din 
1957

pion al Uniunii 
vietice și sînt 
cum 11 ani 
1948— pînă în 
și din nou din 1958)
de cînd deține titlul 
suprem de campion 
al lumii. Ca o cu
riozitate amintim 
faptul ca atunci cînd 
Botvinic a devenit 
mare maestru — sînt 
25 de ani de atunci 
— actualul său ad
versar nici nu se năs
cuse.

Cît îl privește pe 
Mihail Tal, acesta nu 
are decît 23 de ani. 
El a terminat Facul
tatea de filologie a 
Universității din Le
tonia. Acest tînăr 
și talentat jucător de 
șah este foarte a- 
predat și iubit ; re
cent ă fost ales de
putat al Sovietului 
din Riga. Și succese
le sportive ale lui 
Tal sînt strălucite, 
deși la marile com
petiții internaționale 
el participă doar de 
cîțiva ani. 
că începînd

Amintim

el a fost de două ori 
campion al Uniunii 
Sovietice și de 3 ori 
cîștigător al unor 
turnee internaționale 
importante. Indiscu
tabil că partidele ce 
vor avea loc intre a- 
cești renumiți șahiș
ti se vor desfășura la 
un înalt nivel. Acest 
lucru explică și aflu
xul a numeroși spec
tatori printre care nu
meroși maeștri, mari 
maeștrit specialiști de 
șah și turiști ama
tori din mai multe 
țări ale lumii care țin 
să participe la parti
dele dintre cei doi 
șahiști sovietici ce se 
vor desfășura în sala 
„Pușkin“.

în încheiere ar mai 
trebui amintit un 
lucru de asemenea 
deosebit de intere
sant : cu prilejul
meciului, Botvinic 
și Tal, acești doi 
mari jucători de șah 
se întîlnesc intre ei, 
la masa de șah, pen
tru prima dată.

C. R.

Desen de EGOR GOROHOV

Viața sportivă a 
uncitori dinII

tinerilor,
Lugoj

întreprinderea textili Lugoj 
concentrează cel mai mare nu
măr de tineri — fete și băieți 
— din toate întreprinderile lu
gojene predominant fiind nu
mărul fetelor. Datorită acestui 
fapt un loc important în preo
cupările organizației U.T.M l-a 
ocupat dezvoltarea unei largi 
activități sportive de masă care 
să cuprindă cît mai mulți ti
neri. Dat fiind faptul că peste 
70 la sută din muncitori o for
mează fetele, principala atenție 
a organizației U.T.M. s-a în
dreptat spre mobilizarea acesto
ra în viața sportivă. Una din 
disciplinele sportive cele mai 
răspîndite în rindul fetelor de 
la Industria textilă Lugoj este 
handbalul. Cum acest sport era 
practicat și înainte de foarte 
multe fete, organizația U.T.M. 
în colaborare cu asociația spor
tivă au hotărît să înființeze cît 
mai multe echipe feminine de 
handbal și să organizeze cu re
gularitate întreceri între aceste 
echipe pe schimburi sau 
secții Pentru pregătirea 
fost angajat un instructor

pe 
lor a 
spor-

tiv ealifieat care se ocupa în 
deaproepe de antrenarea unui 
lot nurseroa de handbaliste. Ca 
urmare a acestei preocupări 
intense pentru răspîndirea hand
balului in rindul fetelor, orga
nizația U.T.M. și asociația spor
tivă ru reușit să formeze o 
echipă puternică de junioare 
care anul trecut s-a înscris pen
tru a participa la campionatul 
republican. Locul trei pe care 
l-au ocupat în campionatul re
publican de junioare, textilistele 
și filatoarele din echipa de 
handbal a 1. T Lugoj ilustrează 
posibilitățile create în f 
pentru practicarea acestei 
cipline sportive

Paralel ‘ '
atenție 
cordată 
sportive 
dispune 
de volei 
structor calificat, numeroase 
cătoare de tenis de masă 
cîmp și echipe de șah ele 
în rindul băieților 
prindere sportul 
mare dezvoltare.

dnriplrnele care se bucură de 
o mare popularitate în rîndul 
tinerilor de la 1. T. Lugoj O 
constituie luptele. Sub îndru
marea cunoscutului luptător in- 
temati<‘nal Lazăr .Bujor tinerii 
de la I T Lugoj desfășoară o 
preeâtire metodică pentru în- 
«n<irea tehnicii acestui sport al 
forței Numeroși tineri muncitori 
de la această întreprindere, ca 
urmare a unei pregătiri con
știincioase și perseverente, au 
ajuns luptători fruntași partici- 
pind ia întrecerile categoriei A. 
Exemplul tînârului lăcătuș Va- 
sile Micula este cel mai semni
ficativ în acest sens Dovedind 
multă seriozitate și voință Va- 
sile Micula a reușit să devină 
unul din cei mai buni luptători

Raidul postului 
de corespondenți 

voluntari ai „Scinteii 
tineretului" la Lugoj

fabrică
i dis-

ocu handbalul 
deosebită a fost 
și celorlalte discipline 

Astfel întreprinderea 
de formații feminine 
pregătite de un in- 

îu-

$
din între- 

cunoaște o 
Una dintre

ai țării noastre fiind selecționat 
nu de mult în lotul olimpic al 
R.P.R. Utemistu] 
cula —■ care este și unul 
fruntașii secției 
duce o susținută muncă de popu
larizare a luptelor în rîndul ti
nerii ot cu care lucrează Sub 
îndrumarea lui. tineri ca Lu 
dovic Cocis Prndi Lehan și al
ții au pășit pentru prima oară 
pragul sălii 
jungînd în 
îndrăgească

Cu toate 
mite la I 
antrenării t 
largi de tineri

Vasile Mi
dia 

mecanic-«c».

i de antrenament, a- 
cele din urmă să 
acest frumos sport 
aceste succese obți 

T. Lugoj pe linia 
unei mase cît mai 

la viața spor-

tivi, există toate condițiile pen
tru ca activitatea sportivă să 
cuprindă un numai mai mare 
de tineri și în special de fete. 
Organizația U.T M și asociația 
sportivă au pierdut din vedere 
o disciplină sportivă de bază 
care ar trebui să aibă prioritate 
față de toate celelalte Este vor
ba de atletism, sport care se 
bucură de o participare cu to
tul insuficientă din partea tine
rilor de la 1. T. Lugoj Cu 
toate că acest sport nu cere 
condiții deosebite și este foarte 
accesibil maseloT de tineri, da
torită lipsei de interes a comi
tetului U.T.M și asociației 
sportive atletismul ocupă un 
loc secundar în viața sportivă 
a acestei mari întreprinderi 
textile

Manifestând mai multă preo
cupare pentru promovarea a- 
cestei discipline în rîndul tine
relor fete se putea organiza și 
activitatea atletică a tineretului 
pornind de la tradiționalele 
crosuri de masă care se organi
zează cu regularitate în orașul 
Lugoj. Nici măcai la aceste 
crosuri prezența tineriloi de la 
1. T. Lugoj nu s-a făcut sim
țită

Folosind sălile de sport și 
terenurile de care dispune în
treprinderea. organizația U I M. 
și asociația sportivă voi trebui 
să desfășoare o largă muncă 
mobilizatoare în rîndul tinere
tului, în special a feteloi pentru 
atragerea Io» în activitatea atle
tică de masă

O situație nesatisfăcătoare pri
vind antrenarea tineriloi în 
sport găsim la natație și «‘-rimă. 
Deși elubul I T Lugoj dispune 
de secții la aceste discipline 
precum și de echipamentul ne- 
cesax, majoritatea tineriloi care

alcătuiesc aceste secții nu s 
salariați ai întreprinderii Oi 
din sutele de tineri băieți 
fete care lucrează la 1. T. 1 
goj nu se pot forma ech: 
proprii ? Antreuînd tinerii 
întreceri de natație și seri 
s-ar putea forma în scurt tii 
echipe puternice de talia cc 
de handbal spre exemplu.

Din cele de mai sus rezu 
că organizația U T M a
ciația sportivă 1 T. Lugoj au <1 
fășurat o activitate unilater 
privind activitatea sportivă 
masă Concentrîndu și între; 
atenție asupra unor discipl 
sportive a neglijat altele 
bază ca atletismul, natația. si 
ma etc.

Ne mai desparte puțin ti 
pînă la deschiderea sezorn; 
sporti v în aei li bei In vede 
acestui eveniment — foarte i 
portant pentru activitatea sp 
tivă de masă -organizația U.T 
și asociația sportivă de la 1 
Lugoj vor trebui să ia toate < 
șurile pentru mobilizarea 
nerilor, pentru o cît mai I 
participare atât la întrece i 
de atletism cît și la eelel; 
discipline unde se observă 
mai slabă prezență a tini 
lor de (a această întreprinde 
Prin demonstrații sportive, 
treceri între secții sau eu i 
întreprinderi din oraș poate 
cultivată dragostea tinereii» 
pentru diferitele di«<-i>4>ne sp 
tive și antrer.area Iot pe se 
cît mai targa în viața sporii

ADRIANA CONPEESCL 
texătimre

GORNE1 UR1S1UROHJ 
ineiner

SA.MOII A NI . AM TU
lăcătuș



Studentul Ulîanov*

*7 Fragment din cartea 
, Studentul Ulianov** de B.
Volin, în curs de apariție in 
Editura tineretului.

(II) Botezul revoluționar
fn anul universitar 1887-1888, 

Vladimir llici și-a început studiile 
Ic Universitatea din Kazan,

Chiar la începutul anului uni
versitar, venise ia Kazan vestea 
tulburărilor de la universitatea 
din Moscova, unde două sute de 
studenți fuseseră pedepsiți, iar 
universitatea închisă.

Asociațiile studențești din Ka
zan desfășurau o activitate fe
brilă pentru pregătirea unei de
monstrații de protest. Se luă ho
tărîrea de a se convoca toată 
studențimea la o întrunire în 
ziua de 4 decembrie, chiar în 
focalul universității. Vladimir llici 
luă parte activă la munca de 
pregătire.

N. N. Alexeev, fost student la 
această universitate, care a luat 
parte ia evenimentele de care 
vorbim, istorisește un episod din 
zilele acelea. „Cu puțin înainte 
de începerea dezordinilor — scrie 
el - Vladimir llici se afla în 
casa lui Komlev, pare-mi-se de 
pe strada Stendenskaia. In cerc 
restrîns, se discuta cu aprindere 
la un pahar de ceai, și-mi aduc 
aminte că Vladimir llici a vor
bit fără să-și dea ifose, dar cu 
multă convingere despre învăță
tura iui Marx și a citit pasaje 
dintr-o broșură care circula pe 
atunci, purtînd ca motto două 
versuri de Nekrasov : „In lumea 
asta este un țar, un țar necruță
tor I Și foametea este al său 
nume“, După aceea a întrebat 
dacă n-are cineva un hectograf, 
ca să se multiplice broșura. Eu 
aveam un hectograf și... i-am 
făgăduit să scoatem vreo 20-25 
de exemplare, din oare 15 tre
buia să i le dăm lui Vladimir 
llici - voia să le împrumute la 
cercurile muncitorești, la fabrica 
lui Kestovnikov, dacă nu mă în- 
șel“.

In ziua de 3 decembrie, Vla
dimir llici participă la o consfă
tuire secretă studențească. La a- 
ceastă consfătuire luă cuvîntul și 
un student sosit de la Moscova. 
Se redacta textul petiției ce tre
buia înmînată rectorului și se ho
tărî ora și tactica demonstrației.

Se decisese ca ziua să în
ceapă că de obicei : stu
denții să asiste la cursuri și să 
nu-și trădeze prin nimic inten
țiile ascunse. Insă la ora două
sprezece fix, trebuiau să între
rupă cursurile și să se îndrepte 
cu toții spre sala de recepții.

Ziu<j de 4 decembrie începu 
după cum se hotă rise, oa de o- 
bicei — adică unii audiau 
cursuri, alții lucrau în labora
toare. Dar în universitate dom
nea o atmosferă apăsătoare. 
Autoritățile aflaseră de mani
festația proiectată.

lată cum descrie un partici
pant evenimentele din 4 decem
brie ;

...„Cind orologiul începu a 
bate ora douăsprezece am aler
gat spre corpul principal al uni
versității. Sala de recepții era 
încuiată. O mare mulțime de 
studenți, cu fețele aprinse și 
ochii scînteietori, își agitau bra
țele vuind ca un roi de albine 
stînnit... Dar iată că ușa, împinsă 
cu putere, trozni cu zgomot, și 
mulțimea năvăli în sala înaltă și 
pustie, care se însufleți dintr-o 
dată. Nu-maîdecît se urcară ki 
catedră, pe ferestre, pe mese și 
pe scaune vorbitori improvizați, 
care dădeau din mîirw, cerind 
să se facă liniște ca să ia cu
vîntul, dar toate străduințele lor 
se pierdeau în tumultul și strigă
tele din sală. Pe neașteptate își 
făcură apariția mai mulți soldați, 
care amenințîndu-ne cu armele, 
ne somară să părăsim sala, dar 
noi nici n-am clipit din ochi 
măcar și am rămas pe loc.

...Apoi avu loc alegerea pre
ședintelui întrunirii și într-o li
niște solemnă se deschise ședin
ța. Se citi apelul „Către gu
vern", „Către națiune", se votară 
în unanimitate cele douăspre
zece puncte ale „Revendicărilor 
noastre", și se ținură cuvintări 
din diferite colțuri ale uriașei 

săli : de la catedră, de pe 
scaune, de pe ferestre".

Mai tîriiu, inspectorul raportă 
că studentul Ulîanov „s-a nă
pustit cel dinții în sală și că tot 
ce| dinții a alergat împreună cu 
un coleg de-a lungul coridoru
lui de la etaj, agitîndu-și bra
țele, ca și cînd ar fi vrut să an
treneze și pe ceilalți"...

E lesne de închipuit ce panică 
a provocat printre autorități pro
testul studenților, cu o listă atît 
de lungă de revendicări. Univer
sitatea din Kazan avea de mult 
reputația că-i „nesigură". E de 
ajuns să arătăm că dintre zidu
rile ei au ieșit „țaricizi" ca Dmi- 
trii Karakozov, care a atentat la 
viața lui Alexandru al ll-lea și 
Vasili Osipanov, care a luat 
parte la complotul împotriva lui 
Alexandru al IIMea. Istoria uni
versității din Kazan nu cunoscuse 
însă pînă atunci o demonstrație 
așa de masivă, cu un caracter 
politic atît de pronunțat.

întrunirea dură aproape patru 
ceasuri. Se văzu că studenți
mea nu poate fi nici înduple
cată, nici intimidată. Atunci rec
torul recurse la ultimul „argu
ment". El |e aduse la cunoștință 
ordinul epitropului care glăsuia 
astfel : „In conformitate cu art. 
8 din regulament, să se eva
cueze numaidecîț sala cu ajuto
rul poliției, iar la nevoie cu spri
jinul armatei. In acest scop un 
batalion complect echipat și 
înarmat stă gata pregătit".

La invitația „comitetului", ales 
cu puțin înainte de întrunire, în 
semn de protest, studenții înce
pură să-și arunce pe catedră 
cometele de student și să se 
împrăștie. Printre cei dinții care 
și-au aruncat carnetul a fost 
Vladimir Ulîanov.

După evenimentele petrecute 
în ziua aceea, Vladimir llici, fără 
să știe că a fost exclus din uni
versitate, laolaltă cu ceilalți 
participanți activi la tulburările 
care au avut loc, scrise rectoru
lui următoarea cerere :

„Excelenței Sale Domnului 
Rector a| Universității Imperiale 
din Kazan.

Cerere,
Subsemnatul Vladimir Ulianov 

student în anul I la facultatea 
de drept, am onoarea a ruga 
respectuos Excelența Voastră să 
binevoiască a dispune să fiu 
șters din cataloagele Universi
tății Imperiale din Kazan, de
oarece socot că nu pot să-mi 
mai urmez studiile în condițiile 
existente astăzi în universitate.

VLADIMIR ULIANOV
Student în anul 1, facultatea 

de drept
Kazan 5 decembrie, anul 1887.
Cereri similare au înaintat nu

meroși alți studenți. Abia în 

k nod cort ier ol Reșițel, Lunca Pomoetofoi f-cu conetruit o seria de Instituții sockri-cukurale. 
In fotografie ; Noua școală de 7 oni dată m folosință in cursul acestui an.

Foto: AGERPRES

anul 1946 au fost descoperite 
aceste cereri, în arhivele univer
sității din Kazan.

înainte de a părăsi întrunirea, 
studenții obținuseră de la rector 
asigurarea că poliția, care în
conjurase intre timp universita
tea, nu se va atinge de nici 
unul dintre manifestanți..» „Ca 
și la Moscova — constată rapor
tul oficial ministerial „Cu privire 
la agitațiile studențești din Ka
zan" — răzvrătirea aceasta s-a 
încheiat cu deplina victorie a 
studenților răzvrătiți și cu înfrîn- 
gerea conducerii universitare și 
a autorităților guvernamentale, 
în general.".

Toate încercările făcute de „a 
îndupleca" și de cuminți" pe 
studenți suferiră un eșec total, 
începu represiunea.

Vladimir llici fusese arestat 
printre cei dinții.

Un comisar de poliție ducea 
la secție, intr-o sanie, pe tinărul 
„răzvrătit". Tinerețea lui Vladimir 
llici puse în încurcătură pe pă
zitorul ordinei publice, căruia i 
se păru că tinerelul acesta de 
șaptesprezece ani a fost ameste
cat în afacerea aceea din intim- 
plare.
- De ce ai luat parte la tul

burări, tinere ? - deschise vorba 
comisarul. - Nu-ți dai seama că 
în fața dumitole e un zid ?

— Da, un zid, dor putred. A- 
junge să-i dai un brînci, ca să 
se năruiască - « răspunse Vla
dimir llici.

Nu-i rămînec comisarului de- 
cit să se îngrozească de atita 
îndărătnicie și „lipsă de pocă
ință".

Era limpede că Ulianov va fi 
printre studenții împotriva cărora 
se vor lua cele mai aspre mă
suri. Așa s-a și întîmplat. El a 
fost exmatriculat din universi
tate, î s-a interzis să locuiască 
la Kazan, în cele două capitale 
și în orașele universitare și a 
fost pus sub supravegherea se
cretă a poliției.

La 7 decembrie 1887, Vladimir 
Ulianov a fost expulzat din Ka
zan. Astfel se încheie viața lui 
universitară, scurtă, dar atît de 
activă și de furtunoasă.

Vladimir llici a stat foarte pu
țin twnp la Universitatea din Ka
zan, cam vreo patru luni. Dar 
lunile acelea au avut o mare 
importanță pentru activitatea lui 
de mai tîrziu. Acolo, la Kazan, 
a primit el botezul revoluționar.

ln 1887 Venin, înscris Io Universitatea din Kozon, participă activ la acțiunile cercului studen
ților revoluționari

Semnarea unei Convenții de colaborare 
în domeniul problemelor sociale 

între R. P. Romînă și R. P. Bulgaria
La 14 martie a avut loc la 

Centrul de Documentare Medi
cali din București semnarea 
Convenției de colaborare în do
meniul problemelor sociale, în
tre Republica Populară Romînă 
și Republica Populară Bulga
ria.

Pentru partea romînă Con
venția a fost semnată de către 
dr, Octavian Berlogea, adjunct 
al ministrului Sănătății și Pre
vederilor Sociale, iar pentru 
partea bulgară de către Gheor-

Deschiderea expoziției 
întreprinderii de stat a R. P. Ungare 

pentru comerț exterior
Liwii s-a deschis în Capitală 

expoziția întreprinderii de stat 
a R. P. Ungare pentru comerț 
exterior „Artex" din Budapesta. 
Au participat reprezentanți ai 
Ministerului Comerțului, Came
rei de Comerț a R. P. Romine 
și ai altor instituții economice.

Erau prezenți Bela Nerr.ety, 
ambasadorul R. P. Ungare la 
B'.curești și membri ai amba
sadei. Din partea întreprinderii 
de stat ungare pentru comerț 
exterior ,Artex1', tng. J. Kol- 
tai, a prezentat produsele ex
puse.

Cele două săli ale expoziției 
cuprind porțelanuri și ceramică, 
obiecte de artă populară, bi- 

ghi Manev, ministrul adjunct al 
Finanțelor.

Au fost de fată la semnare 
dr. Voinea Marinescu, minis
trul Sănătății și Prevederilor 
Sociale, funcționari superiori ai 
Ministerului Sănătății și Preve
derilor Sociale și ai Ministeru
lui Afacerilor Externe.

De asemenea a asistat Ivan 
Spasov, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Republicii Popu
lare Bulgaria la București.

juterii, instrumente muzicale, 
articole de sport și turism, ju
cării, articole de menaj etc.

Expoziția, organizată în str. 
Batiștei nr. 33, este deschisă 
zilnic între 14 și 24 martie.

(Agerpres)

Primăvara în Grădina 
botanică din București

In Grădina botanică din 
București primăvara sosește 
mai devreme ca în alte părți. A 
înflorit arborele de fier (Par- 
rotia persica) a cărui origine se 
află undeva în îndepărtatul po
diș al Iranului, Chimon-anthus 
Praecox, o tufă înaltă de 2 m, 
care crește în mod obișnuit în 
Extremul Orient, a îmbobocit și 
ea încă din luna ianuarie. S-au 
trezit Ia viață și alte plante. 
Dar, în timp ce natura incene 
să îmbrace mantia înflorată, 
pentru un solitar copac (Ha- 
mamelis Virginian a), adus pe 
meleagurile noastre din Ameri
ca de Nord, a sosit toamna. în
florit ta octombrie, el își scu
tură acum frunzișul...

Grădina botanică din Bucu
rești, cea mai Întinsă din țară, 
adăpostește numeroase asemenea 
plante exotice rare, din Întrea
ga lame.

Varietatea și bogăția plante
lor atrage numeroși vizitatori 
din toate colțurile țării, ca și 
din străinătate. Anul trecut, de 
pildă, colecțiile grădinii au fost 
cercetate de grupuri de excursio
niști din Anglia, Cehoslovacia, 
Franța, R. D. Germană, S.U.A., 
Uniunea Sovietică și din multe 
alte state.

(Agerpres) 

Primirea ambasadorului 
Sudanului de către 
ministrul Afacerilor 

Externe al R. P. Romîne
Luni 14 martie ministrul A- 

facerilor Externe al R. P. Ro. 
mine, Avram Bunaciu, a primit 
în audiență pe ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
Sudanului Ia București, Yacoub 
Osman, în legătură cu apropia
ta prezentare a scrisorilor de 
acreditare.

------•------

INFORMAȚII
Duminică dimineața s-au îna

poiat ln Capitală acad. Mihail 
Ralea, vicepreședinte al Comi
siei naționale a R. P. Romîne 
pentru UNESCO, și acad. Tudor 
Vianu, secretar general al a- 
cestei comisii. După ce au par
ticipat la lucrările celei de-a 
lil a conferințe regionale a Co- 
misiilor naționale europene pen
tru UNESCO, care a avut loc 
la Taormina (Italia) între 23 și 
28 februarie, academicienii M. 
Ralea și Tudor Vianu au ținut 
o serie de conferințe la Paris 
și respectiv la Roma și Nea- 
pole.

★
După un turneu în R. P. Bul

garia, duminică a sosit în Ca
pitală cvartetul de femei al Con
servatorului de Stat din Mos
cova. Cvartetul este alcătuit din 
Ela Braker — vioara I, Nădej
di Baikova — vioara II-a, Ca
lina Odineț — violă și Kira 
Țvetkova — violoncel, ln țara 
noastră, cvartetul de femei al 
Conservatorului de Stat din Mos
cova va da un concert de mu
zică de cameră, marți seara în 
sala Dalles.

(Agerpres)
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Izvoare de economii ( 
la îndemîna 

tinerilor mecanizatori i
(Urmare din pag. l-a) 

și unde, cu ce viteză a mers cu 
tractorul, cînd și cum a înlocuit 
o piesă. Timpul „furat" de a- 
ceste reparații se aduna. „Ei, 
vezi •— spuneau ei la urmă — 
acestea sînt cauzele care au fă
cut să nu-ți realizezi norma. A 
doua zi, tractoristul ținea cont 
de ajutorul primit și lucrul nu 
se mai repeta.

Lupta pentru economii n-a 
fost insă o preocupare pentru 
toți tinerii mecanizatori din re. 
giunea Ploești. Costul reparații
lor la S.M.T. Padina, de pildă, 
a fost depășit ou 25 la sută. Lu
crul acesta se datorește și fap
tului că, din cei 62 tineri me
canizatori, foarte puțini stăpî- 
nesc cunoștințele teoretice și 
practice necesare unui mecanic. 
Reparațiile, deplasările în gol, 
lipsurile nemotivate de la lucru, 
au făcut ca în campania agri
colă de toamnă, S.M.T. Padina 
să nu-și îndeplinească planul. 
Organizația de bază U.T.M. de 
aici a avut o atitudine pasivă 
față de lipsurile tinerilor, nu a 
acționat cu hotărîre pentru în. 
dreptarea acestor situații.

Consfătuirea a îndemnat pe 
toți participanții ca preocuparea 
lor de seamă în 1960 să fie 
descoperirea și folosirea tuturor 
rezervelor și resurselor interne 
de care dispune fiecare S.M.T. 
în parte. Ea a scos în evidență 
că sint toate posibilitățile ca 
in acest an S.M.T.-urile din re
giunea Ploești să realizeze un 
hantru cu 35 de lei mai ieftin 
decit anul trecut, că se pot rea- 
tiza peste 9.000.000 lei econo
mii. Căile prin care se pot rea
liza economii, metodele prin 
care se pot astupa toate cana
lele de scurgere a rezervelor in
terne sînt infinite.

Permanentizarea 
brigăzilor-o importantă 

rezervă
La consfătuire au fost aspru 

criticate acele conduceri ale 
S.M.T. care nu au manifestat 
preocupare pentru permanentiza
rea brigăzilor. Ce s-a întâmplat 
din această cauză Ia S.M.T. 
Buda, de exemplu ? Deplasarea 
pe distanțe lungi a tractoarelor 
a dus ta defecțiuni dese care 
le-au răpit mecanizatorilor 8000 
de ore pentru reparații. Acestea 
au dus implicit la un consum 
exagerat de carburanți, s-au 
pierdut 3000 de ore din lipsă de 
motorină. In total s-au înne- 
gtstrat pe stațiune, din diferite 
alte motive, 28.000 ore nepro
ductive. Lipsuri au fost și la 
S.M.T. Poșta-Cîlnău, Comșani și 
altele. Consfătuirea a făcut re

comandarea ca în acest an să ■ 
se generalizeze permanentizarea j 
brigăzilor. Aceasta duce nu nu
mai la realizarea unor economii 
însemnate, dar și la cunoaște- • 
rea solului in care lucrează bri
găzile, la întărirea colaborării 
dintre brigăzile de cîmp ale u- < 
nităților deservite și tractoriști, ' 
ceea ce asigură producții spo
rite la hectar. Acolo unde sînt « 
mai multe unități agricole co*  • 
operatiste cu suprafețe mici de 
teren, e necesar să se facă o 
brigadă permanentă de mecani- ! 
zatori pe comună.

Folosirea rațională i 
a forței de muncă- 
izvor de economii

In tot timpul anului, și mai , 
ales între campaniile agricole, • 
rămîn forțe de muncă nefolosite. 
Consfătuirea a scos în evidență 
faptul că majoritatea S.M.T.-uri- , 
lor din regiune au acum brigăzile 
de tractoriști în cîmp. Timpul 
nefavorabil nu permite să se lu- 
creze efectiv și mecanizatorii ; 
stau degeaba, iar salariile se 
plătesc. Pentru minimul garan
tat, multe S.M.T.-uri au plătit 
bani grei anul trecut: S.M.T. 
Buda 2.77 lei pe hantru, Băr« 
cănești 2,39 lei pe hantru etc. 
Nu pot oare economisi acești 
bani tinerii mecanizatori ? Da, 
dar în această privință condu- • 
cerile S.M.T., organizațiile de 
bază U.T.M. ar trebui să ma
nifeste mai multă inițiativă. ‘ 
Cum ? Șefii de brigadă să ia 
legături cu țăranii muncitori din 
unitățile socialiste cooperatiste 
pe care le deservesc și să le re- } 
pare acestora uneltele de mun-j' 
că contra cost. Mecanizatorii polt 
de asemenea să fie aduși la cen
trul stațiunii să repare mași
nile necesare campaniei agri
cole de vară. La brigadă să nu 
rămînă decît Uq singur om. De 
asemenea, organizațiile U.T.M. 
pot să mobilizeze tinerii la 
strîngerea fierului vechi, la în-l 
frumusefarea unităților lor, sâ’ 
organizeze cursuri de îmbogățire 
a cunoștințelor profesionale.

Picăturile fac marea
S-a spart puțin un furtun, pî-1 

cură combustibil. Nu s-a închis 
ventilul la cisternă. Iar se iro- . 
sesc picături: Se manipulează.; 
păcura cu găleata. Alte picături 
se duc pe apa sîmbetei. Nu se 
folosește filtrul la fortune, pă
trunde praful în combustibil. Gî- 
teva fire de praf și e de ajuns 
ca piesele mici ale motorului să 
se defecteze înainte de vreme, 
lată lucruri care la prima ve
dere par mărunte, lucruri de care 
tinerii mecanizatori de la S.M.T. 
Ziduri, Gomșani, Padina n-au 
ținut suficient cont anul trecut. 
Consfătuirea a trasat sarcină ca 
în acest an fiecare S.M.T. să ia 
astfel de măsuri îneît din mo
mentul în care a ajuns în cis
ternă și pînă la tractor, combus
tibilul să nu vadă lumina zilei 
Totul să meargă pe circuit în
chis. Mecanicii de sector, pon« 
tatorii, șefii de brigăzi să ve
gheze cu strictețe ca nici o pi-- 
cătură să nu se piardă. La fie-' 
care hantru să se economiseas
că în acest an 1,5—2 litri de 
combustibil — iată una din 
sarcinile trasate de consfătuire,

★

Toate aceste recomandări se 
referă în primul rînd la mecani
zatori. Și cum ei sînt în majo
ritate tineri, organizațiile de 
bază U.T.M. din S.M.T.-urile re
giunii Ploești au datoria ca, sub 
conducerea organizațiilor de par
tid, să desfășoare o muncă in
tensă de mobilizare a tinerilor 
mecanizatori la înfăptuirea a- 
cestor sarcini.

Sufletul omului tinăr din zilele 
noastre este fascinat de marile 
evenimente ale epocii, de figu
rile celor îndrăzneți, curajoși și 
devotați unei cauze înalte.

Experiența fericită a celor mai 
bune dintre romanele pentru 
copii și tineret apărute în Uni
unea Sovietică sau în țara noa
stră, demonstrează că ta pagi
nile unei cărți de aventuri, de o 
reală valoare literară, nu poate 
exista o artificială demarcație 
între intîmplarea obișnuită și 
cea oare ține de aventură. Pen
tru că esențialul rezidă în trans
formarea tinerilor cititori în ce
tățeni conștienti, devotați trup și 
suflet patriei socialiste. Or, fap
tele prin intermediul cărora se 
Încheagă acțiunea romanelor 
pentru copii și tineret trebuie să 
fie, în mod firesc, fapte de 
înaltă semnificație educativă ale 
vieții noastre de astăzi, în mă
sură să demonstreze cu necesi
tate apariția unor trăsături noi 
în conștiința contemporanilor.

Există o particularitate esen
țială a literaturii pentru copii și 
tineret, care conferă imaginii li
terare'o forță emotivă, specifică, 
un ritm epic trepidant cu o pu
ternică influență asupra cititoru
lui. Si in contextul acestor ima
gini, se petrec, cîteodată, și In- 
timplări neobîșniiî'te. Dar întot
deauna la originea faptului ex
cepțional se află, ca un element 
primordial, tn acțiunile pozitive 
înaintate ale eroilor — mobilul 
conștiinței socialiste. Cînd a- 
ceasta este înfățișată firesc, ve
ridic, atunci atitudinea eroului

Menirea educativă1 
a literaturii de aventuri

în viața cotidiană sau in mo
mentele excepționale, va fi va
loroasa pe planul imaginii k'te. 
rare și desigur, verosimilă pentru 
cititor.

In zilele noastre termenul de 
„aventură” a suferit o modifi
care structurală a sensului sau 
vechi. Literatura de aventuri 
pentru copii și tineret a încetat 
de mult să mai însemne în ex
clusivitate ceva „de necrezut", 
„imposibil", „ireal”, „exorbi
tant" de „senzație care taie res
pirația...", sau „teribil de stra
niu", cum sunau probabil cu 
ani în urmă — cu multe semne 
d« exdamație — reclamele seriei 
de „15 lei", sau ale doxurilor. 
Acțiunea nu se mai exilează în 
cărțile noastre într.un îndepăr- 
tat Bongo cu lei și tigri, prin- 
tre șerpii junglei sau pe alte 
meleaguri cu peisaje de un exo- 
tism strident. Pentru că nu nu
mai acolo sînt lucruri intere
sante I Ele se află și aici, în mij
locul nostru. Cărțile noastre de 
aventuri pot fi știmțifico-fantas- 
tke și aici greutatea specifică 
o dă entuziasmul cunoașterii, cu
rajul anticipării viitorului știin
țific, al aventurii. O seamă de 
autori au demonstrat aceasta cu 
unele merite reale. Dar cărțile 
de aventuri sînt cu atît mai pa- 
sionante atunci cînd reflectă 
problematica actualității, ptasîn- 
du-și acțiunea în miezul marilor 
bătălii reale, în mijlocul oameni, 
lor existenți printre noi, militînd 
prin mesajul lor ideologic în nu
mele unor scopuri înalte, care 
sînt ale noastre. tSîteva dintre 

volumele literaturii pentru copii 
și tineret apărute ta ultimii ani, 
dovedesc în unefc privințe, reale 
progrese ta reflectarea actuali
tății. Pomenim aid „Ultima po
veste” de Radu Tudoran, „Se 
ridici ceața*  de Constantin 
Neagu sau „Acțiunea P— 1500“ 
de Nicuță Tăoase. Ceva mai re
cent ji-ati făcut apariția in edi
turile noastre trei cărți de care 
ne vom ocupa ta rindurile care 
urmează. Este vorba de nuvela 
„Bătălia nevăzută*  de Nicolae 
Mărgeanu, romanul „Misiunea 
H. S.“ de I. D. Mușat și, in 
sfirșiț, de romanul „Fiul lui 
Monte Sristo*  de Theodor Ron- 
stantin. Lucrări apăruta intr-un 
mare tiraj, ele s-au bucurat de 
o atenție tleosebită ia rindurile 
tinerilor cititori și aceasta a fă
cut să crească considerabil răs
punderea creatorilor acestui gen.

Bogăția ideologică și sensul 
politic înalt al cărților consa
crate tineretului se exprimă în 
special prin personalitatea unor 
figuri de eroi înaintați.

Imaginea literară a unui ase
menea erou pe care-1 intîlnim ta 
literatura adresată tineretului, 
reflectă în primul rtad figura 
unui patriot contemporan în
flăcărat, devotat cauzei socialis
mului. Ideea apărării cuceririlor 
revoluționare ale poporului stă la 
baza multora dintre operele con
sacrate faptelor îndrăznețe ale 
oamenilor din zilele noastre. Ase
menea eroi pot fi întâlniți și ta 
nuvela lui Nicolae Mărgeanu, 
„Bătălia nevăzută".

Acțiunea cărții ne descris 

lupta unui grup de ofițeri de 
securitate pentru zădărnicirea 
planurilor criminale ale unor a- 
genți aflați în solda unei pu.eri 
occidentale. Descoperind întții. 
plător un cifru in șirul numere
lor false expuse in vitrina unei 
agenții de loto, locotenentul ma
jor Mircea Vigu pornește pe ur
mele spionilor. Se reintilneșle cu 
o vecile prietenă, pe care încă o 
mai iubește, doctorița Silvia 
Giuroiu. Ea îl ajută... pe eroul 
nostru in descifrarea'enigmei — 
asasinarea unui savant geolog. 
Din păcate reeditarea poveștii 
de dragoste dintre Mircea și Sil
via este descrisă cu stângăcie, 
ca intr-o dramoletă, oare inter
calează printre acțiunile nuvelei 
pasaje de o atmosferă dulceagă. 
Lăsînd la o parte această di
gresiune erotică de un fals li
rism, restul episoadelor acțiunii 
H interesează realmente pe ci
titor, prezentindu-i scene și mo
mente palpitante din filmul ur
măririi dușmanului pe străzile 
Bucureștiului sau la Brădet, în
tr-o mică localitate din munți. 
Este interesantă figura eroului 
central al povestirii — locote. 
nentul major Mircea Vigu — 
care se distinge în lupta împo
triva duștnanuSui. E vorba de 
un om tînăr, căruia regimul de. 
moorat-poputar i-a deschis larg 
drumul către învățătură, l-a aju
tat să se’detzvolte multilateral și 
armonios. încercările grele prin 
care trece Vigu, verifică ta si
tuații hotărîtoare trăinicia con
vingerilor sale politice, forța sa 
morală izvorâtă din credința 

nezdruncinată ln dreptatea oau. 
zei pe care o apără. Luptind 
pentru a apăra « document 
științific de excepțională valoare 
strategica, Vigu dovedește curai 
inteligență, singe rece și putere 
de stâpînire in grele încercări, 
cînd se află față in față cu duș
manul. Nicolae -Mărgeanu reu
șește să descrie meritele ecoului 
său in mărimea lor naturală, 
mai ales in momentele luptei cu 
spionul urmărit la Brădet Său- 
tindu-și dușmanul, așteptindu-se 
ca acesta să-i răsară Înainte 
dintr-o clipă intr-alta, pentru a-i 
ataca, eroul nostru se împotri
vește din răsputeri somnului, 
oboselii, emoției.

Semnificația nuvelei ni se pare 
foarte importantă pentru înțe
legerea acelui spirit entuziast, 
călăuzitor spre mari acte eroice 
în slujba cauzei socialismului, pe 
oare am dori să-l întilnim cit 
mai des in paginile literaturii 
pentru tineret. Nuvela lui Ni- 
colae Mărgeanu vădește unele 
merite reale în ce privește ca
racterul veridic al descrierii 
eroilor. Mircea Vigu evoluează 
firesc în anumite împrejurări. 
Nu face „minuni" și nici nu în- 
treprinde in îndeplinirea mi
siunii sale acțiuni de o oompli- 
oație artificială, greu de crezut. 
Fiecare pas înainte pe drumul 
către desooperirea rețelei de 
spioni este realizat cu prețul 
unor eforturi serioase, care pun 
la încercare inteligența eroului, 
spiritul său asociativ, mobilita
tea gîndurilor, stăpînirea reac. 
țiilor, sîngele rece și în sfirșit, 
rezistența fizică.

®înd aceste limite veridice 
sînt desconsiderate, atunci tatii- 
nim o suită de situații neverosi- 
mile oa în clftut arestării Celor 
doi spioni la marginea Bucu. 
reștiulul, fără ca autorul să su
gereze măcar cele mai slabe in
dicații despre mijloacele oare au 
permis aceasta. împrejurările 

neobișnuite sau surprizele, dețin 
firește, an loc important in pa
ginile unei cărți de aventiri care 
stimulează și educă imaginația 
in plină formație a talarului. 
Dar ele sînt realmente intere
sante și ta măsură să realizeze 
un anumit sens educativ numai 
atunci când fac parte integrantă 
din imaginea literară și sint 
logic coordonate de întregul an
samblu al conflictului. In cazul 
nuvelei lui N. Mărgeanu, aceste 
mijloace specifice genului apar 
de multe ori fără o argumentare 
artistică riguroasă. Atunci cind 
cititorul utmărindu-1 in acțiune 
pe On Bilț eroul principal din 
romanul „Misiunea H.S.” de 
1, D. Mușat, asistă la scena „tn- 
tiinârii", în munți, intre Bilț și 
HaneUore, agenta gestapoului, 
fără ca ea să-l recunoască (de
și îl privește atent și cu bănu
ială I) senzația de contrafacere, 
de imposibil, este mai mult de
cit evidentă. Tot așa cum, în 
episodul final, aruncarea în aer 
a camionului cu fasciști este 
greu de crezut în condițiile în 
oare șoferul și ajutorul lui fug 
din cabină pentru a se salva, 
chiar sub ochii nemților.

Elementul fundamental în mă
sură să hotărască eficiența ope
rei literare care se adresează ti
neretului, il constituie valoarea 
politică a temei dezvoltate de 
autor. Lupta vigilentă a ostași
lor din nuvela lui Nicolae Măr
geanu ilustrează un eroism au
tentic, o înaltă conștiință pa
triotică. In romanul „Misiunea 
H.S.“ de I. D. Mușat se descrie 
lupta unui savant romîn patriot 
pentru sabotarea mașinii de 
război hitleriste. Acțiunea roma
nului este interesantă și inedită. 
La o catedră de geologie din Ti
mișoara sosește, pe vremea celui 
de al doilea război mondial, o 
agentă a gestapoului care cere 
planurile de extracție ale unor 
zăcăminte de uraniu din Ar

deal. Conferențiarul universitar 
On Biiț incearcă să se opună 
acțiunilor „Misiunii H.S.*  con
duse de șpioana fascistă.

Muncind ca om de serviciu a- 
IMuri de grupul respectiv, eroul 
nostru reușește sâ fie mereu in
format Ia timp asupra situației 
prospecțiunilor. Neștiind ca și in 
rindurile geologilor nemți există 
doi cercetători care sabotează 
operațiile pentru descoperirile 
uraniului, Bilț determină organi. 
zarea unui atentat împotriva 
.„Misiunii H.S.” și în aceste 
împrejurări își găsește el în
suși moartea. Alături de eroul 
central al cărții On Bilț, se 
disting figurile a doi luptători 
antifasciști, Druță și Preda, 
care fac dovada unor însușiri 
superioare în lupta împotriva 
fasciștilor.

Desfășurarea acțiunii in roma
nul lui I. D. Mușat este antre- 
nantă și servește in linii gene
rale ideea pe care autorul și-a 
propus s-o demonstreze. Patrio
tismul celor trei eroi înaintați 
care se împotrivesc hitleriștilor 
în condițiile dictaturii antones- 
ciene, este relevat în impreju- 
rări dramatice. Cititorul remarcă 
însă că evoluția eroului princi
pal este de multe ori contradic
torie și cu toată bunăvoința, nu 
vede să existe vreo legătură fi
rească între atitudinea lui ini
țială și Salturile pe care le face 
parcă peste noapte, însușindu-și 
operativ tot ce-i lipsea, și vigi
lență, și curaj, și tactică de 
luptă, și sînge rece, într-un cu- 
vînt, toate acele însușiri com
bative de care părea complet 
străin la început...

Inconsecvența urmăririi logicii 
interioare a personajului n-a 
putut să nu aibă repercusiuni 
și asupra acțiunii și construc
ției generale a romanului. Me
sajul ideologic al cărții — lupta 
patriotică a unui savant romîn 
Împotriva fasciștilor — nu se 

poate exprima în consecință cw 
claritatea necesară. Cititorului 
nu i se lămurește astfel un aspect 
caracteristic al acțiunilor de sa. 
botaj din ilegalitate: conduce
rea de către partid a acelor oa. 
meni simpli sau intelectuali de-- 
votați poporului, care simțeau 
nevoia să se Împotrivească cri. 
melor fascismului.

Mijloacelor de expresie ale o. 
perei literare le revine un rol ‘ 
toarte importam in transmiterea 
ideilor moral-politice menite să 
contribuie la educația comunistăq 
a tineretului. Literaturo consa
crată tinerei generații este che
mată sâ găsească cele mai efi-u 
ciente răi spre sufletul cititorilor, 
ei, realizind imagini de o înaltă 
valoare artistică, prin interme
diul cărora principiile educației' 
comuniste să-și găsească o ex
presie vie, emoționantă și con
vingătoare.

Sensul educativ al unei cărți 
poate fi urmărit intr-un ansam
blu foarte variat de elemente' 
importante care compun imagi-1 
nea literară. Departe de a
putea fi considerate simple ’
amănunte, toate acestea sint" 
mijloace indispensabile transmi. 
terii conținutului ideologic și e- 
ducativ al romanului de aven-' 
tari. Presa de partid a arătat pe 
bună dreptate că unul dintre ro
manele în care predomină acea 
notație vulgară, simplistă și a-!î 
propiată foarte mult de literaturaȚ 
decadentă este „Fiul lui Monte 
Gristo" de Theodor Constantin." 
Scăderile acestui roman au fosth 
discutate pe larg în studiul „Eroiz 
și conflicte în literatura pentrun 
copii și tineret" publicat de tov. F 
N. Colțu în paginile revistei 
„Lupta de clasă" unde se arată" 
că: „In evoluția eroilor lui 
Theodor Constantin nu acțiuni
le conștiente joacă un rol hotărî.

MIRON DRAGU ■

(Continuare în pag. 4-a)



Programul 
colaborării 

dintre studenții 
sovietici și străini

Marina Juravliova, prim-vîce- 
președinte al Consiliului studen
țesc al U.R.S.S., a prezentat un 
raport la conferința de o zi a 
reprezentanților orga nizațiîlor 
studențești din U.R.S.S. Ea a 
vorbit despre programul colabo
rării dintre studenții sovietici și 
studenții institutelor de învăță- 
mînt superior din alte țări.

în vara aceasta, în Crimeea, 
se prevede să se organizeze 
cursuri studențești internaționa
le de vară cu tema : Studenții, 
colaborarea internațională și 
cultura mondială. Tinerele șl ti
nerii sovietici așteaptă peste 100 
de oaspeți din diferite țări.

în iulie, la Leningrad va în
cepe campionatul mondial 
dențesc de șah.

O consfătuire 
a tineretului 
vest-german

La Berlin s-a încheiat 
sfătuirea tineretului din R.F.G. 
care luptă împotriva mîlitaris-. 
mului vestgerman, convocată de 
organizația de tineret Deutsche 
Jugendring.

Reprezentanții tineretului vest
german au adoptat o rezoluție 
in care cer să se dea posibilitate 
poporului să se pronunțe prin- 
tr-un referendum împotriva înar. 
mării atomice a R.F.G. Rezo
luția cere de asemenea încheie
rea tratatului de pace cu Ger
mania și crearea Comitetului pe 
întreaga Germanie pe bază de 
paritate.

La consfătuire au participat 
peste 80 de reprezentanți *i  ti
neretului din diferite regiuni ale j 
Germaniei occidentale.

S. Hrușciov va sosi la Paris
la 23 martie

In vederea participării 
la lucrările comitetului 

de dezarmare 
al celor 10 state

stu-

COtt-

In legătură cu amînarea vizitei 
Franța —

este că pentru însănătoșire vor 
fi necesare 7—10 zile. In legă
tură cu aceasta, N. S. Hrușciov 
a propus generalului de Gaulle, 
ca vizita să fie amînată cu in
tervalul de timp susmențion-at. 

Președintele Republicii Fran
ceze a aflat cu regret această 
veste și a rugat să i se trans
mită președintelui Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. cele mai 
sincere urări de însănătoșire cît 
mai grabnică.

S-a stabilit 
sosirii lui N. 
Paris să fie 
acord de cele 
cel mai scurt timp.

tovarășului N. S. Hrușciov
MOSCOVA 14 (Agerpres). TASS transmite;
Data sosirii la Paris a președintelui Consiliului de Mi

niștri al U.R.S.S. N. S. Hrușciov a fost fixată pentru ziua 
de 23 martie.

Vizita oficială pe care N. S. Hrușciov o va face în Franța 
la invitația lui de Gaulle, președintele Republicii Franceze, va 
dura pînă la 3 aprilie.

MOSCOVA 13 (Agerpres). —
TASS transmite:

în scara zilei de 12 martie, 
din însărcinarea guvernului so
vietic, ambasadorul U.R.S.S. în 
Franța a comunicat ministrului 
Afacerilor Externe al Franței că 
întrucît președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov, s-a îmbolnăvit de

de
a 

de

★

MOSCOVA 14 (Agerpres). 
TASS transmite :

Sub titlul „Parisul în zi 
duminică**  ziarul „Pravda**  
publicat un articol seamat 
G. Ratiani :

Știrea că vizita președin
telui Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. se amină pentru un 
scurt interval de timp, întrucît 
el s-a îmbolnăvit, a fost anun
țată duminică în orele cînd la 
Paris se desfășurau pregătiri 
laborioase în vederea vizitei lui 
N, S. Hrușciov. împreună cu

în

gripă, îi va fi imposibil să so
sească la Paris la 15 martie.

N. S. Hrușciov a rugat ca 
președintele Republicii Franceze 
să fie informat despre aceasta 
și să i se transmită că regretă 
mult ca ii este cu neputința să 
sosească la 
în vizita sa

Concluzia

termenul 
oficală în 

medicilor

stabilit,
Franța, 
curanți

ca data exactă a 
S. Hrușciov la 
fixată de comun 
două guverne în

Problema vitală a contemporaneități; ;

Dezarmarea generala
și totala

Delegația 
romînâ a sosit

la Geneva

★

președintele Republicii Franceze, 
la Paris toată lumea urează șe
fului guvernului sovietic însănă
toșire grabnică. Parizienii aș
teaptă cu nerăbdare sosirea sa 
în capitala Franței.

Chiar în prima zi a apropia
tei vizite nu numai parizienii 
vor putea urmări cu atenție vi
zita înaltului oaspete sovietic. 
Tehnicienii și operatorii de la 
televiziune 
mănuntele planului jar 
gic care

elaborează toate a- 
strate- 

asigure 
primei

gic care trebuie să 
transmiterea directă a

Din viafa tineretului R. P. Ungare

care 
deja 

ce

s;m-

GENEVA 14. — Trimisul special 
Agerpres transmite :

Duminica noaptea, a sosit cu 
avionul la Geneva delegația 
R. P. Ro-mine la lucrările comi
tetului de dezarmare dl celor 
zece țâri. Pe aeroport, conducă
torul delegației. romîne Eduard 
Mezincescu a declarat reprezen
tanților presei următoarele : „De
legația romînâ vine la tratativele 
de la Geneva cu speranța că 
vor avea loc discuții constructi
ve în vederea soluționării pro
blemei dezarmării genera’e si 
totale. Avem convingerea că 
după bunul început făcut anul 
trecut la conferința miniștrilor A- 
facerilor Externe, după felul în 
care această problemă vitală a 
omenirii a fost privită de statele 
membre ale O.N.U. și de opinia 
publică mondială, discuțiile care 
încep acum la Geneva vor duce 
la rezultate îmbucurătoare.

Delegația noastră este dispu
sa să întîmpine toate propuneri
le constructive pentru soluționa
rea problemei dezarmării gene
rale și totale. Ea va depune toa
te eforturile in acest sens'*.

----- •------

Macmillan

Fnvâțâmîntul politehnic este 
introdus in toate școlile ge
nerale și secundare din 
R. P. Ungară. In fotografia 
de sus : în timpul unei lecții 
de electrotehnică intr-un li
ceu. Cultura fizică și sportul 
are foarte mulți adepțl în 
rîndurile elevilor. In fotogra
fia din stingă jos : sala de 
gimnastică a liceului 

Szekesfehervăr.

★

zile de vizită, în întreaga Fran
ță și în alte țări vesteuropene.

Radioul nu se agită nici el 
mai puțin-. Principalele posturi 
de radio din Franța care se 
concurează între ele trebuie să 
lucreze extrem de operativ pen- 
tru ca ascultătorii nerăbdători 
să nu întoarcă butonul pentru 
a prinde un post concurent, l’na 
din cele mai mari societăți de 
radio din Franța — Radio Lu
xemburg — promite ascultători
lor săi emisiuni la fiecare sfert 
de oră.

Trebuie să se pregătească și 
cei care vor urma delegația so
vietică înarmați cu aparatele de 
filmat. In afara filmelor docu
mentare destinate spre prezen
tare în cinematografe, operato
rii vor trebui ca la sfîrșitul fie
cărei zile a vizitei lui N. S. 
Hrușciov în Franța să asigure 
o prezentare cinematografică 
completă a evenimentelor zilei 
pentru a fi vizionată în seara 
aceleiași zile de ziariștii 
nu fac parte din numărul 
stabilit al coresnondenților 
însoțesc delegația.

Apropierea vizitei se hce
țită la Paris pretutindeni. Chiar 
și piațeta din arondismentul al 
15-lea unde gospodinele din car
tierele învecinate vin dis-de-di- 
mineață pentru a-și face tîrgu- 
ielile, arată astăzi altfel decît 
deobicei. Vînzătorul edițiilor de 
duminică care a întins de-a lun
gul unei bănci și a agătat pe 
peretele dughenei vecine reviste 
care au pe coperte portretul șe
fului guvernului sovietic, strigă 
vesel, acoperind zarva piet:i:
„Totul despre Hrușciov!". „To- 
ttîl despre apropiata vizită !**.  
Femeia care mi-a ieșit în față 
tine într-o mînă sacoșa cu cum
părături, iar în cealaltă — su
plimentul multicolor al ziaru
lui „L’Humanite Dimanche" in
titulat : Bun sosit, Nikita Hruș
ciov ! Trăiască prietenia franco- 
sovietică și pacea !

La Ambasada U.R.S.S. din 
Paris continuă să sosească nu
meroase scrisori din*  întreaga 
Franță, adresate lui N. S. Hruș
ciov, care salută politica ex
ternă de pace a Uniunii Sovie
tice și care exprimă speranța ce
tățenilor francezi în 
continuă a relațiilor 
vietice.

BERLIN 14. — Corespondență 
specială : La 13 martie în cadrul 
unui concert organizat de postul 
de radio al R. D. Germane în 
sala Teatrului Metropol din Ber
lin, Ion Voicu, artist emerit, 
laureat al Premiului de stat, a 
interpretat împreună cu orche
stra simfonică municipală din 
Berlin, dirijată de Gerhard Her
gert, Concertul pentru vioară și 
orchestră de. Paganini. Solistul 
romin s-a bucurat de un deose
bit succes, repetînd la cererea 
asistenței mai multe bucăți.

★
Duminică, in Berlinul occi

dental, in sala de concerte a 
Conservatorului, tenorul Ion Da
cian, a concertat împreună cu 
soprana Eva Maria Grosmann și 
basul Peter Roth-Ehrang. Or
chestra a fost condusă de Fried
rich W alter.

Ariile și duetele interpretate 
de Ion Dacian s au bucurat de 
un deosebit succes.

x^yeneva găzduiește începînd 
tjr de astăzi tratativele în 

problema dezarmării. Co
mitetul celor zece țâri — prin
tre care se află și țara noastră 
— căruia i s-a încredințat sarci
na de mare însemnătate de a 
găsi modalitățile cele mai potri
vite pentru traducerea in viață a 
propunerilor privind dezarma
rea totală și generală, își începe 
activitateu sub auspiciile unui 
climat internațional îmbunătățit, 
începutul de destindere ce se 
man.festă pe arena mondială în
dreptățește speranțele opiniei 
publice in posibilitatea realiză
rii unui acord in problema vi
tală a zilelor noastre : dezarma
rea generală și totală. Luind loc 
la masa comună a tratativelor, 
reprezentanții celor zece state 
din Est și din Vest dispun ca 
ghid de rezoluția Adunării Ge
nerale O.N.U, la care au subscris 
toți membrii organizației, rezo 
luție ce subliniază că „problema 
dezarmării generale și totale este 
cea mai importantă problemă 
care se află astăzi în fața lumii**.

Au trecuț cîtevu luni de ci nd 
N. S. Hrușciov a vorbit la tri
buna O.N.Ut dar propunerile so, 
vietice de dezarmare generală și 
totală continuă să formeze obiec
tul comentariilor oamenilor po
litici și ale presei de pretutin
deni. Ele se situează pe prim 
planul actualității internaționale, 
în atenția generală a opiniei 
publice. Un politician zgircit cu 
cuvintele și atent 
cum este Winston Churchill a 
numit propunerile sovietice ca 
fiind „uluitoare**.  Sintetizind cu
rentul de opinie publică mon
dială agenția americană .Asso
ciated Press**  relata : „Toată lu
mea este în favoarea dezarmării 
totale și universale**.  Scria un 
ziarist că dacă s-ar efectua un 
referendum mondial popoarele 
ar aproba unanim planul sovie
tic de dezarmare generală și to
tală. Ideea acestei dezarmări 
exercită de pe acum o uriașă in
fluență asupra politicii statelor 
devenind o forță ce nu poate fi 
ignorată De unde provine forța 
acestei idei ?

Propunerile sovietice de dezar
mare generală și totală cores
pund aspirațiilor vitale ale tu
turor popoarelor lumii fără nici 
un fel de excepție. Aceste pro
puneri sint capabile să ferească 
omenirea în mod definitiv de 
primejdia războiului, să excludă 
pentru totdeauna războiul din 
viața societății, să dea o folo
sință pașnică uriașelor resurse 
irosite astăzi pentru înarmare. 
Propunerile sovietice sînt deose- 

I bit de realiste. Ele pornesc de la
• înțelegerea faptului că in condi

țiile actuale cînd intre state exi-
• stă un anumit grad de neîncre

dere semănat de anii îndelungați 
ai „războiului rece**,  măsurile 
parțiale de dezarmare nu ar area 
eficacitatea necesară, că în pre
zent sînt utile soluții radicale 
care să vădească sincera hotărîre 
a tuturor statelor de a pune ca
păt înarmărilor și de a lichida 
definitiv primejdia războiului. 
Doar în condițiile în care nici 
un stat nu Va dispune de posibi-

litatea de a dezlănțui o agre
siune, doar în condițiile în care 
vor dispare din, arsenalele state
lor mijloacele materiale de 
ducere a războaielor, doar în a- 
ceste condiții se var putea însă
nătoși pe deplin relațiile dintre 
țări. De aceea N. S. Hrușciov a 
propus ca într-o perioadă de pa
tru ani să se realizeze desființa
rea tuturor forțelor armate, li
chidarea tuturor armamentelor, 
curmarea producției de arme, 
interzicerea și distrugerea arme
lor nucleare și a celorlalte tipuri 
de arme de exterminare în masă, 
desființarea bazelor militare pe 
teritorii străine și alte măsuri 
menite să întregească planul de 
excludere definitivă a războiului 
din viața omenirii, Uniunea So
vietică a subliniat că pe măsura 
realizării dezarmării generale și 
totale trebuie înfăptuit sistemul 
de control necesar. Volumul și 
caracterul controlului în fiecare 
etapă a dezarmării trebuie să co. 
respundă măsurilor ce se înfăp
tuiesc în privința dezarmării în 
această etapă. Ca o nouă dovadă 
a intențiilor sale 
unea Sovietică 
vele militare 
meni.

pașnice, Uni
și-a redus efecli- 
cu 1.200.000 oa-

propunerile so- 
atit 
oa.

la formulări

întărirea 
franco-so-

la Paris

Menirea educativă
a literaturii de aventuri

PARIS 14 (Agerpres). — Tn 
seara zilei de 13 martie H. Mac
millan, primul ministru al An
gliei, care a făcut o vizită la 
Paris la invitația lui de Gaulle, 
a plecat cu un avion din Paris 
spre Londra. Agențiile străine 
de informații presupun că în 
cursul tratativelor dintre Mac
millan și președintele Franței, 
de Gaulle au fost discutate pro-

bleme ca apropiata
Franța a lui N. S. , .
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., ședințele Co
mitetului celor zece țări pemtr» 
dezarmare, care se deschid la 
Geneva, conferința la nivel 
înalt. După încheierea tratati
velor nu a fost dat publicității 
nici un fel de comunicat*

vizită în 
Hrușciov,

limpede că prin asemenea tenta
tive, prin acțiunile pe care le 
întreprind Norstad și Strauss, nu 
se vine in sprijinul apropiatelor 
tratative de dezarmare, ci dimpo
trivă se complică situația.

Dar in timp ce Norstad și 
Strauss acționează în văzul pu
blic, in culisele occidentale se 
spune că ar fi fost elaborată po
ziția la tratativele de la Geneva. 
Conținutul exact al acestei pozi
ții în jurul căreia se spune că 
ar exista o seamă de divergențe 
între 
venit

(Urmare din pag. 3-a) 

tor, c| hazardul...". Se arată de 
asemenea : „De ce și-a ales auto
rul... explicații nesemnificative 
puse tot pe seama „soartei" și 
nu s-a orientat spre ceea ce este 
esențial ?“ Articolul din „Lupta 
de clasă**  vizează pe bună 
G'reptate concepția de ansamblu 
a romanului. Aceasta însă a avut 
repercusiuni firești și asupra 
mijloacelor de realizare literară, 
în structura eroilor, ca și în 
conflictul cărții.

Un limbaj respingător prin 
vulgaritatea lui nu poate fi to
lerat în paginile unor romane 
care se adresează tineretului. 
Dar în același timp în afara 
expresiilor, a replicilor nevero
simile sau grosolane, unele frag
mente din cărțile despre care 
vorbim păcătuiesc și printr-un 
vocabular necorespunzător care 
aglomerează cuvinte rare; ter
meni tehnici, regionalisme și bar
barisme care îngreunează lec
tura. In romanul lui I. D. Mu- 
șat întîlnim: „măi nebleznicule" 
pag. 63), „un șoacâț" (pag. 
160) și aflăm despre „o 
femeie — care ghilise (s.n.) 
pînze în josul văii" (pag. 166). 
Să adăugăm la toate acestea 
diverse exclamații de culoare 
argotică din paginile romanului 
„Fiul lui Monte Cristo“ în care 
— ,,biștari“, „ramazan", „fește- 
lirăm iacaua", „soileală**  sau 
„sfeterisit" — scot textele res
pective din domeniul literaturii 
și, în nici un caz nu pot fi con
siderate ca exercitînd o influen-

ță pozitivă 
tului.

Jn educata tinere-

★ .. . .. 
pentru copii și ti- 
menită să aducă o

Literatura 
neret este 
contribuție de seamă în forma
rea moral-politică a tinerei ge
nerații. Educarea ei in spiritul 
devotamentului pentru cauza so
cialismului, pentru orînduirea 
care se construiește astăzi sub 
ochii noștri urmărește să creeze 
cetățeni curajoși cu o minte 
ageră, îndrăzneți și perseverenți 
în lupta vieții. Asemenea sarcini 
înalte nu pot fi rezolvate prin 
imagini searbăde, vulgare sau 
simplificatoare.

Opere literare care prin spe
cificul lor influențează Îndeo
sebi masele mari ale tineretu
lui, acestor cărți de aventuri le 
revine în zilele noastre o res
ponsabilitate politică și ideolo
gică deosebită. Ele trebuie să 
participe substanțial la marea 
operă de educație comunistă în 
spiritul idealului socialist de 
viață, al devotamentului pentru 
apărarea cuceririlor revoluțio
nare și a sentimentului solida
rității proletare de luptă. Do
rim să găsim în paginile litera
turii pentru tineret acel patos 
romantic care-i împinge pe oa
menii zilelor noastre spre fapte 
îndrăznețe.

Răspunderea socială a scriito
rului este mai evidentă ca ori- 
cînd atunci cînd opera sa se a- 
dresează tineretului, unor carac
tere în plină formație, călăuzin- 
du-1 spre sensurile fundamenta
le ale epocii noastre.

Au reînceput concedierile 
în industria americană de automobile

„In industria americană de 
automobile au reînceput conce
dierile'*  — transmite corespon
dentul din New York al ziarului 
„Frankfurter Allgemeine Zei- 
tung". Drept motiv patronii ma
rilor uzine invocă greutățile în 
vinzarea automobilelor. După 
cum arată ziarul, firma Ford a 
concediat de acum 3200 de mun
citori de la o uzină situată in 
apropiere de New York, socie-

S-a descoperit 
existența unui complot 

in Indonezia
DJAKARTA 14 (Agerpres). — 

TASS transmite: Aunistrul In
formațiilor al Indoneziei, Mala- 
di, într-o declarație radiodifuza, 
tă la 13 martie s-a referit la 
existența unui complot care, 
printre altele, își propune drept 
scop asasinarea șefului guvernu
lui, președintele Sukarno, și a 
șefului statului major al forțelor 
terestre ale Indoneziei, generalul 
Nasution.

In declarație se arată că de 
existența acestui complot s-a a- 
flat după capturarea unor docu
mente în timpul recentei razii 
efectuate în rîndul speculanților 
cu armament de contrabandă în 
suburbiile Djakartei.

tatea Chrysler 4000 de muncito
ri, iar uzina General Motors a 
început să întocmească liste de 
concedieri.

Potrivit relatărilor corespon
dentului, concedierile au început 
să fie aplicate și in industria a- 
mericană constructoare de 
și ni. La uzina producătoare 
mașini Allis Chalmers au 
concediați 1700 de muncito 
timp ce alți 500 de muncitori 
din industria constructoare de 
mașini agricole au trebuit să-și 
părăsească locurile lor de wait
ed.

— Soi facem un pas înainte spre încheiere* cu succes a con-

Dun de EICE.V TARU

Sub presiunea Pentago
nului, delegația americana 
la tratativele pentru înce
tarea exploziilor experi
mentale atomice de la 
Geneva insistă asupra „le
galizării1* experiențelor a- 
tomice subterane.

Z~ixaminînd
Tj vietice de dezarmare, 

cercurile politice cît și 
menii simpli au remarcat clari
tatea și logica lor, spiritul rea
list. Prin traducerea în practică 
a planului expus de N. S, Hruș
ciov, în viața internațională s-ar 
petrece o uriașă cotitură, relațiile 
dintre state căpătînd o bază cu 
totul nouă, eliberată de amenin
țarea războaielor. Opinia publică 
este conștientă de marile avan
taje pe care le presupune dezar
marea generală și totală pentru 
înflorirea civilizației umane. Să 
amintim doar că în ultimii 11 
ani țările ce fac parte din 
N.A.T.O. au cheltuit pentru 
înarmări 555 miliarde dolari, a- 
dică o sumă ce depășește chel
tuielile militare făcute de toate 
țările beligerante ale Europei oc, 
cidentale în timpul celui de al 
doilea război mondial. Cheltuie
lile militare au luat o amploare 
fantastică în țările Apusului. 
Scriau ziarele occidentale că 
dacă bombardierul american B-70 
ar fi fost făcut din aur pur pu
tea costa mai ieftin decît îl costă 
acum pe contribuabilul american. 
In Anglia, pentru achiziționarea 
unui bombardier atomic se chel
tuiește de șapte ori mai mult de. 
cit cheltuiește guvernul englez 
pentru lucrările științifice consa
crate luptei împotriva cancerului. 
Dacă miliardele de dolari trans
formate acum în arme ale morții 
ar lua o destinație folositoare o- 
menirii, atunci planuri ce pol 
părea de domeniul visului ar 
prinde viață, planeta noastră 
și-ar schimba înfățișarea, viața 
omului ar deveni mai frumoasă.

Opinia publică internațională 
așteaptă ca lucrările comitetului 
celor zece să marcheze o etapă 
nouă în tratativele privind dezur- 
r.iarea. Aceasta este dorința fier
binte a popoarelor. La masa tra
tativelor țările socialiste aduc 
planul cuprinzător și realist al 
dezarmării generale și totale 
Dar occidentul ce aduce ? între
barea aceasta preocupă pe toți 
oamenii de bună credință între
barea aceasta își găsește ecou 
chiar și în coloanele presei ame
ricane. Cu ce se prezintă occi
dentul la tratativele de dezar
mare ?

Intii să judecăm faptele ce ne 
sîni cunoscute. In ultima vreme 
țările N.A.T.O. nu vădesc prac
tic intenția de a curma cursa 
înarmărilor. Dimpotrivă Gene
ralul american Norstad. proclamă 
oficial intenția de a crea așa 
numite „forțe mobile multinațio
nale**  în înzestrarea cărora să se 
afle și armament nuclear. In 
plus putem aminti de tentativele 
Bonnului de a lărgi spațiul de 
acțiune al noului Wehrmacht. 
Operația menită să reînvie „axa 
Bonn-Madrid? a avut drept re
zultat reacția nefavorabilă a 
cercurilor largi din Europa și 
de pretutindeni, inclusiv a nu- 

occidentale. E

occidentali, nu a de- 
încă public. Agențiile 

apusene emit o serie de pre
supuneri ce și le bazează — fo
losind o formulă clasică — pe 
„cercuri bine informate** , Aceste 
dezvăluiri coincid cu unele teze 
susținute de dl. Herter într-un 
discurs rostit nu de mult. In 
fond, nu-i vorba de nimic nou. 
Dl. Herter a reluat o ideie mai 
veche — cea a controlului fără 
dezarmare sau mai precis a ple
dat pentru un „control al înar
mărilor'*.  Cu alte cuvinte, secre
tarul de stat al S.UA. s-a pro
nunțat nu pentru încetarea cursei 
înarmărilor, pentru o dezarmare 
generală și totală, ci pentru o 
cursă a înarmărilor ...controlată. 
A accepta ideea controlului înar
mărilor înseamnă — pe de o 
parte — a legaliza cursa înarmă. 
rilor, iar — pe de altă parte — 
a da cimp liber activității servi
ciilor de spionaj ale occidentului 
care cum recunoștea colonelul a- 
merican Leghorn într-un articol 
publicat în „United Slates News 
and World Report*',  in încercă- 
rile lor de a acționa in țările ră
săritene 
uriașe”.

Cercuri occidentale vîntură și 
ideea creării unui soi de poliție 
internațională ca parte integrantă 
a planului de dezarmare. Această 
idee stirneșle în mod legitim ne. 
dumerire. Pentru ce ar fi nece
sare asemenea forțe in cazul în 
care se realizează dezarmarea ge. 
nerală și totală ? Cui i-ar folosi 
ele ? Doar toate statele vor tre
bui să-și lichideze armatele și 
armamentele. E ușor de înțeles 
că unele cercuri occidentale sint 
obsedate de ideea de a găsi noi 
căi pentru perpetuarea practici
lor lor aventuriere, ceea ce dez
văluie lipsa lor de dorință de a 
aplica principiul dezarmării ge
nerale și totale în sprijinul că
ruia au votat la O.N.U. Ele vor 
să creeze un fel de „jandarm 
mondial'*  aflat cu docilitate la 
ordinele lor, cu ajutorul căruia 
să încerce să domine omenirea. 
In încăpățînarea acestor cercuri 
de a ocoli realitățile trebuie 
neapărat deslușită dorința mari
lor monopoluri de a împiedica 
un acord privind dezarmarea. 
Pentru că cum scria chiar și 
„United Stales News and World 
Report**,  înarmarea „constituie 
un business gigantic — cel tuai 
mare din țară".

E bine că reprezentantul ame~ 
rican in comitetul celor zece a 
primit o scrisoare a președinte
lui Eisenhower ce-l îndeamnă >ă 
cerceteze atent toate posibilită
țile dezarmării. Dar popoarele 
doresc fapte, nu numai declara
ții. Doresc fapte in 
zarmării generale și

„se izbesc de piedici

spiritul de- 
totale.

de pretutindeni, 
meroase cercuri

Cu ce se ocupă
STOCKHOLM 14 (Agerpres). 

TASS. — Poliția din Stockholm 
a fost nevoită să aresteze la 11 
martie cîțiva marinari america
ni de pe crucișătorul „Northamp
ton", care au provocat dezordini 
în oraș. Doi marinari americani 
au oprit pe stradă un tînăr sue
dez și amenințindu-l cu bătaia 
i-au luat ceasornicul și portofe
lul cu bani.

SEUL 13 (Agerpres). — 
ultimul timp devin tot mai 
meroase abuzurile 
soldații americani
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Agenția United Press Inter
national relatează ci ia orașul 
Jerse- City, statul Neto Jersey, 
a fost descoperită jo piață nea
gră de copii biue organizați și 
profitabilă**.  Numai ia acest oraș 
in ultimii patru ani au fost rin- 
duți 80 de copii. Profitind de 
starea d? mizerie în care se a- 
flau multe mame, traficanții

Invazia cocioabelor ametuntâ 
să distrugi orașele aaserieaae, 
se spune intr-o derlarația pu
blicată la 12 martte de ~ 
siliul Consultativ el 
lui Național al Partidului de
mocrat.
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Popoarele lumii așteaptă ca 
tratativele de dezarmare 
ce încep la Geneva să fie 

rodnice. Țările socialiste și-au 
exprimat hotărirea lor de a-și 
aduce aportul la cit mai grab
nica realizare a unui acord cu 
privire la înfăptuirea dezarmării 
generale și totale sub control in
ternațional

Comitetul celor zece are o 
sarcină de mare răspundere pen, 
tru viitorul păcii mondiale. Opi
nia publică așteaptă ca și pu
terile occidentale să facă dovada 
dorinței de a aeționa spre a da 
viață dezarmării generale și to
tale. Trăim o epocă în care 
există toate condițiile spre a 
alunga norii războiului pentru 
totdeauna. Depinde de hotărirea 
tuturor pârtiei punților la trata
tive ca acestea să corespundă 
speranțelor popoarelor.

EUGENIU OBREA

soldații americani
de sud. Agenția France Presse 
anunță că în urmă cu zece zile 
patru soldați americani au linșat 
patru țărani coreeni. După ce 
i-au dezbrăcat, soldații i-au bă
tut pe țărani, i-au lovit cu pi
cioarele timp de două ore și 
apoi i-au aruncat într-un puț a- 
dine.

După cum se știe la 12 fe
bruarie, opt soldați americani 
au lovit și jefuit șapte tineri co
reeni, aruncindu-i apoi în 
lași puț.sărirule

lidbdaru
mul peatrm ea 
cieute ia rederec 
ctoebelur rii dmciaruțiet 
bliaiasâ ea ia waaaearal de față

Ucutesc ia 
cariaafca. Duri desființarea ea- 
ciaabelar existente se va fore 
ia rilaiat actual, se inune ia 
derivi rație ra fi nevoie de cel 
pupn o sută de ani pentru li
chidarea lor; ia plus în fiecare 
an apar noi cocioabe. în de
clarație se recunoaște ci siste
mul liberei întreprinderi nn poa
te asigura locuințe hune fami
liilor cu venituri reduse.
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GENEVA. — La 14 martie a 
avut loc ședința ordinară a Con
ferinței celor trei puteri în pro- 
b'ema încetării experiențelor cu 
arma nucleară. A continuat dis
cutarea documentelor prezentate 
conferinței. Următoarea ședință 
va avea loc la 16 martie a c.

MOSCOVA. — La Moscova s-a 
anunțat oficial că potrivit înțe
legerii realizate, o ’ * 
Sovietului Suprem 
Va tace o vizită de 
Norvegia în prima 
lunii mai. Invitația ____ ___
Const Hui prezidențial al Stortin- 
gului Norvegiei a fost acceptată 
de Sovietul Suprem al U.R.S.S.

delegație a 
al U.R.S.S. 
răspuns în 
jumătate a 

făcută de
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