
Vine toamna —
însămințările bat la ușă I

3.640 hectare de grîu recoltat 
și treierat in timp de numai 12 
zile. Iată unul din considerentele 
pentru care gospodăria agricolă 
de stat „Urleasca" din raionul 
Brăila s-a situat fruntașă pe re
giune In vara acestui an. Suc
cesul acesta a constituit un nou 
imbold pentru muncitorii și teh
nicienii gospodăriei în lupta pen
tru menținerea locului de frunte 
ctștigat.

Nu fuseseră cărați la arie toți 
snopii de pe miriște cind tracto
riștii au început arăturile de 
vară. Intr-un timp destul de scurt 
plugurile au tras brazde adinei 
pe o suprafață de 1.600 hectare. 
Experiența căpătată de-a lungul 
multor campanii i-a învățat pe 
cei ce muncesc în această gospo
dărie că, tndată după recoltare, 
miriștea are suficientă umezeală 
care să asigure o arătură de ca
litate superioară.

Pornind de la practica anilor 
trecuți, colectivul de conducere al 
gospodăriei a alcătuit din vreme 
un plan de amplasare a culturi
lor, ținînd seamă de plantele 
premergătoare. In funcție de a- 
cest plan, tinerii mecanizatori au 
continuat arăturile pe solele de
stinate însămînțărilor de toam
nă. Pînă la 1 septembrie se exe
cutaseră arături de toamnă pe o 
suprafață de 3.000 hectare. Dacă 
nu s-ar fi cunoscut din vreme 
locul fiecărei culturi, lucrările 
pregătitoare pentru însămînțări 
ar fi început de-abia acum, deci 
cu multă intîrziere.

In orice campanie, dacă este 
din vreme și bine pregătită, tim
pul scurs între declanșarea și ter
minarea ei poate fi foarte scurt, 
ceea ce înseamnă că lucrările vor 
fi executate în termenii optimi 
agrotehnici. Cunoscînd aceasta, 
muncitorii și tehnicienii gospo
dăriei de stat „Urleasca" au pre
gătit cu mult înainte de începe
rea însămînțărilor toate mașinile 
și materialele necesare campaniei. 
Paralel cu arăturile, s-a selecțio
nat și tratat, cu cîteva zile îna
inte de termenul planificat, în
treaga cantitate de sămînță ne
cesară însămînțărilor de toam
nă. Mai mult decît atît, gospo
dăria a condiționat și semințele 
necesare altor două gospodării 
de stat din regiune. Un ajutor 
prietenesc foarte prețios.

Producții mari la toate culturile 
a obținut gospodăria de stat 
„Urleasca" in mulți ani. Ințele- 
gînd că gospodăriile de stat tre
buie să devină mari producătoare 
de cereale-marfă, cei ce muncesc 
aici se străduiesc an de an să 
ridice fertilitatea ogoarelor, să 
sporească producția la hectar. 
Pentru atingerea acestui scop, 
odată cu arăturile au băgat sub 
brazdă peste 3.700 tone gunoi de 
grajd pe o suprafață de aproape 
250 hectare, iar alte 200 hectare 
au fost îngrășate cu îngrășă

minte chimice. întreaga cantitate 
de îngrășăminte naturale și chi
mice a fost folosită pentru solele 
destinate culturii griului.

Zilele au trecut una după alta 
și odată cu trecerea lor s-a apro
piat și timpul însămînțărilor. Dis- 
cuitoarele și cultivatoarele fiind 
revizuite, mecanizatorii au înce
put executarea celei de a doua 
lucrări a solului — afînarea și 
nivelarea. Și cu aceasta, pregă
tirile sînt aproape terminate. A 
mai rămas numai ca semănăto- 
rile, care se află de acum pe 
cîmp, să înceapă să înșire in 
brazdele negre, lungi coliere de 
boabe aurii.

Care-i meritul tinerilor în a- 
ceste realizări ?

In gospodăria de stat „Urleasca" 
lucrează un colectiv harnic, rn 
majoritatea lui format din tineri 
pe care-i caracterizează discipli
na, inițiativa, spiritul gospodă
resc și dorința de a obține pro
ducții mari. Vă recomandăm cîți
va dintre ei :

Utemistul Vasile Constantin, lu- 
crînd și în cîmp și la selectoa
rele cuplate, a reușit să realizeze 
mulți hantri, care, adunați la cei 
efectuați în campaniile anterioare 
au totalizat 588 hantri — 2 pla
nuri anuale.

Tinerii mecanizatori din brigada 
a Il-a de KD-uri, condusă de Va
sile Burcuș, și-au depășit planul 
la arăturile de toamnă cu 25 la 
sută, iar cei din brigada condusă 
de Dumitru Marinescu și-au de
pășit planul anual cu 80 la sută.

La reparații, pe lingă mecani
cul Vasile Ciutacu, om mai în 
vîrstă, s-a situat pe loc de frunte 
și tînărul Ion Mircea.

După cum am amintit și colec
tivul de conducere al gospodă
riei este alcătuit în mare parte 
din tineri.

Iată cum un colectiv bine în
chegat de utemiști și tineri har
nici, conștienți de îndatoririle lor, 
prin realizările obținute au reușit 
să răspundă toamnei: „Sîntem 
pregătiți pentru Însămînțări".

Exemplele amintite aci sînt 
numai dintr-o gospodărie de stat.

Aceasta nu înseamnă că numai 
aci sînt tineri conștiincioși și 
numai aci s-au obținut realizări 
însemnate în pregătirea campa
niei de toamnă. Mulți tineri care 
muncesc în agricultură au dat 
dovadă adesea de adevărate acte 
de eroism în muncă. Ii găsim în 
toate colțurile țării pregătind și 
ei acum campania de însămințări 
de toamnă. Pentru ca aportul ti
neretului în această campanie să 
fie cît mai mare este bine ca 
exemplele fruntașilor să fie larg 
popularizate și cunoscute de cît 
mai mulți tineri. îndatorirea a- 
ceasta o au în primul rînd ute- 
miștii, o au organizațiile de bază 
U.T.M. din sate și din unitățile 
agricole socialiste, o au comite
tele raionale și regionale U.T.M.
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Delegația sindicală din Grecia 
a părăsit Capitala

Duminică a părăsit Capitala 
delegația de militanți sindicali 
din Grecia, care a vizitat țara 
noastră la invitația Consiliului 
Central al Sindicatelor din 
R.P.R.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, membrii delegației au fost

salutați de tovarășii Gh. Apostol, 
președintele Consiliului Central al 
Sindicatelor din R.P.R., Mihai F. 
Marin, secretar al C.C.S.. Elena 
Teodorescu și Martin Covaci, 
membri în Prezidiul C.C.S. pre
cum și de numeroși activiști ai 
C.C.S.

Curioși cumpărători ! De cîteva. ore se 
cumpără. Cei doi vizitatori sînt membrii 
trol. Ei încearcă o jachetă.

— Vă vine bine. Aveți încredere în

află în magazin dar... nu 
postului utemist de con-

marca fabricii noastre.

★

TRIBUNA EXPERIENȚEI

ÎNAINTATE

Postul de control la datorie!
Răsfoiesc carnetul cu notițe și 

pentru o clipă trăiesc certitudinea 
că n-am să mă pot descurca în 
noianul de cifre și fapte notate. 
Vreau să Ie triez, dar mereu 
alte însemnări îmi apar mai inte
resante. Despre ce să scriu mai 
întîi ? încerc să reconstilui lucru
rile așa cum s-au petrecut ele.

_ , tineri curioși
au întîrziat azi cîteva clipe

Un grup de
în

fața linei vitrine.
— S-au prins 

plasă...
— I-a-ncondeiat
— N-au scăpat...
— Și-au găsit nașul...
Aprecierile se succedau, __

pleteau cu zîmbetul șăgalnic alu
necat în colțul buzeior. In vitri
nă tronau- două taioare : unul din 
stofă, altul din catifea reiată. O 
mină dibace a desenat pe ele 
multiple dungi albe, la buzunar, 
la rever. Etichetele indicau : „ta
ior de stofă lucrat în brigada de 
tineret nr. 154", „taior de catifea 
lucrat în brigada de tineret nr. 
150“. Semnat: Postul utemist de 
control.

In sectorul 7 al fabricii de con
fecții „Gh. Gheorghiu-Dej" din 
Capitală m-am oprit în fața vitri
nei — în locul unde cu cîtva 
timp înainte s-au iscat discuțiile. 
Mi-au reținut privirile „corpurile 
delicte" și steagul purpuriu acor
dat de Comitetul U.T.M. pe fa
brică organizației de secție frun
tașă de aci. Din cele observate se 
vede limpede că membrii postului 
se bucură în sector de respect 
și încredere.

Intr-adevăr s-au făcut multe în 
acest interval de timp. Dacă ai 
avea răbdare să citești din scoar
ță în scoarță caietele cuprinzînd 
însemnările zilnice făcute de post, 
dacă ai însemna raidurile inopi
nate, ai avea clară întreaga acti
vitate a sectorului nr. 7.

Meritul membrilor acestui post 
utemist de control constă în orga
nizarea judicioasă a muncii, în 
contribuția adusă la îmbunătăți
rea procesului de producție.

Utilaj, calitate, economii, disci
plină — iată patru resoarte care 
sînt prezente întotdeauna în pla
nurile lunare de muncă. Grigore 
loan conduce raidurile privind 
întreținerea utilajului, Trufin 
Alexandru raidurile în problema 
calității.

îndeobște din trei în trei zile 
postul organizează raiduri cerînd

ca peștii în

se-m-

maiștrilor și instructorilor de ca
litate să-l însoțească. Adoplînd 
acest sistem, membrii postului au 
folosit sezisarea imediată a lip
surilor.

In cel de al doilea semestru al 
anului trecut, numai resortul uti
laj a organizat cîte 8 raiduri la 
fiecare brigadă, ceea ce a avut ca 
rezultat reducerea defecțiunilor. 
Sistemul raidurilor a fost conti
nuat anul acesta. Raidul organi
zat în ziua de 19 august a arătat 
că mai există lipsă de interes 
față de întreținerea utilajului. In 
brigada utemistei Iacoh Ștefa- 
nia au fost găsite 3 mașini mur
dare, în brigada utemistei Fotina 
Alexe. utemista Aurelia Mitrea 
nu și-a curățat mașina. Altădată 
mașinile de cusut găsite murdare 
erau așezate — așa, întregi — în 
vitrina postului. Acum constată
rile au fost afișate Ia gazetă.

La raidul următor brigada a 
constatat că în banda 27 există 
deficiențe în direcția îmbunătățirii 
calității produselor și că ele 
dăunează îndeplinirii angaja
mentelor. Tighelurile sînt șlrîm- 
be, călcatul nu se face uniform. 
Maistrul a fost sezisat că ute
mistul Vasile Grosu — odinioară 
fruntaș — este cel mai slab căl
cător din bandă și a cerut ca el 
să fie ajutat.

Intr-o zi, în magazinul „Con
fecția" au intrat doi cumpără
tori. Au privit taioarele, le-au în- 
vîrtit, le-au sucit dar... n-au cum
părat nimic. Vînzătoarea i-a pri
vit mirată. Eh, ce se pricep băr
bații la lucrurile de damă I în in
tenția ei era ca să-i ajute.

— Doriți un taior ? Ce talie ? 
Tinerii s-au privit zimbind și 

au dat din umeri.
— Nu... priveam 1 Vedeți, noi 

sîntem din postul utemist de con
trol din secția unde se lucrează 
aceste produse. Doream să știm

cum este privită marfa noastră, 
ce sugestii ni se dau. Eu sînt 
Grigore și el... Alexandru Truîin. 
Amîndoi facem parte din același 
post.

Vînzătoarea le-a comunicat, a- 
mabiîă dar intransigentă, că sco
biturile din căptușeală nu sint 
bune și că de multe ori tighelu
rile nu slut omogene.

Unul din cei doi a notat tot. Se- 
zisată, conducerea sectorului a 
luat măsuri pentru prevenirea de
fecțiunilor. Controlul calitativ s-a 
întărit, iar postul utemist de con
trol și-a îndreptat mai mult aten
ția în spre calitatea produselor, 
lucru care a contribuit ca secto
rul să devină fruntaș pe între
prindere.

Multe s-ar putea spune despre 
gazeta „Vorbește postul utemist 
de control". Ea are nu numai o 
existență îndelungată, dar și o 
activitate rodnică. Articolele și 
caricaturile publicate oglindesc 
probleme arzătoare de producție 
și ele s-au dovedit mereu confor
me cu adevărul.

Odată, o caricatură înfățișa pe 
Anica Andrei și Floarea Bădica
— „recordmane" la întîrzieri, alta
— pe Georgeta Ploaie. Fetele s-au 
îndreptat, cu toate că au trecut 
prin mare necaz în ziua cînd 
și-au citit numele la gazetă. Or- 
tansa Negoiță a fost și ea necă
jită cînd s-a văzut caricaturizată. 
Poate că a și plins nițel. Sfîrși- 
tul a fost însă cel dorit: Ortansa 
este acum fruntașă.

Dacă vorbim despre activitatea 
postului nu se cade să neglijăm 
succesele înregistrate de întregul 
sector la care și el a contribuit. 
In luna august toate brigăzile au 
dat lucru de calitate bună și ben
zile 154 și 157 au dat sute de pal
toane și costume taior peste plan.

LIDIA POPESCU

Plecarea delegației 
Partidului

Muncitoresc Romin 
la Congresul

Partidului Comunist
Chinez

Duminică dimineața a părăsit 
Capitala plecind spre Pekin, de
legația Partidului Muncitoresc 
Romîn care va participa la lucră
rile celui de al 8-lea Congres al 
Partidului Comunist Chinez. Din 
delegație fac parte tovarășii: Gh. 
Gheorghiu-Dej, Al. Moghioroș, L. 
Răutu și Vladimir Gheorghiu. Din 
delegație face parte de asemenea 
N. Cioroiu, ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al R.P.R. 
la Pekin.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, membții delegației au fost 
salutați de tovarășii: Chivu Stoica, 
Gh. Apostol, Emil Bodnăraș, Pe
tre Borilă, Miron Constantinescu, 
C. Pîrvulescu, D. Coliu, J. Faze- 
caș. Al. Bîrlădeanu, Gh. Hossu, 
Alexa Augustin, Constanța Cră
ciun, I. Cozma, P. Daju. ing. M 
Florescu, acad. I Murgulescu, 
prof. univ. P. Niculescu-Mizil, Pe
tre Lupu, Gr. Preoteasa, C. Scar- 
lat, Gh. Stoica. Eugen Alexe, 1. 
Coțoveanu, C. Doncea, Ofelia Ma- 
nole, Costin Nădejde, D. Simules- 
cu, Ana Toma, prof. univ. Pavel 
Țugui și alții.

Au fost de față ambasadorii ex
traordinari și plenipotențiari ai 
R.P.D. Coreene — Den Em, R.P. 
Chineze — Ke Bo-nia-n și Uniunii 
Sovietice la București, A. A. 
Epișev.

Maeștrii artei
indiene la București
* Cite ceva despre stilurile dansului indian 

ți interpreții săi ♦ Instrumente muzicale 
necunoscute nouă * Declarațiile d-lui Romesh 

Bhandari
undeva? Fără 
putea fi nu-

Spectacol de 
de Ansamblul

gală prezentat 
artistic chinez

Ti cunoșteam de 
îndoială răspunsul , 
mai negativ. Și totuși tabloul ni 
se înfățișa familiar. Priveam cum 
pe scara avionului sovietic de 
pasageri coboară unul după altul 
maeștrii artei indiene, cum îm
preunează miiniie salutind după 
vechea tradifie a fă'ii lor ți apoi 
ne învăluie pe toți cu un zimbet 
blajin. Aveam senzația unei re
veniri 1 Figurile acelea măslinii) 
coloritul vesmintelor, semnele de 
pe frunțile cltorva indience, su- 
rlsul veșnic înflorit — amănunte 
mal mult sau mai puțin impor
tante. dar care reunite reconsti- 
tuiau atmosfera Indiei cunoscută 
nouă mai ales de pe ecrane.

Poate tocmai de aceea primirea 
făcută pe aeroport delegației cul
turale indiene s-a transformat 
din primele clipe intr-o intilnire 
caldă, prietenească, lipsită de ri
gidități protocolare. S-au rostit 
cuvinte de salut ce au găsit ecou 
in inimile tuturor. Cuvintului de 
bun sosit rostit de tov. Al. Bui- 
can, vicepreședinte al Institutului 
Romtn pentru Relațiile Culturale 
cu Străinătatea, i-a răspuns dl. 
A. K. Chanda, ministru adjunct 
al Afacerilor Externe al Indiei: 
„Aducem cu noi nu numai etnte- 
cele și dansurile indiene ci și sa
lutul călduros al poporului indian 
de multe milioane".

. Pufin timp mai apoi am regăsit 
pe oaspeții indieni la hotelul 
„Athenee Palace". Cu acest prilej 
am stat de vorbă cu dl. Romesh 
Bhandari. secretarul general al 
delegației culturale indiene. Con
vorbirea cum era și firesc s-a 
desfășurat tn jurul subiectului la

ordinea zilei: spectacolele mas. 
ștrilor artei indiene.

— Ansamblul este compus din 
27 de artiști. Printre ei se află 
interpreți cunoscufi ai dansului și 
cântecului indian. Astfel, publicul 
romlnesc o va putea admira pe 
cunoscuta dansatoare Sitara Devi, 
pe dansatorii 
Krișnan Kutty, 
satoare Mitra 
hajan, Ușhana 
Manjula Dutt. 
apare cintăreți

Raman Kutty și 
pe cele patru dan- 
Dutt, Kiran Ma- 
Aryanayakam și 

Pe scenă vor mai 
___ _____ ,. ca Dwijjen Mu- 

kordjee și Nirmalendu Cioudhury.
— Tntrucit coregrafia indiană 

este puțin cunoscută tn țara noa
stră, v-am ruga să ne spuneți

o. o- UC

1.500.000 CÂRTI
IN 25.000 m. RAFTURI

„Biblioteca centrală de stat a 
R.P.R., din Calea Rahovei Nr. 
4 (fostul palat de justiție), a- 
nunță începerea parțială a ac
tivității sale. în ziua de marți 
11 septembrie a-C. orele 8, vor 
începe să funcționeze primele 
săli de lectură în care vor fi 
puse la dispoziția cititorilor...1*

0 știre simplă introdusă în 
ziar noaptea de secretarii de 
redacție prin cite un colț ră
mas gol. De altfel, unii ar pu
tea să gindească cam tot așa: <

— O bibliotecă tn plus l Ce 
mare lucru ?

Cei care au judecat astfel au 
greșit. în spatele acestei scurte 
știri, a acestui „fapt divers**, se 
află o întreagă istorie a activi
tății culturale din țara noastră.

Crearea Bibliotecii centrale de 
stat a R.P.R. este rodul aspira
țiilor de sute de ani. ale unor 
oameni luminați, dornici a pune 
cartea la înde mina maselor 
largi, pentru ridicarea nivelului 
cultural al întregului popor.

O incursiune 
în istorie

Primele biblioteci centrale din 
țara noastră au fost cele insti
tuite pe baza Regulamentului 
Organic: una în București, la 
Sf. Șaua, și cealaltă la lași, pe 
lingă „Școala Mihăileană**. Ele 
au funcționat din 1831 și pină 
in 1848. cind in urma mișcări
lor revoluționare, s-a hotărit în
chiderea lor. închizînd bibliote
cile, cercurile stăplnitoare de a- 
tunci au tncercat să lipsească 
de lumina culturii pe tinerii 
Moldovei și Țării Romînești pen
tru a-i putea educa in spiritul 
intereselor lor.

Dar peste cîțiva ani. domni
torul Cuza elaborează legea bi
bliotecilor in care se prevede re
înființarea celor două biblioteci 
naționale din București și lași. 
Totodată, prin legea seculariză
rii averilor mînăstirești din 1862 
se prevedea ca toate cărțile și 
manuscrise e vechi, ce ie află

Azi Începe să funcționeze 
parțial Biblioteca centrală 

de stat
tn mlnăstiri, să fie aduse la 
biblioteca centrală de la Sf. 
Sava.

Odată cu instaurarea monar
hiei — plagă care a acoperit 
Romlnia timp de peste 80 de 
ani — activitatea bibliotecilor 
este restrinsă. Nu se dă nici un 
fel de buget pentru cărfi sau 
pentru personal. Această măsu
ră infamă atinge apogeul in 
1901, cind printr-un decret al lui 
Dimitrie Sturza, In acea vreme 
prim-ministru, se prevedea des
ființarea Bibliotecii Naționale 
din București și trecerea ei in 
patrimoniul Academiei Romine; 
biblioteca din lași se transfor
mă in bibliotecă universitară.

De atunci și pină acum in 
țara noastră n-a mai existat bi
bliotecă națională. Despre acest 
lucru insuși Emanoil Bucufa, 
un susținător al regalității, scrie 
Intr-un articol că „singura capi
tală din Europa lipsită de bi
bliotecă națională publică este 
Bucureștiul".

Și iată-ne astăzi la deschide
rea Bibliotecii centrale de stat a 
R.P.R., bibliotecă ultra modernă, 
unde studenți, ingineri, tehni
cieni, muzicieni, oameni de 
știință din orice domeniu de ac
tivitate. elevi, tineri, bătrini și 
chiar copii vor avea la dispozi
ție cărfile pe care doresc să le 
consulte.

Prin sălile bibliotecii
Localul, o veche clădire mo

nument arhitectural de seamă al 
Bucureștiului, a fost pină acum 
sediul palatului de fustifie. 0 
serie de tribunale raionale pre
cum și tribunalul Capitalei sint 
acum In curs de mutare, dar pe 
măsură ce se eliberează localul, 
o tntreagă armată de zidari, 
tlmplari. parchetarl, vopsitori, 
vin să amenajeze noile săli de

lectură, depozite de cărfi, carto- 
tecile etc.

S-au deschis de-acum trei săli 
de lectură: una pentru lucrări 
curente de cultură generală, alta 
pentru publicații de știință, artă 
și tehnică, iar a treia pentru 
periodice tehnice și științifice. 
Fiecare sală tși are depozitul 
său de cărfi și publicafii, pre
cum și un serviciu special de 
cartotecă. Paralel cu acest ser
viciu, care și-a început In mod 
parfial activitatea, mai funcțio
nează și alte secfii. Iată servi
ciul metodic care se ocupă cu 
îndrumarea bibliotecilor de ma
să, întocmirea lucrărilor meto
dice și pregătirea cadrelor de 
bibliotecari. Acest serviciu și-a 
început activitatea de la 1 iulie 
a.c.

Mai vechi și cu bogate reali
zări, funcfionează serviciul bi
bliografic. Pe Ungă lucrările 
interne acest serviciu și-a în
ceput colaborarea la o serie de 
lucrări bibliografice internațio
nale. Așa, de pildă, se lucrează 
la repertoriul international al 
surselor muzicale, manuscrise 
și tipărituri, apărute pină In a- 
nul 1800, repertoriu ce se ti
părește sub auspiciile UNESCO 
de către un comitet Ce funcțio
nează pe lingă biblioteca cen
trală din Paris: s-a întocmit o 
bibliografie a cărților agricole, 
cerută tn Anglia, precum și o 
bibliografie a autorilor bulgari- 
traduși in limba romlnă — pen. 
tru Sofia.

Serviciul fondului muzical se 
află și el In plină activitate: se 
achiziționează cărfi de istoria și 
tehnica muzicii, partituri, discuri, 
benzi de magnetofon. Pentru 
cercetătorii In domeniul muzi
cii, In curind se vor amenaja 
două săli de audifie muzicală, 
una colectivă și alta pentru au- 
difii individuale, pe baza unor 
aparate speciale cu căști.

Toate secfiile și serviciile Bi
bliotecii centrale de stat a R.P.R. 
lucrează acum intens la pregă
tirea întregului fond de cărfi de

(Continuare in pag. 2-a)

Luni seara a avut loc la Tea
trul de Operă și Balet al R.P.R. 
sub auspiciile Institutului romin 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea un spectacol de gală, pre
zentat de Ansamblul artistic chi
nez care întreprinde un turneu în 
țara noastră.

La spectacol au luat parte to
varășii : Chivu Stoica, Gh. Apos
tol, P. Bori'lă, Miron Consîanti- 
nescu, C. Pîrvulescu, J. Fazekaș, 
Al. Bîrlădeanu, Constanța Crăciun, 
Gr. Preoteasa, membri ai C.C. al 
P.M.R., miniștri, oameni de 
și cultură, oameni ai muncii 
întreprinderile și instituțiile 
pitalei, ziariști.

A luat parte de asemenea

artă 
din 
Ca-

Paul Cornea, director general ad
junct în Ministerul Culturii a fe
licitat pe membrii Ansamblului 
artistic chinez pentru înalta lor 
măesirie artistică.

In numele Ansamblului a răs
puns Sin Pin-iu, conducătorul 
Ansamblului.

Intr-o atmosferă de caldă prie
tenie, numeroși artiști ai Teatru
lui de Operă și Balet al R.P.R. și 
reprezentanți ai marilor ansam
bluri artistice din Capitală au fe
licitat pe solii artei chineze pen
tru valoroasa lor creație, oferin- 
du-le buchete de flori.

(Agerpres)

(Agerpres)

Delegația culturală indiană la sosirea pe aeroport

cîteva cuvinte despre dansurile 
ce vor fi prezentate.

— Programul ce Va fi prezen
tat tn Romlnia va cuprinde dan
suri dintre care unele au o ve
chime de două mii de ani. Un 
asemenea stil este „Bharatana- 
tyam" pe care-l va interpreta 
dansatoarea Kumary Asarada. 
Acesta este cel mai vechi dans 
din India de sud-est fiind deo
sebit de popular. Este un dans 
care exprimă cele mai frumoase 
trăsături ale omului. Un alt stil 
este „Kathak" care datează din 
secolul al XV1-lea fiind originar 
din regiunile nordice ale Indiei, 
stil a cărui notă distinctivă o 
formează varietatea și expresivi
tatea ritmurilor; stilul „Katha- 
hali", răspindit tn regiunile sud- 
vestice, are un caracter oarecum 
deosebit. Dansatorii redau sem
nificația personajelor — care au 
un caracter mitologic — prin in
termediul mimicii. al gesturilor 
puternic subliniate de acompania
mentul muzical și de machiaj. 
Stilul ..Santiniketan" este un stil 
modern creat sub influența ma
relui poet indian Rabindranath 
Tagore. „Santiniketan" 'înseamnă 
„lăcașul păcii" nume pe care-l 
poartă localitatea in care marele 
poet a trăit. Creația lui Rabin
dranath Tagore este adusă pe 
scenă tn dansurile create in acest 
oraș .

tn timpul discufiel, dl, Romesh 
Bhandari ne-a pomenit despre in
strumente specifice muzicii in-

(Continuare in pag. 3-a)
A luat parte de asemenea de

legația culturală indiană care ne 
vizitează țara în frunte cu A. K. 
Chanda, ministru adjunct al Afa
cerilor Externe al Indiei.

Au asistat membri ai delegației 
sindicatelor iugoslave, care se 
află in țara noastră la invitația 
C.C.S.

La spectacol au asistat Ke Bo- 
nian, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al R.P. Chineze 
la București și șefi ai altor 
siuni diplomatice acreditați 
București.

Programul spectacolului a 
prins fragmente din cele mai 
noscute opere clasice chineze pre
cum și cîntece și dansuri popu
lare.

Spectacolul artiștilor chinezi 
creează o imagine vie despre 
arta milenară a marelui popor 
prieten. Spectatorii au manifes
tat, ca și la spectacolele pre
cedente, admirația lor față de 
creația artiștilor operei clasice 
din Pekin. Interpreții acestui gen 
artistic, specific chinez, se dove
desc a fi în egală măsură mae
ștri ai declamației și cîntului, 
dansului și pantomimei, acroba
ției și jongleriei.

Spectacolul Ansamblului artistic 
chinez a constituit un nou prilej 
de cunoaștere a minunatei arte a 
marelui popor chinez, pusă în 
slujba păcii și prieteniei între 
popoare.

La sfîrșitul spectacolului, tov.
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Stepă!
Fără să o vezi, fără să o simți, 

ea rămîne o noțiune simplă pen
tru explicarea căreia Imaginația 
cea mai bogată nu face decît să 
strice; o impopoțonează cu fru
museți artificiale sau o trans
formă într-o babă știrbă și foanfă.

Stepă 1
Ctndva asemuită cu o femeie 

stearpă, plină de capricii și rău
tăți. întinderi, pentru ochiul ome
nesc cu adevărat cosmice, în care 
nu trăiau decît insecte vătămă
toare, întinderi îmbrăcate in veș
nica și imensa haină de purpură 
argintie a pelinului. Și ici colo, 
ca o dovadă a bunătății pămîn- 
tului, ierburi, țișnind mari și gra
se — pășuni bogate. •

Stepă ?
Da, stepa pe care o văd și o 

simt e stepa mîngîiată de veșni
cul vînt rece; e stepa împodo
bită din loc în loc cu minunatele 
buchete ale mestecenilor albi, e 
stepa imenselor întinderi de cer
noziom ; e stepa marilor promi
siuni de pline; e stepa bogatu
lui Kazahstan.

Aici au venit cu doi ani în ur
mă oameni și au Început să scoa
tă haina de pelin amar ce îm
brăca pămîntul lăsîndu-1 să res
pire aer proaspăt.

Aici pămîntul, pentru 
dată, a simțit mtngîierea dulce a 
plugului, sărutarea lui pătimașă. 
Și atunci s-a repetat minunea : 
omul și pămîntul au creat încă o 
dată o bogăție imensă.

Grîu.
Cît vezi cu ochii și mai depar

te. Lanuri imense de griu cu spic 
mare și greu. Grîu unduind In 
bătaia vîntului, grîu scăldindu-se 
în razele soarelui, grîu încă ver
zui sau grîu auriu ca părul fete
lor venite prin aceste locuri.

...Cu doi ani în urmă, în toam
nă, la marginea unei păduri de 
mesteacăn alb, au apărut cîteva 
corturi. In jurul unui foc aproa
pe 40 de oameni stăteau trlntiți 
pe iarbă, beau ceai și discutau : 
ce nume să dea sovhozului pe 
care aveau de gind să-l înfiin
țeze... Și acolo, la focul din mar
ginea pădurii, sovhozul a fost bo
tezat cu numele de Simferoool, de 
un om de 40 de ani cu ochi a-

prima

.....
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Aici era clndva stepă'pustre.;.

H

geri și cu o mină lipsă. Acolo, 
la marginea pădurii, atunci, s-au 
plănuit multe din ceea ce există 
astăzi, mîndru și frumos tn mij
locul stepei.

...Tighisov Talgat Ahmetovich 
directorul sovhozului Simferopol, 
are ochii puțin oblici șl miiniie 
proporționale cu trupul mare și 
voinic. Ne-a pcvestit cu o voce 
calmă și egală despre sovhoz.

— în sovhozul nostru sînt oa
meni din 19 naționalități: ruși, 
kazahi, moldoveni, ucraineni etc., 
veniți de prin regiunile Jitomir, 
Leningrad, Moscova, Alma-Ata, 
Moldova... La început a fost mai 
greu. Am stat in corturi și va
goane o iarnă întreagă, iar ier
nile pe aici sînt destul de aspre. 
In toamna trecută insă am dat 
spre folosință 34 de case indivi
duale și 32 locuințe mai mari, cu 
cite 4 sau 6 apartamente fiecare. 
Toate locuințele sînt electrificate. 
In general noi ne străduim să 
creăm oamenilor condiții de viață 
cît mai optime.

Băieții și fetele noastre l-au 
rugat pe Talgat Ahmetovici să 
spână tot ce se poate spune. Car
nețelele se umpleau treptat de ci
fre, date, impresii.

— In afară de faptul că aproa
pe in fiecare casă se afiă cîte un 
aparat de radio, noi mai avem și 
290 de difuzoare răspîndite prin 
casele oamenilor. Peste 140 de 
familii au vaci, in proprietatea 
lor. Mulți au de asemenea porci, 
păsări, oi etc.

Talgat Ahmetovici se opri și 
ne privi pe rînd ca și cum ar fi 
vrut să-și facă despre noi o pă
rere pe care apoi să o scrie în 
răbojul sufletului.

— Așa e, tovarăși, greu-i greu 
pină ce-i dai brinci, că odată 
pornit, parcă nu mai este attt de 
greu. Sovhozului nostru i-au fost

repartizate 25.000 hectare de pă- 
m,nt și asta pentru început. Ma
șini — destule. Oameni însă pu
țini.

După o pauză in care rămase 
numai el cu gindurile lui conti
nuă zimbind parca de departe:

Am semănat deja 23.000 hec
tare de pămînt și asta in 8-10 
zile. Aproape loate numai cu grîu 
care, după cum ați văzut și dum
neavoastră, așteaptă să fie 
strîns.

...Și împreună cu Talgat Ahme
tovici, in ziua aceea am vizitat 
gospodăria și cu toții ne-am mi
nunat de ce a fost în stare să 
facă omul într-un an și ceva. Și 
tot ce-am văzut ne repeta parcă, 
ca un leit motiv : statornicie. De 
la ograda meticulos gospodărită 
și pină la cuiburile de păsări fă
cute de pionieri și așezate in virf 
de băț deasupra caselor totul 
spunea: aici locuim noi, aici 
trăim și aici vom trăi in veci.

Sint oameni veniți din Mosco
va, Leningrad. Kiev, orașe mari 
culturale, oameni obișnuiți să 
vadă cel puțin odată pe săptă- 
mînă un spectacol, sînt oameni 
în viața cărora a petrece o seară 
la operă, a asculta un concert 
sînt lucruri care aparțin de do
meniul firescului. Și acești oame
ni au venit de bună voie să dea 
stepei imense a Kazahstanuiui o 
viață nouă. Stepă întinsă și pus
tie. Stepă cutreierată cu zeci de 
ani in urmă doar de grupuri de 
kazahi nomazi ce-și minau tur
mele din loc în ioc în căutarea 
pășunilor, de acești oameni că
rora, — generații de-a rindui, 
le-au fost necunoscute gustul pli
nii ca și numele acesteia.

Vizi tind toate acestea înțelegi 
încăodată, parcă mai profund, 
mai adevărat tot ceea ce poate 
spune noțiunea de „om sovie
tic".

PETRE ISPAS



Vajnicul luptător revoluționar 
Pavel Tcacenco

30 de ani de

sub es-

Prin realizările sale 
în domeniul construc
ției aparatelor de ra
dio, centralelor telefo
nice și a altor aseme
nea aparate, colectivul 
întreprinderii „Electro
magnetica" din Capi
tală se afirmă tot mai 
mult.

Unul din ultimele suc
cese alg acestui colec
tiv îl constituie realiza
rea centralei telefonice 
automate de o sută de 
linii ce se fabrică pen
tru prinja oară în țara 
noastră.

Obiectivul aparatului 
de fotografiat a sur
prins pe proiectantul 
Zoltan Szigeti șl pe 
mecanicul Vasile Teorii 
lucrind la asamblarea 
releurilor centralei au
tomate 
linii.

Foto:

de o sută de
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Contabilul șef

Un casier fără portofoliu
30 de

re-

elementar 
tehnicieni

calcult
agro-

necinstit și va lua 
măsuri.

Corespondent
VASELUȚA ȚILICA

să suporte „capriciile** contabl- 
lului-șef Sterian Șonei. De ce ? 
Nu, s-a găsit încă altcineva să-i 
ia locul ? Sau la treaba aceasta 
nu s-au gîndit încă tovarășii din 
Direcția Silvică regională Craio
va ?! E timpul, în fine să se gtn- 
dească. Și încă cu toată seriozi
tatea, Corespondent

M. NICOLAE

Poate n-ați avut încă ocazia 
să-l cunoașteți pe Sterian Șo- 
nei, contabil-șef la Ocolul silvic 
din Bălceșli, regiunea Craiova. 
Să vi-l prezetăm. Ca fizic e 
înalt și spătos . Ca moral este 
însă mult mai interesant. In șe
dințe se bate cu pumnul în piept, 
își ia angajamente care mai de 
care mai îndrăznețe, se laudă, 
promite marea cu sarea. De fă
cut însă, nimic nu face. 
Dacă-i criticat că nu face trea
bă, bă înjură ca pe maidan sau 
că se poartă urît cu personalul 
ocolului, se dezlănțuie în to
rente, și, țipînd, cere să fie 
„respectat" (adică să nu fie cri
ticat). Alteori, cînd vreun mun
citor își exprimă nemulțumirea 
față de atitudinile lui, contabi
lul șef îi răspunde flegmatic:

— Nu-ți convine cum muncesc 
eu ? Dă-mi brînci, dacă poți, și 
ia-mi tu locul...

Dacă ceri, să-ți facă dreptate, 
așa cum prevăd legile, te repede, 
te insultă și-ți arată ușa. Chel
tuielile de deplasare, cuvenite 
personalului le dă după 2—3 luni 
— dacă-i bine dispus — și a- 
tunci condițional:

— „Dai ceva ? Iese ?"
Și dacă-i promiți că „iese", ca 

printr-o minune, fața contabilu
lui se înseninează, ia înfățișarea 
unui protector care te înțelege și 
te servește fără rezerve. Nu u’tă 
să te avertizeze că n-a mîncat 
încă și că, înainte de masă, nu 
bea decît... „o țuică".

Din cînd în cînd (și aceasta 
cam des) îl cuprinde dorul de 
locurile natale. Atunci pleacă 
cite două-trei zile pe acasă (cu 
învoire de la propria-i persoană), 
iar la întoarcere are grijă să-și 
asigure prezența... in condică, 
semnind și pentru zilele în care a 
lipsit.

Acestea sînt doar clteva din 
trăsăturile morale ale lui Sy
rian Șonei.

înainte de a veni la ocolul sil
vic, el a fost socotitor-contabil la 
gospodăria colectivă din comună. 
■Și aici a încercat să aplice me
todele sale „originale" de muncă. 
Colectiviștii l-au dibuit însă din 
timp și l-au scos din mijlocul lor 
ca pe o măsea stricată.

Și de atunci personalul ocolu
lui silvic din Bălcești este nevoit

ne și Ironie e»re-l lumina fata, 
al cărui cuvînt a răsunat puternic 
în sala T-ribunaluiui condamnînd 
criminala cîrmuire burghezo-mo- 
șierească, cerînd drepturi largi 
pentru poporul muncitor. Scăpat 
cu greu din mîinile zbirilor sigu
ranței Paveți Tcacenco continuă 
lupta cu aceeași abnegație.

In 1924 guvernul burgliezo- 
moșieresc aruncă Partidul Co
munist în ilegalitate. In ace
lași an, la cel de al III-lea Con
gres al partidului, Pavel Tca
cenco este ales membru al Co
mitetului Central al P.C.R. El se 
înapoiază de la Viena unde stă
tuse citva timp în urma expul
zării din țară. In această perioa
dă Pavel Tcacenco a depus o ac
tivitate intensă pentru reorgani

zarea partidului pe 
baza celulelor din 
întreprinderi.

Pavel Tcacenco 
s-a ocupat cu mul
tă dragoste de 
creșterea și antre
narea la luptă a ti
nerei generații de 
comuniști din țara 
noastră. In septem
brie 1925 Pavel 
Tcacenco a repre
zentat partidul ca 
membru al Comite
tului Central la 
Conferința U.T.C. 
de la Galați unde a 
fost adoptat Statu
tul U.T.C.

Veșnic neobosit, 
plin de 

vă, inteligent, cult el 
perseverență pe toți acei

„E bine să fii magaziner, dar 
casier e și mai și", gîndea maga
zinerul secției agricole a Sfa
tului popular raional Cujmir, 
care prin „bunăvoința" șefilor săi 
îndeplinește ambele funcții. Nu 
se știe dacă munca de magazi
ner este pentru el „avantajoasă". 
dar cea de casier îl satisface 
foarte mult pe Ion Mitrache.

Din obișnuință Mitrache 
țipe la fiecare chenzină în mod 
cu totul nejustificat „modesta" 
sumă de 10 lei fiecărui tehnician 
agronom. De la unul puțin, de 
la celălalt iarăși puțin, se adună 
o sumă frumușică.

După un 
cei 
nomi, în cele două chenzine lu
nare, îi aduc lui Mitrache un 
„venit" destul de substanțial 
care, alăturat salariului de ma
gaziner, are de ce să-l mulțu
mească pe acest „casier fără por
tofoliu".

Nu ne îndoim că de astă dată 
va afla și Sfatul popular raional 
Cujmir de matrapazlicurile func
ționarului 
cuvenitele

Mo os er Paul din nou
în

TI

inițiati- 
ajuta cu 

,________ ... r_ , care por
neau sub conducerea partidului la 
marea bătălie pentru fericirea po
porului.

Siguranța îl urmărea asiduu... 
In seara zilei de 15 august 1926 

_____ ______ „ . Tcacenco este arestat. Este trimis 
tînărul Tcacenco membru al gar- spre închisoare într-un vagon spe- 

u._ cja| M puternică. Planul
zbirilor de a-1 ucide, reușește. Pe 
drum este asasinat.

Pavel Tcacenco a fost ucis, dar 
cauza căreia și-a închinat viața 
triumfă pe meleagurile patriei 
dragi. Astăzi, la cea de a 30-a 
comemorare a morții sale, gîndu- 
rile tinerei noastre generații, 
care-și dăruiește toate forțele ope
rei de construcție socialistă, se' 
îndreaptă cu recunoștință spre 
Pavel Tcacenco ca spre unul din 
eroii care și-a jertfit viața pen
tru triumful cauzei partidului.

In urmă cu 30 de ani, într- 
tinul din marile coiidițne bur
gheze din Capitală, a apărut ur
mătoarea știre : „Se anunță că 
comunistul Pavel Tcacenco ares
tat tn împrejurări cunoscute ia 
Valea Plîngerii, a fost transpor
tat cu un vagon special, sub o 
puternică escortă... Pe drum co
munistul ar fi încercat să evade
ze cu toate că avea lanțuri la pi
cioare și din această cauză a fost 
Împușcat. El a murit pe loc".

La 10 septembrie 1926, Pavel 
Tcacenco în vîrstă de numai 
25 ani neînfricat luptător pro
letar, unul din miiitanții de frun
te ai Partidului Comunist din 
Rominia, a fost asasinat într-un 
mod bestial sub binecunoscutul 
pretext mîrșav „fugit de 
cortă*. In acel timp 
la Moscova, Paris, 
Londra și în alte 
orașe ale Europei 
au loc mitinguri de 
protest împotriva 
teroare! dezlănțuite 
de guvernul Romî- 
nieL

Fiu al unui mun
citor de la calea 
ferată Pavel Tca
cenco s-a născut la 
7 aprilie 1901. In- 
vingînd nenumăra
te greutăți mate
riale, tînărul plin 
de talent și dorin
ță de studiu reu
șește totuși să ple
ce la Petrograd, 
unde studiază drep
tul. Dragostea față de
por, generoasele idealuri ale
Marelui Octombrie 1917 îl fac ca 
de pe băncile universității să pă
șească alături de comuniști, să 
se înroleze în marea bătălife pen
tru eliberarea, pentru bucuria 
popoarelor. In 1917 îl găsim pe 

:-----S”
iilor revoluționare din Peters
burg, iar in anii războiului civil 
Tcacenco luptă cu arma-n mină 
pe unul din fronturile din Sud.

In 1919 reîntors în Basarabia 
natală tînărul comunist este ares
tat pentru prima oară de autori
tățile romînești. Tcacenco eva
dează Insă din închisoarea mili
tară. Nimic nu-i poate fringe, nu-i 
poate slăbi dîrza voință de luptă. 
El reintră în viitoarea luptei...

Stnt anii 1919-1920-1921, anii 
unor puternice lupte muncitorești, 
anii făuririi puternicului partid al 
comuniștilor din Rominia.

„Clasa muncitoare din Romi
nia nu se poate dezrobi decit prin 
revoluție 1... Pentru această solu
ție trebuie să ne pregătim. Ea nu 
ne poate duce la izbîndă decît 
dacă avem un partid comunist, 
dacă noi facem parte din acest 
partid" — scria in acea vreme 
Intr-unui din manifestele grupuri
lor comuniste, manifest semnat și 
de Pavel Tcacenco.

In martie 1921, Pavel Tcacenco 
organizează din însărcinarea gru
purilor comuniste conferința de la 
Iași a tuturor acestor grupuri în 
vederea constituirii Partidului 
Comunist din Romînia.

Mai 1921... Congresiștii care 
votaseră înființarea Partidului 
Comunist au fost arestați și in
culpați în procesul din ianuarie 
1Q22 cunoscut sub numele de Pro
cesul din Dealul Spirit. Pavel 
Tcacenco este și el inculpat în 
acest proces.

Participanții la Procesul din 
Dealul Spirii își mai amintesc și 
astăzi cu emoție de tînărul acela 
înalt, cu fața smeadă, cu trăsă
turi delicate dar energice, cu pri
virea plină de inteligență, vioiciu-
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căutam pe Mooser Paul. In : timpul cit am lipsit din țară, co- 
sat nu era chip să-l găsești pen
tru că odată cu ivirea zorilor plea
că la cîmp.

Mooser este în atenția tuturor 
colectiviștilor nu numai pentru 
faptul că s-a întors de curînd în 
patrie, dar și pentru că este frun
taș la strînsul recoltei. După 13 
ani petrecuți în Austria se află 
din nou alături de soție și copii.

— Pe unde am trăit în acești 
ani, oameni rău intenționați bîr- 
feau Rominia, iar cînd a fost 
vorba 'de întoarcere în patrie s-a 
întețit agitația. Ni se spunea că 
imediat ce vom trece granița nu 
vom mai avea nimic, nu vom a- 
vea nici un drept. N-am mai 
ascultare acestor minciuni 
ghiarele cărora m-am chinuit 
parte de familie, de patrie, 
grei: Și iată-mă acum.

Față de cei întorși în țară, 
vernul Republicii Populare 
mîne are o deosebită grijă. Li s-a 
asigurat transportul de la gra 
niță pînă acasă, prin Crucea 'Ro
șie, au primit bani pentru pri
mele cheltuieli și-au reprimit 
casele și construcțiile gospodă
rești.

Cu Mooser am putut sta 
vorbă abia seara, cînd munca 
cîmp încetase.

— Frontul — și-a început 
istorisirea — m-a despă’-țit __ 
familie cînd cel mai mic copil, 
Werner, avea doar doi ani. In

dat 
în 

de: 
ani
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la
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Petre Sfo'ca

POE M UL
Grav rupe mama macul roșu 
răsărit în marea spicelor

, galbene.
Chipul ei este ars de soarele

Grăbită se-ndreaptă spre sat 
să alăpteze copilul, 
să-i pună lingă obrajii roșii

verii. macul roșu.
în ochi 1 se oglindesc 
primele stele ale serii. Și iată prietene, poemul.

Cu maci la pălărie
Cu maci la pălărie Caut prefacerile lor
de soarele verii bronzat in versuri să le prefac.
trec, printre lanuri. Și ei mă recunosc.

Și oamenii din sat Cu maci la pălărie
mă recunosc tot așa trec printre holde
cum se recunosc in poemele și oamenii, păsările, pădurile

mele. prieteni îmi sînt mie 
dăruindu-mi bucuria.

Nu zeriu despre vînturi, 
despre flautele toamnei Și-n fața lor, îmi scot

. și stele. eu pălăria!

Zilete trecute ne-a sosit la redacție o scrisoare din Ciul cu 
un conținut deosebit. O publicăm mai jos.

„Stnt milițian in gara orașului Cluj. Ca milițian, pus să 
păzească ordinea publică, am cunoscut mulți cetățeni și multe 
„cazuri". Pot spune că majoritatea populației noastre e formată 
din cetățeni cinstiți și conștiincioși. Stnt insă și unii 
comportare este de natura să te indigneze.

De curînd mi s-a ivit un caz cu totul deosebit. M-a 
atti de profund tntlmplarea. incit pentru prima oară 
mina pe toc și am scris unui ziar. Stnt îndemnat'In 
de dorința de a supune judecății tinerilor cititori al _..........
„Sclntela tineretului1' o faptă neomenească a unei tinere femei. 
Dacă asemenea fapte stnt rare, ele trebuie totuși, cred, să ca
pete oprobiul opiniei publice 'tocmai pentru ceea ce au ele 
inuman, străin concepției despre lume a clasei muncitoare, 
străin moralei sănătoase a poporului.

In seara zilei de 4 august, imi făceam rondul obișnuit prin 
stație. Deodată văd o bătrînă fugind disperată pe peron cu 
un copilaș de clteva 
stingă, strigind:

— Unde ești, unde
Clteva femei s-au

Iată ce se intimplase. Bătrina Alexandra Roșea, de pe str. 
Nouă nr. 35 din Cluj, de 73 de ani, tși aștepta băiatul tn gară. 
O femeie tlnără, cu un copilaș in brațe, s-a aciuit pe Ungă ea. 
La un moment dat a rugat-o:

— Măicuțo. ține-mi te rog o clipă copilașul.
Băbuța a tot așteptat reîntoarcerea mamei. N-a mai venit.
Asta s-a Intimplat tn seara zilei de 4 august.
Organele noastre de miliție au reușit să descopere femeia 

care-și abandonase copilul 
muncitoare Floarea Indrei, 
Viteazu din Ocna Mureș.

După două zile Floarei 
recunoscut tn scris că-l abandonase. Ceea ce trebuie spus din 
capul locului e că acest act nu a fost determinat de lipsuri ma
teriale, de imposibilitatea de a crește copilul.

Noi, milițienii, intilnim multe cazuri in viață. Un asemenea 
caz insă n-am cunoscut niciodată. Mă intreb ce inimă poate să 
aibă o asemenea tinără mamă ? Ptnă și cel mai fricos animal tși 
apără cu prețul vieții puiul. Ce suflet are insă o femeie ce-și 
azvlrle copilul de la pieptul ei ? Cred că ar fi poate folositor 
pentru tineretul nostru — a cărui educație morală stă tn cen- 

a

a căror

zguduit 
am pus 
aceasta, 
ziarului

luni in brațe. Se uita tn dreapta fi in

ești ?
strîns în jurul bătrînei. Am intervenit.

tn vlrstă de șapte luni. Este tlnăra 
de 22 ani, domiciliată pe str. Mihai

Indrei i s-a înapoiat copilul. Ea a

trul atenfiei regimului nostru '— ca ziarul să analizeze ce 
putut determina o tlnără mamă la un asemenea act inuman.

Iată de ce am seri, -edacției „Sctnteii tineretului".

Cu salutări tovărășești 
serg. FLORIAN MUDURA 

Miliția T. F. Cluj

muna Hălchiu, comuna mea, a 
trecut prin mari transformări.

Scrisorile venite din tară, de la 
soție, îl bucurau pe Mooser. 
își amintește de emoția și neli
niștea pe care a simtit-o cînd în- 
tr-o scrisoare, primită prin pri
măvara lui 1954, soția îl anunța . 
„Azi am înaintat cererea pentru 
a intra în colectivă... Paul 
învață meseria de brutar. Roza- 
tinde și Werner sînt la școala 
germană... “

După un an, cînd pe plaiurile 
romînești harnicii colectiviști își 
impărțeau veniturile, Mooser pri
mește o altă veste: ...am pri.mit 
grîu, porumb, legume și bani, ne 
vor ajunge tot anul...

Intr-o zi Mooser se hotărî: 
părăsi mica făbricuță de che
restea și plecă la Viena să se 
intereseze de comisia pentru re
patriere.

Drumul spre casă, spre patrie, 
i s-a părut nesfîrșit. Revederea 
cu cei dragi, cu prietenii, cu ve
cinii a fost de neuitat. Nu după 
multe zile colectiviștii din Hăl
chiu discutau în adunarea gene
rală cererea lui Mooser Paul:

— E un om cinstit și harnic, 
îl cunoaștem din ziua cînd și-a 
făurit căminul său. II primim 
cu drag tn rîndurile noastre.

Din acea zi „tînărul" colecti
vist s-a apucat cu nădejde 
treabă. Cei mai frumoși cai 
gospodăriei sînt cei afiați 
grija lui.

Cînd munca se sfîrșește

restaurant, să bea o bere, 
s-a regăsit cu prietenii din satele 
vecine. Firul discuțiilor a fost 
purtat pentru a nu știu cîta oară 
despre înapoierea lui în patrie. La 
„ordinea zilei" au venit apoi dis
cuțiile despre recolta bogată ne- 
maiîntîlnită in comuna lor. Orzul 
a fost recoltat cu 3250 kg. la 
hectar, grîul a dat aproape 3000 
kg. la hectar și nu pe loturi ex
perimentale, ci pe suprafețe ce 
depășesc 360 hectare.

La plecare Mooser mi-a decla
rat :

— Nimic nu mă poate mul
țumi mai mult decît faptul că 
sînt în familia mea, că pot munci 
și că munca mea este răsplătită 
cum se cuvine:

A. CONSTANTINESCU
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. .. , , la
cîmp și înserarea trimite harni
cii colectiviști spre casă, în curtea 
lui Mooser este o frămîn- 
tare obișnuită. Mama pregătește 
de-âle mîncării, fata pregătește a- 
luatul unei prăjituri, iar flăcăii 
robotesc prin curte. Viața în fami
lie își urmează acum adevăratul 
ei curs. Werner vrea să se facă 
tîmplar și în curînd va intra ca 
ucenic la atelierele gospodăriei 
de stat. Cînd Paul va pleea la 
armată toate treburile gospodă
rești vor rămîne pe seama Roza- 
lindei.

S-a ivit un neajuns: țigla de 
pe casă trebuie înlocuită. S-a gă
sit însă și o soluție. Din dreptu
rile bănești ce revin întregii fa
milii au primit un avans cu care 
vor cumpăra toate cele necesare.

Duminica este zi de odihnă. La 
propunerea unor colectiviști, adu
narea a hotărît să se lucreze to
tuși la strînsul recoltei, pînă la 
amiază. Pe înserate, la invitația 
unui vecin, Mooser s-a dus la

...nu se reglementează aprovi
zionarea cu pîine a populației din 
orașul Piatra Neamț, astfel încît 
să se pună in vînzare pîine de 
bună calitate, în -sortimente varia
te și în cantități corespunzătoare?

Corespondent 
N. FRAICU

...nu se respectă numerotarea 
locurilor la Cinemascop „Republi
ca", creîndu-se neînțelegeri și 
încurcături regretabile prin faptul 
că se vînd uneori cîte două bilete 
pentru același loc sau unele per
soane fără bilet sînt plasate pe 
locuri vîndute?

Corespondent
L. MIHAI

...tovarășul Mairătescu Călin, 
directorul căminului cultural din 
comuna Sudriaș-Jupoiu, raionul 
Făget, ține aparatul de radio a- 
casă, iar biblioteca este mai tot 
timpul închisă ?.

Corespondent 
PETRE GTRDA

...țăranii muncitori din satul 
Hălăliș. comuna Săvîrșin, raionul 
Lipova. sînt lipsiți de posibilita
tea de a viziona un film, de
oarece caravana cinematografică 
„uită* să mai treacă și pe la ei ?

Corespondent 
JULIAN VARADEANU

1.500.000 CĂRȚI
ÎN 25.000 METRI RAFTURI

(Urmare din pag. l-a)

care dispune, pentru a fi pus cit 
mai curînd la dispoziția cititori
lor. Prețuind cărțile vechii Bi 
blioteci a Ateneului, ale Fondu
lui de stat al curții, de la o serie 
de biblioteci din țară și din străi
nătate, depozitele noii biblioteci 
merg cu pași repezi spre cifra 
de 1.500.000 de volume cit va 
avea in momentul în care vor 
intra in funcțiune toate sălile de 
lectură. Pînă acum sînt gata 
catalogate și trecute in cartoteci 
250.000 volume.

Legături mondiale
Un serviciu al noii biblioteci 

care astăzi, la deschidere, s-a 
făcut cunoscut aproape în în
treaga lume, este ' centrul ’ na
țional de schimb". S-au creat 
legături cu bibliotecile „Lenin" 
din Moscova, „Saltîkov Șce- 
drin" din Leningrad, „Szeche- 
nyi" din Budapesta, bibliotecile 
naționale din Bulgaria, Ceho
slovacia, Polonia, Franța, Au
stria, Germania, Italia, China. 
Japonia, Egipt, Argentina, 
S.U.A., „Biblioteca Regală" din 
Bruxelles, „British Museum" — 
din Londra etc., etc.

Schimburile au și început, ele 
fiind îndreptate în primul rînd

spre traducerile autorilor romînt 
apărute în străinătate. S-au ce
rut de asemenea microfilme șt 
foto-copii de pe o serie de ma 
nuscrise vechi romînești aflate 
în străinătate. Așa, de pildă, de 
la Viena s-au cerut microfilmele 
unui manuscris cu conținut reli
gios din timpul lui Ștefan cel 
Mare precum și „Evanghelierul" 
copiat în sec. XVI, lucrări împo
dobite cu desene și miniaturi 
deosebit de valoroase.

Centrul național de schimb u 
început să deservească și o se
rie de cereri particulare.

25.000 metri rafturi
Pentru a avea o imagine mal 

clară asupra amploarei pe care 
o va lua Biblioteca centrală de 
stat a R.P.R., vă mai putem da 
o serie de amănunte deosebit de 
grăitoare: ea va cuprinde la în
ceput 1.500.000 de volume. Pen
tru depozitarea lor este nevoie 
de 25.000 m. de rafturi. Cărțile 
vor fi împărțite pe secții și săli 
de lectură. Vor funcționa: 2 săli 
de cultură generală, o sală de 
marxism-leninism, una de teh
nică, altele de medicină, știin
țele naturii, istorie și drept, ma
tematici, chimie și fizică, agri
cultură, literatură, artă, două 
săli pentru periodice precum și 
săli specializate: studenți (eu-

prinzînd toate cursurile litogra
fiate). manuscrise și stampe
vechi, două săli de muzică, o
sală de consultare a microfilme
lor, o sală de cărți pentru tine
ret. alta cu literatură pentru co
pii, o sală de basme și o sală 
pentru orbi cu cărți scrise în 
sistemul „Braille", unică în a- 
cest gen pînă acum in țara noa
stră. Totodată se intenționează 
crearea unui laborator de pato
logia cărții precum și un servi
ciu de vînzare a microfilmelor 
și foto-copiilor de pe manuscri-, 
.sele vechi sau cărțile rare.

Biblioteca centrală de stat a 
R.P.R. este biblioteca cu cel mai 
larg acces din țară, prin sălile 
sale puțind trece 'zilnic peste 
2500 de cititori. Ea va fi de
servită de 300 de bibliotecari. 
Nu peste mult timp, va începe 
să funcționeze aici și un centru 
de împrumut al cărților pentru 
cititorii din Capitală.

Acest tezaur al culturii noas
tre t care și-a propus drept scop 
să strîngă tot ce s-a scris și ti
părit în țară, precum și tot ce 
s-a scris și tipărit în străină
tate despre țara 
de autorii romîni 
străini, își începe

■tatea.
Iată că e mai 

simplu „fapt divers".
GH. ANGELESCU

... conducerea întreprinderii 
I.P.R.O.F.I.L.-Balta Sărată, raio
nul Caransebeș, nu trimite echipe 
de reparații la fabrica de butoaie, 
pentru ca liniile înguste să fie 
date în folosință, ușurîndu-se ast
fel eforturile muncitorilor în 
manipularea vagoneților ?

Corespondent 
N. PÎRVU

...nu s-au început nici pînă a- 
cum lucrările de radioficâre în co
muna Ciulnița, raionul Slobozia, 
cînd de mai bine de un an s-au 
făcut tabele cu cei care vor să-și 
instaleze difuzoare și li s-a pro
mis, de nenumărate ori, că li se 
vor satisface cererile?

Corespondent
M. GHEORGHE

...oficiul P.T.T.R. din Sinaia a 
desființat postul telefonic public 
care se afla în gară, singurul 
existent în tot. orașul ?

Corespondent
GEORGE I. CINCAN

...statul popular al raionului 23 
August nu i-a rhas’urife cuvenite 
pentru ca să electrifice strada Hi- 
ranului și să radiofice strada Lt. 
Alex. Paulescu ?

Corespondent
NICOLAE M. RADULESCU

noastră, atît 
cit șî de cei 
astăzi activi-

mult decît un

...tovarășul Ion Cimpoia, șeful 
biroului administrativ d-e la fabri
ca de hîrtie din Bușteni, nu se 
îngrijește de cazarea tinerilor 
muncitori ?

Corespondent 
VASILE GH. DUMITRU

...căminul cultural din comuna 
Sișterea,. raionul Oradea (direc
tor: Paraschiva Sziics) nu desfă
șoară nici o activitate?

Corespondent 
GICĂ HAIA$

Nedemnă de numele de
Sezisată de scrisoarea tovară

șului sergent Florian Mudura, re
dacția noastră a cercetat-cazul 
Floarei Indrei. In articolul de mai 
jos cititorii vor afla cum s-a pu
tut întîmpla o asemenea faptă 
străină de spiritul în care este 
educat tineretul nostru.

Cine-i copilașul acesta care nu 
și-a făcut intrarea în viață în
conjurat de dragostea și devota
mentul părinților ? Pe cine su
pără ochii Iui mari și albaștri, 
pentru cine e o povară atit de 
apăsătoare? Și, mai cu seamă, 
cine-i sint părinții, familia ? Ce 
relații sînt între ei, cărui mediu 
aparțin, cum și-au legat viața 
unul de altul ? Poate că, răspun- 
zînd tuturor acestor întrebări, vom 
izbuti să arătăm cum a fost cu 
putință o asemenea întîmplare.

★
In toamna anului 1952, capora

lul mitralior loan Indrei și-a pre
dat arma la magazie. S-a întors 
la Ocna-Mureș unde lucrase îna
inte de a fi chemat sub arme. A 
pășit fudul pe ulițele orășelului; 
acum e om în toată firea. In sat 
la Fărău, lîngă Ocna-Mureș, de 
unde este Indrei, obiceiul spune 
că omul e om numai după ce și-a 
făcut cătănia. Pînă n-a făcut-o, 
e verde, necopt pentru viață. La 
fel ca și in alte sate și la Fă
rău, după ce flăcăul se întoarce 
la vatră, musai e să-și caute o fe
meie vrednică, cu care să dureze 
casă. Cu gîndul la însurătoare s-a 
întors și loan Indrei la Ocna- 
Mureș. S-a angajat la salină, ca 
să se califice electrician. Și în- 
tr-o zi de iarnă i-a zîmbit noro 
cui: a cunoscut la horă o fată 
drăguță, cu părul blond 'și ochii 
albaștri, Floarea, de care s-a în
drăgostit. I se părea că frumuse
țea ei a înflorit anume pentru el, 
că nu există un nume mai potrivii 
ca al ei: gingașă, mlădie și cu
rată, Atocmai ca o floare. Și ve
selă)

Clteva zile după ce o cunoscuse, 
petreetnd-o seara acaaă, l-a apus

c-o iubește și că vrea s-o ia de 
nevastă. La început, Floarea a 
ezitat, a născocit clteva motive... 
După un timp, ea a acceptat să 
se căsătorească și el și-a zis că 
dragostea a fost totuși mai pu
ternică decît ezitările. Băiatul se 
simțea fericit: visul i se împli
nise, se văzuse la casa lui. Mun
ca mergea bine, se însurase — și 
nu numai așa, ca să fie însură
toare. Iubea în Floarea fiecare 
mișcare, fiecare gest. Era atit de 
bună și de prietenoasă... Chiar 
așa, cine mai avea, în Ocna-Mu
reș, atîția prieteni ca Floarea 
lui ?

Pe urmă, parcă a început să-i 
fie nițel ciudă : prea ocupau prie
tenii mult loc în viața ei și el se 
simțea unul dintre ei, un oare
care, în nici un caz marea ei dra
goste. Tînărul soț observa cu 
amărăciune, pe zi ce trecea, că 
nevastă-sa era tot mai rece, mai 
absentă, Gînduri|e-i erau doar la 
horele din „lighet" * (parc) . Din 
asta și din alte lucruri care erau 
la început nimicuri, certurile în 
casă se țineau lanț.

Odată, Ioan a încercat să lim
pezească lucrurile :

— Eu văd că tu nu mă mai 
iubești... Dacă tu vrei, să ne des
părțim și gata. Ce rost are să ne 
chinuim ?

loan se calificase. Floarea nu 
mai lucra de mult, fiindcă bărba
tul ei cîștiga bine. Și atunci, cum 
putea să lase casa îndestulată 
unde trăia ? S-a jurat că-l iubește 
cu foc și el, care așteptase răs
punsul cu respirația oprită, a fost 
fericit. N-ar mai fi încercat, pen
tru nimic în lume, a doua expli
cație. Ascunzîndu-și, ca struțul, 
capul în nisip, Ioan a trăit mai 
departe cu convingerea că soția 
îl iubește.

Mai tîrzlu, Ioan a fost ales se
cretarul organizației de bază 
U.T.M. de la mina de sare. Mun
cea mult și se întorcea mereu tîr- 
ziu acasă. In acest timp, Floarea

Anul acesta, în luna ianuarie, 
Floarea a născut un copil de toa
tă frumusețea. Ioan a fost nebun 
de fericire. Se părea că micuțul 
a readus liniștea și fericirea în 
casa asta zbuciumată. Dar numai 
se părea...

Intr-o duminică, în martie, 
Ioan a plecat de-acasă dar a re
venit pe neașteptate. A găsit ușa 
încuiată, A bătut, dar nimeni n-a 
venit să-i deschidă. O bănuială 
îngrozitoare i s-a cuibărit în su
flet și a început să bată cu dis
perare în ușă. A țipat, a ajnenin- 
țat. Speriată, Floarea a venit să-i 
deschidă. In casă mai fera ci
neva...

Ioan era prea curat, o iubise 
prea mult. N-ar fi putut închide 
ochii. Au pornit fiecare pe alt 
drum. încă de Ia despărțire. Floa
rea a încercat să scape de copil 
Nu fiindcă nu putea să-l crească 
(începuse să lucreze la fabrica de 
cărămizi, loan o ajuta cu bani și 
gazda avea grijă de micuț cînd 
nu era acasă). Dar Floarea nu se 
simțea mamă, nu concepea să-și 
schimbe felul de viață. In centrul 
gîndurilor și visurilor ei nu erau 
șoaptele copilului pe care-I adu
sese pe lume, nu tresărea Ia seîn- 
cetele lui. II privea șf în ea se 
aduna necazul că o împiedică să 
meargă la joc, să danseze cu 
flăcăii, să se distreze, să trăiască 
ca și înainte. Și-apoi, Floarea 
voia să se mărite.

Și-ntr-o zi, Floarea a luat hotă- 
rirea să plece la Cluj, să-l dea la 
Casa copilului. Directorul i-a spus 
că-l primește,_ dar trebuie să adu
că toate actele.

Floarea s-a dus tn gară amă- 
rîtă. Cum să se întoarcă cu co
pilul pentru niște acte, cînd era 
sigură c-a scăpat de el ? Lîngă 
ea, stătea o bătrînică...

Și-atunci, Floarea a săvîrșit

mergea singură la „lighet*, juca 
tn horă cu flăcăii.

fapta îngrozitoare, care a cobo- 
rtt-o mai Jos decît fiarele pă
durii. Avusese ocazia să lase co-

mamă...
pllul în mîini bune recunoscând 
cinstit că nu-i demnă să-I crea
scă. Dar nu mai avea răbdare 
nici măcar o zi... Decit să-l mai 
suporte, a preferat să-l arunce, 
să-l lase în brațele unei femei ne
cunoscute, să nu mai știe nicio
dată ce s-a întîmplat cu copi
lul ei.

Faptele sînt acestea. Aceștia 
sînt și oamenii care au participat 
la săvîrșirea lor. Ce i-a împins 
însă pe drumul acesta, care nu-1 
putea duce decît aici ? De ce a 
fost murdărită căsnicia unor oa
meni tineri, avînd fiecare un loc 
în societate ? De ce o fată veselă 
și drăguță, care a trăit un timp 
o viață normală, preferă aventu
ra și traiul de azi pe mîine supre
mei împliniri a tinereții fericite 
— maternitatea ?

Fiica țăranului muncitor Chel- 
men din Turdaș a plecat să lu
creze la Ocna Mureș, la o vîrstă 
fragedă. Florica, rămasă aici fără 
supravegherea părintească, s-a 
împrietenit cu un grup de haima
nale al căror singur scop în via
ță erau jocurile și petrecerile din 
„lighet". Pe Florica a atras-o 
acest fel de viață. In acest grup 
de derbedei s-au dezvoltat la 
ea trăsăturile morale care au 
dus-o. la actul infam de mai tîr- 
ziq.

Pe loan Indrei, de fapt, nu l-a 
iubit niciodată, insistențele lui, 
privirile fierbinți, cuvintele de 
dragoste, erau doar amuzante. In 
ochii ei era „unul din băieți" și 
nu iubitul, prietenul, principalul 
sprijin. Dacă l-a ales lotuși, a 
făcut-o nu pentru că a găsit in el 
un om bun, cinstit și curat, ală
turi de care putea trăi o viață 
frumoasă și plină, ci pentru că 
el, mai mult decît alții, se arăta 
dispus s-o țină „în puf", s-o a- 
linte, să se supună capriciilor ei. 
Ca soție a lui Ioan Indrei, Floa
rea știa că nu va mai fi nevoită 
să muncească, să aibă griji. Din 
aceleași motive, n-a vrut nici să 
se despartă de el.

Floarea Indrei I-* vtndut lui

loan Indrei, pentru viața liniștită 
și lipsită de griji, trupul ei fru
mos. Sufletul, chiar dacă ar fi 
vrut, n-ar fi putut să-l vîndă. Floa
rea nu-și iubea soțul și n-a pu
tut să-i fie credincioasă. Nici n-a 
înțeles că răspunderea de mamă o 
obligă la demnitate. Atunci cînd 
dragostea lui n-a mai fost a unui 
oarecare ci a soțului, a unui om 
care se considera îndreptățit să 
aștepte de la ea același lucru, a 
încetat s-o mai amuze și a înce
put s-o plictisească. Floarea a 
preferat viața ușuratecă dinainte 
și s-a întors la ea.

Pentru căsnicia lor pătată, com
promisă și î-n cele din urmă ucisă 
nu e totuși vinovată numai Floa
rea, chiar dacă faptele urîte îi 
aparțin în cea mai mare parte, 
loan Indrei are vina celui care, 
preluînd o asemenea răspun
dere, marea răspundere de 
a întemeia o familie, nu-i în 
stare s-o poarte pînă la ca
pătul drumului. Ochii frumoși 
ai Floarei, veselia ei cuceritoare 
i-au fost un certificat îndestulă
tor pentru ca s-o ia de soție. N-a 
încercat să cunoască tot ce alcă
tuia viața ei, nu i-a cercetat 
meandrele sufleiului. In ziua în 
care, luînd-o de mină, a căîău- 
zit-o spre casa lui, s-a simțit fe
ricit că e proprietarul absolut al 
fetei pe care și-o dorise, a răsu
flat ușurat că s-a încheiat pe
rioada zbuciumată în care se te
mea că Floarea n-o să-l vrea și 
și-a luat de-o grijă

Lui îi era destul că acasă îl aș
teaptă soția dragă, că locuința-i 
e curată și pe masă mincarea e 
caldă și îmbietoare. Dar oare la 
atît se reduce bucuria familiei și 
îndatoririle unui soț? Nu este 
oare aceasta atitudinea clasică 
egoistă, inconștientă a soțului 
mic burghez pentru care esența 
căminului se reduce la aparențe, 
la o ieftină fericire dulceagă?

Pînă aici, dacă comportarea 
Floarei indignează, totuși poate 
fi explicată. Au mai fost femei, 
chiar dacă din ce în ce mai pu
ține, care au ajuns să-și păteze 
sufletul și să-și vîndă trupul. 
(Pentru aceasta, Floarei, viața 
i-a dat palma cuvenită). Mai jos 
decît atît însă, e greu de conce
put că au consimțit să coboare; 
poate în ultima clipă, în fiecare

a tresărit ceva : respectul și ado> 
rația pentru povara sfîntă a ma
ternității. Floarei Indrei ti lip
sește nu numai dragostea subli
mă, pasionată și totuși rațională, 
a femeii-mame, dar chiar și in
stinctul propriu fiecărei ființe de 
a-și ocroti puiul.

Floarea n-a putut să se lepede 
de povara trecutului ei desfrinaț, 
pentru că n-a existat în ea nici 
o. clipă căldura sentimentului. 
Nici dragoste de soție, nici dra
goste de mamă. In spatele tutu
ror se găsește un imens pustiu 
sufletesc. Copilul a venit neche
mat, ca o consecință tristă și je
nantă a vînzării ei,' un biet mu
gur pe un ciot mort, un puiet pe 
un teren înfiorător de sterp.

Credem că nu-i mai putem da 
dreptul Floarei Indrei să-și păs
treze copilul și să-l crească. Mîi
nile lui mici și cercetătoare o vor 
chema zadarnic, ochii albaștri 
vor fi nedumeriți: de ce e mama 
atit de rece, de rea, de ce nu dă, 
ca toate celelalte mame, căldură 
și viață? De ce să-l condamnăm 
la sentimentul copleșitor al ru
șinii pentru viața ei urîtă și mes
chină ?

Mama e, prin tot ce înseamnă 
ea, o făptură sfîntă și curată. 
Floarea nu merită acest nume. 
Copilul va fi învăluit în grija ma
ternă a unei case de copii dacă 
nici tatăl lui nu va fi In stare 
să-l crească, îndreptînd astfel răul 
ce l-a făcut copilului cea care tre
buia să-i fie mamă. Dacă ea va 
simți vreodată că poate să-î 
ofere o viață întreagă și demnă, 
dacă va avea cu ce să spele fapta 
ei inumană, să vină și să-i spu
nă: „Eu sînt mama ta“. Dacă va 
continua să trăiască așa cum a 
început, mai bine să nu-i iasă ni
ciodată în cale și să nu îndrăz
nească, cu toată tinerețea ei, să 
mai aducă pe lume alt copil.

Aceasta, pentru un om, este 
cea mai cruntă pedeapsă.

Dacă în sufletul Floarei maî 
trăiesc sentimente omenești, ea va 
înțelege și va lupta din toate pu
terile pentru a ispăși monstruoa
sa faptă, pentru a reveni în ria
dul oamenilor.

ȘTEFAN HALMOȘ 
ILEANA POPOVICI



Maeștrii artel 
indiene la București
(Urmare din pag. l-a)

diene. In legătură cu aceasta am 
obținut unele amănunte. în spec
tacolele de la București artiștii 
indieni vor cînta la in
strumente ca „sitar-sitar**, „ta
bla**, „tanpura**, „cutara**, „mri- 
dang** etc. Desigur, aceste nume 
nu. spun mare lucru publicului 
raminesc fiind cu totul necuno
scute. „Tabla*1, este un instru
ment compus din două tobe și 
care a folosit chiar și la curțile 
dinastiei Mogulilor. „Mridang" 
este o tobă în formă de butoi în 
care se bate cu degetele. „Sitar- 
sitar** este un popular instru
ment al muzicii clasice indiene 
din nord. Am avut de altfel o- 
ca2ia să fac cunoștință cu Vi- 
layat Khan, un om foarte sim

patic, apreciat interpret la „sitgr- 
sitar**.

Dl. Romesh B han dări a trans
mis o declarație pentru cititorii 
ziarului „Scînteia tineretului** în 
care se spune: „Sîntem prima 
delegație culturală din India carț 
vizitează frumoasa dvs. țară. Nr>i 
sperăm că acest prilej vă va da 
posibilitatea- să vă faceți o cit 
de mică ideie'.asupra, trecutului 
culturii indiene. Noi avem marea 
plăcere de a sta cit ev a zile prin
tre voi**.

L-am părăsit pe oaspetele in
dian pentru că colegii mei de 
breaslă îl asaltau. în holul hote
lului l-am întilnit pe dl. A. 
K. Chanda. Peste cîteva minute 
pleca în primul tur prin Bucu
rești.

EDGARD OBERST

Pentru îmbunătățirea aprovizionării 
cu apă a Bucureștiului

în ultimii ani fost efectuate 
numeroase lucrări pentru îmbună
tățirea alimentării Capitalei cu 
apă potabilă.

în 1946 debitul de apă al ora
șului era de 48.773.517 m.c. pe 
întregul an; debitul de apă con
sumat în primele 7 luni ale a- 
cestui an este de peste 50.700.000 
m. c„ ceea ce reprezintă un spor 
de 40 la sută.

Astfel lunar se consumă tn me
die în Capitală pentru necesitățile 
populației 5.000.000 m.c. de apă 
potabilă; pentru industrie și co
merț 2.000.000 m.c.; pentru stropi
tul străzilor 30.000 m.c.; pentru 
udatul grădinilor 96.000 m. c.; 
pentru băile publice 18.000 m.c., 
și pentru fîntîni arteziene 105.000 
m. c.

De la începutul acestui an 
I.C.B.-ul a efectuat o serie de lu
crări din planul anual de îmbună
tățiri al aprovizionării cu apă a 
Capitalei. Astfel, au fost canali
zate 10 străzi pe o distanță de 
1.902 m. liniari și au fost amena
jate noi linii de alimentare cu apă 
în lungime de 700 m.

Noi lucrări pentru îmbunătăți
rea aprovizionării cu apă a ora
șului București se vor executa în 
curînd. Astfel, la I.C.B. au fost 
elaborate proiectele pentru crea

rea unei noi stații de pompare în 
partea de sud a orașului, pentru 
îmbunătățirea presiunii în partea 
de est a orașului și pentru o 
nouă stație de producție la Cioro- 
gîrla. De asemenea se va extinde 
rețeaua de alimentare cu apă po
tabilă și rețeaua de canalizare și 
în noile cartiere de locuințe mun
citorești în plină construcție : 
Mihai Bravu, Balta Albă, Jiului, 
Giurgiului, Progresul și altele; se 
va executa noul canal colector 
B-6 care va soluționa canalizarea 
unor cartiere întinse de locuințe 
muncitorești îndeosebi cartierul 
Balta Albă, Vatra Luminoa
să și va alimenta o serie de 
întreprinderi industriale importan
te ca uzinele „23 August** și „Re
publica0. De asemenea s-a înce
put o serie de lucrări pentru men
ținerea presiunii cu apă potabilă 
în rețeaua de alimentare a car
tierelor Crîngașl și Giulești prin- 
tr-o nouă conductă pe Splaiul 
Independenței, cît și repunerea în 
funcțiune a puțului de mare a- 
dîncime Giulești. Pînă la sfirșitul 
anului se va da în funcțiune ca
nalul colector de pe Bd. Coșbuc, 
care servește Ia evacuarea apelor 
pluviale și menajere din cartie
rele Rahova și Dealul Spirii.

Vizitele unor delegași de peste hotare
Delegația sindicatelor iugoslave 

care ne vizitează țara la invitația 
Consiliului Central al-Sindicatelor 
din R.P.R., a sosit luni dimineața 
la Constanța.

Delegația a fost însoțită de 
tov. Martin Covaci, președintele 
C.C. al Sindicatului muncitorilor 
din industria metalurgică și con
strucțiilor de mașini.

Tn numele oamenilor muncii 
din orașul și regiunea Constanța, 
tov. fon Rucăreanu. a adresat 
membrilor delegației un cuvînt de 
bun sds.it. ........

Delegația' a vizitaT’^porporful 
și instalațiile portuoare precum și 
șantierul naval Constanța. Ea s-a 
intesesat de organizarea și crește
rea gradului de mecanizare a 
muficîi în dane și silozuri, crește
rea traficului de mărfuri, precum 
și de activitatea sindicaia a mun
citorilor portuari. Muncitorii, in
ginerii și tehnicienii din portul și 
șantierul naval Constanța au fă
cut membrilor delegației o ca'dă 
primire, manifestînd pentru prie
tenia dintre poporul romîn și -po
porul iugoslav.

Tn cursul aceleași zile, oaspeții 
Iugoslavi au vizitat Stațiunea ex
perimentală viticolă Murfatlar. 
precum și stațiunea balneară 
Mamaia.

Pretutindeni, membrii delega
ției.au fost întâmpinați cu cordia
litate și s-au întreținut îndelung 
cu conducătorii unităților vizitate,

precum și cu activiști sindicali, 
manifestîndu-și interesul față de 
realizările obținute în țara noas
tră pe drumul construirii socia
lismului.

★
Oaspeții britanici care se află 

în țara noastră la invitația preșe
dinților Comitetelor Executive ale 
sfaturilor populare din orașele 
Ploești și Cluj au vizitat dumi
nică orașul Ploești.

La intrarea în oraș oaspeții au 
fost întîmpinațb cu tradiționala 
pîine și sare de membri ai comi
tetelor executive ale Sfatului 
Popular al orașului și regiunii 
Ploești în frunte cu I. Vidroiu, 
președintele Comiieiului executiv 
al Sfatului popular al orașului 
Ploeșii și Gh. Stan, președintele 
Comitetului executiv al Sfatului 
popular al regiunii Ploești, pre
cum și de numeroși deputați ai 
sfaturilor populare.

Oaspeții au vizitat apoi orașul 
și gospodăria viticolă de stat din 
Valea Călugărească.

Luni dimineața, oaspeții brita
nici au făcut o vizită la uzinele 
de utilaj petrolifere ,.l Mai** și 
apoi la rafinăria nr. 1 din Ploești. 
Aici, oaspeții au fost întîmpinați 
de directorul rafinăriei, O. Manea, 
care le-a urat bun sosit.

Seara, președintele Comitetului 
executiv al Sfatului popular a' 
orașului Ploești a oferit oaspeți
lor britanici o masă la hotelul 
turistic cota 1.400 de la Sinaia.

Scrisoarea 
lui Menzies adresată 
la 7 septembrie 

președintelui Nasser
CAIRO 10 (Agerpres). — TASS 

transmite: In scrisoarea adre* 
iată' la 7 septembrie de Menzies 
președintele „comitetului celor 
cinci" președintelui Nas^er, este 
expusă pe scurt poziția’ adoptată 
de comitet în cadmi schimbului 
de păreri cu guvernul egiptean 
asupra Canalului de Suez. în scri
soare se arată că aceste convor
biri „au scos la iveală existența 
unor profunde divergențe" între 
„comitetul celor cinci" și guver
nul Egiptului „în modul de a 
aborda problema precum și în 
problemele principiale".

„Pe scurt — se spune în scri
soare — propunem să se recu
noască pe deplin suveranitatea 
Egipiului, iar gestiunea practică a 
Canalului, întreținerea și lărgirea 
lui, să fie încredințate unui orga
nism (creat pe baza unei conven
ții internaționale) din care să 
iacă parte reprezentanții a dife- 
riie țări, inclusiv, desigur, Egip
tul, și care să fie investit cu largi 
prerogative financiare și cu o 
mare răspundere.

„Nu mai rămîn de subliniat 
decît două probleme mari care se 
pun în legătură cu propunerile 
noastre — se arată în scrisoare. 
Prima este propunerea noastră 
ca noul organism instituit în vir
tutea unei convenții internațio
nale să fie legat de Organizația 
Națiunilor Unite.

Am propus de asemenea să se 
creeze o comisie de arbitraj pen
tru reglementarea diferendelor. 
S-ar putea ivi diferende în pri
vința veniturilor legiiime pe care 
Egiptul ar trebui să le primească 
de pt urma Canalului.

In încheierea scrisorii se spune:
„Comitetul a ajuns la concluzia 

că ați adoptat o poziție care do
vedește că nu sînteți în măsură 
să acceptați propunerile principale 
care v-au fost prezentate. Aș fi re
cunoscător excelenței voastre să 
informeze comitetul dacă această 
concluzie este exactă sau nu, com- 
plectînd declarația dumneavoastră 
cu considerentele pe care veți 
binevoi a le exprima. Dacă din 
păcate această concluzie a comi
tetului este exactă, aceasta va 
însemna că însărcinarea dată 
comitetului de cele 18 puteri și 
anume — de a prezenta și ex
plica aceste propuneri și de a 
constata care este punctul de ve
dere al guvernului egiptean asu
pra lor — a fost îndeplinită. In 
acest caz este evident că comite
tul nu ar avea nici o altă cale 
decît să roage excelența voastră 
să-l primiți cît mai curînd posi
bil pentru ca, după o ultimă con
vorbire cu dumneavoastră să se 
poată pregăti de plecare*.

După convorbirile dintre Nomt șl Menzie»

CAIRO 10 (Agerpres) .-TASS 
transmite textul scrisorii de răs
puns adresate la 9 septembrie 
de președintele Nasser lui Men
zies, președintele Comitetului ce
lor cinci țări, îm'legătură cu în
trevederile dintre > Egipt și acest 
comitet în problema Siiezultti, în 
care se spune între altele ;

„Excelență,
Am primit scrisoarea dv. din 

7 septembrie 1956 în legătură 
cu întrevederile care au avut loc 
între noi și comitetul condus de 
dv. reprezentînd 18 guverne care 
au participat la conferința de la 
Londra în problema Canalului.de 
Suez. Comitetul dv. își va aminti 
că în cursul acestor întrevederi 
am ridicat diferite probleme fun
damentale și mi-am exprimat 
punctul de vedere asupra lor. Dv. 
ați afirmat că cele 18 țări repre
zintă peste 90 la sută din țările 
care folosesc canalul. Aceasta nu 
este numai o vădită exagerare 
statistică ; noi sîntem de părere 
că sfera noțiunii celor ce folo
sesc canalul cuprinde toate țările 
care, chiar dacă nu au nave care 
să treacă prin canal, pot folosi 
canalul pentru transportul majo
rității exportului și importului 
lor.

Naționalizînd compania, Guver
nul egipteain a declarat clar că 
el se consideră legat de convenția 
din 1888. care garantează liber
tatea navigației pe Canalul de 
Suez, și că este dispus să despă
gubească integral și echitabil pe 
acționari.

In afară de aceasta, la 12 au
gust guvernul Egiptului a decla
rat că este gata să organizeze 
împreună cu celelalte guverne 
semnatare ale Convenției de la 
Constantinopole din 1888 o confe
rință, la care să fie invitate cele
lalte guverne ale căror nave trec 
prin Canalul de Suez, în scopul 
revizuirii Convenției de la Con- 
stantinopole și a examinării pro
blemei încheierii între toate aceste 
guverne a unui acord care să con
firme și să garanteze libertatea 
navigației pe Canalul de Suez.

Totodată nu se poate cita nici 
un caz în care guvernul Egiptu
lui șă-și fi încălcat vreodată obli
gațiile internaționale legate de fo
losirea Canalului de Suez. In a- 
celași timp de aproape 50 de zile, 
în ciuda greutăților create de 
Franța, Regatul Unit și de fosta 
companie a Canalului de Suez, 
navigația pe canal se înfăptuiește 
regulat și efectiv.

Tn afară de aceasta, guver
nul Egiptului a declarat că 
este cu totul de acord să 
ducă tratative pentru rezolva
rea pașnică a problemei în con
formitate cu telurile și principiile 
Cartei O.N.U. Aceasta rămîne po-

Comunicatul final asupra convorbirilor
CAIRO 10 (Agerpres). — TASS transmite: In legătură cu în

cheierea consfătuirilor dintre președintele Nasser și membrii 
„comitetului celor cinci" a fost dat publicității un comunicat 
avînd următorul cuprins :

Schimbul de păreri care a avut loc între 3 și 9 septembrie la 
Cairo între președintele Nasser și „comitetul ceior cinci" în frunte 
cu primul ministru al Australiei, Menzies, a luat sfîrșit.

Comitetul a prezentat și expFcat propunerile celor 18 (ări care au 
participat la conferința de la Londra în problema Canalului de 
Suez și a luat ia rindul lui cunoștință de punctul de vedere al 
guvernului egiptean în legătură cu aceste propuneri.

Întrevederile s-au desfășurat într-pn spirit de sinceritate, intr-o 
atmosferă neoficială. Comitetul părăsește orașul Cairo pentru a 
prezenta mandatarilor lui un raport asupra rezultatelor mi- 
siunii sale.

Conferința medicului englez MacDonald Critchley
Medicul englez MacDonald 

Critchley, profesor la Universi
tatea din Londra, membru de 
onoare al Academiei Naționale de 
medicină din Paris, Doctor hono
ris Causa al Universității din 
Zurich, membru de onoare al So
cietății Științelor Medicale din 
R.P.R., președintele secției brita
nice a Ligii internaționale contra 
epilepsiei, a făcut luni seara o 
vizită la Institutul de medicină 
și farmacie din București.

Cu această ocazie prof. dr. Mac 
Donald Critchley a conferențiat 
în aula institutului despre „Perso

nificarea membrelor paralizate la 
hemiplegiei cronici" și despre 
„Semiologia rabesului demonstra
tă prin jurnalul lui Alphonse Dau- 
det".

La conferință au asistat aca
demicienii prof. dr. A. Kreindler, 
și prof. dr. N Gh. Lupu, precum 
și prof. dr. I. T. Niculescu, prof, 
dr. Iancu Ivan, membri ai corpu
lui didactic al Institutului de me
dicină și farmacie, medici din 
Capitală, studenți.

A fost de față dr. D. D. Mac 
Donald, secretar al Legației Marii 
Britanii la București.

Informații
La invitația Institutului romîn 

pentru relațiile culturale cu străi
nătatea, duminică a sosit în Ca
pitală Silvio Micheli, scriitor co
laborator la ziarul „Unita“.

Oaspetele italian se va interesa 
de realizările din țara noastră.

In cadrul planului de muncă 
pentru aplicarea acordului de co
laborare culturală între R.P.R. și 
R.P.D. Coreeană, luni a plecat în 
R.P.D. Coreeană, scriitorul A. E. 
Baconski.

(Agerpres)

SPECTACOLE
CINEMATOGRAFE: Patria, 

București, Grădina Progresul, în
frățirea, Gh. Doja, I Mai (sală 
și grădină) , Coșbut (sală Și 
grădină) : Marile manevre; Ma- 
gheru, Elena Pavel (sală și gră
dină) ; Al. Popov: Unde nu zboa
ră vulturii; Republica: Tosca. 
Film colorat pe ecran lat. Com
plectate : 20 miinute sub apa mă
rii ; Fiiimon Sirbu, V. Alecsan- 
dri, I. C. Frimu, Miorița : Micul 
lustragiu ; Lumina: Roșu și ne
gru (seria a II-a) ; Victoria : 
Roșu și negru (seria a l-a) ; Cen
tral : Othello ; Doina : încercarea 
fidelității: Tineretului: Giuseppe 
Verdi; Maxim Gorki; Reprezen
tație de gală ; Timpuri Noi: Vi
zita în U.R.S.S. a delegației Marii 
Adunări Naționale din R.P.R., 
Orașul nostru, Evoluția jazzului; 
Grivi' : A 12-a noapte; 8 Mar
tie (sală și grădină), 23 August

(grădină) : Melodii nemuritoare; 
Vasile Roaită (sală și grădină) : 
Poveste neterminată ; Cultural : 
Iartă-mă , Unirea (sală și grădi
nă) : Amanții din Toledo; C. 
David; Contele de Monte Cristo 
(seria a I-a) ; Olga Bancic : Con
tele de Monte Cristo (seria a 
II-a) ; Alex. Sahta : Voci de pri
măvară ; T. Vladimirescu (sală și 
grădină) ; Mîine va fi prea tîr- 
ziu ; Carpați, Popular : Acciden
tul; Arta (sală și grădină): Ham
let ; Munca: D-ra de Scuderii ; 
Moșilor: Cavalerul fără lege; 
Donca Simo : Puterea dragostei ; 
1. Pintilie: O seară de petrecere; 
M. Eminescu : Bancnota de 
1.000.000 lire sterline; Volga: 
Spre țărmuri noi; 8 Mai: Carola 
Lambertî; Libertății: Semne par
ticulare ; N. Bălcescu: Caravana; 
Aurel Vlaicu : Suflete Împietrite.

Premierul Australiei Menzies, 
însoțit de ceilalți patru membri ai 
delegației, care a dus discuții cu 
președintei^ Nasser In numele 
unui grup de puteri occidentale, 
s-a reîntors ieri la Londra. Pe 
lingă misiunea avută, nici măcar 
această călătorie a „comitetului 
celor cinci" n-a decurs tn bune 
condițiuni, avionului delegației 
nepermițîndu-i-se aterizarea in 
Cipru. Securitatea britanică, pre
cum se vede n-a putut asigura 
deplina pază a aeroportului.

Dar dacă acesta ar fi fost sin
gurul lucru neplăcut, la Londra 
nu ar fi domnit tulburarea ce a 
cuprins cele mai înalte cercuri 
oficiate.

De ce aceasta ?
Cauzele trebuiesc căutate 

la Cairo, cit si la Londra și 
shlngton.

Să le examinăm pe rînd
In privința faptelor legate 

convorbirile de la Cairo lucrurile 
sînt mai simple. Puterile occiden
tale nu au reușit nici prin pre
siuni, nici făclnd apel la dibă
cia unor diplomați experimentați 
să facă să triumfe „planul Dul- 
lbs“, urmărind tn fapt punerea, 
din nou. sub control străin a Ca
nalului de Suez.

La ora actuală este recunoscut 
pretutindeni eșecul misiunii comi
tetului condus de Menzies. Acest 
fapt reiese cu prisosință din do
cumentele publicate la Cairo, prin
tre care merită să i se acorde a- 
tenție scrisorii adresată la 9 sep
tembrie lui Menzies de președintele 
Nasser. Președintele Egiptului, re- 
ferindu-se la „planul Dulled', 
scrie: „Noi sîntem încredințați că 
scopul lui e de a răpi Egiptului 
Canalul și de a-1 încredința altor 
mtini... Ar fi greu de imaginat 
ceva avînd un caracter mai pro
vocator... Un asemenea act e sor
tit eșecului prin propria sa natu
ră, și poate provoca fricțiuni, ne
înțelegeri și conflicte continue.. 
Cu alte cuvinte — scrie în con
tinuare Nasser — acesta nu ar fi 
sfirșitul ci începutul dificultăți
lor" (după o relatare a agenției 
„France Presse"). Asemenea rtn- 
duri categorice cuprinse într-un 
document oficial sînt grăitoare șt 
justifică Intru totul însăși recu
noașterea agenției americane „U- 
nited Press" care transmitea că 
nici misiunea lui Menzies și „nici 
demonstrația de forță militară 
anglo-franceză din Mediterană 
n-au reușit să zdruncine hotărirea 
iui Nasser de a respinge orice 
control internațional asupra navi
gației pe Canal".

atlt 
Wa-

de

împotriva sentinței 
de la Karlsruhe!

Egiptul propune 
o nouă conferință în problema 

Suezului
CAIRO 10 (Agerpres). — 

TASS transmite : lntr-o notă 
adresată guvernelor țărilor in
teresate în problema naviga
ției pe Canalul de Suez, gu
vernul Egiptului a propus 
să se treacă la acțiuni prac
tice pentru realizarea pro
punerii cuprinse în declarația 
din 12 august a.c. a guvernu
lui egiptean, cu privire la con
vocarea unei conferințe în ve-

derca revizurii convenției sem
nate în anul 1888.

Guvernul Egiptului propune 
să se creeze o organizație în 
care să fie reprezentate țările 
care au puncte de vedere dife
rite în problema Canalului de 
Suez pentru a se examina pro
blema convocării unei confe
rințe, componența participanți- 
lor la această conferință, locul 
și data convocării ei.

muncitoare germană și cu detașa
mentul ei de avangardă — Par
tidul Comunist din Germania.

★
DUSSELDORF 10 (Agerpres). 

In urftia interzicerii Partidului 
Comunist din Germania autorită
țile de la Bonn persecută și pe 
ceilalți luptători pentru pace dui 

trivit relatărilor presei, la Niiren- 
berg poliția a interzis o întrunire 
a „Asociației germane a partiza
nilor păcii** în cadrul căreia dr. 
Friedrich Miiller din Wiesbaden 
urma să țină o conferință cu tema 
„Cum putem obține o pace trai
nică*.

In ciuda interzicerii P.C.G., pe 
întreg cuprinsul Germaniei occi
dentale continuă mișcarea de pro
test împotriva acestei măsuri ile
gale a autorităților de la Bonn. 
După cum anunță presa, în nu
meroase orașe vest-germane au 
fost difuzate manifeste care chea
mă la apărarea P.C.G.

PHENIAN 9 (Agerpres).— A- 
genția Centrală Telegrafică Co
reeană transmite: După cum a- 
nunță. posturile de radio nord-co- 
reerie, C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea a dat publicității o 
declarație in legătură cu interzi
cerea Partidului Comunist 'din 
Germania.

Acțiunea provocatoare a autori- G^manfa‘'occTdentaîă. Astfel pt>- 
taților vest-germane împotriva 
partidului comunist și a ponoru
lui german, subliniază C. C. al 
Partidului Muncii din Coreea, tre
zește indignarea fără margini a 
poporului coreean, care luptă pen
tru aceleași țeluri ca și poporul 
german, și anume pentru unifica
rea democratică și pașnică a țării.

C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea protestează cu hotărîre. în 
numele tuturor membrilor parti
dului și al poporului coreean, îm
potriva actului grosolan și mur 
dar al autorităților vest-germ,ane 
și își exprimă sprijinul său fier
binte’și solidaritatea cu clasalitica și Intenția guvernului egip

tean. ■
Am studiat în modul cel mai a- 

mănunțit toate propunerile in le
gătură cu problema Canalului de 
Suez prezentate la conferința de 
la Londra și în afara ei, inclusiv 
propunerile celor 18 țări pe care 
le reprezintă comitetul.

Or, examinând metodele pro
puse de comitet pentru atingerea 
acestui țel, constatăm că ele se 
desmir.’t singure și duc la rezul
tate contrare celor urmărite.

In mod inevitabil poporul Egip
tului va considera sistemul pro
pus ca ostil drepturilor și suvera
nității sale și ca o încălcare a a- 
cestora, iar toate acestea fac cu 
neputință o colaborare reală.

Oricare ar fi sistemul de admi
nistrare a Canalului, el va depin
de de colaborarea strînsă, deplină 
și binevoitoare a poporului Egip
tului, prin mijlocul căruia și prin 
a cărui țară trece acest Canal.

Considerăm că o adevărată izo
lare de politică a Canalului ar fi 
cel mai bine garantată printr-un 
„angajament solemn și obligato
riu pe plan internațional, fie sub 
forma unei confirmări, fie sub 
forma unei reînoiri a convenției 
din 1888. Atît una cît și cealaltă, 
după cum am mai declarat, este 
acceptabilă pentru noi.

Unii afirmă că guvernul Egip
tului tinde spre o atitudine dis
criminatorie față de una din ță
rile reprezentate de D-voastră și 
anume — față de Regatul Unit 
și că unul din scopurile guvernu
lui egiptean ar fi subminarea e- 
conomiei engleze și tulburarea 
liniei de comerț și de aprovizio
nare a Regatului Unit prin Ca
nalul de Suez. Este fără doar și 
poate limpede că nimic nu poate 
fi mai departe de adevăr și ni
meni nu poate să aducă măcar 
un singur argument temeinic 
care să explice din ce cauză și 
în ce scopuri utile trebuie guver
nul Egiptului să ducă această 
politică.

In prezent trebuie să fie mai 
mult decît clar că, prin însăși 
natura lucrurilor Egiptul este vi
tal interesat în menținerea păcii 
și securității nu numai în jurul 
Canalului de Suez ci și în în
treaga regiune în care este situat 
precum și în întreaga lume.

In ceea ce privește viitoarea 
dezvoltare a Canalului, de care 
D-voastră amintiți, aș vrea să re
pet că guvernul Egiptului este 
ferm hotărît să facă tot posibilul 
în această privință că el și-a ex
primat deja intenția de a înfăptui

programul de dezvoltare, proiec
tat de fosta companie a Cana
lului și alte programe, de pro
porții mult mai largi și care ur
măresc obiective mult mai vaste.

Din punctul nostru de vedere, 
esența actualei situații constă în 
faptul că sistemul propus ca atare 
cu tot ceea ce îl însoțește și cu 
tot ceea ce este legal ue el urmă
rește să asigure unui grup care 
folosește Canalul controlul asupra 
lui, prin preluarea de către acest 
grup a administrării Canalului 
Documentul difuzat țărilor invi
tate la conferința de la Londra 
cu puțin timp înainte de deschi
derea ei constituie precum se 
vede chiar și în prezent un- îiw 
dreptar pentru realizarea scopu
rilor pe care continuă să le ur
mărească țările inițiatoare.

Sîntem convinși că după stu
dierea nepării-niloare a documen
tului amintit, cititorul va rămîne 
numai cu o singură convingere 
și anume, că țelul constă în a lua 
de la Egipt Canalul de Suez și 
a-1 preda altora. Este greu să-și 
imagineze ceva mai provocator 
față de poporul Egiptului decît 
aceasta. Un act cu un asemenea 
caracter nu-și atinge scopul și prin 
caracterul său trebuie să genereze 
fricțiuni, neînțelegeri și pe;ma- 
nente divergențe. Cu alte cuvinte, 
aceasta nu ar fi sfirșitul. ci înce
putul complicațiilor.

Pe de altă parte, aș vrea să 
reafirm că politica guvernului 
meu rămîne ca și pînă acum: 
a) libertatea trecerii prin Canalul 
de Suez și siguranța folosirii lui 
fără discriminări; b) dezvoltarea 
Canalului de Suez cu scopul ca 
acesta să corespundă viitoarelor 
cerințe ale navigației; c) stabili
rea unor tarife și taxe echitabile, 
și d) eficacitatea tehnică a Ca
nalului de Suez.

Sîntem convinși că în felul a- 
cesta Canalul de Suez, va fi izolat 
de poliiică și în loc să constituie 
o sursă de conflict va deveni 
din nou o verigă de legătură din 
punctul de vedere al colaborării, 
avantajului reciproc și al unei mai 
bune înțelegeri între popoarele 
globului pămîntesc. Sîntem de a- 
semenea convinși că ducînd aceas
tă politică și promovînd în toate 
direcțiile bunăvoința care ștă 
baza acestei politici. Egiptul 
reuși în modul cel mai nimerit 
contribuie nu numai la propria 
fericire și prosperitate, ci și
prosperitatea și fericirea întregii

R. P. Chineză va fabrica 
în serie avioane cu reacție

PEKIN 9 (Agerpres). — China 
Nouă transmite: Industria chi
neză produce cu succes modele 
experimentale de avioane cu reac
ție. La 8 septembrie a fost dat 
publicității un comunicat guver
namental cu privire la încercarea 
primelor modele d-e avioane, care

au dat dovadă de înalte calități 
de zbor.

Producția experimentală de a- 
vioane cu reacție a fost pusă l-a 
punct cu 17 luni înaintea terme
nului stabilit. In viitorul apropiat, 
în R. P. Chineză va începe pro
ducția în serie a avioanelor cu 
reacție.

In Uniunea Sovietică au avut loc 
noi experiențe cu arma nucleară

MOSCOVA 10 (Agerpres). — 
TASS transmite următorul comu
nicat. In zilele de 2 și 10 septem
brie au fost efectuate în Uniunea 
Sovietică noi experiențe cu arma 
nucleară, în legătură cu înfăp-

tuirea programului de cercetări 
științifice.

Pentru a se asigura securitatea 
populației, exploziile au avut loc, 
ca și înainte, la mare înălțime, în 
regiuni îndepărtate de centrele 
populate.

la 
va 
să 
sa 
la

SOCI — La 8 septembrie, pre
ședintele I-ndoneziei, Sukarno, și 
persoanele care îl însoțesc au 
vizitat orașul Soci. După vizi
tarea orașului și a sanatoriilor 
oaspeții indonezieni au făcut o 
vizită lui N. A. Bulganin, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., care își petrece conce
diul la Soci împreună cu familia.

GENEVA. — In seara zilei de 
8 septembrie și-a încheiat lucră
rile cea de a Xl-a adunare gene
rală a Federației Mondiale a aso
ciațiilor pentru Națiunile Unite, 
care a avut loc la Geneva.

LONDRA. — La 9 septembrie, 
delegația forțelor militare aerie
ne ale U.R.S.S., în frunte cu ma
reșalul de aviație P. F. Jigarev, 
a părăsit Londra plecînd pe bor
dul avionului „TU-104", spre pa
trie.

VARȘOVIA. — La 8 septem
brie, la Varșovia a avut loc o 
ședință solemnă consacrată des
chiderii tradiționalei Luni a prie
teniei polono-sovietice.

CAIRO. — La Cairo a sosit o

delegație economică a Republicii 
Populare Chineze condusă de 
Tzian Min, locțiitor al ministru
lui Comerțului Exterior, care va 
discuta cu reprezentanții guver
nului egiptean problema extinde
rii relațiilor comerciale între cele 
două țări.

BERLIN. — La 9 septembrie» 
populația din Republica Democra
tă Germană a sărbătorit Ziua in
ternațională de luptă împotriva 
fascismului și războiului.

DELHI. — După cum s-a a- 
nunțaț, la 7 septembrie Consiliul 
de Stat al Indiei a aprobat în 
unanimitate cel de-al doilea plan 
cincinal al Indiei, prezentat de 
primul ministru Nehru.

TIRANA. Delegația guverna
mentală a R.P. Albania, care se 
află în Republica Populară Mon
golă, l-a invitat pe I. Țedenbal, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Populare Mon
gole, să viziteze Albania. I. Țe- 
denbal a acceptat această invi
tație.

Noul eșec al politicii de amenințări 
împotriva Egiptului va duce la: ^22

Noi frământări politice in Anglia 
Diferențe mai evidente de poziție între 
Londra și Washington
Discuții la O. N. U. ?

Ce se va întîmpla tn viitor ? — 
iată întrebarea pe care și-o pune 
opinia publică din întreaga lume. 
Oare cercurile politice occidentale 
vor recunoaște în sfîrșit dreptul 
legitim al poporului egiptean de a 
stăpîni propria-i țară ? La aceas
ta nu se poate da un răspuns di
rect căci ar însemna să simplifi
căm lucrurile aducînd la același 
numitor pozițiile din zi în zi mai 
diferite ale puterilor occidentale. 
Și asemenea poziții diferite se 
manifestă nu numai pe plan inter
național, dar chiar și în interio
rul unor țări ca Anglia, de exem
plu, unde divergențele între par
tide devin mereu mai accentuate.

Și cu aceasta putem trece să 
discutăm situația creată la Lon
dra. Primul ministru Eden n-a 
avut desigur un week-end prea li
niștit, cu toate că tradiția brita
nică nu s-a dezmințit nici in a- 
ceste zile grele pentru cabinetul 
englez, sir Anthony fiind primit, 
conform unui vechi obicei, de 
către regină la castelul Balmoral 
din Scoția. Agențiile de presă 
transmit că și în cadrul acestei 
audiențe tradiționale s-a discutat 
problema Canalului de Suez. Per
fect normal, dat fiind situația cri
tică a guvernului. La ora actuală 
fiind clar că politica de forță pe 
care Anglia și Franța au încer
cat s-o adopte împotriva Egiptu
lui a eșuat, opoziția laburistă de
vine mereu mai gălăgioasă. Ro- 
bens, specialistul laburiștilor în 
probleme externe, declarînd chiar 
că „Eden a pierdui prin atitudi
nea sa dreptul de a conduce gu
vernul**. Presa britanică, aproape 
în unanimitate, minus cîteva zia
re conservatoare, cere guvernului 
englez găsirea unor căi pentru a 
ieși din impasul creat prin poli
tica agresivă șl nerealistă dusă în 
problema Canalului de Suez. A- 
ceastă opinie și-a găsit sprijin și 
tn cadrul recentului Congres al

sindicatelor britanice, unde nenu
mărate voci s-au ridicat împătri» 
va unei eventuale agresiuni con
tra Egiptului. Congresul a adop
tat și o rezoluție în acest sens.

Aceasta pe plan Intern. Iar din 
afară, guvernul Angliei e supus 
la numeroase presiuni. Multe zia
re engleze vorbesc despre posibi
litatea dezmembrării Common- 
wealthului în cazul folosirii forței 
împotriva Egiptului, cunoscută 
fiind poziția Indiei și a Ceylonu
lui care nici la conferința de la 
Londra n-au sprijinit „planul Dul
les'*. De asemenea se vorbește me
reu mai insistent despre șovăie-

american Henderson au păreri cu 
totul opuse..." Să întrerupem aici 
examinarea situației create la 
Londra și să cercetăm știrile par
venite în ultimile 48 de ore di” 
Washington, pentru a avea un ta
blou mai complect al situației 
pentru a încerca apoi să tragem 
o concluzie.

înainte însă de aceasta dorim 
să reamintim un fapt petrecut cu 
cîțiva ani în urmă. E vorba de 
cunoscuta afacere a petrolului ira
nian. Atunci, Statele Unite și-au 
oferit serviciile ca mediator în 
conflictul iraniano-britanic. Urma
rea? „Mediatorii** americani și-au

Iile unor țări ca Pakistan șl Irak 
care, dacă pînă de curînd s-au ra
liat pozițiilor occidentale, azi par 
să dea înapoi, ținînd seama de 
presiunea opiniei publice din ță
rile respective.

în acest sens merită să se a- 
corde atenție știrilor despre diver
gențele ce s-au născut în sînul 
comitetului condus de Menzies. 
Astfel, corespondentul din Cairo 
al ziarului englez „Daily Herald" 
afirmă că în sînul comitetului 
condus de Menzies există o sci
ziune puternică. Iar agenția ame
ricană „United Press** afirmă mai 
clar că „în ciuda tuturor desmin- 
țârilor oficiale surse diplomatice 
informate au confirmat la 9 sep
tembrie că există o sciziune în 
sînul comitetului Menzies și că 
premierul australian și delegatul

profi-asigurat partea leului din 
turile realizate de pe urma ex
ploatării petrolului iranian. Aceste 
lucruri nu sînt uitate la Londra 
Tocmai de aceea, sînt urmărite cu 
atenție abilele jocuri din ultimile 
zile ale diplomației americane 
Căci și de data aceasta guvernan
ții americani vor să pozeze în 
sprijinitori ai pozițiilor unor țări 
arabe, fără însă să zdruncine ast
fel „unitatea atlantică** prin leza
rea unor interese ale Angliei sau 
Franței. O echilibristică pericu
loasă chiar pentru un politician 
versat ca domnul Dulles.

în această lumină trebuie înțe
leasă și știrea citată a agenției 
„United Press" care vorbea des
pre divergențe între Menzies și 
Henderson, primul apărtnd linia 
intransigentă a politicienilor en
glezi. Or, se pare că Henderson

a desfășurat la Cairo și c activi
tate în afara „comitetului celor 
cinci" încercînd să-și aroge ro
lul de mediator, mai ales că di
plomatul american are experiență 
din han. unde a fost ambasador al 
S.U-A. Nu e de mirare deci că se 
anunță că însuși „premierul bri
tanic Eden e foarte îngrijorat în 
legătură cu atitudinea de neco- 
laborare a lui Henderson în sînul 
comitetului Menzies**.

Șl totuși întrebarea — ce se 
va tntîmpla ? — revine desigur. 
N-o să încercăm să ghicim viitoa
rele acțiuni ale guvernelor occi
dentale, totuși se desprinde o idee 
care revine cu insistență tn dis
cuțiile cercurilor diplomatice. E 
vorba de prezentarea problemei 
Canalului de Suez în. fața Orga
nizației Națiunilor Unite. în acest 
sens, agenția americană „Associa
ted Press** transmite un lung co
mentariu din Londra și care era 
menit să susțină următoarea teză 
cu care începe articolul: „Ofi
cialitățile britanice au semna
lat vineri seara că în politica gu
vernului Eden cu privire la Suez 
va surveni o schimbare importan
tă. Este foarte probabil ca Marea 
Britanie să supună acest conflict 
Națiunilor Unite**. Această schim
bare, se recunoaște în același co
mentariu, „este o consecință a ce
rerilor repetate pe plan intern și 
extern de a se da un rol Națiu
nilor Unite î>n soluționarea 
nică a problemei Canalului 
Suez". Este tocmai ceea ce 
tam mai sus cînd vorbeam
pre puternica acțiune a partidului 
laburist ca și de poziția unor țări 
ca India de a căror opinie Marea 
Britanie trebuie să țină seama.

paș- 
de 

ară- 
des-

dai fiind intet esele sale vitale în 
acele regiuni ale globului. Se, 
pare că această pozifie a Angliei 
găsește sprijin la Washington, 
deoarece S.U.A., ar dori să iasă 
cu miinile curate din această afa
cere fără a fi nevoite să spui» 
un „da", sau „nu" categoric In
tr-o eventuală agresiune împotri
va Egiptului. Unele ziare brita
nice au și început de pe acum să 
facă calcule asupra șanselor Ma
rii Britanii de a obfine un vot 
favorabil în Consiliul de Securita
te sau tn cazul unei întruniri ex-: 
iraordinare a Adunării Generale 
a O.N.U. Se vorbește însă și de 
o altă alternativă, și anume, nu
mai de simpla informare a O.N.U., 
asupra situafiei create în zona 
Canalului de Suez, aceasta para
lel. cu intensificarea pregătirilor 
militare. o

S-ar putea desigur ca la ora 
etnd criifi aceste rlnduri viitoarele 
acțiuni ale Angliei și Franței să 
fi fost de acum stabilite tn urmai 
întrevederilor pe care primul mi- , 
nistru al Franței, Guu Moliei și 

, ministrul de externe Pineau le-au 
avut, ieri la Londra cu Eden și 
Selwyn Lloyd. E semnificativ că 
știrea despre aceste întrevederi a 
fost „primită cu răceală' de către 
cercurile oficiale ale Departamen-' 
tului de Stat, după cum ne infer- ; 
mează „United Press", ceea ce 
dovedește din nou divergențele 
dintre puterile occidentale.

O informare mai amplă asupra 
poziției Angliei o vom avea . 
miercuri, la deschiderea ședinței 
extraordinare a parlamentului bri
tanic, unde, probabil, primul mi-., 
nistru al Angliei va anunța noile 
hotărîri luate de guvern.

In orice caz trebuie reținut un 
fapt deosebit de important și care 
sa desprinde ca o concluzie după 
aceste cîteva săptămini care 
trecut de la naționalizarea 
lului de Suez: chiar și 
cercuri care în urmă cu 
zile amenințau cu folosirea 
împotriva Egiptului caută ____
și alte căi de rezolvare a proble
mei Suezului._ Aceasta este o ur
mare a poziției ferme a Egiptu
lui și a sprijinului pe care aceas
tă poziție o are din partea guver
nelor unor state și din partea opi
niei publice. Desigur însă că nici 
politica de forță îmbinată cu cea 
a manevrelor diplomatice nu va 
aduce mai mult succes puterilor 
occidentale dacă ele vor persista 
in intenția de a acapara Canalul 
de Suez, sub o formă sau alta.

SERGIU BRAND

au 
Cana- 
acele 

cîteva 
forței 
acum

delega%25c8%259biei.au
Canalului.de


Prietenia —
iată rezultatul principal

La Sofia, fotbaliștii romîni au deziluzionat LA STARTUL
R. P. Bulgaria (A) R. P. Romină (A) 2-0 (0-0)

i Sîmbătă și dumi- 
J nică pe stadionul

Dinamo s-au intil- 
’ nit pentru a doua 
j oară, aileți ai echi- 
' pelor sportive su- 
' rori, Locomotiva

(R.P.R.) și Loco-
• motiv (R.P.B.) In- 
' tllnirea aceasta a 
j reprezentat o nouă 
■ manifestație a prie

teniei sincere intre
\ tineretul sportiv 

din Bulgaria și Ro- 
minia. T rebuie
încă de la bun în
ceput să remarcăm

> că reprezentanții 
' asociației Locomo- 
. tiva R.P.R. au fost
• mai butii la multe 
’ din discipline, o
> parte dintre ei ob~
• finind rezultate 

remarcabile. în-
i tr-un cuvînt — o

victorie meritată 
Ea a venib să con
solideze prima vic
torie cucerită de 
echipa romină în 
luna aprilie ta 
fia, de data acea
sta îrisă cu un re
zultat mult mai 
bun decît atunci: 
168—136 puncte.

Trebuie să fie 
subliniat faptul că 

’ reprezentativa ro- 
i mină s-a prezentat

cu o nouă formație 
declt aceea pe care 
o știam la Intilni- 
rea de la Sofia. 
Dorim să expri
măm satisfacția 
noastră pentru suc
cesele multora din
tre reprezentanții 
romîni care s-au 
clasat pe primele 
locuri, cu rezultate 
superioare celor ob
ținute la Sofia. 
Vrem de asemenea 
să remarcăm for
ma bună a lui 
Gheorghe Stănel la 
400 m. garduri 
(54"2/10), Mircea 
Ursac 110 m. gar
duri (15"3jl0) Ni- 
colae Rășcănescu la 
ciocan (58,8/ m.) 
can (58.31 m.)
Constantin Dumi
trescu înălțime 
(7,95 m.) și alții.

tn ceea ce pri
vește reprezentanții 
echipei noastre, 
A.nghel Colev pu
tea să obțină un 
rezultat și mai bun 
dacă

versori mai puter
nici Un frumos 
succes a obținut 
Danailov la 800 m. 
plat cu 1'55" lflO, 
Tvetana Isaeva 
200 m. plat 
alții.

După cum 
știe, clasamentul 
general are urmă
toarea configura
ție: băieți. 102—81. 
fete 66—55 ; total 
168—136 tn favoa
rea atleților ro- 
mlnl.

Indiferent de re
zultatele tehnice 
obținute tn între
cerile de pe sta
dion. rezultatul cel 
mai important ll 
constituie faptul că 
tinerii sportivi ro
mini 
s-au 
mai mult. întărind 
prietenia și frăția 
sportivă ce-i leagîl. 
Această prietenie o 
vom consolida și 
pe mai departe tn 
viitoarele noastre 
Inttlniri sportive.

CARANOV

tn.
la
Ș‘

se

și bulgari 
cunoscut fi

tnttlnea ad-
TIHOMIR ________

antrenor principal al echipei 
„Locomotiv" Sofia 
NICOLAI CAZACOV 

trimis special al ziarului „Narodna 
Mladej" la București

întrecerii înotătorilor• •

SOFIA (prin telefon de la tri
misul special Agerpres).

Luni, tribunele stadionului .,Va
sil Lewski" din Sofia s-au do
vedit neîncăpătoare pentru cei 
40.000 de spectatori care au ur
mărit meciul internațional de fot
bal dintre echipele reprezentative 
ale R.P.R. și R.P. Bulgaria Ama
torii de fotbal din capitala R.P- 
Bulgaria au avut însă satisfacția 
să urmărească un joc bun al 
echipei lor și la sfîrșitul celor 90 
de minute să-și aplaude furtunos 
echipa învingătoare pe merit cu 
scorul de 2-0 (0-0).

Fotbaliștii bulgari au demon
strat încăodată serioasa lor pre
gătire și atenția cu care au pri
vit jocul cu echipa R.P.R. luîh- 
du-și și o frumoasă revanșă, după 
insuccesele din ultimii ani în me
ciurile cu echipa noastră. Cu me
ciul desfășurat ieri echipa bulgară

a arătat din nou marea dezvol
tare pe care a luat-o fotbalul în 
țara vecină și prietenă, dezvoltare 
care confirmă rezultatele pozitive 
realizate pe tărîm internațional 
de echipa R.P. Bulgare.

Spre deosebire de echipa bul
gară, formația R.P.R. a jucat mult 
sub valoarea normală prezentîn- 
du-se 
noștri 
în tot 
multe 
seală.
fantezie în care Ozon a fost ș’.ers 
neputînd să treacă niciodată de 
masivul Manolov, cu un Constan
tin mult prea lent și cu doi jucă
tori lipsiți de orientarea tactică 
necesară ca Munteanu și Mihai, 
echipa R.P.R. n-a fost un adver
sar periculos pentru gazdă. Com
portarea echipei noastre și rezul
tatul înregistrat la Sofia trebuie 
analizate cu toată seriozitatea de

sub orice critică. Jucătorii 
nu au luptat cu convingere 
timpul meciului arătînd de 
ori că sînt biruiți de obo- 
Cu un atac alcătuit din

R P. Romină (B)

către C.C.F.S. și comisia centrală 
de specialitate.

Cauzele ultimelor insuccese pe 
plan international ale echipei noa
stre (Suedia și acum R.P. Bul
garia) trebuie studiate atent de 
forurile sportive din tara noastră 
urmînd să se treacă neîntîrziat 
la măsurile necesare redresării 
fotbalului nostru la adevărata sa 
valoare.

La sfîrșitul meciului antrenorul 
de stat Gh. Popescu a făcut ur
mătoarea declarație: „Echipa bul
gară este în real progrres tehnic. 
Pînă la deschiderea scorului cred 
că jocul a fost egal. Apoi fotba
liștii bulgari au fost mult mai ra
pizi și au dat dovadă de o rară 
combativitate. Victoria lor este pe 
deplin meritată. Cei mai buni ju
cători bulgari au fost Naidenov, 
Milanov, Boscov și Diev“.

O mică anchetă

R. P Bulgaria (B) 1-1 (O-O)

Un joc notat cu „insuficient"
Dacă ar fi să judecăm după as

pectul general al jocului, tnttlni- 
rea internațională de fotbal din
tre reprezentativele secunde ale 
R. P. Romină fi R. P. Bulgaria 
n-a satisfăcut nici pe departe. 
Aceasta pentru că evoluția ce
lor două echipe a nemulțumit 
tn mare măsură așteptările 
unui public dornic să vadă 
fotbal. A nemulțumit pe toți 
acei care urmăresc cu regulari
tate matematică pe fotbaliștii no
ștri și care așteaptă de la ei cu 
răbdare un fotbal mai bun. Dar 
cit va trebui să mai așteptăm, cit 
timp va mai fi pusă la încercare 
răbdarea iubitorilor fotbalului f

tn prezent, obiectivul numărul 
1 al forurilor chemate să ridice 
pe o treaptă superioară mișcarea 
noastră fotbalistică este calitatea. 
Pentru infăpluirea acestui obiec
tiv de cea mai mare importanță 
se agită numeroși antrenori de 
stat, tehnicieni, conduși de Direc
ția de fotbal din cadrul C.C.F.S. 
Din nefericire Insă, cu toți acești

I. SÎRBU ȘI desPr.e . ,
_______ _  campionatele

H. HERȘCOVICI republicane de tir

/. Strbu

H. Herșcovici

— Desigur, ne-a spus maestrul 
sportului Henri Herșcovici. Fără 
îndoială cel mai talentat junior 
al acestor întreceri s-a 
Peter Sandor (Energia), care a 
realizat la poziția culcat (armă 
liberă calibru redus) 
altfel el a cucerit și 
titlurilor de campion 
juniori. Este necesar 
cest tînăr să învețe 
queline Zvonevschi 
privește modestia și 
ța în antrenamente, 
fel va putea urca și 
treptele măiestriei sportive, 
înălțimea întrecerilor au fost și 
Jacqueline Zvonevschi (Tinărul 
Dinamovist) — care a obținut 
toate titlurile de campioană la 
junioare și Maria Quintus (Loco
motiva Arad). îmbucurător este 
și faptul că anul acesta, tn lupta 
pentru primele locuri au contat și 
juniorii din provincie (Arad, Ora
șul Stalin etc.) ceea ce reprezin
tă un pas înainte pe calea popu
larizării tirului.

Un moment. Vă rog să as
cultați și o sugestie tn ceea ce 
privește viitoarea organizare a 
campionatelor republicane. Cred 
că este necesar, pentru promova
rea tineretului, ca organizarea 
campionatelor republicane de ju
niori să fie decuplată de aceea a 
seniorilor. Așa cum este la nata- 
tie și la alte sporturi, campiona
tele juniorilor să se desfășoare 

înaintea campionatelor de seniori, 
iar cei mai buni dintre tineri, pe 
baza performanțelor, să fie Invi
tați la campionatele republicane 
ale seniorilor .unde să concureze

dovedit

p. De400 . 
majoritatea 
R.P.R. la 
însă ca a- 
de la Jac- 
în ceea ce 
perseveren- 

Numai ast- 
mai sus pe

La

Campionatele republicane au 
luat sfirșit dar pregătirea trăgă
torilor noștri continuă. Intre 15 
și 18 septembrie cei mai buni tră
gători participă la concursurile 
internaționale de la Praga; de 
la 3 octombrie pînă la 7 octom
brie au loc campionatele inter
naționale de tir ale R.P.R. și pe 
urmă... Melbourne 1

S. SPIREA

specialiști fotbalul nostru nu pro
gresează, calitatea jocului cu 
Ionul rotund continutnd mai 
parte să rămtnă o problemă 
rezolvată.

Faptul acesta a fost cel 
bine ilustrat duminică In compa
nia fotbaliștilor bulgari cu care 
noi am terminat la egalitate: 1—I 
(0-0).

Desigur că mulți s-au așteptai 
să terminăm jocul victorioși. A- 
ceasta pentru că jucam „acasă", 
tn fața publicului nostru, pentru 
că ne-am obișnuit să vedem tn 
fotbaliștii bulgari un adversar 
mai slab. Acestea sint Insă păreri 
profund greșite, care trebuie a- 
bandonate. Fotbaliștii bulgari au 
făcut progrese foarte mari tn ul
timii ani (in timp ce noi am bă
tut pasul pe loc). In plus, ei au 
calități care uneori lipsesc jucă
torilor noștri: voința, dirzenia, 
combativitatea. De altfel, despre 
progresul fotbaliștilor bulgari de
sigur se va mai vorbi.

Să facem citeva aprecieri asu
pra comportării reprezentativei 
noastre. In primul rind trebuie 
spus că jucătorii romîni ni s-au 
părut a li dezinteresați față de 
acest joc, mulți dintre ei s-au com
plăcut tntr-o apatie inexplicabilă. 
Tn loc să lupte cu toată dirzenia 
și să obțină un rezultat mai bun, 
tntr-uriul din puținele jocuri in
ternaționale din acest sezon, 
fotbaliștii noștri au jucat ca fi 
cînd ar fi trebuit să-și îndepli
nească o obligație neplăcută. De 
multe ori au comis erori tactice 
care ne-au dezavantajat. S-a ju
cat foarte mult pe sus deși oaspe
ții erau mai înalți și clștigau — 
normal — majoritatea duelurilor 
aeriene. O intervenție a antreno
rului Marian — care era pe tușe 
— putea aduce o schimbare. A- 
ceasta tnsă nu s-a făcut. Jocul la

ba- 
de- 
ne-

mal

intercepție al apărătorilor noștri 
a fost de asemenea defectuos. De 
altfel și acest compartiment a co
mis numeroase greșeli, dintre 
care cea mai gravă a lui Macri 
care l-a faultat tn careu pe Abad- 
giev. Tuturor le este clar că In 
această situație infracțiunea se 
penalizează cu lovitură de la II 
m. Se poate ca fotbalistul Macri 
să nu fi cunoscut ăceastă lege 
elementară ? Cu toate că pare ri
dicol. să nu ne mire acest lucru, 
precum să nu ne mire nici faptul 
că multi dintre jucătorii noștri și 
in special atacanții, combină attt 
de mult, țin mingea, driblează 
mult și inutil ca pînă la urmă să 
o piardă și apoi, pentru a „re
para" greșeala, să se „năpustea
scă" tn adversar pentru a recu
ceri balonul.

Adversarii noștri de duminică, 
fotbaliștii bulgari s-au comportat 
remarcabil. Ne referim tn special 
la tactica de joc și la ambiția cu 
care au luptat pentru fiecare min
ge Apărarea oaspeților — care a 
avut tn stoperul Ktrcev, dar mai 
cu seamă tn portarul losifov, ade- 
vărați păzitori — a fost compar
timentul mai bun, care are de 
altfel merite speciale tn realizarea 
acelui 1—1. losifov, titularul re
prezentativei A a Bulgariei, cu
noscut tn țara prietenă sub denu
mirea „pantera", a dovedit cu 
prisosință că-și merită această de
numire care măgulește desigur pe 
orice portar bun.

Ceea ce trebuie să mai repro
șăm acestei tntilniri, tn afară de 
nivelul tehnic insuficient, este și 
nota uneori dură tn care s-au 
complăcut jucătorii ambelor e- 
chipe.

R. CALARAȘANU

că 
au

Frunzele care au început să a- 
copere aleile parcurilor vestesc 
sosirea toamnei. Conform tradi
ției, în aceste zile a avut loc ul
tima mare întrecere în aer liber a 
înotătorilor: campionatul R.P.R. 
Anul acesta întrecerile campiona
tului republican s-au desfășurat 
în bazinele complexului „Dante 
Gherman" din Capitală și au par
ticipat peste o sută de concu
renți.

Ce rezultate s-au obținut ?
De la început trebuie spus 

în fiecare zi a întrecerilor
fost obținute recorduri și perfor
mante bune, atît la fete cit și la 
băieți. Totuși CINE SINT CEI 
MAI BUNI ? La ancheta noa
stră : cine a obținut cele mai 
bune rezultate au răspuns 25 de 
spectatori, concurenți și organi
zatori. Dintre aceștia 8 au dat 
cîștigător pe Maria Both, 3 pe 
înotătorii asociației Progresul, iar 
2 ne-au dat un răspuns nesigur. 
Ceilalți 12 au răspuns aproape 
identic: în campionatul republi
can de natație al seniorilor re
zultatele cele mai bune le-au în
registrat... JUNIORII. Intr-ade
văr. se pare .că aceștia din urmă 
au dreptate. In sprijinul afirma
ției noastre aducem două fapte:

1. Din cele 9 recorduri Aabi- 
lite 8 aparțin juniorilor și numai 
I seniorilor.

2. Cea mai valoroasă perfor
manță stabilită In cadrul între
cerilor aparține tot unei Ju
nioare : Maria Both, cu 1'16” la 
100 m. spate.

Acestea ca și celelalte noi re
corduri ale Măriei Both, înotătoa- 
rea cea mai în formă din țara 
noastră Ia ora actuală, recordurile 
înotătorilor asociației Știința la 
4x200 m liber juniori. 4x100 m 
liber juniori, 4x100 m. mixt ju
nioare, constituie în mod evident, 
succesul tinerilor înotători la cam- 
pionatele republicane din acest

Cum e și firesc, se pune și în
trebarea : cum s-au comportat se
niorii în propriul lor campionat ? 
Excluzînd citeva rezultate — ale 
lui Alexandru Popescu, Mihai Mi
trofan, Gabriela Mangezius și 
alți cîțiva — putem spune că a- 
ceștia nu au fost la înălțime. Re
zultatele înregistrate nu au lă
sat să se întrevadă că aceștia 
s-au pregătit cu seriozitate pen
tru cea mai importantă competi
ție internă a anului, că au luptat 
fără rezerve pentru performanțe 
cit mai bune.

Considerăm necesar să relevăm 
și alte două aspecte. In primul 
rind o atitudine care ne-a sur
prins oarecum. Duminică dimi
neața, în mijlocul tribunei, prin
tre spectatori era instalat confor
tabil și antrenorul E. Freund de 
la Dinamo. Nimic neobișnuit pînă 
aici. Dar iată că încep întrecerile. 
Printre concurenți foarte multi 
dinamoviști. Era de așteptat ca 
antrenorul Freund să discute cu 
aceștia, să le dea ultimele sfaturi. 
Antrenorul Freund era tnsă cel 
mai calm... spectator. Lipsa în
drumării înotătorilor de pe mar
ginea bazinului s-a observat cel 
mai mult în proba de 1800 m. li
ber unde N. Rujinski n-a realizat 
un timp mai bun (deși putea, a- 
vea resurse), tocmai datorită lip
sei de îndrumare a antrenorului.

Un a't lucru care ne-a surprins 
a fost lipsa de la startul întrece
rilor a înotătorilor din tară. Se 
obișnuiește să se vorbească de 
dezvoltarea natației în diferite 
centre din țară, dar la întrecerile 
campionatului republican nu par
ticipă decît 5-6 sportivi. Cum se 
explică aceasta ? Realitatea e că 
deși Intr-o serie de orașe din 
țară numărul celor care practică 
natafia a sporit, performanțele

sportivilor din provincie sînt încă 
nemulțumitoare. Aceasta se ex
plică pe de o parte prin faptul 
că sînt încă puține bazine acope
rite pentru desfășurarea antrena
mentelor în tot cursul anului, iar 
pe d,e altă parte prin faptul că 
cei mai mulți și mai buni antre
nori s-au concentrat în Capitală. 
Considerăm necesar ca C.C.F.S.- 
ul și Comisia centrală de natație 
să ia măsuri urgente și eficace in 
ambele direcții, în așa fel ca la 
viitoarea ediție a campionatului, 
numărul înotătorilor din provin
cie să sporească considerabil.

Jurul ciclist 
al R. P. R.

...Acum pe poli
gonul Tunari, si
tuat în cadrul 
splendid oferit de 
Pădurea Băneasa. 
stăpînește liniștea 
deplină. Au luat 
sfîrșit întrecerile 
campionatului re
publican de tir.

Duminică am a- 
vut ocazia să stau 
de vorbă cu doi 
dintre „eroii" a- 
cestei competiții: 
maestrul emerit al 
sportului losif Sîr- 
bu și maestrul spor- 
tului Henri Herș
covici.

— Tovarășe Sîr- 
bu vreți să ne vor
biți despre perfor

manța pe care ați realizat-o la 
proba de armă liberă calibru re
dus, poziția culcat ?

— Cu plăcere. Cele 400 de 
puncte din 400 posibile cu care 
am cucerit titlul de campion 
R.P.R. la poziția culcat (trebuie 
să vă spun de altfel că scorul — 
la titluri — în familia mea, este 
de 2—1 pentru soția mea (n.r. 
maestra sportului Lia Sîrbu) care 
a obținut două titluri la această 
ediție a campionatelor republica
ne) reprezintă egalarea recordu
lui mondial și a celui republican. 
Este pentru a treia oară. în ca
riera mea de sportiv, cînd reali
zez această performanță: prima 
dată la Jocurile Olimpice de la 
Helsinki (1952). a doua oară la 
campionatele republicane de tir 
pe echipe (ediția pe anul 1955) 
și a treia oară acum. Mai mult 
decît succesul în sine această 
performanță reprezintă pentru 
mine o obligație.

— Și fiindcă a venit vorba de alături de maeștrii emeriți și de 
Olimpiadă — știut fiind că ea maeștrii sportului, trăgători cu 
formează obiectivul nr. 1 al pre- experientă de la care au de în-

vățat. Se realizează astfel „ro
dajul" tineretului șl se pot selec
ționa cu mai mult discernămînt 
tinerii care pot apăra culorile ță-

Duminică, înaintea primului 
start C. Dumitrescu a transmis 
ascultătorilor radiodifuziunii ctte- 
va declarații.

Planoriștii — în concurs
In Capitală se desfășoară de 

ctteva zile întrecerile Campiona
tului republican de zbor fără mo
tor pe anul 1956. La întreceri par
ticipă planoriști calificați în con
cursurile interregionale disputate 
la Arad și Orașul Stalin, purtă
tori ai Brevetului C cu insigna 
de argint și lotul de planoriști al 
Aeroclubului Central. Pînă acum 
s-au disputat probele de distanță 
cu țel fixat, distanță dus-întors și 
viteză pe circuit triunghiular 
100 km.

Proba de distanță dus-întors a 
fost deosebit de dificilă din cauza

gătirii sportivilor noștri tn acest 
an — vă rog să ne spuneți ceva 
și despre șansele noastre la a- 
ceastă mare întrecere.

— La Melbourne, lotul trăgă
torilor ndștri, deși restrîns, poate rii. Să nu uităm că în 1958 avem 
realiza rezultate onorabile. •

— Despre tinerii noștri trăgă
tori care au evoluat la actuala 
ediție a campionatelor republica
ne ce ne puteți spune?

— La această problemă îl voi
lăsa pe maestrul sportului Henri 
Herșcovici să vă răspundă, de
oarece el îi cunoaște măi bine pe 
juniori, avînd în vedere că cei 
valoroși sînt de la Tinărul Di- drept să organizeze mai multe 
nâmovist. concursuri care să stimuleze pe

trăgători și să le dea posibilita
tea să-și verifice stadiul de an
trenament.

campionatele mondiale la Mosco
va. Venind vorba de campiona
tele mondiale trebuie să vă mai 
spun că anul acesta. în afară de 
lotul olimpic, care după cum ați 
observat a realizat rezultate su
perioare, ceilalți trăgători au a- 
vut comportări mediocre. Asocia
țiile sînt datoare să le ofere con
diții mai bune, iar organele în

„Scînteia tineretului"
Pag. 4 11 septembrie 1956

Duminică, in prima etapă (Bucu- 
rești-Buzău) a campionatului 
ciclist de mare fond, dinamovistul 
Ludovic Zanoni a fost primul 
învingător in această mare com
petiție.

Turul ciclist al R.P.R. a conti
nuat luni cu desfășurarea etapei 
a Il-a pe distanța. Buzău—Galați 
(136 km.). In prima parte a cursei 
o comportare deosebită au avut 
tinerii alergători A. Șelaru și P. 
Gane care prin sprinturile repe
tate au fărâmițat de multe ori 
plutonul. Pe ultimii kilometrii ci
cliștii mai experimentați au tre
cut ia contraatacuri energice reu
șind să domine cursa. Victoria a . ____ __  _____ a___
fost decisă la sprintul final unde .viu disputate concursul a luat sfîr- 
C. Dumitrescu i-a întrecut pe di
namovistul G. Moiceanu, 
cronometrat în 3h33’07“ 
orară 38.570 km.).

Iată clasamentul etapei: 1. C. 
Dumitrescu (C.C.A) 3h33’07”
(timp cu bonificație 3h32'37”); 
2. G. Moiceanu (Dinamo) 
3h33’l2”; 3 C.: Șandru (Flamura 
Roșie) 3h33’l4”,

timpului nefavorabil (în limbajul 
planoriștilor aceasta înseamnă cer 
senin, fără nori Cumulus, fără 
curenți ascendenți). După ce au 
declanșat planoarele, desprinzîn- 
du-se de avioanele remorchere, 
concurenții au parcurs în zbor 
distanța pînă la punctul de con- 
trol-lntoarcere, executînd deasu
pra acestuia un viraj de 360 gra
de la înălțimea obligatorie de 1000 
metri, după care au parcurs tra
seul în sens invers, aterizînd la 
punctul de plecare. Pe primele 
trei locuri s-au clasat: 1. Ștefan 
Dubaș-Timișoara 1000 pct.; 2. 
Iuliu Gionea-Reg. Stalin 986 pct.;

A nynmnflBl iofii Viorel Cismaș-Arad 960 pct.
AcrUlIlUUClIyIII Duminică s-a disputat proba de

romîni în Iugoslavia ',’3%"?'.IS
tueze în întregime un număr de 

Pe lacul Palikî, din frumoasa concurenți. în această probă 
stațiune balneară iugoslavă Su- au învingători: 1. M. Fi-
botica-Palik, s-au disputat zilele nescu cu 1000 pct.; 2. Viorel 
trecute întrecerile celui de al Chiriaș cu 840 pot.; 3. Gheorghe 
doilea Concurs internațional de Gilca cu 830 pct. 
hidromotomodele pe anul 1956 In acest campionat concuren- 
(primul concurs s-a desfășurat t’1 zboara tot timpul cu același 
în cursul verii la Monaco). planor, repartizat prin tragere la

La startul probelor s-au pre- 
zentat cei mal buni aeromodeliști nrnh.inY^ ' J°’od‘l,ă
din R.P.F. Iugoslavia, R. P. Un- Probel°r de sPre
pară R P Romînă s R P Bul- a 1 se cunoa?te calitățile șl per- gara. k. k Komina și K. r bui- fnrmantp|„ în „„„mtîi „.rial» „n 
gana. care au lansat in întrecere 
hidromotomodele de cea mai 
nouă concepție. Concursul a cerut 
participanților condiții destul de

formanțele în condiții variate, un 
j nou planor de sport de concepție 

și construcție rominească : LS.3 B. 
pa. uvrpaup.m cvuu.p. uesiu. uC ■" campionat a mai rămas de 
grele: trei decolări de pe apă, "îsputat proba de distanță liberă, 
timp de funcționare a motorului 
minim 15 secunde și amerizare 
obligatorie tot pe apa lacului Pa- 
liki.
. După citeva zile de întreceri

fiind 
(medie

AL. PINTEA j

în acest timp se apropie de 
sfirșit pregătirile la Melbourne. 
Cele peste 800 locuințe ale ora
șului olimpic construite din cără
midă (situate la 12 kilometri de 
Melbourne) sînt gata. Dacă ves
tea bucură pe sportivii care vor 
fi găzduiți aci nu mai puțin bu
curoși sînt acei locuitori ai Mel- 
bourne-ului care le vor locui după 
cea de a XVI-a ediție a Jocurilor 
Olimpice. Locuințele au fost mo
bilate cu mobile confortabile și 
dispun de tot ce poate face o șe
dere agreabilă. Orășelul este mai 
de grabă un oraș dotat cu sălile 
sale de concert, frizeriile sale, 
bănci, restaurante, farmacii etc.

Pe de altă parte instalațiilor 
sportive li se fac ultimele retușărl. 
Printre cele din urmă construcții 
amenajate se găsește West Mel
bourne Stadium, unde se va des
fășura turneul de box. Aci vor 
putea fi găzduiți 7.000 specta
tori. Ringul construit in întregime 
din aluminium va putea fi mon
tat și demontat in mai puțin de 
o jumătate de oră. Sala este ast
fel amenajată ca să se mențină 
o temperatură constantă, iar zgo
motele din afară să fie amorti
zate într-o proporție de 60

Voleibaliștii romîni au obținut 
victorii excepționale la Paris

La Paris, campionatele mondia
le de volei se află tn plină des
fășurare. Voleibaliștii romîni — 
atît băieții cît și fetele — conti
nuă să obțină rezultate care si
tuează echipele noastre în rîndul 
celor mai bune formații din lume. 
Reprezentativa masculină a țării 
noastre a obținut sîmbătă seara 
la Palais des Sports o victorie 
excepțională.^ Voleibaliștii noștri 
au reușit să întreacă cu 3—1 
(15-9, 15—17, 15-12, 15—11) 
renumita formație a Uniunii So
vietice, campioana mondială. Du
minică noaptea, după două ore șl 
jumătate de joc, reprezentativa 
noastră masculină a obținut o 
nouă victorie valoroasă. Voleiba
liștii noștri au întrecut reprezen
tativa R.P.F. Iugoslavia cu 3—2 
(15—6, 10—15, 12—15, 15—12,
15—6). La fete, reprezentantele 
noastre au realizat de asemenea 
victorii de mare răsunet. Ele au 
întrecut valoroasele echipe ale 
Bulgariei cu 3—2 (10—15, 13—15, 
■ 5—9, 15—9, 15—8) și Poloniei, 
tot cu 3—2 (15—11, 12—15, 15—4, 
12—15, 16—14). După ce duminică 
a învins cu 3-2 la capătul unei 
lupte extraordinare echipa R. P. 
Bulgariei, luni după-amiază în 
sala Coubertin echipa feminină a 
R.P.R. a jucat în compania echi
pei R. Cehoslovace, campioană a 
Europei. Voleibalistele noastre au 
trecut cu succes și acest examen

reușind după 2 
nute de luptă 
vingă cu 3—2, 
fel în clasament 
în turneul final. _____ ______ __
desfășurare de-a dreptul pasio
nantă și numai puterea de luptă 
puțin comună le-a permis repre-

ore și 45 de 
încordată să 
înscriindu-și 
a cincea victorie 
Meciul a avut o

mi- 
tn- 

ast-

• Pe terenurile stadionului cen
tral de la Lujniki din Moscova 
au luat sfirșit duminică meciurile 
din cadrul înttlnirii internaționale 
de tenis dintre echipele selecțio
nate ale R.P.R. și U.R.S.S. Te- 
nismanij sovietici au terminat În
vingători cu scopul de 10—9.

■ Tntîlnirea internațională de 
fotbal dintre echipele reprezenta
tive ale R.P.F. Iugoslavia și In
doneziei a luat sfirșit cu scorul 
de 2—0 în favoarea fotbaliștilor 
iugoslavi.

• La Sofia, în prezența a pes
te 10.000 de spectatori, echipa ju
niorilor din R.P.R. a avut de sus
ținut un dificil examen tn fata 
formației juniorilor bulgari, tn 
fața cărora au cedat cu 2—1 
(0-0).

Șahiștii romîni s-au calificat 
în turneul final al campionatului mondial 

— —,____ _____________ «... Șahiștii romîni care participă
șit cu următorul clasament (pe la campionatele mondiale de la 
echipe): ' ' • •
(Echipa 
2. R P 
gara , 4. .„ .. ,,, .....—„. „„ ,a m.cvic.,
samentul individual, comnonenții cu 2'/2—l1/» echipa R D Germa- 

runda a IX-a a înfîlnirii 
— R Cehoslovacă țoale 

remize

1. R.P.F. Iugoslavia Moscova au obținut un mare suc- 
Academiei de Aviație): ces. Echipa țării noastre — într-o 
Romînă; 3 R P. Un- continuă ascendență de formă, a 
R. P. Bulgaria. In cla- întrecut cu 4—0 formația Greciei.

ne. In 
R.P.R.

lotului romîn au ocupat locurile:
4. Otto Hintz, 5 Anania Moldo- ... T__ _____
veanu, 7. Ștefan Purice din 48 de cele 4 partide au fost 
concurenți. (scor: 2-2).

Astfel, șahiștii romîni s-au ca
lificat în turneul final al cam
pionatului mondial. In aceeași 
grupă (a IV-a) s-au mai califi
cat formațiile R.P. Ungare și R. 
Cehoslovace.

Succesul deosebit obținut de 
șahiștii romîni la Moscova ne în
dreptățește să sperăm pe mai de
parte rezultate valoroase.

zentantelor noastre să termine 
victorioase. Primele două seturi 
au fost cîștigate de echipa Ceho
slovacă cu 10—15 și 11—15. Apoi 
echipa R.P.R. a inițiat atacuri 
energice și jucînd cu un curaj 
exemplar și-a depășit adversa
rele în toate compartimentele. 
Doina Ivănescu, Rodica Sădeanu 
și Natalia Cernat tn special au 
desfășurat un joc complect purtînd 
echipa noastră către victorie. Tn 
setul al treilea echipa romînă a 
dominat cu autoritate învingînd 
cu 15—6. Setul următdr a revenii 
reprezentativei noastre cu 15—8 
iar în setul decisiv întrecerea 
sportivă a fost de o rară frumu
sețe. Sportivele noastre au jucat Roșu" Orașul Stalin. Fotbaliștii 
cu un avînt nemaiîntilnit obți- noștri au obținut un rezultat 
nînd setul victorios cu 15—13, deosebit de valoros (1—1)

• Tn zilele de 15 si 16 septem 
brie se vor desfășura la Londra 
campionatele mondiale feminine 
de floretă pentru echipe. La a- 
ceastă competiție participă $1 tara 
r.oastră cu o formație alcătuită 
din Maria Taitiș-Vicol, Olga 
Orban. Ecaterina Orb, Elena 
Samșudeanu, Glicheria Ștefănescu 
și Cecilia Neagu.

• Sîmbătă și’duminică s-a des
fășurat la Varșovia tntîlnirea in
ternațională de atletism dintre 
echipele masculine ale R.P. Polo
ne și Frar.ței Victoria a revenit 
atleților polonezi cu scorul de 
106—96 puncte.

• Sîmbătă după-amiază s-a des- 
fășurat pe stadionul Hrușciov din 
Kiev, în prezenta a peste 15.000 
spectatori, meciul dintre echipa 
de categoria unională Dinamo 
Kiev și Energia Metalul „Steagul
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