
Delegația guvernamentală
a R«P.R« a sosit la Moscova

MOSCOVA 26 (Agerpres). — 
Luni 26 noiembrie, a sosit la 

Moscova delegația guvțrnamen- 
tală a Republicii Populare Ro
mine tn frunte cu Chivu Stoica, 
președintele Consiliului de 
nlștri al R.P.R.

Moscova a făcut o caldă 
mire solilor poporului frate, 
sosirea trenului în care se 
delegația romînă în gara 
6.au adunat numeroși reprezen
tanți ai oamenilor muncii din 
Moscova. Ei au venit aici pen
tru a exprima sentimente de sin
ceră simpatie fată de oamenii 
muncii romini, de care sint legați 
prin comunitatea de țeluri în lup
ta pentru unitatea lagărului so- 
cialist, pentru pace și colaborare 
între popoare.

Pe peronul împodobit cu dra
pelele de stat ale Republxii 
Populare Romîne și Uniunii So
vietice, era aliniată o gardă de 
onoare. Se puteau vedea mari 
panouri pe care era scria in lim
bile romînă și ru6a : „Bine ați 
yenit! Trăiască prietenia de nez- 
drunciat dintre popoarele Romî- 
niei și Uniunii Sovietice!“.

Oaspeții au fost întîmpinați de 
N. A. Bulganin, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
A. 1. Mikoian, și M. Z. Saburov, 
prim-vicepreședinfi ai Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., N. A. 
Iasnov, președintele Consiliului 
de Miniștri al R.S.F.S.R., N. K. 
Baibakov, președintele Comisiei 
de Stat de pe lîngă Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. pentru plani
ficarea de perspectivă a economiei 
naționale, P. I Antropov, V. G. 
Bakaiev, B. P. Beșcev, N. P. Du
dorov, M. A. Evseenko, V. 
Eliutin, A. G. Zverev, I. G. Ka
banov, A. K. Kortunov, N. A. 
Mihailov, S. M. Tihomirov, 
niștri ai U.R.S.S., N. I. Bobrov
nikov, președintele Comitetului 
executiv si Sovietului orășenesc 
Moscova, A. A. Gromîko, prim- 
locțiitor al ministrului Afacerilor 
Externe al U.R S.S., K. S. Mos
kalenko, mareșal al Uniunii So
vietice, F. F. Molocikov, șeful 
protocolului din Ministerul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S., ge-
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neralul maior I. S. Kolesnikov, Planificării, Manea Mănescu, mi- 
comandantul orașului Moscova, nistrul Finanțelor, Marcel Po- 
' " " - ■ ’ . pescu, ministrul Comerțului Ex

terior, și persoanele care îi în
soțesc.

împreună cu oaspeții, au sosit 
din București A. A. Epișev, am
basadorul U.R.S.S. țn Romînia și 
Mihai. Dalea, ambasadorul Repu
blicii Populare Romine în 
U.R.S.S. S-au înapoiat de aseme
nea la Moscova N. S. Patolicev 
locțiitor al ministrului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., M. A. Popov, 
și B. G. Lopalenko șefi adjuncti 
de secții din Ministerul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., care au în- 
tîmpinat delegația R.P.R. la tron, 
tiera sovieto-romînă.

Conducătorii sovietici au salutat 
călduros pe membrii delegației

funcționari superiori ai Consi; 
liglui de Miniștri al U.R.S.S. și 
ai ministerului Afacerilor Exter
ne al U.R.S.S.

Printre cei veniți în întîmpina- 
re, se aflau de asemenea membrii 
ambasadei 
membri ai corpului diplomatic, 
precum și 
străini.

In sunetele fanfarei la ora 
și 5 minute trenul a intrat 
gară. Din vagon coboară împreu
nă cu Chivu Stoica, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P.R, 
ceilalți membri ai delegației gu
vernamentale ; Alexandru Birlă- 
deanu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Gaston Marin, 
președintele Comisiei de Stat a

romîne la Moscova,

ziariști sovietici și
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Cuvîntarea
Tovarășe președinte al Consi

liului de Miniștri I
Dragi tovarăși și prieteni I
Sosirea delegației noastre în 

capitala marii Uniuni Sovie
tice, Moscova, constituie pentru 
noj un prilej de mare bucurie. 
Permiteți-mi ca în numele Comi
tetului Central al Partidului Mun
citoresc Romîn, al guvernului Re
publicii Populare Romîne și al în
tregului popor romîn, să vă trans, 
mit dumneavoastră și prin dum
neavoastră poporului sovietic, cei 
mai sincer și călduros salut.

Delegația noastră aduce cu sine 
sentimentele de dragoste frățească 
ale poporului romin pentru ma
rele popor sovietic pe care îl con
sideră cel mai bun frate și prie
ten al său. Oamenii muncii din 
țara noastră nu vor uita nicioda
tă că fiii poporului sovietic și-au 
vărsat sîngeie alături de fiii po
porului romîn pentru eliberarea 
Romîniei de sub jugul fascismu
lui creîndu-se astiel condițiile ca 
poporul nostru să-și la soarta în 
propriile sale mîini și să treacă 
la construirea unei vieți noi, fe
ricite.

Munca creatoare a poporului 
romîn pentru dezvoltarea econo-

guvernamentale a Romînlei. Chi
vu Stoica, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.P.R., a primit 
raportul gărzii de onoare. Sub 
bolțile uriașei clădiri a gării au 
răsunat solemn imnurile de stat 
ale Republicii Populare Romîne 
și Uniunii Sovietice.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P.R. și membrii dele
gației au schimbat stringeri de 
mîini cu miniștrii și ambasadorii 
statelor străine. Cetățenii Mos
covei adunați pe peronul gării âu 
întîmpinat pe șeful și pe membrii 
delegației guvernamentale a Re
publicii Populare Romîne cu a- 
piauze călduroase.

Apropiindu.se de microfon 
Chivu Stoica, președintele Consi
liului de Miniștri al R.P.R., 
rostit următoarea cuvîntare :
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tovarășului Chivu Stoica
mică și culturală a patriei sale, 
continua creștere a nivelului de 
trai al oamenilor muncii se bucu
ră de sprijinul permanent al U- 
niunii Sovietice.

Dragi tovarăși 1 Am venit în 
capitala Uniunii Sovietice pentru 
a purta discuții cu guvernul sovie
tic în probleme ce interesează 
țările noastre. Sîntem ferm con
vinși că discuțiile noastre purtate 
în spiritul colaborării și intr-aju
torării frățești, caracteristice tari
lor socialiste, vor fi încununate 
de deplin succes aducînd o nouă 
contribuție la întărirea și adînci- 
rea prieteniei indestructibile din
tre popoarele noastre.

Astăzi, cînd cercurile imperia
liste agresive uneltesc împotriva 
unității țărilor socialiste și ame
nință pacea și libertatea popoare, 
ier, prietenia frățească între țările 
socialiste devine și mai strînsă, 
fiind garanfia cea mai sigură a 
mersului lor spre socialism și a 
apărării păcii în lume.

Guvernul Republicii Populare 
Romine exprimtnd convingerea 
profundă a clasei muncitoare și 
a întregului pjpor romîn consi
deră că principala sa datorie in
ternațională dictată de Interesele

fundamentale ale patriei sale este 
întărirea și adîncirea permanentă 
a legăturilor sale de prietenie 
și colaborare cu marea Uniune 
Sovietică, cu celelalte țări socia
liste și cu toate popoarele care 
luptă pentru pace și progres.

Trăiască prietenia veșnică Și 
de nezdruncinat dintre Republica 
Populară Romînă și marea Uniu
ne Sovietică 1

Trăiască pacea în lume I
★

Cuvîntarea rostită de șeful gu
vernului romîn a fost întimpina- 
tă de cei prezenți cu aplauze 
furtunoase.

După cuvîntare tovarășul Chi
vu Stoica, însoțit de N. A. Bul
ganin împreună cu ceilalți iau 
loc în mașini, îndreptîndu-se spre 
reședința pusă, la dispoziția de
legației romîne de guvernul so
vietic. Pe tot parcursul străzile 
erau împodobite cu drapele sovie
tice și romîne.

N. A. Bulganin 
a primit pe 

Chivu Stoica

o bogată pepinieră de talente
Problema creșterii preocupări

lor artistice in rîndul unor mase' 
tot mai largi stă mereu in cen
trul atenției organizatorilor vieții 
noastre obștești, interesați de fe
lul in care cei ce muncesc își 
petrec orele de după muncă și 
înțeiegind că preocuparea de 
artă este un drum sigur spre for
marea unei înalte conștiințe. A 
sporit impresionant numărul de 
artiști amatori din fabrici, îintre- 
prinderi și instituții, gospodării a- 
gricole colective și gospodării de 
stat sau cămine culturale.

S-a ridicat astfel cu ascuțime, 
ca o problemă specifică zilelor 
noastre, neintîlnită in trecut, 
chestiunea pregătirii celor însăr
cinați să organizeze și să îndru
me activitatea artistică de ama
tori. Cu acest scop au luat ființă, 
în centrele de regiuni sau in o- 
rașele mai mari ale țării, școlile 
populare de artă, care — folo
sind posibilități locale — pregă
tesc instructori ai echipelor ar
tistice de amatori. De asemenea 
ele ajută un număr mai mare 
dintre cei înzestrați pentru artă 
și care doresc să se inițieze și 
să se perfecționeze, să dea o 
bază temeinică pasiunii lor. A 
fost de bună seamă firesc ca 
spre aceste școli de artă să se 
îndrepte un număr mare de ti
neri — muncitori, țărani, func
ționari, elevi. Și, astfel, toate 
cite privesc școlile populare de 
artă, devin implicit și probleme 
de tineret.

Pînă anul acesta, școlile popu
lare de artă aveau mari neajun
suri organizatorice, dar mai a- 
les existau aci confuzii în ce 
privește profilul învătămîntului 
ce se preda, gradul de cunoștințe 
cu care trebuiau să iasă elevii. 
In multe locuri invățămîntul ar
tistic era făcut pe baze meșteșu
gărești. Nu de puține ori se în- 
timpla să se treacă cu vederea 
scopul principal pentru care erau 
pregătiți aici elevii, profesorii 
încurajînd la multi tineri tendin
țe timpurii de profesionalizare, 
cu totul dăunătoare. îndată ce 
ajungeau in rîndul figurantilor 
de teatru, de pildă, aceste tinere 
„vedete" părăseau școala popu
lară, încercînd să „prindă" mește
șugul actoricesc mai direct, de 
pe scenă. înainte de a ajunge 
actori însă, ei începeau să joace

teatru în viața de toate zilele, 
pierzînd simțul ridicolului. Se în- 
gimfau, sfidau pe cei din jur so- 
cotindu-se mari talente, vorbeau 
afectat, ajungind de risul tova
rășilor lor. Unii ajungeau să se 
considere chiar persecutați cind 
în teatru Ii se refuza un rol mai 
însemnat.

Era ignorat de cele mai multe 
ori criteriul aptitudinilor celor 
ce intrau în școala populară de 
artă și s-au întimplat lucruri 
destul de hazlii cu unii, complect 
afoni, care se prezentau in fata 
profesorului de canto incercind 
să-l convingă că voința lor e su
ficientă pentru a le permite să 
devină cintăreți.

Odată cu începerea în toamna 
aceasta a unui nou an de studii, 
au fost luate o seamă de măsuri 
menite să dea un profil cores
punzător învătămîntului din șco
lile populare de artă și să rezol
ve numeroase alte chestiuni pri
vind buna lor funcționare.

Vizitînd două instituții de a- 
cest fel din regiunea Stalin — 
cea din Orașul Stalin și cea din 
Sibiu — ne am convins cit de 
necesare erau aceste măsuri și 
cum contribuie ele la îmbunătă
țirea pregătirii elevilor. In com
parație cu anii trecuți, acum au 
fost sporite pretențiile fată de cei 
ce s-au prezentat la examenul 
de admitere. Tovarășa Felicia 
Gitter, directoarea Școlii popu
lare de artă de la Orașul Stalin, 
povestea zîmbind că, din păcate, 
mai are totuși de înfruntat di
verse persoane care intervin pen
tru a fi admis în școală cutare 
sau cutare elev fără nici un fel 
de înclinații și care n-a reușit la 
examen. Dar ea „rezistă" totuși. 
Iși dă seama că respingînd ast
fel de intervenții, face un servi
ciu atit profesorilor și bunului 
mers al învătămîntului, cît și 
elevului care, in școală, și-ar 
irosi timpul degeaba. In afara 
probelor de Ia sfîrșitul fiecărui 
an au fost introduse examene 
semestriale cu scopul de a adinei 
criteriile de selecționare. Impor
tant e și faptul că s a hotărit 
ca elevii să facă un timp prac
tică pe lîngă o echipă de artiști 
amatori — pentru a-și dovedi ca
pacitățile — și numai' după a- 
ceea să-și poată susține exame
nul de absolvire a școlii.

Legarea strînsă a școlii de ne-

cesitâțile și cerințele de fiecare 
zi ale tinerilor iubitori de frumos 
a dat rezultate prețioase, vădind 
cit de însemnat este ca și în a- 
cest domeniu să se manifeste 
inițiativă și spirit practic. O do
vedește foarte bine inițiativa ca; 
tedrei de coregrafie a Scolii 
populare de artă din Sibiu, con
dusă de Mircea Velica, director 
adjunct al școlii. Aci s-a propus 
înființarea unui curs de dans 
modern care să ajute pe de o 
parte la educarea gustului pentru 
ce are mai armonios această 
artă, iar pe de altă parte la 
combaterea vulgarităților, a de
naturărilor deșănțate care urî- 
tesc mult reuniunile tineretului 
Tot la această școală, în cadrul 
catedrei de artă plastică, a fost 
descoperit un aliaj durabil și a- 
trăgător, din care elevii lucrează 
sculpturi ce vor împodobi parcul 
unui teatru de vară pe care ur
mează să-l amenajeze.

In cele două școli despre care 
este vorba, se dă o mare atenție 
învătămîntului pe baze strict 
științifice, profesorii veghind a- 
supra felului în care este însușit 
materialul. Am remarcat perse
verența cu care tov. Ion Șutea 
de la Orașul Stalin, care predă 
teorie și solfegii, se ocupă în 
clasă de fiecare'în parte din «6i 
citeva zeci de elevi ai anului I. 
TOt Ia Orașul . Stalin l-am ascul 
tat la lecția de canto pe tînărul 
Gheorghe Morogan, turnător la 
Automotoare C.F.R., din anul III. 
Pregătirea lui muzicală vorbea 
despre exigenta, despre calitățile 
pedagogice ale profesoarei sale 
Elena Năsturaș.

Pînă anul acesta, cursurile 
teoretice, cum ar fi cel de isto
ria artelor și perspectivă pentru 
elevii de la arta plastică, cel de 
teorie și solfegii pentru elevii de 
la muzică sau cel de istoria tea
trului erau neglijate, adueîndu-se 
ca argument caracterul lor ab
stract, fără o consecință imedia 
tă asupra materialului 
de studiu — pictură, 
arta dramatică Elevii 
astfel de un neprețuit 
învățăturii pe care o 
în școală. Dat fiind și vîrsta și 
gradul de cultură inegale, profe-
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principal 
canto său 
se lipseau 
suport al 

dobîndeau

(Continuare tn gag. 2-a)

Din activitatea Șco. 
Iii populare de arte 
din București.
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PrsteXari din toate țările

Organ Central al Uniunii Tineretului MuncitorOrgan Central al Uniunii Tineretului Muncitor
Anul XII, Seria Il-a, Nr. 2352

La laminorul .Nicolae Cnstea' din Galați s-au 
efectuat de curînd probe de rodaj la linia de 
laminare nr. 5.

In fotografie : se iac ultimele verificări asu
pra funcționării benzilor transbordoare de la 
cuptoarele liniei.

O

Marti 27 noiembrie 1956

telegramă
Tovarășului Dr. PETRU GROZA

Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale a R.P.R.
Tovarășului CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Miniștri al R.P.R. 
Tovarășului GH. GHECRGHIU-DEJ 

Prim secretar al C.C. al P.M.R.
București

In numele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., al C.C. al P.C.U.S. și al oamenilor 
muncii din Uniunea Sovietică vă exprimăm sincere mulțumiri 
pentru felicitările și urările sincere șl călduroase cu ocazia celei 
de a 39-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.

Noi sîntem ferm convinși că relațiile de prietenie și colaborare 
frățească dintre U R.S.S. și R.P.R., bazate pe marile principii 
leniniste de egalitate în drepturi, se vor întări și pe viitor spre 
binele popoarelor din țările noastre, spre binele păcii in lumea 
întreagă.

Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
K. VOROȘ1LOV

Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. BULGANIN

Prim secretar al C.C. al P.C U.S.,
N. HRUȘCIOV

Moscova, Kremlin.

Populare 
la Mos-

MOSCOVA 26 (Agerpres). — 
TASS transmite :

La 26 noiembrie N. A. Bulga
nin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., l-a primit 
pe Chivu Stoica, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P.R., 
conducătorul delegației guverna
mentale a Republicii 
Romine care se află
cova.

La primire a fost de față Ale
xandru Birlădeanu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
R.P.R., Mihail Dalea, amhasado- 
rul Republicii Populare Romîne 
în U.R.S.S., N. S. Patolicev, loc
țiitor al ministrului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., și A. A. 
Epișev, ambasadorul U.R.S.S. in 
Reoublica Populară Pomină

Angajamentul
tinerilor brigadieri de la Uricani 

întrecerea dintre șantierele tineretului, inițiată, de șantie. 
rul national al tineretului Năvodari, Iși arată zi de zi roade
le. De curînd șantierul tineretului de la Uricani a primit dra
pelul roșu de fruntaș pe regiune.

Colectivul de aici este hotărit să objină noi realizări și să 
facă cinste încrederii ce i s-a acordat. Pentru aceasta au 
fost luate noi angajamente avind ca termen ziua de 30 De
cembrie, aniversarea proclamării Republicii Populare Romine.

Orașul nou e locul de muncă al brigadierilor de la Uricani. 
Hotărîrea lor este de a termina și a da în folosință cît mai 
curînd clădirile acestui oraș.

„Vom termina zidăria cu înlocuitori de cărămidă 
periș, la blocurile 4 și 5; vom zidi pînă la etajul 
orașul nou".

Noul oraș are nevoie și de magazine.
De aceea hotărîrea colectivului șantierului de

este:
„Vom termina fundațiile de puțuri la căminele magazin nr. 8 
și nr. B“.

Pentru Îndeplinirea hotărîrilor tinerii vor învăța meseriile 
de zidar și dulgher. Pină la data amintită vor merge la 
cursuri 50 dc tineri.

Îndeplinirea .angajamentelor cere și o serie de măsuri tehni
co.organizatorice. lată citeva din ele: amenajarea a două 
stații de preparare a mortarului pe timp friguros; luarea in 
lucru pe bază de proces-verbal a obiectivelor.
In hotăririle colectivului de la șantierul tineretului-Uricani nu 

este uitată nici organizarea vieții de tabără : inființarea unui 
cor de 40 de persoane, a patru echipe de dansuri, unei echipe 
de teatru, antrenarea a 200 de tineri la concursul „lubifi 
cartea".

t

t

t

■x

t

pînă la aco- 
I creșa din

la Uricani

Ajutor frățesc, poporului maghiar
Zilnic sînt expediate în R.P. 

Ungară mărfuri în cadrul ajuto
rului acordat de guvernul țării 
noastre poporului frate maghiar. 
In ultimele trei zile au fost în
drumate spre țara vecină și prie
tenă alte sute de vagoane cu di
verse produse. In tot cursul zilei 
de vineri ți tn noaptea urmă
toare au trecut frontiera de stat 
în R.P. Ungară 135 de vagoane

încărcate cu 2.271 tone de măr
furi. Simbătă și duminică două 
transporturi totalizînd 412 va
goane au ajuns pe teritoriul R 
P. Ungare. Printre cele 6.587 
tone de produse expediate cu a-

x
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ne de foc. 14.665 m.p. de gea 
muri și a'.te. sute de tone de ci
ment, lemn de construcție, che
restea. var, ipsos etc.

Cu aceste transporturi numă
rul vagoanelor care au

r_____ efectiv frontiera in R.P. Ungă-
ceste transporturi se numără 32 ra începutul^ actiuxiiL de
de vagoane cu petrolifere, 114 
vagoane cu sare, ;
cu lignit, 29 de vagoane cu lem-

trecut

ajutorare a poporului-maghiar a 
ajuns la circa 1.160 de vagoane, 

49 vagoane totalizînd aproape 16.900 de tone 
’ • de mărfuri.

bucurațten» Cantine și gospoda
Bucuria mesenilor

1

La cantina fabricii de bere 
„Grivița" din București servesc 
zilnic masa aproape 400 munci
tori. In legătură cu aproviziona
rea cantinei, deservirea mesei, ca
litatea și componența meniurilor 
se pot spune multe lucruri bune.

La conducerea fabricii a sosit 
o adresă ce purta numărul 2833. 
Prin aceasta Sanepidul raionului 
Gh. Gheorghiu-Dej aducea la cu
noștință că in urma cercetărilor 
efectuate, s-a constatat că mîn- 
carea este de calitate corespun
zătoare din punct de vedere chi
mic alimentar. Desigur că tova
rășa Elena Boaru, bucătăreasa 
fabricii, s-a bucurat de aprecie
rea făcută muncii sale. Dar cea 
mai mare satisfacție i-o dau a- 
precierile pozitive ale muncitori
lor care servesc zi de zi masa 
la cantină.

Intr-un timp nu prea îndepăr
tat, oamenii aveau unele nemul
țumiri cu privire la calitatea 
meniurilor, la modul In care 
se servea masa. Pe filele 
condicii de redamații și sugestii 
se aflau critici aspre la adresa 
administrației personalului can
tinei. Acestei situații i s-a pus 
capăt prin munca desfășurată de 
către administrația fabricii, co
mitetul de întreprindere și mem
brii comitetului U.T.M., în vede
rea înlăturării deficiențelor de la 
cantină. Meniurile au căpătat o 
mare varietate. Numărul zilelor 
in care se serveau trei feluri s-a 
ridicat pină la 3—4 pe săptărm- 
nă. Bucătăreasa a început șâ 
acorde o și mal mare atenție 
pregătirii mincărurilor, iar perso
nalul din cantină, deservirii me
sei. Oamenii se bucură că a spo
rit calitatea mîncării și și-au ma
nifestat mulțumirea față de com
ponența și calitatea meniurilor 
din ultimul timp.

Fabrica are o gospodărie anexă 
cu un teren mic : 2,5 hectare gră- 
dinărie. De pe acesta însă, ea a 
primit majoritatea zarzavaturilor 
necesare consumului de vară Și 
o mare cantitate de legume Și 
zarzavaturi necesare conservării 
pentru iarnă. Tot aici cresc un 
număr de păsări și de porci.

Prin felul in care se ocupă de 
gospodăria anexă, administrația 
fabricii a dovedit că aceasta este 
rentabilă și poate da chiar mai 
mult.

Produselor gospodăriei anexe li 
s-au asigurat condiții corespun
zătoare în magaziile cantinei. 
Administrația fabricii a complec
tat necesarul de produse privind 
proviziile pentru iarnă.

Undeva, in apropierea cantinei 
s-au construit niște adăposturi

călduroase pentru iarnă. Destina
ția lor a fost repede cunoscută, 
cind au și apărut un număr de 
4 porci pentru îngrășat.

Iarna a venit. Să fie bine ve
nită. Cantina de la fabrica de 
bere „Grivița" este pregătită.

Sala de mese nu-i un local ex
traordinar ci, dimpotrivă, e destul 
de modest. Curățenia ce se păs
trează aici ii dă însă un aspect 
plăcut. Pereții sint văruiți cu
rat. iar mesele, cu cristal deasu
pra. rînduite frumos. La intrare 
se află chiuvete, săpun și pro
soape. Pe margine sînt cuiere, 
unde mesenii pot să-și dezbrace 
paltoanele și hainele groase, in- 
trucît in sală sobele răspîndesc 
suficientă căldură. Toate acestea 
îmbie pe muncitori să servească 
cu plăcere masa.

Un administrator „descurcăreț"
Salariații întreprinderii „Mar

mora" din Capitală, cioplitori in 
piatră, sint cunoscuți in toată 
fara pentru arta cu care lucrează 
atit piatra cit și marmora, nece
sare diferitelor construcții.

Unitatea nr. 1 a fabricii are 
un administrator de cantină, pe 
nume Pătrașcu Petre. Ah, ce om 
e acest administrator! Citeodată 
are convorbiri amicale cu direc
torul 'întreprinderii, tov. Săvu- 
tescu Ion.

— Ei cum merge, tovarășe, 
cantina ? — ii întreabă directorul.

— Dacă-s administrator eu. Pă
trașcu. vă închipuiți, 
director. Totul merge
Mănincă pietrarii noștri... 
rog, tot ce crede Pătrașcu 
cuviință.

Inimosul administrator 
prea bine că întreprinderea are și 
o gospodărie anexă in comuna 
Militari, pe care, din păcate, con
ducerea întreprinderii a lăsat-o

tovarășe 
st'ună. 

mi 
ae

știe

tn părăsire. Dar față de această 
situație se arată plin de înțelegere.

Că administratorul descurcăreț 
se are bine cu un director lipsii 
de grijă pentru, nevoile muncito
rilor, se vede lesne. Dar că sa- 
lariații acestei întreprinderi care 
mănîncă la cantină se descurcă 
mai greu, de asta s-ar fi putut 
convinge chiar tovarășul direc
tor. Cind a venit — însfirșit — 
în vizită la această unitate, bu
cătarul i-a ieșit înainte.

— Luați rar contact cu canti
na noastră, tovarășe director. 
Știu că odată vă plăceau maca
roanele. D tamne, ce bunătate de 
macaroane găteam eu odată! 
Acum, de 6 luni nu le-am mai vă
zut culoarea. Aproape că nu mai 
gătesc altceva decît fasole și 
cartofi.

— Cum așa nene Iile? — sări 
directorul.

— Asta încă nu-i nimic. De 

(Continuare în prg 2-ci)

a 22 noiembrie 
s-au desfășurat în 
Budapesta con
vorbiri intre dele
gația guvernului 
R.P.R. și a Par
tidului Muncito
resc Romîn și de

ft legația guvernului revoîuția- 
{ nar muncitoresc-țărănesc al 
| R.P. Ungare și a Partidului 
ft Muncitoresc Socialist Ungar. I Poporul nostru a luat cu

noștință cu satisfacție de re
zultatele acestor convorbiri și 
a salutat din inimă comunica
tul comun romîno-ungar care

, a apărut în ziarele noastre dc 
duminică.

Convorbirile intre delegații
le guvernamentale ale celor 
doua țări s-au desfășurat in 
spiritul prieteniei sincere și al 
înțelegerii reciproce; proble
mele abordate s-au referit la 
situația creată în urma eve
nimentelor care au avut loc 
in Unreria în ultimele săp- 
tămini și h problemele inter
naționale actuale.

Evenimentele din Ungaria 
au reținut în mod special aten
ția poporului și guvernului r°- 
mîn. Poporul romîn este legat 
de poporul ungar vecin prin 
secole comune de luptă împo
triva aservirii sociale și na
ționale. Colaborarea multilate
rală, aspirațiile și lupta cernu, 
nl pentru pace și socialism au 
dus la stabilirea de relații fră
țești între poporul romîn și cei 
maghiar, lată de ce poporul 
nostru privește evenimentele 
care au avut loc in Ungaria 
cu toată răspunderea pe care 
aceste relații i-o impun.

Acțiunile tâlhărești ale ban
delor contrarevoluționare ur
măreau să restaureze în Un
garia vechiul regim al mari
lor proprietari. Pe cei ce ame
nințau să preia puterea în Un. 
garia poporul nostru îi cu
noaște foarte bine: sint grofii 
unguri, horthyști și nyîasiștî, 
cei care altădată, împreună cu 
șoviniștii romini, cu marii mo. 
șieri și fabricanți au asmuțit 
timp de decenii cele două po
poare unul împotriva celuilalt.

împărtășind gîndurile oa
menilor muncii din țara noas
tră, delegația guvernamentală 
romînă și-a exprimat satisfac

ția față de măsurile hotărîte 
luate de guvernul ungar revo

luționar muncitoresc-țărănesc 
pentru zdrobirea încercării de 
putch contrarevoluționar. De 
asemenea guvernul romîn sa
lută cu bucurie eforturile de
puse de actualul guvern un
gar pentru restabilirea legali
tății și liniștii în R.P. Unga
ră, pentru apărarea regimului 
democrat-popular

Nu încape îndoială că 
scopul apărării cuceririlor 
mocratice și sociale ale 
porului ungar a fost necesară 
și Justă, hotărîrea guvernului 
ungar revoluționar muncito- 
resc-țărănesc dc a cere ajutor 
trupelor sovietice. Ajutorul 
Uniunii Sovietice acordat cla
sei muncitoare ungare în .lup
ta împotriva unel.irilor con
trarevoluției trebuie considerat 
drept îndeplinirea unei dato
rii internaționaliste a acesteia.

Opinia publică democrata 
din întreaga Iunie a salu
tat cu bucurie vestea că 
în Ungaria drumul hor- 
thysmu’ui revanșard a fost 
barat — acest fapt fiind apre
ciat pe bună dreptate ca un 
succes al păcii în suci-estul 
Europei. Intr-un fel cu totul 
opus au reacționat cercurile 
agresive din Occident. Mîh- 
nite că planurile lor au dat 
greș, aceste cercuri au recurs 
la O.N.U. pentru a-și realiza 
țelul de a interveni în aface
rile interne ale Ungariei. Mai 
mult decît atît. reacțiunea in
ternațională a folosit discuta

rea evenimentelor din Unga-

în 
de- 
po-

ria pentru a crea o diversiu
ne in scopul de a abate aten
ția de la acțiunile agresive ale 
Angliei și Franței in Orientul 
Apropiat.

Față de urzelile cercurilor 
reacjionate, guvernul revolu
ționar muncitoresc-țărănesc a 
adoptat o poziție demna, con 
formă cu aspirațiile maselor 
largi populare, respingind e- 
nergic orice tentativă a duș- 
man.lor păcii și democratei de 
a se amesteca în afacerile in
terne ale R.P. Ungare. Acest 
lucru se reflectă și în comu
nicatul comun romîno-ungar. 
Apreciind străduințele O.N.U. 
de a ajuta poporul ungar, gu
vernele R.P.R. și R.P. Ungare 
nu sînt de acord cu acele l:o- 
tărirl ele O.N.U., care nesoco
tesc Carta .O.N.U. și consti
tuie imi.rtiuhi în afacerile In
terne ale Ungariei.

în ceea ce privește aprecie
rea cnar probleme ale situa
ției internaționale, guvernele 
romîn și ungar au subliniat 
comunitatea lor de păreri. Ele 
și-au reafirmat hotărîrea fer
mă de a contribui activ la 
cauza întăririi păcii in lume.

in 
celor

politica lor. guvernele 
dcuă țări se călăuzesc 
rrincipiile deplinei eg<«- 
în drepturi, respectării 

integrității teritoriale. Inde
pendenței și suveranității sta 
telor. neamestecului reciproc 
in treburile interne.

Nutrind sentimente de dra
goste frățească fața de poporul 
maghiar care are astăzi de în. 
vins serioase greutăți provo
cate de putchul contrarevolu
ționar, țara noastră a acor
dat Ungariei un ajutor in va
loare de 13 milioane lei. In 
același timp, organizațiile ro
mîne de la regiunile de fron
tieră trimit la cererea organi
zațiilor maghiare diferite pro
duse in ajutorul poporului 
maghiar .In afară de acestea, 
guvernul R.P.R. a acordat R P. 
Ungare un credit de 69 mi
lioane ruble pentru achizi
ționarea celor mai necesar? 
mărfuri .Sîntem convinși că 
sprijinul nostru — polit e, mo. 
ral și material — alături de 
al celorlalte țări socialiste va 
fi de folos poporului maghiar, 
ii va însufleți in lupta sa 
pentru consolidarea regimului 
democrat-popular.

In cursul convorbirilor ro 
mino-unoare cele două pârii 
au subliniat n-cesitatea adîn- 
cirii colaborării dintre Part - 
dul MuncLorcsc Rom’.n Și 
Partidul Mincitores: Soc alls'. 
Ur.gar — colaborare care con
stituie temelia întăririi c-nti- 
nuie a prieteniei șl colaborării 
dintre R.P.R. șl R.P. Ungara

Convorbirile romino-ungara 
de la Budapesta sint un eve
niment apreciabil. Ele re în
cadrează in acele acțiuni ale 
țărilor prietene din lagărul 
socialist, pătrunse de spiritul 
internaționalismului socialist. 
Așa cum subliniază și comu
nicatul comun romino-ungar, 
cu prilejul ev.-nimentelor din 
Ungaria s-a dovedit din nou 
că unitatea d» nczdrunc nat a 
țărilor sccîol’sle, izvorită d’n 
ideologia internațlonalismu.ui 
proletar, este garanția sigura 
a independenței și dezvoltării 
pașnice a popoarelor romin și 
ungar, precum și a celorlalte 
popoare care alcătuiesc marca 
familie a țărilor seclalisle.

Tineretul, alături de între
gul popor zl țării noastre sa
lută cu căldură rezulîatel? 
convorbirilor romîno-ungare și 
urează poporului și tineretului 
din R.P. Ungară, țară vcc nă 
și prieteni, victorii in cpca 
de consolidare a regimului de 
mccrat.popular. noi biruințe 
în învingerea (greutăților ivi
te, pentru a înainta cu succes 
pe drumul construirii socialis
mului.

’II

Io«
i

f

i

41 
«
ft ♦
I
*

4 
« ■)

1

I

i,

Apropiindu.se


bu'nurețtona Cantine și gospodari
Un administrator „descurcăreț"

chemă administra- dere 
întrebă

(Urmare din pag. i-a) 

două săptămîni gătesc fără zar- 
zavat. Mă oprește odată meșterul 
cela cioplitor, Radu Ghiță. șl 
numai ce-mi spune: „Maistre, ai 
Imbătrlnit. Nu mai are mincarea 
nici un gust". Am tăcut chitic. 
De unde să știe ei — zic — greu
tățile mele? De trei luni mă tot 
rog de administratorul nostru, 
Pătrașcu, să-mi cumpere o ma
șină de tocat carne. Vrei și tu 
«a prepari mai multe bucate din 
carne, cu ce să toci ? Mai mare 
rușinea, așa cantină și fără ma
șină de tocat! Dar dacă ar fi 
numai asta lipsă, tot n-ar fi rău. 
Dar n-ai tu o strecurătoare de 
supă, sodă să speli vasele și 
cite altele, Eu cred că adminis
tratorul nostru nu-și face deloc 
datoria. Că uite, ne aflăm In 
iarnă și aprovizionarea e depar
te de a fi satisfăcătoare.

Directorul
torul In biroul său și-l 
răstit:

Condica
Condicile de sugestii și recla- 

mâții dau posibilitatea oamenilor 
muncii să ajute operativ, prin 
critici concrete, da lichidarea unor 
lipsuri și neajunsuri. După cum 
se știe, aceste condici se bucură 
de atenția forurilor de conducere 
din cele mai multe întreprinderi.

Răsfoind condica de sugestii și 
reclamagii a cantinei întreprinde, 
rii de instalații T.C. Giuleștl, am 
găsit o serie de critici ale mun-, 
citorilor cu privire la alcătuirea și 
calitatea meniurilor. Am cercetat 
cu atenție la fata locului situata 
semnalată în condică.

Da. Cantina es4e instalată 1n- 
ir-o fostă magazie și, cu toate 
modificările făcute, localul nu 
corespunde destinației prezente. 
Un alt element care întunecă 
imaginea ce trebuie s-o aibă o 
cantină este lipsa spiritului gos
podăresc. Mobilierul sălii de 
mese e unsuros și nevopsit de 
peste doi ani, nu există cristale 
și fe(e de mese, iar podeaua dată 
rtndva cu gudron e murdară și 
plină de noroi. Cpmplăcîndu-se 
de minune tatr-un astfel de de
cor, tov. Constantin Revecu, ad
ministratorul cantinei, pare mul
țumit și îmi repetă insistent:

— Cantina noastră ~e singura 
din București care menține un 
preț de cost extrem de mic: 1 leu 
masa și, slavă domnului, mîn- 
carea e satisfăcătoare.

— Ce-i cu mincarea asta ?
— Doar azi am gătit așa, to

varășe director.
Directorul întrebă din nou pe 

același ton cu ce s-a aprovizio
nat de iarnă cantina. Departe de 
a-și pierde cit de cit calmul, ad
ministratorul răspunse răspicat;

— Am luat principalul, tova
rășe director: cartofii și fasolea...

Ce părere au organele compe
tente din direcfia respectivă a 
Ministerului Industriei Materia
lelor de Construcții?

N-ar fi bine ca „administrato
rul" Pătrașcu să fie îndepărtat 
imediat din funcție și să se anga
jeze la cantină un administrator 
capabil ? N-ar fi bine să se sti
muleze puțin — printr-o critică 
serioasă — și ..calitățile" de 
gospodar ale directorului între
prinderii care poartă o răspun- 

deosebită tn asigurarea 
unor condifii corespunzătoare 
de funcționare a cantinei?

uitată
Verificind afirmațiile adminis

tratorului ne-am dat seama că 
meniurile smt prost alcătuite, că 
nu există un efort cit de cit se
rios din partea administrației 
cantinei pentru a asigura c 
masă consistentă și variată.

Lipsurile cantinei întreprinderii 
de instailații T.C. Giulești pornesc 
de la conducerea întreprinderii. 
Atît tov. Petre Drăghia, directo
rul, cît și tov. Gheorghe Dincă, 
președintele comitetului de între
prindere, au lăsat conducerea 
cantinei numai pe seama admi
nistratorului și a comisiei de 
cantină, inexistentă în practică 
de mai bine de un an. La aceasta 
se mai adaugă și atitudinea indi. 
ferentă față de calitatea mîncării 
a bucătăresei Ana Cristea.

La Întreprinderea de instalații 
T.C. Giulești trebuie luate măsuri 
energice care să ducă la o îmbu
nătățire radicală a situației can
tinei și aceste măsuri ar putea 
începe, de pildă, prin îndepărta
rea imediată a administratorului 
care se dovedește incapabil.

Tov. Petre Drăghia și tov. 
Gheorghe Dincă au încercat să 
afle de unde provin cei 1972 lei 
deficit Ia cantină ? Știu ei că în 
magazia acesteia nu se găsesc 
legume conservate ? Au citit 
vreodată, cel puțin din curiozi
tate, condica de sugestii și recla- 
mâții ?

Ca sarea-n bucate
In aceeași zi am vizitat și can

tina Fabricii de Confecții „Gh. 
Oheorghlti-DeJ". Încă din pragul 
sălii de mese se remarcă aspec
tul cIvlHzat al localului, curățe
nia. Fețele de mese Imaculate, 
parcă acum venite de la spălă
torie, cănile de sticlă atit de cu
rate Incit ar părea goale dacă 
o rază de soare n-ar străpunge 
luciul apei, șervețelele de foiță 
sint adevărate cărți de vizită ale 
bunilor gospodari.

Rind pe rind am vizitat bucă
tăria, magazia de alimente, frigi
derul șl pivnița. Peste tot — or
dine și curățenie. Din discuțiile 
purtate cu tov. Victor Peterflu, 
administratorul cantinei, au reie
șit o serie de comparații cu can
tina Fabricii de instalații T.C. 
Giuleștl. La F.C. „Gh. Gheorghiu. 
Def o masă costă tot un singur 
leu. Numai că aici nu există dife
rență calitativă intre felul intli 
și doi, carne se gătește in medie 
de cinci ori pe saptămină și felul 
trei nu este exclus din meniuri. 
Aici totul e bine cumpănit ca 
sarea-n bucate.

Oprindu-mă lingă un șir de bu
toaie aliniate perfect am avut 
următoarea convorbire cu admi
nistratorul cantinei:

— Cu ce legume conservate 
v-ați aprovizionat pentru iarnă ?

— In afară de bulion pastă, var. 
ză și murături, am conservat la 
saramură, in butoaie, ardei grași 
și diferite alte legume. Dispunem 
șl de o rezervă apreciabilă de 
conserve ia cutii și borcane.

— Direcția fabricii și comite
tul de întreprindere v-au ajutat 
in aprovizionarea de iarnă ?

— Da. Nu odată, tovarășii din 
colectivul de conducere a Între
prinderii, au rezolvat direct di
ferite probleme.

— Aveți comisie de cantină ? 
Din cine e compusă și in ce 
constă activitatea ei ?

— Din comisie fac parte: me
dicul igienist, un delegat al co
mitetului de Întreprindere, și trei 
muncitori. Incepînd de la contro
lul zilnic al alimentelor, cantita
tiv și calitativ, din care se pre
pară mincărurile, continuind cv 
consultarea zilnică a condicii de 
reclamațil — „busola cantinei" 
și terminind cu soluționarea de 
probleme financiare și de apro
vizionare, membrii comisiei aduc 
un aport deosebit.

★
După ce am răsfoit condicile 

. de sugestii, listele de meniuri și 
j am stat de vorbă cu muncitorii, 
. am părăsit fabricile vizitate. ■ 
1 Pretutindeni, comitetele U.T.M. 
i au mari posibilități de a partici- 
; pa la controlul obștesc asupra 
j funcționării cantinelor. Responsa

bilii cu probleme economice, sani
tare din comitetele U.T.M. au a- 

• ceastă preocupare printre princi
palele lor îndatoriri.

O problemă tn numeroase în- 
"• treprinderi este organizarea me-

• sei de seară pentru tinerii necă-
■ sătoriți, care locuiesc tn cămine.
• Mai multă grijă trebuie acor-
• dată muncii și educației tinerilor
• și tinerelor, mulți din ei utemiști, 
j care lucrează In cadrul cantine-
• lor.
• Socotim de asemenea că Consi-
• țiul Sindical Orășenesc Bucu-
• rești e necesar să organizeze un
■ schimb de experiență Intre can- 
> tine.

•„•„«„•..•„•..«..„..a..*.

fată în fotografia noastră 
pe ttnăra Ecaterina Schmidt 

de la secția de tricotat a fa
bricii „Ocsko Terezia" din Ti
mișoara. Este una dintre mun. 
citoarele fruntașe ale secției 
în lupta pentru indeplinirea 
sarcinilor de producție.

Studenții din Timișoara 
iau atitudine 

împotriva murdarei 
propagande imperialiste

TIMIȘOARA (de li corespon
dentul nostru).

In după amiaza zilei de 24 
noiembrie a.c. activul de U.T.M. 
din institutele de Invățămtnt din 
orașul Timișoara, s-a întîlniț tn 
tr-o adunare în cadrul căreia a 
înfierat barbariile jăvtrșite de 
bandele contrarevoluționare din 
Ungaria, a condamnat mîrșava 
agresiune a imperialiștilor an- 
glo-franco-israelieni împotriva 
pașnicului popor egiptean și a 
protestat în acelaș timp cu ve- 
hemență împotriva calomniilor pe 
care le debitează presa și ra 
dioul din țările imperialiste la a- 
dresa poporului și studențimii 
noastre.

In sală erau prezenți sute de 
studenți, cadre didactice, absol
venți ai institutelor de învăță- 
mînt superior, reprezentanți al 
asociațiilor studențești. Tov. 
Gheorghe Micota, prim secretar 
al comitetului regional U.T.M. 
Timișoara, a descris actuala si
tuație internațională, demascînd 
în același timp și calomniile la 
adresa țării noastre pe care le 
răspîndește propaganda occiden
tală.

Au luat apoi cuvîntul numeroși 
participanți la adunare.

Studentul Ion Pirlea, de la 
facultatea de chimie industrială, 
a spus printre altele: „Scribii 
de la posturile de radio și de la 
ziarele reacționare din Occident 
care debitează tot felul de min 
ciuni și calomnii împotriva po
porului nostru trebuie să afle 
că minciunile lor nu numai că 
nu își ating scopul, dar. că îi 
fac de-a dreptul ridicoli. Pentru 
că se îngrijesc de situația stu
denților din țara noastră, vreau 
să spun acestor domni că dato

In pragul adevăratei vieți
Studenții anilor V de la Ins

titutul politehnic București au 
terminat cursurile. Au trecut 
cinci ani de clnd sfioși, curioși 
și puțin neliniștiți au intrat 
prima dată tn institut. Pentru ei. 
profesorii, laboratoarele și-au 
dezvăluit tainele, tomurile și-au 
revărsat înțelepciunea. Zilele de 
'înfrigurată stăruință asupra tra
tatelor, a mașinilor și eprubete- 
lor i-au dus acum la capăt de 
drum. 24 noiembrie e ultima lor 
zi de cursuri, ultima zi din viața 
de student. Intrarea tntr-o viață 
nouă e un eveniment și eveni
mentele trebuie celebrate...

Sala cantinei Buzești e împo
dobită sărbătorește: lumini, mai 
multe lumini ca aricind, drape
rii grele care decorează cu fal
durile lor cele două intrări inte
rioare. Oaspeții — proaspeții 
absolvenți — n-au inttrziat. Cina 
tovărășească e deschisă de tov. 
rector C. Parteni: o urare caldă 
de deplină reușită ta ultimele 
examene și In viața de viitori 
ingineri. Răspunde studentul 
Stere care în numele celor pre
zenți promite că speranțele vor 
fi îndreptățite.

Atmosferă caldă, discuții prie
tenești intre studenți și profe
sori. Se ciocnește pentru viitorul 
celor ce in curtnd vor lucra In 
diferite ramuri ale economiei 
noastre. Un fotograf, sosit cum 
nu se poate mai potrivit, imorta
lizează pe peliculă evenimentul 
Studenți și profesori se consti
tuie tn grupuri și reclamă fie
care cite o „poză". 

rită grijii statului nostru demo
crat popular pentru cei care vor 
să atudieze, studenții timișoreni 
ca și colegii lor din alte centre 
universitare beneficiază de nu
meroase laboratoare, cămine, 
cantine, sute de burse",

Ing. Ion Bălteanu, care a ab
solvit anul trecut facultatea de 
mecanică, a spus printre altele: 
„Sînt recunoscător din adîncul 
inimii statului și partidului nos
tru care mi-au creat posibilita
tea să devin inginer". Au mai 
luat cuvintul studenții Nico- 
lae Bircă din anul 4 al 
Facultății electrotehnică, Ma
ria Iutcu din anul 4 al Fa
cultății de chimie industrială, 
Romeo Eiefterescu din anul 4 ai 
Facultății de medicină și alții.

A vorbit apoi tov. Ion Cîrcei, 
secretar al C.C. al U.T.M., care 
a subliniat grija deosebită a 
partidului și guvernului nostru 
pentru crearea celor mai bune 
condiții de învățătură întregu
lui tineret al patriei noastre.

La sfîrșitul adunării partici
panta au adresat o telegramă 
către C.C. al P.M.R. în care se 
spune printre altele: „Asigurăm 
C.C. al P.M.R. că vom ști să 
răspundem cu hotărîre oricăror 
acțiuni a'e dușmanilor interni și 
externi, stringind și mai muit 
rîr.durilc în jurul Partidului 
Muncitoresc Romîn, forța condu
cătoare în scumpa noastră pa
trie, Republica Populară. Romînă. 
Mulțumim clasei muncitoare, par
tidului și guvernului nostru pen
tru condițiile create și ne anga
jăm să învățăm din ce în ce mai 
bine pentru a ne însuși știința, 
pentru a deveni cadre de nădejde 
necesare construirii socialismului 
în patria noastră".

Se sfirșește cina. Invitatul stu
denților, directorul general- al 
Uzinelor 23 August tov. Puți- 
nică. le vorbește despre felul cum 
fiecare dintre ei trebuie să-și des
fășoare activitatea acolo unde 
vor fi repartizați. Sint sfaturi 
părintești, sint speranțele pe care 
și le pune un director de uzină 
tn oamenii care vor lucra In pro
ducție. Sarcina care-i așteaptă 
pe absolvenți nu e ușoară. Iți 
trebuie răbdare, perseverență. 
Cuvintul cald al tov. Putinică e 
întrerupt de multe ori de aplau
ze. „Dușmanul cel mai mare al 
ttnărului inginer e meșteșugul 
legat de vechile metode. ,Ingt- 
nerii tineri care lucrează tn 
uzinele „23 August" nu s-au des
curajat tn fața greutăților. Ei au 
luptat și au învins. Inginerul 
Moldoveanu, proaspăt absolvent 
al institutului, a propus o ino
vație care promite a fi ixtrem 
de interesantă și valoarea ei nu 
va tntirzia să se afirme. Un lu
cru nu trebuie să uite tinerii ab
solvenți: legătura cu studiul, 
cu institutul.

încheind această tntllnire 
prietenească, rectorul Institutu
lui a accentuat importanța prac
ticii, El a spus; „cel mai greu 
examen il dai tn fața vieții prac
tice. Vă urez să treceți cu suc
ces acest examen

...Pină noaptea tlrziu sala a 
răsunat de rtsetele vesele ale ti
nerilor. Se dansa, se etnta...

Era ultima lor tntllnire din 
viața de studenți

Figuri d« luptători pentru farlclfo poporului no»tru

NICOLAE CRISTEA
Eri !n timpul ultimei mari o- 

tensive republicane din Spania.
Trupele republicane trebuiau să 

cucerească pozițiile fortificate ina
mice de pe malul drept al Ebru- 
lui. încă din primele zile ale pre
gătirii atacului, unitățile republi
cane au format capete de pod pe 
malul opus. Fasciștii au ripostat 
concentrtnd forțe uriașe de arti
lerie și aviație și țlntnd fluviul 
și cele cfteva capete de pod sub 
un foc continuu.

In acele clipe, clnd întreaga 
acțiune era primejduită, in min
tea lui Nicolae Cristea, comandan
tul bateriei ..Tudor Vladimlrescu" 
încolți un plan îndrăzneț: dacă 
unitățile avansate de pe malul 
drept ar avea artilerie, ele ar pu
tea reduce la tăcere bateriile fas
ciste. Curajosul căpitan dc arti
lerie Improvizează cîteva plute, 
pe care încarcă tunurile sale Și 
in fruntea unității se avintă în 
apa tălăzuită dc explozii. Ajun
se cu bine ne celălalt mal. Vite
jeasca lui faptă stîrni un uriaș 
elan de luptă. In scurt timp fron
tul fascist a fost spart.

Viața Iui Nicolae Cristea e 
plină dc simplitatea și în același 
timp de măreția luptătorilor care 
și-au dăruit întreaga viață luptei 
pentru cauza partidului. Fiu a! 
unui vechi muncitor în port, 
vechi sindicalist, Nicolae Cristea 
s-a născut la 26 noiembrie 1906 
într-una din mahalalele Galați
lor. Abia la 11 ani reușește să 
meargă la școală. în 1926 lu
crează ca tinichigiu ia un șan
tier naval. In 1929, după termi
narea stagiului militar, Nicolae 
Cristea este primit în rîndurile 
partidului. Din ziua aceasta viața 
lui Cristea s-a împletit pentru 
totdeauna cu a celorlalți comu
niști, El a închinat-o în între
gime luptei pentru făurirea mă
rețelor și generoaselor idealuri 
ale comuniștilor.

Școlile populare de artâ-
o bogată pepinieră de talente

(Urmare din pag. l-a}

sorii de pictură sau actorie, de 
vioară etc. reușeau cu greu să-i 
ferească pe elevi de o anumită 
tendință spre asimilatea „după 
ureche" a materiei, spre superfi
cialitate și rutină. De aceea cred 
că e esențială în acest moment, 
in procesul de profilare a învă- 
țămîntului în școlile populare de 
artă, introducerea obligativității 
frecventării cursurilor teoretice. 
Și foloasele care decurg pentru 
elevi sint evidente. Așa, de pildă, 
‘foarte interesante ne-au apărut 
lecțiile de istoria teatrului, pre
date de tov. Gh. Hanganu în a- 
nul II la Școala din OrașU) Sta
lin. Organizindu-și expunerile 
pe baza datelor istorice esenția 
le. el oferă elevilor un folositor 
mijloc de a și lărgi cunoștințele 
de cultură generală, de a privi 
mai larg operele dramatice pe 
care le interpretează, din care 
citesc sau declamă, de a se a- 
propia de particularitățile epocii 
și ale unor eroi. Metodele de 
control asupra asimilării mate
rialului. pe care le aplică tov. 
profesor Hanganu, sînt de ase
menea bune Referatele pe care 
le țin elevii cu privire la o operă 
dramatică studiată, discuțiile 
stîrnite de profesor pe marginea 
acestor referate, îi ajută pe elevi

In marile lupte muncitorești 
din anii crizei economice Cristea, 
dejucind urmăririle poliției, acti
vează cind la București, cind la 
Galați avînd o contribuție de sea
mă în organizarea luptelor.

După luptele de la Grfvita, Ni
colae Cristea este cooptat în Co
mitetul Organizației de Partid 
din Capitală. Acum el depune o 
muncă intensă pentru organizarea 
și activizarea Comitetelor Cetă
țenești ce luptă împotriva scum- 
petei, a fiscalității excesive, a 
speculei și a terorii. In 1934 Con
ferința activului de partid al Ca
pitalei îl alege membru în Biroul 
Comitetului Capitalei. în tot a- 
cest timp, după munca din ate
lier, după intensa activitate poli
tică de fiecare zi, Cristea găsea 
întotdeauna timp ca să se in
struiască. Tovarășii care l-au cu
noscut vorbesc, cu mult entuziasm 
de energia inepuizabilă și de do
rința perseverentă de a se cultiva 
pe care a avut-o în permanență 
muncitorul Nicolae Cristea.

In 1936, atunci etnd hitleriștii 

și în dezvoltarea gindirii lor 
creatoare, în infringerea timidi
tății și chiar în... creșterea eloc
ventei.

Tînărui regizor Mihai Dimiu, 
care predă la Școala populară de 
artă din Sibiu, captează atenția 
elevilor pentru cursurile sale 
teoretice prin exemple vii și co
lorate de mișcare scenica, lecții
le lui fiind, pe lîngă instruc
tive și foarte plăcute tinerilor 
elevi.

Lucrurile bune văzute în cele 
două școli nu înseamnă că aici 
a fost rezolvat deja totul, că nu 
mai există dificultăți și neajun
suri în crearea unui profil co
respunzător acestei trepte de în- 
vățămînt artistic. La Orașul Stalin, 
de pildă, sini foarte frecvente ab. 
sențele profesorilor care predau 
muzică. Aceștia provin, în cea 
mai mare parte, de la filarmo
nica locală, care pleacă foarte 
des in turneu. învățătura suferă. 
Rezolvarea poate fi găsită în 
cooptarea in rîndurile corpului 
didactic al școlii de artă popu
lară a cit mai multi profesori 
care să se poată dedica lecțiilor 
fără rezerve Aceasta depinde și 
de repartizarea in asemenea pos
turi a unor absolvenți de con
servator.

O altă problemă o reprezintă 
frecvența elevilor. Nu întîmplător 

germani și fasciștii italieni, aju» 
tați de cercurile agresive din An
glia, S.U.A, și Franța au tăbărît 
împotriva ttnărului regim demo
cratic din Spania, Cristea pleacă 
voluntar pe frontul spaniol; tre- 
cînd clandestin granițele, umblînd 
luni de zile pe jos, ajunge tn 
Spania. Sosește în toiul luptelor, 
în perioada ofensivelor fasciste. 
Ia parte la luptele pentru apăra
rea Madridului, Ia vestitele ope
rațiuni ofensive ale trupelor re
publicane de la Bonnete, Sarago- 
sa, Ternei ca și la aceea de pe 
fluviul Ebru.

După terminarea războiului din 
Spania, Cristea împreună cu cei
lalți voluntari se refugiază tn 
Franța unde găsește vestitele la
găre împrejmuite cu sîrmă ghim
pată. In 1941 atunci c>înd fasci
știi atacă Franța, Cristea luptă 
din răsputeri alături de cei mai 
buni fii ai poporului francez. EI 
face parte din conducerea primu
lui detașament romîn din cadrul 
Comitetului Militar Național ai 
Franctirorilor și al Partizanilor 
francezi (F.T.P.F.).

Loviturile grupului său sînt 
grele pentru inamic.

„Eupttnd pe teritoriul Franței 
subjugate... — spunea in 1941 
Cristea detașamentului său — 
luptînd pe străzile Parisului și 
pretutindeni tmpotriva dușmanu
lui, noi continuăm tradiția de 
luptă a partidului, a întregii cla
se muncitoare din Romtnia", 
In octombrie 1942 Cristea cade 
pradă Gestapoului. După patru 
luni de inimaginabile schingiuiri, 
Cristea încetează din viață.

Prin întreaga sa viață dăruită 
întrutotul cauzei poporului, cau
zei partidului, Nicolae Cristea va 
sta veșnic alături de cei mai buni 
fii ai patriei noastre, căzuți in 
lupta pentru făurirea unei vieți 
noi.

1. SAVA

tov. directoare Felicia Gitter de 
la Orașul Stalin a insistat asup-a 
ajutorului pe care ar putea să-l 
dea și. nu-1 dau în această privin
ță organizațiile U.T.M. din între; 
prinderi ca „Steagul roșu" și 
„Tractorul" din care mulți tineri 
sînt elevi ai școlii populare de 
artă. „N-ar strica — spunea ea 
— ca U.T.M.-ul să se intereseze 
și cum învață acești tineri. Orga
nizația de tineret e doar cel mal 
mult interesată să aibă instruc
tori și organizatori artistici bine 
pregătiți". Bine ar fi dacă Și or
ganele U.T.M superioare — co
mitetele orășenești și cele regio
nale — ar reflecta asupra ches
tiunilor privind școlile populare 
de artă. Mai ales din punct de 
vedere al aportului pe care ele 
îl pot aduce la educarea tineretu
lui

Perseverînd tn seriozitatea cu 
care s-a pornit învățătura în a 
cest an, primind și mai departe 
sprijinul Casei centrale a creației 
populare și al sfaturilor populare 
locale, școlile populara de arfă 
pot deveni în măsură crescindă 
un fel de conservatoare locale. în 
care să fie cultivate și stimulate 
talentele aflate în sinul maselor 
largi, contribuind ia intensifica
rea și înviorarea activității culta, 
rale, la înfrumusețarea vieții oa
menilor muncii.

Rezoluția ședinței plenare a 
C.C. al P.M.R. din 16-17 iulie a.c. 
arată că sectorul socialist-coope- 
rațist din agricultura țarii noas
tre se dezvoftă și se întărește ne
încetat. Crește numărul gospo
dăriilor colective, crește puterea 
ier economică, numeroase familii 
de țărani muncitori cu gospodă
rie individuală se alătură marei 
familii a colectiviștilor.

O dată cu dezvoltarea gospo
dăriilor colective — forma supe
rioară. socialistă de cooperare în 
muncă — se nasc noi întovără
șiri agricole, noi asociații simple 
'd; producție și se consolidează 
ctrie existente.

Apreciind ca valoroasă expe
riența unor întovărășiri in care 
membrii efectuează toate lucră
rile în comun, iar repartiția ve
niturilor se face atît după supra
fața de teren adusă în întovără
șire. cit și după munca depusă 
și remarcind că asemenea înto
vărășiri sînt o formă a coopera
tivei agricole de produc’ie. Rezo
luția plenarej recomandă crearea 
de. cooperative agricole de pro
ducție cu rentă. în care reparti
zarea veniturilor să se facă atit 
după munca depusă, cit și după 
suprafața, calitatea și modul de 
folosință a terenului adus în 
cooperativă.

După apariția Rezoluției, nu
meroși țărani muncitori din pa
tria noastră și-au îndreptat pașii 
spre noua formă de cooperare in 
niuncă — cooperativa agricolă de 
producție. Ce stimulent i-a deter
minat să ia această hotărîre. ce 
avantaje au, cum privesc viitorul, 
ce interes ti mină pe acest drum 
nou ?

In urma publicării. în ziar a 
Rezoluției și mai s’es după apa
riția Statutului model al coopera
tivei agricole de producție, mai 
ziulți tineri din diferite regiuni 
ale țării au adresaț redacț;ei o 
serie de tntrebărf legate de noua 
fo-mă de cooperare în producția 
agricolă. Tn cuprinsul materiata-

..Srînteia tinerptiihi1'
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lui, cu ajutorul exemplelor luate 
dintr-o cooperativă nou înființată, 
vom încerca să lămurim cîteva 
din aceste întrebări.

Care sint îndatoririle și drep
turile membrilor |n momentul In
trării in cooperativa agricolă d* 
producție ?

Cum se respectă dreptul de 
proprietate asupra pămîntului ?

In comuna Amărăștii de Jos, 
raionul Caracal, în luna septem
brie a luat ființă cooperativa a- 
gricolă de producție „Victoria", 
organizată pe baza pămîntului, 
proprietate particulară a membri
lor ei, adus în cooperativă pen
tru folosință în comun. Conform 
statutului pe care l-au votat în 
adunarea generală de constituire, 
toți cooperatorii au adus întreaga 
suprafață' de teren pe care o po
sedă. ei și familiile lor. In afară 
de aceasta, ei vor aduce tot pă- 
mîntul pe care-1 vor primi, după 
intrarea în cooperativă, prin moș
tenire, donație sau pe alte căi. 
Acum, la început de drum, cele 
33 familii de cooperatori din co
muna Amărăștii de Jos au strîns 
laolaltă, pentru folosință în co
mun, 168,21 hectare teren. Tot 
acest pămînt, împreună Cu cel 
care se va adăuga din moșteniri 
sau pe altă cale, rămîne mai de
parte proprietate particulară a 
membrilor cooperatori, înscriin- 
rlu-se în conturile personale ale 
fiecăruia. Ei au dreptul să-l do
neze. să-l iase moștenire mem
brilor familiilor lor sau altor 
persoane din afara cooperativei, 
precum și să renunțe la el în 
favoarea cooperativei. Dacă moș
tenitorul sau cel ce primește do
nația este membru al cooperati
vei, pămîntui se va trece în con
tul lui personal. El va beneficia 
de toate drepturile prevăzute în 
statut pentru membrii proprietari 
de terenuri. Dacă nu este mem
bru al cooperativei, la sfîrșitul 
anului agricol primește din tere
nurile necomasate ale cooperati
vei o suprafață egală cu cea a 
pămîntului moștenit, iar dacă nu 
există asemenea terenuri i se va 
da aceeași suprafață la margi
nea perimetrului cooperativei. La 
cerere și cu aprobarea adunării

generale, moștenitorul din afara 
cooperativei poate fi primit în 
rindui cooperatorilor sau poate 
renunța lj teren in favoarea 
cooperativei. Prin urmare, mem
brii cooperativei agricole de pro
ducție rămin mai departe pro
prietari cu depline drepturi ai pă
mîntului lor.

In scopul Întăririi economice a 
cooperativei, în același statut se 
prevede că, la înscriere, toți co
operatorii vor aduce în patrimo
niul cooperativei inventarul viu 
și mort pe care-1 posedă, precum 
și sămînța necesară țnsămînțării 
terenului pe care l-au adus și fu
rajele necesare, pînă la noua re
coltă, animalelor cu care au in
trat in cooperativă. Iată bunurile 
comune ale cooperativei din 
Amărăștii de Jos: un tractor, 11 
boi, 6 cai, 17 pluguri, 12 grape, 
11 prășitoare, 7 care, 11 căruțe, 
4 secerători, o semănătoare, un 
docar și o sanie.

Să arătăm avantajele coopera
torilor care au adus aceste bunuri 
în cooperativă. Statutul arată 
în primul rînd că cooperativa 
urmărește între altele, creșterea 
bunei stări a membrilor ei. în al 
doilea rînd, după cum am amintit, 
pămîntui adus în cooperativă 
pentru folosință în comun, rămî
ne mai departe proprietate perso
nală a cooperatorilor. In al trei
lea rînd, statutul prevede că, în 
afară de casa de locuit, construc
țiile gospodărești, inventarul a- 
gricof mărunt, terenul ocupat de 
curte și construcțiile amintite, 
cooperatorului îi rămîne ca lot 
personal o suprafață de 20—30 
ari pentru grădină sau livadă. 
Apoi are dreptul să păstreze 
pentru gospodăria personală o 
vacă, 2 capete de tineret bovin

Răspuns la întrebările cititorilor

Cooperativa agricolă de producție — 
formă avantajoasă de cooperare în muncă

pînă la doi ani, o scroafă. 3 
porci, 10 oi, 20 stupi și un nu
măr nelimitat de păsări.

In sfîrșit, cooperatorul primește 
contravaloarea animalelor, atela
jelor și inventarului adus în coo
perativă. Acestea sînt evaluate de 
către o comisie alcătuită din 5-7 
membri cooperatori și doi delegați 
din partea sfatului popular raio
nal. La lucrările acestei comisii 
asistă și cooperatorul căruia i se 
evaluează bunurile.

Statutul votat de cooperatorii 
din Amărăștii de Jos prevede că 
pentru fiecare hectar de teren a- 
dus de cooperatori, aceștia tre
buie să plătească o contribuție 
obligatorie pe care adunarea ge
nerală a stabilit-o la 400 lei. Din 
banii care i se cuvin pe bunurile 
aduse în cooperativă, cooperato
rului i se reține contribuția obli
gatorie la hectar, iar restul i se 
achită în decurs de 6 ani. In ca
zul cind valoarea bunurilor adu
se de cooperator este mai mică 
decît contribuția obligatorie la 
hectar, el trebuie să achite coope
rativei diferența în bani sau în 
natură, în timpul hotărît de adu
narea generală, în lumina sta
tutului.

In proiectul de statut al coope
rativei agricole de producție se 
precizează că contribuția obliga
torie la hectar devine parte so
cială.

Exemplele următoare ne arată 
felul în care au aplicat statutul 
cooperatorii din Amărăștii de 
Jos. Gospodăria personală a ță
ranului Niță N. Marin se compu
ne din curte cu toate acareturile 
(casă de cărămidă, grajd, maga
zie, patul), o vacă, o juncă, 5 
oi, păsări, Inventar agricol mă
runt și 25 ari plantați cu vie tn 
jurul casei. El a adus în coope

rativă : 6,67 hectare pămînt ara
bil, o semănătoare, un plug cu 
două brazde, o prășitoare, un car, 
o grapă și doi boi. Pentru atela
jele și animalele aduse, el tre
buie să primească 16.250 lei. Din 
aceștia j se scad 2.668 lei, con
tribuția obligatorie pentru cele 
6,67 hectare teren aduse în coope
rativă. Rămîne ca el să primeas
că de la cooperativă, în decurs 
de 6 ani, diferența de 13,582 lei.

Un alt cooperator, Giscan I. 
Oprea, are în gospodăria perso
nală cam aceleași bunuri pe care 
le posedă și Niță N. Marin. El 
a adus în cooperativă 5,5 hectare 
teren, un plug și o grapă. Cu- 
noscînd ca pentru fiecare hectar 
contribuția obligatorie este de 
400 Iei, înseamnă că el trebuie 
să depună la cooperativă suma 
de 2.200 lei. Valoarea uneltelor 
aduse de el însumează însă numai 
650 lei. înseamnă deci că Gîs- 
can I. Oprea trebuie să achite 
cooperativei, în termenul stabilit 
de adunarea generală, diferența 
de 1550 lei.

Ce i-a determinat pe coopera
tori să-și aducă inventarul în 
cooperativă ? Ce socoteli și-au fă- 
cut Ion Vișan, Paraschiv Firă- 
nescu, Petre Firănescu, Niță N. 
Marin și ceilalți cooperatori ?

Inscriindu-se in cooperativă și 
aducînd inventarul aici, au mal 
multe avantaje. In primul rînd 
primesc contravaloarea bunurilor 
pe care le-au adus, în al 
doilea rînd bunurile valorificate 
rămin tn proprietatea lor comu
nă, avînd posibilitatea să le fo
losească în continuare pe pămîn- 
turile comasate, țar ta al treilea 
rînd, munca tn comun cu forțe 
unite îi va călăuzi neîndoielnic 
spre ‘un trai mai bun dacit în 
gospodăria individuală.

Ținînd seama de faptul că ma
joritatea cooperatorilor din Amă
răștii de Jos sînt țărani munci
tori Cu gospodărie mijlocie bine 
închegată, cu putere economică 
mare, înseamnă fără îndoială că 
făcînd pasul acesta spre coopera
tiva agricolă, ei au înțeles avan
tajele mari pe care le vor avea 
muncind pămtntul în comun.

Cum este organizată munca și 
care sint criteriile după care se 
face repartizarea veniturilor in 
cooperativa agricolă de produc
ție?

Aotivitatea cooperativei agrico
le de producție are la bază un 
plan de producție aprobat de a- 
dunarea generală, plan care se 
alcătuiește în funcție de condi
țiile specifice cooperativei. Toate 
lucrările din cadrul cooperativei 
se execută în comun, cu partici
parea fiecărui membru coopera
tor. Pentru asigurarea mobilizării 
la muncă, a controlului lucrărilor, 
a continuității și pentru creșterea 
calificării, munca se organizează 
pe brigăzi, iar în cadrul acestora 
pe echipe. In toate domeniile de 
aclivitafe ale cooperativei se a- 
plică sistemul de muncă în a- 
cord, pe baza normelor recoman
date de Ministerul Agriculturii și 
aprobate de adunarea generală a 
cooperatorilor, norme care se pre
țuiesc în zile-muncă. Cooperatorii 
din Amărăștii de Jos au stabilit 
un minim de 80 zile-muncă pen
tru fiecare membru capabil de 
muncă. Stabilirea acestui minim 
de zile-muncă a avut ca bază ur
mătorul criteriu: presupunînd 
că fiecare cooperator va realiza 
numai 80 zile-muncă, se vor pu
tea executa la timp toate lucră
rile din cooperativă. Elanul șt 

participarea tuturor încă din pri
mele zile de muncă ta comun, do
vedește că nici o lucrare nu va 
fi întîrziată din cauza lipsei de 
brațe de muncă.

Cum se face repartiția venitu
rilor ?

Proiectul de statut, publicat în 
presă, recomandă ca din produ
sele obținute în decursul unui an 
agricol, după ce s-au achitat in 
întregime obligațiile față de stat, 
după ce s-a asigurat cantitatea de 
semințe și furaje necesare coope
rativei precum și o rezervă de 
10-15 la sută semințe din necesa
rul pe an, după ce s-au repar
tizat anumite cantități pentru 
fondul indivizibil, fondul pentru 
ajutorarea cooperatorilor incapa
bili de muncă și o cantitate pentru 
vînzare, toate veniturile in na
tură rămase se repartizează mem
brilor cooperativei în proporție de 
cel puțin 75 la sută după zilele- 
muncă efectuate și cel mult 25 la 
sută după suprafața, calitatea și 
modul de folosință a terenului 
adus în cooperativă.

Considerînd că participarea la 
muncă a tuturor membrilor con 
»utuie cheia succeselor cooperati
vei, adunarea generală a coopera
torilor din Amărăștii de Jos a 
hotărît ca produsele rămase după 
ce s.au achitat obligațiile față de 
stat și după ce s-au complectat 
fondurile amintite, să se împartă 
membrilor in proporție dc 80 la 
sută după munca efectuată și 20 
ia sută după pămînt. In plus, ei 
au stabilit un fond de 1-3 la sută 
pentru asigurarea nevoilor coope. 
ratorilor in caz de calamitate. 
Pentru fondul indivizibil au alo
cat cantitatea maximă prevăzută 
în statutul model — 5 la sută. 
Cooperatorii din Amărăștii de Jos 
au hotărît în adunarea generală 
ca veniturile bănești să le împartă 
tot într-un mod stimulativ pentru 
cei harnici.

Astfel, după ce s-au plăti-t da
toriile față de ștat, după ce s-au 
acoperit cheltuielile de producție, 
după ce s-au oprit banii pentru 
fondul cultural și s-au reținut 5 
la sută pentru complectarea fon
dului indivizibil, suma rămasă se 
împarte cooperatorilor în pro
porție de 80 la sută după .zileie- 
mnncă și 20 la sută după supra

fața. calitatea și modul de folo
sință a terenului adus în coope
rativă.

Pentru antrenarea tuturor mem
brilor la muncă, cooperatorii din 
Amărăștii de Jos au hotărît ca 
celor ce din motive neîntemeiate 
nu au efectuat minimul de ziie- 
muncă să nu li se plătească rentă 
pentru pămîn'..

Sint Insă unii cooperatori, care 
din motive obiective nu pot par
ticipa la muncă un număr oare
care de zile. Statutul model pre
vede că femeile gravide, de exem
plu, sînt eliberate de la muncă o 
perioadă de 2 luni — o lună îna
inte și una după naștere. Pcniru 
tot acest timp ele primesc ju
mătate din cișiigul mediu reali
zat in ultimele 12 luni, iar în ca
zul cind au o vechime mai mică 
de un an, c’știgul mediu pe tim
pul de cind sint membre ale co- 
operalivei. Apoi, celor plecați în 
armată, tn tot timpul efectuării 
stagiului militar li se plătește in
tegral venitul pentru rentă. In 
cooperativa de producție agricoiă 
„Victoria" sînt mai mulți ute- 
miști și tineri care în toamna a- 
ceasta s-au străduit, alături de 
cooperatorii vîrstnici, să term'ne 
însămînțărlle de toamnă tn tim
pul optim. Paragraful din statut, 
amintit mai sus. le asigură lor și 
familiilor lor repartizarea inte
grală a venitului provenit din ren
ta pentru pămint din momeniul 
în care vor pleca să-și satisfacă 
stagiul militar și pînă la termi. 
narea lui.

Exemplele prezentate aici din 
cooperativa agricoiă de producție 
„Victoria" din comuna Amărăștii 
de Jos reliefează avantajele pe 
care le au cei ce s-au hotărît să 
pășească pe această cale nouă de 
lucrare în comun a pămintului. 
Intrînd în cooperativa agricolă de 
producție țăranii muncitori au 
posibilități multiple să-și asigure 
un trai mai bun, prin întărirea 
continuă a cooperativei și prin 
lupta comună unită, pentru pro
ducții din ce în ce mai mari.

N, SIMIONESCU



Janos Kadar despre situația din Ungaria Rezoluția țărilor afro-aslatlee a fosf adoptată eu o covtr»ltoare majori late

BUDAPESTA 26 (Agerpres).— 
La 25 noiembrie guvernul ungar 
revoluționar muncltoresc-țără- 
nesc a ținut o consfătuire cu con
ducătorii ministerelor, reprezen
tanții consiliilor muncitorești ale 
marilor întreprinderi din Bu
dapesta, împuternlcițll guverna
mentali de pe lîngă Comitetele 
Executive ale Sfaturilor Popu
lare. directori de întreprinderi, 
conducători tehnici și reprezen
tanți ai sindicatelor.

In cadrul consfătuirii a luat 
cuvîntul președintele guvernului 
revoluționar muncitoresc-țără- 
nesc Janos Kadar.

Referindu-se la evenimentele 
care au avut loc și la participati
on la demonstrația din 23 octom
brie, Janos Kadar a spus că scopul 
a fost nu răsturnarea orînduirii 
democrat-populare ci îndreptarea 
greșelilor făcute de fosta condu
cere. Dacă se ține seama însă de 
faptul că la trei ore după primul 
foc de armă a fost ocupată linia 
internațională a Centralei Telefo
nice Jozsef, la fel ca la 23 iulie 
1919, data izbucnirii rebeliunii 
contrarevoluționare din perioada 
dictaturii proletare, dacă se ține 
seama de organizarea militară 
perfectă care a permis ca pe lin 
gă Centrala telefonică să fie 
asediate și ocupate parțial parcu 
rile de mașini, depozitele milita
re. postul de radio și alte obiec
tive se poate trage concluzia că 
aci era vorba de acțiuni ale con 
trarevoluționarilor care au vrut 
să folosească mișcarea maselor 
în scopurile lor.

Vorbitorul a arătat apoi că a- 
ceastă apreciere a faptelor este 
confirmată și de măsurile mili
tare luate în Germania occiden
tală și demascate de ziarul 
vestgerman „Berliner Zeitung" 
care a descris in mod exact cum 
au fost mobilizate trupe contra 
revoluționare în Germania ~Occi-

Creșterea
il oamenilor muncii

nivelului de trai 
din R. D. Vietnam

HANOI 26 (Agerpres).—China 
Nouă transmite:

Guvernul R.D. Vietnam a ho- 
tărit să sporească cu 5 la sută 
salariile muncitorilor și funcțio
narilor, cu începere de la 1 oc- 
ombrie a.c. In orașele cu popu- 
lație mai densă ca Hanoi și 
Haifon, unde prețurile mărfurilor 
sînt mai ridicate, salariile vor fi 
sporite cu 8—12 la sută. Munci-

torii din industria construcțiilor 
vor beneficia de o sporire a sa
lariilor de 11—25 la sută. Vor fi 
sporite de asemenea în mod co
respunzător ajutoarele acordate 
muncitorilor și funcționarilor.

Pe lîngă aceasta, guvernul a 
rezervat recent o cantitate de 
1.500 tone de orez pentru ajuto
rarea lucrătorilor săraci și a 
celora cu familii numeroase.

a

■k La 25 noiembrie a sosit 
Tașkent venind de la Moscova 
:u avionul „Tu-104“ delegația 
Adunării reprezentanților popu- 
ari din întreaga Chină, condusă 
le Pin Cijen, primarul orașului 
’ekin, vicepreședinte al Comite- 
ului permanent al Adunării.

Ac Cu prilejul Celei de-a 5O'-a 
iniversări a creării Partidului 
socialist Polonez de stingă a a- 
rut loc la Varșovia o ședință 
estivă convocată de Comitetul 
Central al Partidului Muncitoresc 
Jnit Polonez.

•k La Port Said se iau măsuri 
ientru staționarea forțelor de po- 
iție internaționale ale O. N. U. 
n acest scop generalul Burns, 
:omandantui forțelor de poliție 
de O.N.U., a vizitat orașul și a 
■/amina: împreună cu comartdan- 
ul forțelor anglo-franceze stațio. 
late la Port Said posibilitatea 
itilizării acestui port 
iarcarea 
Ie forței de poliție.

Ar Un purtător de 
;uvernu'lui sirian a declarat 
i fost reluat traficul aerian 
ernațional deasupra Siriei, 
ă avioanele britanice sau frân
eze nu vor avea permisiunea să 
boare deasupra teritoriului țării.

Ac La 23 noiembrie, în cadrul 
nei ședințe comune a celor două 
amere ale Adunării Naționale a 
lambodgiei a luat cuvîntul Ciu 
in.lai, premierul Consiliului de 
itat al Republicii Populare Chi-

în

unor noi
pentru de- 

contingente

cuvînt al 
că 
in- 
dar

neze, care se află în vizită 
Cambodgia.

-k La 23 noiembrie 1956 a fost 
semnat la Tirana un acord pen- 
tru stabilirea de comunicații ae
riene între R.P. Albania și R.P.F 
Iugoslavia.

•8 După cum relatează Agen
ția Reuter Salah Bittar, ministrul 
de Externe al Siriei, a adresat o 
telegramă secretarului general al 
O.N.U., Hammarskjoeld aducîn- 
du-i la cunoștință că la frontiera 
israelo-siriană și cea israelo-ior- 
daniană au fost semnalate noi 
concentrări de forțe armate ale 
Israelului.

-k Colegiul Militar al Tribuna
lului Suprem al Republicii Popu
lare Albania a condamnat la 
moarte pe Liri Ghega, Dali Ndreu 
și Petro Bulati pentru activitatea 
de spionaj in favoarea unui stat 
străin și pentru crime grave să- 
virșite de ei împotriva poporului 
și statului.

Prezidiul Adunării Populare a 
R.P. Albania a respins cererea de 
grațiere înaintată de condamnați.

Sentința a fost executată.
-K La 24 noiembrie au plecat 

din Egipt 650 de supuși englezi, 
francezi și israelieni a căror pre
zență în Egipt a fost consi
derată indezirabilă. Printre aceș
tia s-înt directori ai băncilor en
gleze și franceze și ai întreprin
derilor comerciale și industriale 
sechestrate, ingineri, avocați și a. 
genți la bursa bumbacului din 
Alexandria.

Miinchausen 
la „Paris Match"

Pe două pagini ale revistei 
„Paris Match" s-au oferit pri
virii cititorilor imagini din 
Budapesta insingeratelor zile 
ale contrarevoluției. Mii de 
fotografii pe această temă au 
apărut in presa mondială. 
Către Budapesta s-au îndrep
tat în zilele acelea zeci de fo
toreporteri occidentali. Prin
tre ei și cei ai lui „Paris 
Match". Faptul nu prezintă 
un interes deosebit. Deosebit 

te că, după cum se pare, 
aris Match" l-a dezgropat 

,re faimosul baron Miinchau- 
sen și l-a angajat 
ciul său.

Patru fotografii. „Paris 
Match" le însoțește cu urmă, 
toarea explicație: „Polițiștii 
regimului detestat cad la col- 
țul unei străzi sub salvele 
unui pluton de execuție". Ci
tești explicația și privești fo. 
tografiile. Ii cauți pe poli
țiști. E greu să-i descoperi 
pentru că presupușii polițiști 
nu sînt decit niște ostași ai 
armatei ungare arestați de 
contrarevoluționari. Dacă pri
vești bine observi chiar insigna 
trupelor de infanterie. Cît pri
vește epoleții aceștia arată că 
e vorba de militari cu grade 
inferioare. Nu-i greu de înțeles 
că plutonul de execuție despre 
care pomenește „Paris Match" 
nu este altceva decit una din 
‘-indele de criminali hortyști.

rtunchausen din redacția 
lui „Paris Match" și-a făcut 
datoria. Adică a mințit. Abi-

litatea este insă, după cum 
se vede, o trăsătură care-i 
lipsește. De aceea Munchau. 
sen și.a dezvăluit identitatea.

Alegere potrivită

în servi-

Generalul american Gruen- 
ther și-a cîștigat trista repu
tație de a fi unul din cei mai 
înverșunați adepți ai strate
giei atomice. Reputația acea
sta nu a consolidat poziția lui 
de comandant al forțelor ar
mate ale N.A.T.O. Generalul 
a trebuit să-și părăsească pos
tul. Evident, cu regret...

Ținind seama de firea „ca
ritabilă" a acestui adept al 
războiului atomic, conducăto
rii S.U.A. l-au numit preșe. 
dintele Crucii Roșii america
ne. După ce in Ungaria, mul
te din coletele cu medicamen
te și alimente trimise de so
cietățile occidentale de Cruce 
Roșie s-au dovedit a conține 
arme, alegerea lui Gruenther 
ca președinte al Crucii Roșii 
din S.U.A. ni se pare fireas
că Se putea oare găsi un su
flet mai plin de... dragoste 
fată de oameni ?

Vizită ciudată

Agențiile de presă anunță 
că pe neașteptate și-a făcut 
apariția în Iran un amiral 
merican — ----- a*
comandantul 
ale S.U.A. in 
ciu. O vizită

amiralul Monroe, 
tortelor navale 
Orientul Mijlo- 
de curtueazie ?

dentală și cum au fost îndruma
te spre Ungaria.

Vorbind despre activitatea gu 
vernului, Imre Nagy, vorbitorul 
a amintit că după ce s-a cerul 
retragerea imediată a trupelor 
sovietice a lost suficient ca tru 
pele sovietice să se retragă din 
Budapesta pentru ca să se șl a- 
firme contrarevoluția.

Practica a dovedit că nu acea
sta este calea care trebuie ur
mată. Dacă trupele sovietice ar 
fi retrase, contrarevoluția ar ni
mici puterea poporului și după 
aceea nu ar mai putea fi vorba 
de nici un fel de independență 
națională. Declararea neutralită
ții constituia doar un prim pas. 
După o săptămină s-ar fi putut 
declara fără prea multă oste
neală că aderăm la blocul atlan
tic și că aducem in țară trupe 
americane. Lucrurile nu s-ar fi 
oprit nici aici dacă contrarevolu
ția ar fi izbutit să pună mina pe 
conducere și să lichideze elemen
tele progresiste. Pe teritoriul 
Ungariei ar fi început imediat 
războiul.

Expunînd programul guvernu
lui revoluționar muncitoresc-ță- 
rănesc Janos Kadar a ..arătat că 
sarcina principală a 
și a întregului popor 
restabilirea ordinei, 
disciplinei.

Referindu-se 
problemă Imre Nagy, vorbitorul 
a spus că guvernul nu a obiec
tat impotriva plecării sale și a 
tovarășilor săi pe teritoriul unui 
alt stșt socialist întrucît contra
revoluționarii care se ascund la 
Budapesta i-ar fi putut asasina 
in scop de provocare pentru a 
arunca apoi răspunderea pentru 
aceasta asupra guvernului Kadar.

In ultima parte a cuvintării 
sale. Janos Kadar a arătat că 
contrarevoluția ațîță acum la 
grevă și la boicot dar cu tot mai 
puțin succes. Oamenii vor să 
muncească, vor să trăiască o 
viața omenească normală, vor 
ordine legală.

A luat apoi cuvîntul ministrul 
de stat Antal Apro, care a tăcut 
o dare de seamă despre actuala 
situație economică a țării.

Datorită evenimentelor care au 
avut loc după 23 octombrie, a 
spus in continuare Antal Apro, 
s-a produs un gol de producție

guvernului 
ungar este 
liniștei și

la așa-numita

Mollet vrea să se justifice...

PARIS 26 (Agerpres).- TASS 
transmite :

In seara zilei de 25 noiembrie 
Guy Mollet, Președintele Consi- 
țiului de Miniștri al Franței, a 
rostit o cuvîntare la adunarea 
membrilor partidului socialist din 
orașul Moulins. Guy Mollet după 
cit se pare a vrut să justifice în 
fața socialiștilor francezi politica 
militarists dusă de actualul gu
vern al Franței. In acest scop, 
Guy Mollet s-a dedat la atacuri 
grosolane la adresa Uniunii So
vietice, repetind afirmațiile răsu
flate în legătură cu pretinsele 
„planuri sovietice" în Orientul a- 
propiat.

In continuare, Guy Mollet a 
încercat să risipească neliniștea 
crescîndă stirnită in rîndurile 
partidului socialist de faptul ca 
guvernul condus de socialiști 
continuă războiul în Algeria, pen
tru a înăbuși cu forța armelor 
năzuințele naționale ale poporu
lui a'Igerian.

C/-

Congresul U.T.M 
din Albania

TIRANA 26 (Agerpres). 
ATA transmite:

La 25 noiembrie Congresul 
niunii Tineretului Muncitor
Albania și-a continuat lucrările. 
Delegafii au aprobat tn unanimi
tate raportul de activitate al Co
mitetului Central al Uniunii Ti
neretului Muncitor din Albania 
și cu privire la sarcinile Uniunii 
Tineretului pentru îndeplinirea 
hotărlrilor celui de al II-lea Con
gres al Partidului Muncii din Al
bania, prezentat de Todi Lubonja, 
prim secretar al C.C. al Uniunii 
Tineretului Muncitor.

Nu este in obiceiul militarilor 
americani. Amiralul a decla
rat modest că dorește să dis
cute cu ofițeri superiori ira
nieni. O altă știre: în golful 
Persic a apărut contra torpi
lorul american „Prairie". Cu 
acesta, numărul contra-torpi- 
loarelor americane staționate 
in golf a crescut la... cinci.

Probabil că contra-torpiloa- 
rele il ajută pe Monroe 
discuții... Sau poate 
ralului 
ta tea...

nu-i place

Urmări
York Times'

in 
că ami- 
singură-

relates-„New
ză că experții economici fran
cezi au constatat că întreru
perea circulației prin Suez 
influențează negativ nu nu 
mai livrările de petrol pentru 
Franța ci și întreaga indus
trie a acestei țări. Articolul e 
bogat in cifre. Din 100.000 
tone de cositor consumate a- 
nual în Franța, 95.000 tone 
sînt transportate prin Suez 
Tot pe această cale de navi
gație este adus și 75 la sută 
din cauciucul importat. Și ex 
punerea de cifre continuă.

La Paris, lumea oameniloi 
de afaceri care aplaudase zgo 
motos agresiunea împotriva 
Egiptului este ingindurată 
Magnații financiari credeau 
că războiul din Egipt Înseam
nă o ușoară plimbare prin 
Mediterană și cel mult dis
trugerea Port-Said.ului. Cu
țitul are insă două tăișuri. La 
Paris, de-abia acum se con' 
tată aceasta...

care reprezintă aproximativ 5—6 
miliarde de forinți dacă nu mai 
mult. Am plătit salari! în va
loare de multe miliarde de fo
rinți fără să producem. Cantita
tea de bani care s-au scurs re
prezintă un mare pericol. Con
ducătorii ministerelor care diri
jează finanțele șl economia, mun
citorii, membrii consiliilor mun
citorești sînt datori să apere fo- 
rintul, pentru că nu se mai poa
te gospodări așa cum am gospo
dărit în săptăminile trecute. Alt
fel ne epuizăm rezervele.

Astăzi, situația politică din țară, 
arată că pe 80 la sută din teri
toriul țării s-au restabilit ordinea, 
viața normală, munca productivă.

In cadrul consfătuirii au luat 
de asemenea cuvîntul numeroși 
participant, care au fost cu toții 
de acord că este necesar ca pro
ducția să fie reluată imediat și să 
se desfășoare din plin.

Normalizarea continuă 
a vieții din Ungaria 
BUDAPESTA 26 (Agerpres). 
Răspunzînd chemării guvernu

lui revoluționar muncitoresc-țără- 
nesc și consiliului muncitoresc 
din Budapesta, majoritatea covîr- 
șitoare a întreprinderilor indus
triale, minelor, electrocentralelor, 
instituțiilor de stat și obștești din 
Ungaria au reluat luni lucrul. 
Transportul feroviar și urban a 
început să funcționeze acolo unde 
era posibil încă cu cîteva zile în 
urmă.

La Budapesta. în fabrici și u- 
zine au lucrat luni aproximativ 
80 la sută din muncitori și func
ționari.

Aproape toate întreprinderile 
industriale resimt o nevoie acută 
de materie primă, combustibil și 
mai ales energie electrică. In 
prezent, aceasta constituie princi
pala cauză care împiedică nor
malizarea deplină a producției.

De cea mai mare importanță în 
viața țării este acum activitatea 
care se desfășoară peste tot pen
tru refacerea organizațiilor de 
partid. La 25 noiembrie ziarul 
„Nepszabadsag" a publicat un 
articol de fond intitulat „Să orga
nizăm partidul".

Ziarul publică de asemenea nu
meroase materiale despre recons, 
tituirea organizațiilor de -partid 
locale.

O grea
In sala de ședințe, in tribuna 

rezervată publicului, ca șl în 
cercurile gazetărești, atmosfera a 
fost destul de fierbinte. Ziua de 
simbătă 24 noiembrie s-a înscris 
ca una din zilele remarcabile din 
istoria O.N.U. Ședințele desfășu
rate sîinbătk, vioiciunea dezbate
rilor ca și numărul impresionant 
de voturi cu care a fost adoptată 
rezoluția celor 21 de țări afro- 
asiatice au fost bogate in semni
ficații.

Comentariile făcute de ziariști 
n-au fost deloc măgulitoare la 
adresa Angliei, Franței și Israelu
lui. Părerea aproape unanimă a 
fost aceea că agresorii s-au găsit 
izolați. Majoritatea zdrobitoare, 
care a cerut agresorilor să res
pecte hotăririle anterioare ale 
O.N.U. cu privire la retragerea 
imediată din Egipt a trupelor in
vadatoare oglindește fără îndoială 
sentimentul întregii opinii publi
ce iubitoare de pace- care con
damnă agresiunea și cere lichi
darea ei.

In adevăr, aceasta este semni
ficația principală a votului ex
primat pe marginea rezoluției 
țărilor afro-asiatice. 63 delegații 
au votat pentru această rezolu
ție, 10 s-au abținut și numai 
cinci au votat impotrivă. Intre 
acești cinci se găsesc bineînțeles 
agresorii.

Dezbaterile de simbătă au mai 
arătat un lucru deosebit de sem
nificativ. Este vorba de condam
narea iremediabilă a colonialis
mului, perimat istoricește și urît 
de popoare. Votul Adunării Gene
rale implică această condamnare 
care a devenit și mai evidentă cu 
prilejul discutării și votării unui 
amendament belgian. Amenda
mentul cu pricina propus de ze
losul avocat al imperialismului, 
ministrul de externe al Belgiei, 
Spaak, urmărea golirea de orice 
conținut a rezoluției țărilor afro- 
asiatice. El a fost respins cu 37 
voturi contra, 27 pentru și 18 abți
neri. Respingerea a arătat destul 
de clar că schimbarea raportului 
de forțe care s-a produs pe plan 
mdndial se oglindește și în ca
drul Adunării Generale a O.N.U. 
Acum cîteva zile, ziarul francez 
,.Le Monde" nota cu amărăciune

Complotul imperialist 
împotriva Siriei

DAMASC 25 (Agerpres). —
Știrile ce sosesc din Damasc, 

capitala Siriei, scot în evidență 
că împotriva acestei țări arabe 
se pregătește un complot imperia
list. Agenția France Presse rela
tează că autoritățile siriene au 
descoperit un mare transport de 
arme, introdus în Siria prin con
trabandă. Postul de radio Da
masc a anunța: că ancheta preli
minară a arătat că aceste arme 
au fost introduse î.n Siria dintr-o 
țară arabă învecinată. In comen
tariul postului de radio se presu
pune că armele acestea ar pro
veni din Irak și ar fi fost intro
duse în Siria cu scopul răstur
nării guvernului de la Damasc, 
în momentul în care acesta își 
manifestă „solidaritatea deplină 
cu Egiptul în lupta sa împotriva 
imperialismului".

★
DAMASC 26 (Agerpres). 

Potrivit relatărilor presei, după 
organele securității din Siria
capturat o mare cantitate de arme 
pe care guvernul irakian le-a tri
mis în secret complotiștilor, pen
tru răsturnarea orînduirij din Si
ria, guvernul Irakului a hotărît să 
trimeată arme în Siria prin lor. 
dania. Referindu-se la știri ofi
ciale din Amman, ziarele scriu că 
autoritățile iordaniene au captu
rat mari cantități de arme și mu
niții care erau expediate din Irak 
în Siria prin Iordania. Aceste ar
me erau transportate, printre al- 

cu ajutorul unor reprezen- 
reacționari ai triburilor, 
legătură cu aceasta au avut

ce 
au

n

loc tratative urgente Intre autori
tățile siriene și iordaniene.

Opinia publică siriană este ex
trem de indignată de noul com
plot împotriva Siriei.

★
CAIRO 26 (Agerpres). — Re- 

fer.ndu-se la știri din Damasc 
ziarul „Aș Șaab" relatează amă
nunte despre complotul împotriva 
Siriei, care a fost pus la cale cu 
participarea lui Nuri Said, primul 
ministru al Irakului. Complotul, 
scrie ziarul, urma să fie înfăp
tuit in trei etape. Prima etapă 
trebuia să fie provocarea în Si
ria de dezordini, acte di
versioniste și arestarea condu
cătorilor sirieni care urmau să 
fie aduse la îndeplinire de că
tre bande înarmate în momentul 
în care trupele anglo-franco-isra- 
eliene au săvîrșit agresiunea îm
potriva Egiptului. După aceea, 
Nuri Șaid intenționa să anunțe 
trimiterea de trupe irakiene in Si
ria sub pretextul „asigurării se
curității" și „apărarea intereselor' 
petroliere" ale Irakului în Siria. 
In același timp, trupele israelie- 
ne trebuiau să atace Siria.

In cazul în care complotul ar 
fi reușit, scrie ziarul, .„Abul Illah, 
prințul moștenitor al Irakului, 
urma să fie numit vice rege al Si
riei. Israelul urma să primească 
regiunea Gaza și încuviințarea să 
îndeplinească proiectul de modifi
care a albiei fluviului Iordan.

Ziarul relatează că autoritățile 
siriene au arestat pe complotiști 
și au capturat un mare număr 
arme de producție engleză.

Egiptul se dispensează 
de piețele franceze și engleze

CAIRO 25 (Agerpres). —
Guvernul egiptean elaborează 

un program economic care să 
permită economiei Egiptului să 
se dispenseze de piețele britanică 
și franceză pentru desfacerea 
bumbacului egiptean.

După cum anunță agențiile de 
presă, Mohamed Abu Nosseir, 
ministrul Comerțului al Egiptu
lui a declarat că în noul program 
economic guvernamental, Anglia 
și Franța „au lost scoase complect 
de pe lista țărilor care importă

de

bumbacul egiptean". In schimbul 
piețelor oferite înainte de aceste 
țări, a declarat Nosseir, Egiptul 
va căuta noi piețe de desfacere 
pentru bumbacul său.

Agenția „United Press" citea
ză date în legătură cu dezvolta
rea relațiilor economice ale Egip
tului în ultimele luni. Din cifrele 
citate în primele trei săptămini 
ale lunii noiembrie, în fruntea 
principalelor țări importatoare de 
mărfuri egiptene se numără țări 
ca Elveția, Romînia, Cehoslova
cia, Italia etc.

In loc să se retragă...
PARIS 26 (Agerpres).— Presa 

engleză a relatat că la Suez so
sesc tancuri franceze pentru a în
tări corpul expediționar anglo- 
francez debarcat la Port-Said. 
Ziarul londonez „Daily Herald" a 
anunțat că un ințreg regiment de 
tancuri franceze „a debarcat la 
capul de pod anglo-francez din 
extremitatea nordică a Canalu
lui". Ziarul adaugă că aceasta 
face parte dintr-o „uriașă con
centrare de forțe anglo-franceze 
care face să treacă cu totul neob. 
servat gestul Marii Britanii care 
a retras un batalion". La Minis
terul Apărării al Franței această 
știre „nu a fost nici confirmată", 
nici desmințită, iar la Ministerul

Apărării al Angliei s-a declarat 
că „nu. se dispune de nici o in
formație 
știre".

privitoare la această

★
LONDRA 26 (Agerpres). — 

Potrivit, știrilor sosite la- Londra, 
guvernul israelian nu intențio
nează să-și retragă trupele de pe 
teritoriul Egiptului și în special 
din regiunea Gaza.

După cum relatează corespon
dentul din Ierusalim al agenției 
Reuter, guvernul Israelului a a- 
doptat la 25 noiembrie o hotărî- 
re cu privire la înființarea pos
tului de guvernator general în 
regiunea Gaza, ocupată de Israel.

Incendierea unei baze britanice din Iordania

înfrîngere pentru agresorii \
colonialiști

Corespondență din New York

că In noua situație de la O.N.U. 
țările afro-asiatice, împreună cu 
țările socialiste, pot împiedica 
adoptarea unor hotăriri care ar 
contraveni intereselor lor. Acest 
lucru este de neînțeles nu
mai pentru acei care nu în
țeleg șl nu vor să înțelea
gă că istoria merge înainte, că 
acestui mers nu i te poți împo
trivi fără riscul de a fi zdrobit. 
Schimbările uriașe intervenite 
in istoria lumii după cel de-al 
doilea război mondial Iși spun 
cuvîntul. Șl acest cuvînt atirnă 
deosebit de greu.

Votul de simbătă a mai ară
tat un lucru. Legenda „unită
ții atlantice" a primit o nouă 
șl grea lovitură. Statele Unite 
ale Ameridl au votat pentru 
rezoluția țărilor afro-astatice I 
Acest fapt a fost comentat de 
ziariștii occidentali in tel și 
chip, ca un eveniment senzațio
nal. Comentariul Agenției „Fran
ce Press" era in deosebi plin de 
tristețe in fața faptului că S.U.A. 
au votat „o moțiune care cons- 
titue o condamnare sigură a ati
tudinii Franței, Marei Britanii 
și Israelului". Cu aceiași durere 
agenția pomenește de o „ruptură 
momentană a alianței occiden
tale".

Care este adevărul cu privire 
la atitudinea Statelor Unite ? 
încă de la începutul lucrărilor 
Adunării Generale a fost evident 
că Statele Unite se află intr-o 
dilemă grea. Pe de o parte, di
plomația americană se conduce 
după dorința de a ajuta pe alia. 
țil săi occidentali, Anglia și 
Franța aflați intr-o situație grea 
iar, pe de altă parte, după do
rința de a face gesturi capabile 
să asigure Statelor Unite bună
voința statelor arabe. Cînd s-a 
văzut că toate manevrele încer
cate pentru a Împăca ambele de
ziderate au eșuat, Statele Unite 
au votat pentru rezoluția țărilor 
afro-asiatice, lăsind Anglia și 
Franța să se descurce cum or 
putea. Să nu uităm că la toate 
acestea se adaugă cunoscuta 
tendință a imperialiștilor ameri
cani de a lua locul anglo.fran
cezilor in Orientul Mijlociu, ofe
rind dominația lor politico-eco- 
nomică sub masca desinteresului 
și prieteniei. Aceasta nu înseam
nă însă că Statele Unite nu 
și-au păstrat rezerve pentru ma
nevre ulterioare favorabile An-

gliei și Franței. In discursul său 
reprezentantul american Lodge a 
spus că sarcina principală este 
redeschiderea Canalului șl nu 
evacuarea trupelor invadatoare. 
El a mai declarat că între o ope
rațiune și alta nu trebuie să fie 
nici o legătură In timp. Este evi
dent că acest mod de a pune 
chestiunea nu poate duce decit 
la tărăgănarea retragerii trupe
lor agresoare din Egipt.

Pe coridoarele O.N.U. ca și in 
paginile presei americane și occi
dentale se vorbește destul de 
tare in legătură cu noua spărtu
ră care s-a produs in alianța 
occidentală. Tonul unor comen
tarii e destul de sumbru și pe
simist In ceea ce privește con. 
secințe'e imediate și cele mai în
depărtate.

Discuțiile desfășurate plnă a- 
cum pe marginea agresiunii an- 
glo-franco-israeliene impotriva 
Egiptului au fost bogate in ma
nevre și încercări de intimidare.

Agresorii au crezut că făcind 
zarvă mare in legătură cu așa- 
zisa „problemă ungară", vor 
reuși să abată atenția de la pro
blema cu adevărat vitală pentru 
cauza păcii, agresiunea impotri
va Egiptului. Cercurile reacționa
re s-au agățat din toate puterile 
de „problema ungară", consi- 
derind-o ca un colac de salvare. 
Manevrele lor au fost însă za
darnice și demascate cu hotărire. 
Ele n-au reușit să abată aten
ția sau să scadă interesul și în
grijorarea opiniei publice față de 
agresiunea din Egipt. Virulența 
atacurilor la care a fost supusă 
agresiunea de unii delegați ca 
reprezentanții Indiei, Sudanului, 
Siriei, Indoneziei și, in mod ne
așteptat pentru colonialiști, ai 
Greciei, a dovedit că agresorii 
sînt în mare impas, că acțiunea 
lor nu găsește îngăduință și Jus
tificare.

Cind manevra cu „problema 
ungară" s-a dovedit ineficace, 
s-au încercat altele. Agresorii au 
încercat să pună condiții și s-a 
vorbit despre o pretinsă necesi
tate de colaborare a intervențio- 
niștilor cu forțele O.N.U. Or, e 
limpede că nu poate, fi vorba de 
colaborare ci de supunere față 
de hotăririle Adunării Generale 
din 2 și 7 noiembrie, de retrage
rea imediată a trupelor anglo- 
franco-israellene. Odată demas
cat și acest truc, colonialiștii au

încercat să condiționeze tetra®»» 
rea de deblocarea canalului de 
Suez, căutînd să îngroape hdUrN 
rea O.N.U. într.un morman de 
dificulUțl tehnice. Majoritatea de- 
legaților au arătat însă că pro
blemele acestea nu pot fi ames
tecate și că trebuie să se res
pecte hotărîrea cu privite la re
tragerea imediată. Și atunci, pen. 
tru a asigura de buhele lor 
intenții, agresorii au anunțat 
că au și dispus retragerea 
unei companii franceze și a 
unui batalion englez. Nu este 
greu de închipuit ridicolul 
cu care s-au acoperit colonialiș
tii pomenind despre acestei retra
geri mal mult decit simbolice cind 
în Egipt se află treizeci de mii 
de invadatori străini,

Cu toate acestea, tocmai anun
țul demagogic al agresorilor a 
oferit baza pe care Spaak $i-a 
construit faimosul lui amenda
ment. Ministrul belgian, care 
probabil că nu intlmplător însăi
lase, cu trei zile mai înainte un 
discurs plin de calomnii la a- 
dresu Ungariei și Uniunii So
vietice cerea acum să se recu
noască „bunele intenții" ale a. 
gresorilor și să se admită ca În
curajatoare „promisiunile" făcute 
de aceștia. Prin această manevră 
se urmărea ineficacitatea rezolu
ției afro-asiatice și se dădea o 
încurajare acțiunilor agresive ale 
Angliei, Franței și Israelului.

Motlvindu-și amendamentul, 
Spaak a folosit prilejul să calom
nieze din nou țările de democra
ție populară.

In cadrul unei scurte replici, 
reprezentantul Rominiei, Grigore 
Preoteasa, a cerut președintelui 
Adunării să pună la punct pe ora
torii de felul lui Spaak, care iși 
permit să jignească statele mem
bre ale O.N.U. „Noi doar nu am 
numit țara pe care o reprezintă 
Spaak drept un satelit al S.U.A. 
și Angliei, deși avem mult mai 
mult- temei să folosim aceste e- 
pilete", a declarat pe bună drep
tate, reprezentantul romîn.

Ziua de simbătă a fost așa dar 
o zi neagră pentru colonialiști. 
In cadrul Adunării Generale, for
țele păcii, forțele care se opun a- 
gresiunii și o condamnă, au re
purtat o strălucită victorie. A- 
ceastă victorie a fost subliniată 
de simpatia cu care numeroși de
legați și reprezentanți ai presei, , 
au înconjurat pe delegații Indiei 
și Egiptului, felicitindu-i pentru 
bătălia ciștigată împotriva colo
nialiștilor agresori. Ziua de sim- 
bătă se înscrie ca o zi memora
bilă In istoria luptei popoarelor 
pentru salvgardarea păcii.

C. RADUCANU

Cuvintarea
NEW YORK 25 (Agerpres).— 

Corespondentul special Agerpres 
transmite :

In ședința plenară din 24 no
iembrie a Adunării Generale 
O.N.U. a luat cuvîntul Grigore 
Preoteasa, ministrul 
Externe al Republicii 
Romine. El a spus:

„Delegația romînă a 
venimentele de care 
Generală a fost sezisată și care 
tratează despre problemele de- 
curgînd din agresiunea anglo- 
franco-israeliană împotriva Egip
tului. In ce ne privește, vom a- 
corda în special atenție faptului 
in sine. Primul și cel mai im
portant fapt care nu poate fi ui
tat, în ciuda unor discursuri lungi 
ca acela al domnului reprezen
tant al Filipinelor, este acela că 
agresiunea aceasta a reprezen
tat pentru întreaga lume una 
din cele mai grave amenințări 
împotriva păcii și securității in
ternaționale. Implicațiile și con
secințele sale au provocat o în
grijorare profundă și justificată. 
Se poate oare uita că această a- 
ventură militară putea dezlănțui 
un al treilea război mondial pe 
care toată lumea, toate popoa
rele, doresc din tot sufletul să-l 
evite ?

tov. Grigore Preoteasa
„As soon as" trebuie să recu
noaștem că este o formulă că
reia nu i se poate reproșa abu
zul de precizie.

Cît poate să dureze o aseme
nea situație ? Am putea să ne 
referim pentru răspuns la isto
ria ocupației britanice a Egiptu
lui. Imediat după prima ocupare 

studiat e- . a Egiptului, dl. Granville,_ care 
Adunarea

Afacerilor
Populare

Manevrele agresorilor 
nu trebuie permise

CAIRO 25 (Agerpres)..—
Agenția United Press reprodu

ce o știre transmisă de agenția 
„MEN" potrivit căreia, la baza 
britanică Akaba din Iordania a 
izbucnit un puternic incendiu, 
care s-a extins asupra instalații
lor militare engleze. Radio Cairo 
relatează că flăcările au pornit

de la cîteva rezervoare de petrol 
incendiate de populație. Baza de 
la Akaba este deținută de forțele 
militare, engleze în baza. tratatu
lui de alianță anglo-iordanian, a 
cărui anulare a fost votată în 
unanimitate de parlamentul ior
danian.

La 2 noiembrie Adunarea Ge
nerală a cerut retragerea imedia
tă a torțelor agresive de pe te
ritoriul Egiptului, considering că 
aceasta ar fi principala măsură 
de luat pentru a se pune capăt 
situației periculoase care s-a 
creat în Egipt pentru pacea mon
dială, Sînt trei săptămini de cînd 
această hotărîre a fost adoptată 
cu o majoritate zdrobitoare. Tre
buie să constatăm totuși că tru
pele invadatoare engleze, fran
ceze și israeliene se găsesc încă 
pe teritoriul egiptean și chiar în 
timpul acestei discuții nici un 
semn nu indică contrariul.

Este limpede astăzi că decla
rațiile făcute de reprezentanții 
celor trei țări privind intenția lor 
de a aplica hotărîrea Adunării 
Generale erau destinate că creeze 
o falsă impresie, să imobilizeze 
Adunarea Generală, în timp ce a- 
ceste țări procedau la consolida
rea pozițiilor lor colonialiste și 
cniar militare. Trebuie de aseme
nea să constatăm că unele dele
gații căutînd să convingă Aduna
rea de seriozitatea angajamentelor 
luate de Anglia, Franța și Israel, 
aducînd laude acestor țări pen
tru promptitudinea cu care și-au 
luat aceste angajamente, n-au fă
cut nimic altceva decît să favo
rizeze încercările forțelor invada
toare de a nu-și retrage în fapt 
trupele de pe teritoriul Egiptului. 
Acest lucru este confirmat de de
clarațiile oficiale britanice. Dl. 
Head, ministrul Apărării, a de
clarat în parlamentul britanic că 
„ar fi o nebunie" să se creadă că 
durata șederii trupelor britanice 
în Egipt va fi scurtă. în cursul 
ședinței de ieri, domnul Selwyn 
Lloyd a explicat Adunării că re
tragerea trupelor va avea loc de 
îndată ce — în engleză „as soon 
as" — forțele O.N.U. vor fi în 
măsură să-și asume sarcinile lor.

era de asemenea ministru Aface
rilor Externe al Angliei, a anun
țat textual că Anglia va retrage 
forțele armate din Egipt „as soon 
as" situația țării o va permite. 
Această declarație a fost făcută 
în 1883.

Răspunsurile date de către gu
vernele francez, englez și israe
lian cuprind încercări evidente de 
tărăgănare și condiționare a apli
cării hotărîrilor Adunării Genera
le. Delegația romină consideră că 
acest lucru este cu totul inadmi
sibil și cere ca Adunarea Gene
rală să ia o atitudine hotărîtă îm
potriva tergiversărilor celor trei 
puteri, privind aplicarea măsuri
lor indicate de O.N.U. Poporul 
romîn, precum și imensa majo
ritate a omenirii, privește cu pro
fundă simpatie și solidaritate lup
ta de eliberare a poporului egip
tean și a celorlalte popoare ara
be. Ne declarăm de acord cu pro
iectul de rezoluție propus de cele 
21 de țări africano-asiatice și a- 
lăturăm glasul nostru pentru a 
cere retragerea din Egipt imediat 
și fără condiții a trupelor Israe
lului, Franței și Angliei. Cunoaș
tem prea bine tactica obstrucției 
și a tergiversărilor adoptate de 
cele trei țări pentru a putea ad
mite ca ea să continue.

să evite să pășească pe acest 
drum fără glorie. Adunarea Ge
nerală trebuie să adopte 6 astfel 
de atitudine ca țările vinovate de 
a fi violat în mod brutal'pacea 
să înțeleagă că nu mai au altă 
posibilitate și alte pretexte pentru 
r 1—
lor lor care trebuie să ___
cu aceeași rapiditate cu oare ele 
au pătruns în Egipt. De altfel, nu 
trebuie pierdut din vedere că re
tragerea trupelor ar face inutilă 
prezența trupelor O.N.U. In le
gătură cu aceasta, rezoluția Adu
nării Generale a fost deosebit de 
clară și nu permite nici o inter
pretare greșită. Sarcinile forțelor 
O.N.U sînt strict limitate de a- 
ceastă rezoluție la aplicarea lichi
dării agresiunii comise împotriva 
Egiptului și noi nu cunoaștem 
nici o altă rezoluție a Adunării 
Generale care să le fi confort alte 
atribuții. .’ •'.'

Guvernul egiptean a precizat 
în această chestiune, în deplină 
concordanță eu rezoluția Adunării 
Generale, că operațiile de curățire 
a canalului nu pot să înceapă 
decit in momentul în care toate 
trupele anglo-franceze au pără
sit această zonă. Comunicarea re
prezentantului Indiei afirma in 
mod clar „forța O.N.U nu are in 
nici un caz scopul forțelor de in
vazie anglo-franceze, ea nu tre
buie sub nici o formă să conti
nue funcțiile acestora".

a mai intirzia retragerea trupe-
1_; „„ă aibă loc

O N U. trebui» lă ia 
o atitudine hotârîtă

Deblocarea Canalului 
de Suez trebuie 
să înceapă după 

retragerea agresorilor
Delegația romînă apreciază im

portanța deosebită a problemei de
blocării Canalului de Suez. Avem 
și noi interese economice ca acest 
canal să fie redat cît mai repede 
navigației internaționale. Dar a- 
tît această problemă, cît și aceea 
a prezenței și a funcțiunilor for
țelor O.N.U. in Egipt sînt desigur 
probleme derivate. Este clar că 
principala problemă căreia trebuie 
să-i acordăm prioritate și la so
luționarea căreia trebuie să ne 
îndreptăm eforturile este aceea a 
retragerii imediate din Egipt a 
trupelor Israelului, Angliei și 
Franței, deoarece aceasta este în 
momentul de față problema cea 
mai dureroasă și urgentă pentru 
poporul egiptean, izvor a celor 
mai grave complicații pentru pace 
in lumea intreagă. Și această pro
blemă nu poate fi evitată. Dele
gatul Israelului, care totuși a în
cercat s-o evite, a expus amănun
țit aici care erau obiectele mili
tare găsite în Sinai. Este cazul 
să întrebăm pe delegatul Israe
lului cum și prin ce mijloace tru
pele Israelului au ajuns să facă 
constatări — oricare ar fi aceste 
constatări — pe un teritoriu 
străin?

De altfel, metoda justificării a- 
gresiunii comise, acuzînd statul 
atacat de a avea intenții agresive, 
a fost deja utilizată în trecut și 
există motive destule ca Israelul

Dacă Adunarea Generală ar fi 
abătută de la problema esențială 
și dacă atenția sa ar fi îndreptată 
spre chestiunile subordonate, a- 
ceasta n-ar servi decît pentru a 
face posibile noi aminări din par
tea celor trei țări agresoare, Is
raelul, Anglia și Franța și ar pu
tea chiar să le încurajeze în apli
carea planurilor lor pe o scară 
largă împotriva altor state din O- 
rientul Apropiat și Mijlociu. Adu
narea Generală a fost deja se
zisată in acest sens de către de
legatul Siriei care a informat-o 
despre preparativele militare fran
ceze și engleze îndreptate împotri
va Siriei și Iordaniei.

Toate acestea ne conving odată 
mai mult că Adunarea Generală 
trebuie neapărat să ia o atitudine 
hotărttă în această chestiune și 
să ceară retragerea imediată a 
trupelor Angliei, Franței și Is
raelului pentru a putea astfel pu
ne capăt în mod hotărît acțiuni
lor acelora care vor să pescuiască 
in apă tulbure. Trebuie să adău
găm, avînd în vedere că raportul 
secretarului general vorbește de 
repartiția cheltuielilor pentru cu
rățirea canalului, că aici nu exis
tă variante. Este necesar ca ace
le puteri care au provocat pagube 
Egiptului, ca de altfel și țărilor 
care folosesc Canalul, să plăteas
că ele aceste pagube în conformi
tate cu regulile elementare ale 
dreptului. Pentru toate aceste mo
tive delegația R.P.R. este hotă- 
rîtă să voteze în favoarea proiec
tului de rezoluție propus de cele 
21 de țări ale Africii și Asiei care 
indică singura soluție justă ur
gentă și rezonabilă a chestiunii 
pe care o discutăm.

(Subtitlurile aparțin redacției),
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Spartachiada bate la ușă Olimpice
At’etism

Jocurile

Si

NUMAI CÎTEVA ZILE NE 
MAI DESPART PINĂ LA 
STARTUL PRIMELOR ÎN
TRECERI DE SCHI. ȘAH.

GIMNASTICA ETC. ALE 
SPARTACHIADEI DE IARNĂ 
A TINERETULUI.

TINERI Ș! TINERE! PRE-

GATIȚI-VA PENTRU CON
CURSURI, INVAȚAȚI SA 
SCH1AȚI!

In re ' nea a lin...
la coORAȘUL STALIN (de 

respondentul nostru).
Nu peste mult timp pe bazele 

sportive din orașele și satele 
regiunii Stalin vor începe com
petițiile din cadrul Spartachia
dei de iarnă a tineretului. Tine
rii din regiune, care în anul 
trecut au cîștigat titlul de frun
tași pe țară în cadrul Sparta
chiadei de iarnă se pregătesc 
să participe și în acest an în 
număr cit mai mare la între
ceri. In dorința de a informa 

a cititorii ziarului nostru despre 
>> acesle pregătiri, ne-am adresat 
>> tov, CONSTANTIN POPESCU, 
!< președ'ntele Comitetului regio- 

nai C.F.S. Stalin, care ne-a de- 
>? clarat următoarele :

— Folosind experiența acu
mulată tn cadrul Spartachiadei 
de iarnă a tinerelului din anul 
trecut, C.C.F.S.-ul regiunii Sta
lin, în colaborare cu comitetul 
regional U.T.M., a întreprins 
pină in prezent o serie d; ac
țiuni comune menite să asigure 
buna desfășurare a acestei com
petiții de masă. In ceea ce pri
vește bazele sportive, C.C.F.S.-ul 
regional s-a preocupat din timp 
de amenajarea și îngrijirea ier. 
La Sibiu, de exemplu, compe
tițiile de gimnastică, tenis de 
masă, trîntă. Vor avea loc în 
sălile existente, cum este cea a 
colectivului sportiv „Flamura 
roșie", iar terenul aceleiași aso-

I»

ciații va fi folosit pentru pati
naj. La Orașul Stalin sala uzi
nelor de tractoare, sala Dina
mo, sala Institutului politehnic, 
ca și altele, sînt pregătite pen
tru începerea competițiilor.

Pină în momentul de față, 
majoritatea materialelor sporti
ve sînt asigurate. In unele 
locuri, Ia sate, tinerii folosesc 
mijloace locale pentru procu
rarea lor. Cei de la Vaida Re
cea, raionul Făgăraș, au con
fecționat, de exemplu, piese de 
șah, schi și săniuțe. La feb au 
procedat și tinerii din multe 
alte sate. O deosebită atenție 
am acordat, în toată perioada 
pregătirilor, popularizării în
trecerilor Spartachiadei. Deși 
comisia centrală de organizare 
nu a trimis la timp toate afi
șele de popularizare cit și regu
lamentul de organizare, noi am 
trecut la popularizarea Sparta- 
ch iadei.

Dacă majoritatea comitete
lor raionale și orășenești U.T.M., 
ca și comitetul regional U.T.M., 
au întreprins acțiuni pentru 
popularizarea Spartachiadei, nu 
același lucru se poate spune și 
despre Comitetul orășenesc 
U.T.M.-Orașul Stalin (prim se
cretar tov. Ion Dicoi), care nu 
a făcut încă nimic în acest do
meniu, lăstnd ca lucrurile să 
meargă de la sine.

în unele raioane comisiile lo-

cale de organizare a întreceri
lor au luat o serie de inițiative 
interesante. C.C.F.S..ul raional 
și comitetul raional U.T.M.-Me- 
diaș ău întocmit, de pildă, încă 
de pe acum un bogat plan de 
acțiune. Ei au hotărît ca pe lin
gă disciplinele prevăzute in re
gulament să aibă loc întreceri 
cu caracter local ca: moara 
(țintarul), care se joacă mult 
în satele raionului și pirami
dele de gimnastică pentru pio
nieri și școlari. Interesant este 
și faptul că tinerii din Mediaș 
odată cu Spartachiada de iarnă 
vor participa la un concurs de 
cîntece sportive.

Vorbind, în continuare, des
pre desfășurarea întrecerilor 
Spartachiadei de iarnă a tinere
tului, tovarășul Popescu a spus:

— Tinerii din regiunea Stalin 
au îndrăgit Spartachiada tine
retului. Mulți din ei au început 
activitatea sportivă odată cu 
participarea la întrecerile aces
tei competiții. Tocmai din acest 
motiv în anul acesta vom con
ta șî mai muit pe valoarea re
zultatelor obținute. Cit despre 
participanți, putem spune că in 
timpul ce a mai rămas pină în 
ziua deschiderii marii competiții, 
vom depune toate eforturile 
pentru ca în anul acesta la 
Spartachiada de iarnă a tine
retului să participe peste 190.000 
de tineri.

LASUCEAVA
SUCEAVA (de la corespon-Y 

dentul nostru). <■
Peste cîteva zile în întreaga y 

țară începe desfășurarea între- z 
cerilor din cadrul S.partachia- y 
dei de iarnă a tineretului. A- > 
cest lucru se face simțit și în Z 
regiunea noastră, y

In regiunea Suceava s-a V 
constituit comisia regională a z 
Spartachiadei de iarnă, al că- y 
rei președinte este tovarășul V 
Aurel Dobincă. Pină la consti- ?< 
tuirea comisiei regionale, co- << 
mitetul regional U.T.M, în co- V 
laborare cu C.C.F.S.—regional Z 
și alte organe și organizații de y 
stat și obștești a început încă y 
de mult pregătirea bazei mate- ?< 
rm/e pentru buna desfășurare a << 
întrecerilor din cadrul. sezonu- y 
lui sportiv de iarnă și a Spar- X 
tachiadei. y

Din experiența altor întreceri y 
s-a constatat că asigurarea ba- z< 
zelor sportive, a condițiilor ma- y 
teriale ocupă un loc de frunte y 
în buna desfășurare a întreceri- ?< 
lor. <<

în regiu'nea Suceava, în cen- 
trele de raioane s-au reamena- << 
jat 10 săli de gimnastică. în y. 
afară de acestea s-au amenajat /< 
încă 2 săli noi în orașul Rădă- y 
uți și Suceava dotate cu mate-y 
rial sportiv, astfel că tinerii pot << 
să practice în bune condițiuni << 
tenisul de masă, boxul, gimnas- 
tica etc. ><

La. Vatra Dorn ei a fost pregă- << 
tită pirtia pentru schi. Schiorii y 
Dornei au și început primele 
antrenamente in vederea înce- << 
perii concursurilor din cadrul y 
Spartachiadei.

De asemenea și hocheiștii din 
Rădăuți au început antrenamen- ?? 
tele pe noul teren amenajat și << 
dotat cu toată aparatura nece- y
sară. Nici tmbunătăfirile pentru « 
spectatori nu au fost uitate. A ' 
fost instalată o tribună de 1000 
de locuri.

In momentul de față se con
tinuă amenajarea terenurilor de 
hochei in Suceava și Ctmpu- 
lung. In actualul sezon sporti-' 
de iarnă, tn regiunea Suceava, 
pentru prima dată, se va prac
tica și „patinajul viteză". In 
vederea acestui lucru în cartie
rul Burdujeni s-a început ame
najarea unei piste de gheață.

La pregătirea condițiilor ma- 
teriale pentru sezonul sportiv « 
de iarnă și Spartachiada, tine- /< 
rii din întreprinderile, școlile și » 
satele din regiune participă cu « 
multă dragoste. X

Mulți tineri au început să-și » 
pregătească săniuțele și schiu- << 
rile și au ieșit chiar la primele S 
antrenamente. S;

s

<

După o pauză de o zi în care 
tleții s-au odihnit, iar specta

torii australieni s.au distrat a- 
sistind la curse de cai și auto
mobile, Jocurile Olimpice au fost 
reluate luni. Cu tcate că a bătut 
un viat rece și cerul era înorat, 
tribunele de la Cricket 
au fost iar;și arhipline.

Prima medalie de aur 
a fost atribuită în proba de 80'J 
m. plat.

Clasamentul finalei la 800 m. 
plat : Tom Courtney (S.U.A.) 
l'47”l/10; 2. Johnson (Anglia) 
l'47"8/10; 3. Boysen (Norvegia) 
l'48"l/10.

La săritura cu prăjina, pe o 
pistă de elan mai scurtă decit 
cea obișnuită și puțin moale, lu
crurile s-au lămurit încă de la 
început. La 4,35 m. au mai rămas 
în concurs doar 4 concurenji: 
Gutowski, Richards, Mattos și 
tînărul grec George Rubanis 
care a fost o aievărată revela
ție. Clasamentul probei: 1.
Bob Richards (S.U.A.) 4,56 m.;
2. Gutowski (S.U.A.) 4,53 m. ;
3. Rubanis (Grecia) 4,50 m.

Pronosticurile au fost confir
mate la aruncarea suliței. Drși 
Sidlo deținea pină acum recor
dul lumii, norvegianul Danielsen 
arătase o formă mai bună la ui- 
tmele antrenamente și arbitrii 
au fost nevoiți să întindă aproa
pe toată ruleta pentru a măsura 
cei 85,71 m. cu care electricianul 
de 23 de ani din Oslo a cîștigat 
în mod strălucit medalia de aur.

Clasamentul probei de arun
carea suliței: I. Da
nielsen (Norvegia) 1 m. 
(nou record mondial și olim
pic, vechiul record mondial 83,66 
m. Sidlo) ; 2. Sidlo (R.P. Po
lonă) 79,98 m.; 3. Tîbulenko 
(U.R.S.S.).

Finala probei de 100 m. plat 
femei a confirmat din nou ma
rile calități ale sprinterelor aus
traliene. Tînăra Betty Cuthbert 
a.cîștigat medalia de aur, învin- 
gind detașat pe Cris’.a Stubnik 
și Maituews. Clasamentul finalei: 
1. Betty Cuthbert (Australia) 
11“5/10, 2. S u'onik (Germania) 
ll“7/10/. 3. Matthews (Austra
lia) 11’7/10.

Intercalate cu probele finale 
s-au desfășurat cele trei serii eli
minatorii ia 5.000 m. plat, foar
te disputate și pline de surprize.

Din fiecare serie primii 5 se ca- 
1 fică pentru finală care va avea 
loc la 28 noiembrie.

Preliminariile probei de 200 m. 
plat s-au soldat cu rezultate nor
male, performerii zilei fiind Ab- 
dul Khaliq (Pakistan), 
(Trinidad) și Stanfield’ 
toți în 21”l/10.

Baschet

Ground
T

■ a zTei

Agostini
(S.U.A.

Luni seara, odată cu 
rarea ultimelor meciuri 
drul seriilor eliminatorii « a tl. 
cheiat prima fază a turneului o- 
limp:c de baschet. Echipa Uniu-

desfășu- 
din ca- 
s-a tn-

QNCn Totul e pregătit în Capitală ?
Prețul unui patinoar

nii Sovietice a întrecut reprezen
tativa Singaporelui cu scorul de 
91—42 (40—21), baschetbaliștii 
bulgari au învins echina Taiva- 
nului cu 88—71 (47—35) în timp 
ce Franța a întrecut Canada cu 
79—62 (43—35).

Imediat după terminarea între
cerilor au fost stabilite cele două 
serii ale semifinalelor turneului, 
dună cum urmează : Seria l-a : 
S.U.A., U.R.S.S., Brazilia și R.P. 
Bulgaria. Scria Il-a ; Uruguay, 
Franța, Filip.ne și Chile.

Hochei pe iarbă

Luni îrt ziua a treia a turneului 
olimpic dc hochei pe iarbă, în ca
drul meciurilor preliminarii au 
fost înregistrate ce'.e mai mari 
scoruri de la începutul competi
ției. Echipa Indiei, campioană o- 
limpică a, dispus cu 14—0 (3—0) 
de echipa Afganistanului. Un ad
versar redutabil șe anunță pentru 
echipa Ind ei la această ediție, 
formația Singaporelui, care luni 
a întrecut cu 6—1 (3—1) echipa S.U.A. F

Un 
din 12 , 
neața întrecerile probei individua
le de floretă. Atît în cele patru 
serii eliminatorii cît și în semi 
finale nu s-a înregistrat nici o 
surpriză cu excepția ca! ficării în 
finală, după baraj, a campionu
lui mondial Gyuricsa (R.P. Un
gară). O formă foarte bună a a- 
rățat iloretistul sovietic Mark 
Midler, care și-a asigurat fără 
nici o dificultate calificarea în 
finala probei. Ceilalți finaliști sînt 
francezii Christia0 D’Oriola și 
Netter, italierili Spalftin și Ber- 
gamini, englezii Jay și Pqui.

Box

număr de 32 de scrimeri 
țări au început luni dimi-

Pină în prezent cele maî spec
taculoase meciuri au fost furni
zate de boxerii categoriei muscă. 
Reprezentantul nostru Mircea 
Dobrescu ne-a adus satisfacția 
unei frumoase victorii la punc'.e 
obfinută in fața celui mai bun 
boxer din Orientul îndepărtat, 
Frederico Bonus (Filiplne). fna. 
inte de începerea acestui meci, 
antrenorul boxerului filipinez a 
declarat ziariștilor că Bonus ni 
poate pierde deoarece în ultima 
vreme a cîștigat toate cele 8 pa-, 
tide susținute (6 prin Ko și două 
la puncte). Dohrercu nu s-a im
presionat insă de faima adversa
rului său și nici de faptul că de 
la primul sunet de gong Bonus 
a atacat vijelios. Boxerul romîn 
a contra-atacat elicare și croșe
tele sale au marcat clar în figu
ra adversarului săli. Tn repriza 
secundă inițiativa aparține lui 
Dobrescu care la o „contră" reu- 
șește să-l trițneată. la podea pe 
Bonus. Arbitrul însă nu-1 numă
ră și mecipl continuă. . Ultima 
repriză de asemenea aparține lui

La București, ca și fn întreaga țară, e ger. Stadioa
nele, terenurile de sport, parcurile sint acoperite 
de zăpadă. Dar asta nu înseamnă nicidecum o pie
dică pentru o viață sportivă clocotitoare. Anul a- 
cesta, sezonul sportiv de iarnă în Capitală e bo
gat în competiții. Bate la ușă și marea întrecere 
sportivă de masă a tineretului, Spartachiada de iar
nă. Tinerii bucureșteni așteaptă cu nerăbdare clipa 
cind vor putea să alunece cu schiurile pe aleile 
parcurilor, să înainteze du viteză pe luciul de 
sticlă al ghețdi, sau să-și dispute întîietatea în 
pasionante întreceri de gimnastică, tenis de masă 
sau șab.‘ Toate acestea sînt condiționate însă de 
pregătirile icafe s-au făcut. Sînt pregătite centrele 
de schi? Dar patinoarele ? Materia.ele și echipa
mentul pot fi luate în primire de către tineri? 
Programul întrecerilor e stabilit?

Raidul nostru anchetă întreprins în Capitală în
cearcă să răspundă la aceste întrebări.

Planuri, ședințe etc
La comitetul raional U.T.M.-„Tudor Vladimi

rescu", tovarășul Valeriu' Munteanu, șeful secției 
C.F.S., nc-a răspuns pentru început plin de voie 
bună :

— Vă. pot spune multe lucruri... Anul trecut, de 
pildă, la întrecerile Spartachiadei de iarnă raionul 
nostru a- ocupat locul doi pe Capitală. S-a organi
zat nu glumă. Acum, s-au luat o serie de măsuri 
pentru .asigurarea succesului competiției. Comisia 
raională de organizare a Spartachiadei și-a. întoc
mit u,n plan de activitate. In ceea ce privește co
mitetul raional U.T.M, acesta a discutat, intr-o 
p!șnafă și problema Spartachiadei. Apoi s-a adus 
la cunoștință unor secretari ai organizațiilor de 
bază .ttfcM. sarcinile privind organizarea compe
tiției. IiisȚirșit, în viitor vom măi face și alte lu- 

: desfășoară

Care dintre noi n-a văzut cum în aceste zile 
grupuri zgomotoase de băieți și fete patinează pe 
străzi ? Aceasta nu pentru că sînt zburdalnici, ci 
din cauză că nu au unde să patineze. De obicei, 
pe patinoarele oficiale ei nu sînt lăsați pentru că 
acolo au loc concursuri, se antrenează sportivii 
fruntași. Cît privește curtea școlii, ei bine, aceasta 
e acoperită cu zăpadă.

In raionul „1 Mai“ din Capitală sînt zeci de școli 
și fiecare dintre acestea are pe lîngă ea terenuri 
destul de mari. Să luăm numai Școala medie de 
băieți nr. 4. Curtea acesteia, după o apreciere aproxi
mativă, are 5—600 de metri pătrafi. După un cal
cul sumar, peste 150 de elevi din școală au pa
tine. Problema e aceasta : unde să patineze ?

La școlile medii „Zoia Kosmodemianskaia" și „I. 
L. Caragiale“ e aceeași situație.

Este oare atît de greu ca în fiecare școală să 
se amenajeze simple terenuri de patinaj ? Necesi
tă aceasta materiale costisitoare, mînă de lucru 
calificată ? Nu. Nimic din toate acestea ! Atunci ? 
Doar putină inițiativă și preocupare a comitetelor 
U.T.M. din școli și a profesorilor de educație fizică. 
Teren există, cîteva lopeti pentru bătătoritul zăpe
zii și găleți pentru căratul apei de asemenea. Entu
ziasmul elevilor și dragostea lor pentru sporturile 
de iarnă sînt o garanție a succesului acestei ac
țiuni.. Ar trebiii doar ca activiștii comitetului ra
ional U.T.M. „1 Mai“ să dea imbold elevilor în a- 
ceastă direcție.

Patinoarele din curțile școlilor ar ajuta să se pună 
bazele dezvoltării de masă a hocheiului printre e- 
levi și școlari. Jocul de hochei ar atrage pe gheață 
sute de elevi. Pentru început, patinele simple, o- 
bișnuite, ca și crosele de fabricație proprie sînt su
ficiente pentru a se încinge meciuri pasionante. In 
vacanța de iarnă echipele. școlilor ar putea să se 
întîlnească în întreceri pe raioane și chiar, 
pitală. Din păcate, Comitetul orășenesc 
București organizează acum întreceri ale 
la baschet, volei etc. în loc să-și îndrepte 
spre sporturile de iarnă.

pe Ca- 
C.F.S. 

elevilor 
atenția

ne spune președintele comitetului, tov. Octavian 
Hamzea. In unele locuri au fost pregătite mate
rialele. Totul e pregătit, întrecerile pot să înceapă.

Oare așa să fie? Bucuria ne-a fost însă de scurtă 
durată. Comitetul raional C.F.S. a luat într-adevăr 
unele măsuri destul de interesante. Ce păcat însă 
că jos, în majoritatea colectivelor sportive aces
tea nu se simt. La întreprinderea „Bela Breiner", 
„7 Noiembrie", I.S.P.E. și altele, măsurile acestea 
sînt egale cu zero. Intr-o serie întreagă de școli 
și întreprinderi programul întrecerilor Sparta- 
chiadei e cunoscut doar de către președinții con
siliilor colectivelor sportive și secretarii comite
telor U.T.M. In afara întrecerilor Spartachiadei 
nu există nici un program bine stabilit și intere
sant pentru restul activității sportive de iarnă.

tineri. Despre pregătiri pentru Spartachiada de 
iarnă aici nu se poate vorbi.

— Anii trecuți, ne spune tînărul strungar Flo- 
rea Virgil, în uzina noastră exista un patinoar, 
luase ființă o echipă de hochei. Acum, din toate 
acestea n-au 
organizatori

rămas decit amintiri. Avem în uzină, 
ai activită(ii sportive slabi.

O cifră însemnată

Interviu...
La uzinele „Republica".

— Cum merge activitatea la dumneavoastră ?
— Hmm! In ultimul timp a fost liniștită, 
•tn nimic mai important de semnalat.

1. N-a-

Condiții nefolosite
cruri: panouri, vom controla cum se
concursurile etc.

S-a lăsat apoi o tăcere penibilă.
— Pentru alte, lămuriri să mergem

tul raional C.F.S.,, — a continuat tov.
Noi lucrăm împreună cu ei... Știți, colaborarea...

Am înțeles. Tovarășii de la comitetul raional
U.T.M.-„Tudor Vladimirescu" au făcut planuri, șe-
dințe. etc. (Puțin desigur pentru a nu desminți tra- ________________________ _____________
dlția de' Organizatori pricepuți):. Efectiv însă, în cunoștința tinerilor. Nu se-poate spune'că comite-- tiv se ocupă de activitatea-unui cerc restrins de 
numele „cb'.abbrării" ei au lăsat întreaga activi- tul raional C.F-S.-„Tudor Vladimirescu" nu s-a 
ta te pe scamă comitetului raional G.F.S. Și după îngrijit de pregătirile, pentru iarnă. ' 
cum o" să vedem mai jos; nici acesta nu s-a prea 
grăbit ;cu hnunca. .

la comite- 
Munteanu.

Măsuri și... atît
Pregătirile pentru iarnă nu se pot mărgini nu

mai la munca de amenajare a locurilor pentru 
practicarea sporturilor de iarnă. E drept, aceasta 
e o sarcină principală dar tot atit de important e 
să se chibzuiască ce întreceri vor avea loc, unde 
și cind să se desfășoare aceasta, să fie aduse la

între-Un tablou neplăcut se observă în unele 
prinderi industriale mari. Aici există toate condi
țiile : cadre de antrenori și instructori, baze mate
riale și echipament, dar lipsește un 
sportul de masă. Am poposit la 
lurgică de pe cheiul Dîmboviței, 
mulți tineri și tinere. Ei s-ar ocupa 
schi, de patinaj, de tenis de masă.
tea nu se mișcă din loc numai pentru că nu există 
organizatori pricepuți și exigenți. Colectivul spor-

Despre planurile consiliului regional București al 
i asociației „Voința" în ceea ce privește pregătirile 
i pentru Spartachiada de iarnă a tineretului' că și 

pentru sezonul de iarnă ne-a vorbit tovarășul A- 
' lexandru Colea :
i — In cele cinci colective ale asociației aflate în
- București, pregătirile au început de mult Materia

lele de iarnă : schiuri, patine, echipament, au fost 
revizuite și puse la punct. La dispoziția membrilor 
asociației noastre vor sta două patinoare la care 
se și lucrează.

La colectivul sportiv al cooperativelor piele și 
încălțăminte, al cărui președinte e tov. Alexandru 
Burilă, pentru sezonul de iarnă s-a făcut un p'.an 
special. Aici sînt (prevăzute zile rezervate pentru 
concursurile Spartachiadei Ia schi, gimnastică, 
trîntă etc. Colectivul organizează de asemenea în
treceri între cercurile colectivului în vederea mo
bilizării unui număr cit mai mare de tineri.

Pregătiri intense s-au făcut șl la colectivul „Vo
ința" (cooperativele prestări servicii). Au fost pre
gătite afișe în legătură cu întrecerile Spartachia
dei, adueîndu-se astfel la cunoștința tinerilor zi
lele și orele la care se vor desfășura concursurile, 
de unde pot lua echipamentul sportiv etc.

— Și acum un secret, ne-a spus tovarășul Co
lea. Calculînd posibilitățile pe care le avem, rie-am 
propus să antrenăm la întrecerile Spartachiadei 
15.000 de tineri din cadrul colectivelor sportive 
„Voința".

*

singur lucru : 
uzina meta- 

Aici lucrează 
cu placere de 
Dar activită-

sportivi fruntași.-iar contitetiil U.T.M. preferă.în 
. , . general să stea deoparte. Ca rezultat, doar a șăp-

— Au fost fixate locurile unde vor funcționa tea parte-dîn tineri fac parte din asociația spor- 
centrele de schi, de patinaj, săniuțe, trintă etc., tivă> „Energia", iar practic fac sport și mai puțini

După cum se vede, în Capitală, pregătirile pen
tru întrecerile Spartachiadei tineretului ca și pen
tru noul sezon sportiv de iarnă lasă încă de dorit. 
Aceasta se datorește în mare măsură atît Comi
tetului orășenesc U.T.M. cit și Comitetului orășe
nesc C.F.S. București care nu ajută suficient ac- 
tivi'tatfa' comitetelor raionale.

lama- de-abia a început. Pregătirile se mai poti 
face. Principalul e ca acestea să se desfășoare o- 
perativ și cu chibzuială. E <Je.datoria utemiștilor 
să fie în fruntea acestor pregătiri;

AL. PINTEA
■ ' • < s, .———————— .
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Dobrescu. Pe marginea acestui 
meci corespondentul agenției „U- 
nited Press" scrie in cronica sa: 
„Micul Dobrescu are un pumn 
puternic. Iu drumul său el l-a în- 
tiln't pe Bonus obținindo convin
gătoare decizie ta puncte. Romî- 
nul a contraatacat și datorită 
marii sale experiențe a cîștigat".

Dnpă desfășurarea a două ture 
au fost eliminați 4 din favoriții 
categoriei, campicn.-.l european 
Easel (Germania), fostul cam
pion european Kukîer (R.P. Po. 
ioni), S. P.uruni (Italia) și F. 
Maydloch (R. Cehoslovacă). Cei 
8 boxeri care au mai rămas in 
cursa pentru titiu sint: V. Stol- 
nlkov (U.R S.S.) T. Spinier. (An
glia), M. DOBRESCU (R.P.R.), 
R. Perez (S.U.A), J. Cadwell 
(Irlanda), VI. Batchelor (Aus
tralia), K. Jonskura (Japonia) și 
R. Libeer (Franța). Mircea Do- 
brescu va întîlni în viitorul meci 
pe americanul Ray Pecez.

mifinală cu 8'37’7/10, Austria 
Australia, se vor întîlni în final 
probei de 2 fără cirmaci.

Iată finaliștii din ultimele deu 
probe ale competiției; dubi 
scul: U.R.S.S., Austria, Car 
Suedia ; Schif 4 plus 1 : L 
Australia, Suedia, Finlanda. '

Iahting

o mare agitată echipaje'Pe o mare agitată echipaje' 
de iahting au luat luni diminea 
primul start în cele cinci prob 
olimpice. Competiția se desfășor 
ră în rada portului Phillippe. Di 
cauza valurilor mari mai mult 
echipaje au fost silite să abar 
daneze lupta.

Danezul Paul A’.vstrom care 
cucerit titlul olimpic în anii 194 
și 1952 s-a dovedit din nou unu 
din principalii pretendenți la m< 
dalia de aur cîștigînd prima curs 
la categoria „Youyou".

Fotbal Po!o pe apă

Luni, în cadrul optimilor de fi
nală ale turneului olimpic de fot
bal, echipa Angliei a întîlnit se
lecționata Tailandei. Josul nu a 
avut istoric. Fotbaliștii englezi au 
obținut o victorie la scor: 9—0 
(4—0). In sferturile de finală 
Anglia va întîlni' la 30 noiembrie 
reprezentativa R.P. Bulgaria,

Pentagon modorn

Proba de tir din cadrul con
cursului de pentatlon modern a 
fost cîștigată <le mexicanul Fe
lix Almada — 960 puncte urmat 
de sovieticul Novicov — 920 punc
te și Benedek (R. P. , Ungară) 
același rezultat. Intre concuren- 
ții romini primul s-a clasat Du
mitru Țintea, pe locul 16, cu 780 
puncte, la fei ca și Deriughin 
(U.R.S.S.). Pe echipe, proba de 
tir a revenit reprezentativei 
U.R.S.S. cu 2.580 puncte. For
mațiile S.U.A. și Mexicului au 
ocupat locuț doi cu 2.560 puncte 
fiecare.

După trei probe (călărie, scri
mă și tir) Finlandezul Korhonen 
a luat conducerea in clasamentul 
individual cu 2.728 puncte. El 
este urmat de Mannonen (Fin
landa) — 2.692,5 puncte și Be- 
nadek (R.P. Ungară) — 2.669 
puncte. Sportivul romîn Cornel 
Vena ocupă locul 12 cu 2.292 
puncte.

Clasamentul pe echipe după 
trei probe: 1. S.U.A. 7.588 pune, 
te, 2. U.R.S.S. 7.231,5 puncte; 
3. F.nlanda 7.040,5 puncte, 4. 
R.P. Ungară 6.753,5 puncte, 5. 
Mexic 6.268 puncte, 6. R.P. Romî- 
nă 5.514 puncte, 7. Australia 
4.361 puncte, 8. Anglia S.249 
puncte.

La 28 noiembrie va începe tur 
naul olimpic de polo pe apă. Ce* 
10 echipe participante au fost im 
partite in trei scrii, primele don 
c'.asate urm’nd să se califice î 
turneul final. In urma tragerii 1 
sorti echipa R.P.R. va juca : 
seria A împreună cu echipei
R. P.F. Iugoslavia, Uniunii Sovic 
tice și Australiei. Celelalte ser; 
au următoarea componență : Se 
ria B : Italia, Germania, Si-ngt 
pore, Seria C : R.P. Ungar;
S. U.A.. Anglia.

După cum se vede echipa ță 
rii noastre are o sarcină extre: 
de grea deoarece va juca încă di 
eliminatorii cu reprezentativei 
R.P.F. Iugoslavia și Uniunii Sc 
vietice care concurează cu ma: 
șanse la unul din primele locur

Echipa R.P.R. va susține pri 
mul meci la 28 noiembrie în com 
pania reprezentativei Australie.

tialtera

Canotaj academic

In centrul atenției s-a situat 
proba de schif de o persoană. In 
prima semifinală campionul euro
pean A. Ivanov (U.R.S.S.) a lă
sat o impresie excelentă ocupînd 
primul loc cu 9'02"7/10 (cel mai 
bun timp al zilei). In cealaltă se
mifinală victoria a revenit ame
ricanului J. Kelly cu 9T2”5/10.

Pentru cucerirea medaliei de 
aur în proba de 2 plus 1 sint an
gajate în finală echipajele Ger
maniei, R.P. Polone, U.R.S.S. și 
S.U.A.

Echipajele U.R.S.S., ciștigă- 
toarea primei semifinale cu re
zultatul de 8’41”3/10, S.U.A. în
vingătoare în cea de a doua se-

Concursul olimpic de haltere 
luat sfîrșit luni.

La categoria mijlocie victori 
a revenit halterofilului ameripa: 
Ton-.y Kono care a totaliza
447.500 kg. (140 plus 132,5 piu 
175). Performanța lui Kono re 
prezintă un nou record mondia 
și olimpic la triatlon.

Pe locul doi s-a clasat Vasil 
S.epanov (U.R.S.S.) ci 427,561 
kg. (135 plus 130 plus 162,5).

Halterofilul sovietic Arkadi Vo 
robiev a cucerit medalia olimpic, 
de aur la categoria semigrea lo 
taiizînd 462,500 kg. (147,5 piu
137.5 plus 177,5). Vorobiev a în 
trecut cu 2,500 kg. recordul mon 
dial ce-i aparținea și recordul o 
limpic deținut de americanu 
Shemansky. ~ 
stabilit un 
și cl mpic
147.5 kg.

Contrar 
s'.rînsă a fost lupta la catcgoii 
grea care a durat pină la ora : 
noaptea. Recordmanul mondia 
Paul Anderson (S.U.A.) a găsi 
un adversar neașteptat în argen 
tinianul Humberto Selvetti car 
după două stiluri conducea ci
7.500 kg. La ultimul stil „arun 
cat" Anderson a ridicat 187,501 
kg. iar Selvetti 180 kg. Astfe 
cei doi concurenți s.au găsit I. 
egalitate fiecare cu un total d 
500 kg. — noi recorduri olimpi 
ce. Cum Anderson era cu 7,5 kg 
mai „slăbuț" decit Selvetti can 
cîntărea 145,400 kg. lui i-a fos 
atribuită medalia de aur.

de
De asemenea el i 

nou record mondia 
Ia stilul „împins" c:

g ASPECTE NEDORITE
Ne-am obișnuit — în mod fi- i 

resc -+■ ca ultimele întilniri de ! 
fotbal ale anului, fie e'.e de Cupă 
sau campionat, chiar dacă nu se 
dispută la un rjivcl tehnic cu to
tul superibr, sa fie purtate într-o 
notă de dîrzenle, de vitalitate, 
deosebită! Acum, la încheierea 
întrecerilor pasiunile se încing, 
victoriile se obțin cu eîoriuri 
mari, eroice chiar. Așa s-a întîm- 
plat și duminică pe stadionul 
Giiilești, cu'prilejul întîihirii din 
cadrul sferturilor de finală ale 
Cupei R.P.R., dintre Locomotiva 
București și Energia Ploeșți. Nu 
vom insista asupra jocului în 
sine — terminat după 120 m'nute 
cu scorul de 3—1 (0—1, 1—1) în 
favoarea Locomotivei București 
— ci asupra a două aspecte care 
au ieșit puternic in ev'dență. In 
primul rind este vorba despre • 
inadmisibila comportare moral- 
sporlivă a unor jucători ploeșteni. 
Topșa, Peret, D. Munteanu și 
Bădulescu sînt „figurile" care au 
produs o amară dezamăgire spec
tatorilor, chiar și acelora care-i 
simpatizează. Topșa, prin jocul 
său cu totul jiesportiv. și-a asi
gurat desepri oprobiul publicu
lui. Jocul vădit de a enerva echi
pa adversă (aruncarea voită a 
balonului deparje ,de teren, con
tinuarea acțiunii deși ' arbitrul 
fluiera insistent oprirea jocului, 
cearta pentru loviturile de out, 
etc.) — al lui Perete D- Muntea
nu și în specia! ai lui ,'Răiiu'escu. 
au .aruncat o lumină nefsvorabi; 
lă asupra întregii cchipy Energia 
Ploeșii. pe care antrenorul Oană, 
de la ‘n stare sau nu
voia s:o'tcrhpe reze. Este regreta
bil faptul că fa aceste apucături

nesportive s-au alăturat și tineri 
S taru și Tabarcea, care au imi
tat uneori pe colegii lor mai îr 
vîrstă.

Și acum o altă problemă. E vor 
ba de arbitrajul nesatisfăcăici 
ai lui Mircca Cruțescu. Este evi
dent că Comisia Centrală d: 
Fotbal a delegat pentru acest jo, 
important un arbitru rutinat 
Mircea Cruțescu însă a deziluzio 
nat. Dintre gravele erori ccr< 
erau să influențeze rezultatul, 
trebuie subliniată lipsa de hotă- 
rîre în fazele de poartă. In pri 
ma repriză el acordă Loconr. 
tivei o lovitură de pedeapsă 
totul imaginară, iar apoi ei 
vine imediat asupra hotăririi. D 
un arbitru cu prestanță, ca M 
Cruțescu se joasă cu lovitura d.
Ii m. ?

Ce s.a întimplat apoi ? Ploeș- 
tenii au protestat vehement, ic: 
arbitrul Cruțescu s.a dvs să se 
consulte cu arbi'rul de tușa. Re 
zuliarul? Lovitura de pedeapsă 
fost anulată. In repriza a ll-a gre 
șelile de arbitraj, au continuat 
Marinescu cernite 2 hends'-'i i clar- 
în careu, insă arbitrul nu acor
dă 11 :n. Lipsit de hoiărire, ar
bitrul Cruțescu „a mustrai" de 
c nci ori pe Bădulcscu. Repetăm, 
de cinci ori pentru exchibiți’k 
sale, in loc să-l elimine, exc’.ii- 
biții ce aseau dărui să enerveze 
pe jucătorii adverși, să nemalțu- 
meascâ. nublicul. In phis, M. C’,u- 
țescu a permis durități care pu
teau degeneia jocul. Âsemenei 
„manieră" de arbitraj produyr 
pe drept cuvînt, dezamăgi.e 
rîndurile publicului.
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