
Pentru conducerea concretă
a organizațiilor de bază U.T.M

Și In activitatea noastră s-a în-* 
ttmplat uneori să neglijăm urmă
rirea atentă a vieții diverse și muk 
tilaterale a organizațiilor de bază, 
să considerăm că o măsură preco
nizată de noi la centru poate fi 
universal valabilă, și — așa cum 
s-a arătat la Plenara Il-a a C.C. al 
U.T.M. — să conducem activitatea 
organizațiilor U.T.M. „în general** 
nevăzînd — ceea ce era și mai 
grav — nimic rău în aceasta.

Noi înțelegem acum pe deplin 
ceea ce era rău în munca noastră 
și ne străduim să-1 îndreptăm.

Munca U.T.M. este o muncă 
vie cu oamenii și nu poate fi dusă 
„în general“; ea trebuie să se con
cretizeze ținînd seama de specifi
cul fiecărei organizații, fiecărei 
categorii de tineri, să dea răspuns 
preocupărilor și nevoilor specifice 
ale acestora.

în orașul nostru avem tineri care 
muncesc în industria grea, foarte 
miilți elevi, tineri care muncesc în 
comerțul socialist ; textiliști și me- 
talurgiști, studenți și profesori u- 
temiști. Chiar dacă aceștia sînt 
uniți în organizațiile U.T.M. prin- 
tr-un ideal comun, preocupările 
lor sînt diferite, mijloacele prin 
care pot contribui la înfăptuirea 
acestui ideal — variate. Ințelegînd 
acest lucru, comitetul nostru oră
șenesc se străduiește să cunoască 
si să conducă numai pe această 
bază munca organizațiilor U.T.M., 
să călăuzească energia utemiștilor 
pe tărîmul în care ei vor putea da 
cele mai multe roade. Cîteva 
exemple vor putea dovedi, cred, 
acest luciu. După ce utemiștii de 
la uzinele „Progresul“-Brăila și-au 
reluat inițiativa de a realiza eco
nomii echivalente cu prețul de 
cost al unor importante produse 
finite, noi ne-am dat 
lansarea unei asemenea 
cîteva din organizațiile de bază 
din uzinele mari din 
impulsiona activitatea 
le-ar apropia mai mult de proble
mele concrete de producție, tinerii 
Ii-ar aduce o contribuție mai mare 
a îndeplinirea planului de stat. 

Atunci am trimis o delegație con
dusă de secretarul comitetului 
U.T.M. de la „Gheorghi Dimitrov- 
să studieze experiența utemiștilor 
de la uzinele „Progresul-. La în
toarcere, aceștia au făcut propu
neri concrete, au vorbit în fața 
secretarilor organizațiilor de baza 
din industria grea și, ceea ce-i 
mai important, s-au apucat da 
treabă. Rezultatele au fost urmă
toarele ! tinerii de la uzinele 
„Gheorghi Dimitrov “ au realizat e- 
conomii în valoare de peste 700.000 
lei, cei de la Atelierele C.F.R. — 
35.000 lei etc. în alte organizații de 
bază această inițiativă se aplică 
doar într-o secție sau două, în 
unele locuri studiem de-abia posi
bilitatea aplicării ei. S-au găsit și 
oameni înflăcărați care ne-au pro
pui iă extindem peste tot aplica
rea acestei inițiatix-e; dar noi 
ne-am dat seama că n-ar fi fost 
posibil și am fi riscat să compro
mitem această idee valoroasă, tre-

Vasile lonisle 
prim «ecretar al Comitetului 

orășenesc U.T.M. — Arad
i

în direcția cunoașterii fpecifi- 
cului și problemelor organizațiilor 
de bază noi avem și oarecari 

Toți activiștii noștri 
au copilărit și

avantaje, 
sînt arădeni,

seama că 
lozinci în

Arad ar 
acestora,

cînd la aplicarea ei peste tot, fără 
a cunoaște și crea condițiile nece
sare.

In orașul nostru există un pu
ternic sector al industriei ușoare 
și agroalimentare. Mai trebuie să 
adăugăm că în aceste ramuri mun
cește un mare număr de tineri. 
Marea lor majoritate muncește or
ganizată în brigăzi de tineret. La 
o cercetare mai atentă am obser
vat însă că unele brigăzi sînt des- 
complectate, altele sînt formal or
ganizate, că în unele locuri, deși 
există condiții, nu s-au creat bri
găzi. Atunci am hotărît reorgani
zarea și activizarea lor. Această 
acțiune — care mai e în curs de 
desfășurare — a avut efecte foar
te bune. La uzinele textile „30 De
cembrie “ s-a născut, de pildă, o 
inițiativă foarte prețioasă. Brigada 
condusă de utemistul I. Moraru a 
hotărît să se dispenseze de îngri
jitoarea care curăță mașinile, a- 
ceastă operație fiind efectuată de 
membrii brigăzii. In felul acesta 
se eliberează un om pentru munca 
productivă. Brigada a făcut apel 
către toate brigăzile din uzină să 
susțină această idee, iar noi vom 
încerca să trezim și interesul tine
rilor muncitori de la „Teba- față 
de inițiativa acestei brigăzi

în trecut, în plenarele comitetu
lui orășenesc ori în ședințele de 
birou aveam obiceiul să analizăm 
un anumit compartiment al mun
cii U.T.M., pe întreg orașul. 1 
era greșit acest lucru, însă de 
multe ori hotărîrile noastre 
puteau fi aplicate în toate orga
nizațiile de baza. Acum am înce
put să discutăm activitatea din- 
tr-un anumit domeniu, dar numai 
dintr-o singură organizație sau cel 
mult din două care au condiții 
de muncă asemănătoare. Așa, 
de pildă, într-o plenară a co
mitetului noi am analizat felul în 
care utemiștii de la TA.P.L. și 
O.C.L., „Alimentara- deservesc 
consumatorii. Putem spune că 
multe lucruri bune au urmat a- 
cestei plenare. Tinerii lucrători 
din comerț, au creat o puternică 
opinie față de delapidatori, față 
de acei care nu se purtau cuviin- I 
cios cu consumatorii etc. In altă 
plenară lărgită cu secretarii or
ganizațiilor de bază am discu
tat despre organizarea timpu
lui liber al tineretului la uzinele 
„Teba*4. Aci organizația are o acti
vitate interesantă în această direc
ție și discutarea acestei probleme 
a prilejuit un larg schimb de expe
riență. Intr-o ședință de birou s-a 
analizat activitatea organizației 
U.T.M. de la Facultatea de medi
cină veterinară, iar în alta, contri
buția a două organizații U.T.M. 
formate din profesori, la opera de 
culturalizare. De asemenea, am or
ganizat pe oraș o consfătuire cu 
educatorii utemiști, am trecut la 
instruirea noilor organe alese din 
Școlile medii și pro
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„Perinița cunoscutul
nostru joc popular, devenit 
celebru aproape în întreaga 
lume cu prilejul Festivalului 
de la București — se bucu
ră de multă apreciere peste 
hotare. De curînd, întreprin
derea t,Electrecord“ > luat 
inițiativa de a imprima mu
zica acestui joc pe discuri, 
pentru export. Discul este 
însoțit de un ambalaj deo
sebit ce conține reprezenta
rea grafică a mișcărilor jo
cului și o... batistă brodată, 
obiect necesar în desfășura
rea „Periniței“.

„Cartimex" va desface a- 
ceastă nouă și cerută pro
ducție indigenă peste hotare, 
iar un număr însemnat de 
discuri vor porni către Festi
valul ce va avea loc la Mos

cova.

DASPEȚI
le peste HOTARE

Zilele acestea au sosit In Capi, 
ală venind din R.P. Ungară, 
tovacs Andras, directorul secției 
e dramaturgie de la Studioul de 
ilme din Budapesta, Szots Istvan, 
egizor și dr. Rafii Adam, seni
or și regizor. Oaspeții ne vizi- 
ează tara In cadrul acordului 
ultural dintre R.P.R, ți R, P. 
Irigară. , tiji
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De la Moscova spre Sofia

Trecerea prin București
a delegației guvernamentale bulgare
Duminică după amiază a trecut 

prin București, în drum spre pa
trie, delegația guvernamentală a 
Republicii Populare Bulgaria con
dusă de Anton Jugov, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria și membrii delegației: To
dor Jivkov, prim secretar al C.C. 
al P.C.B., Gheorghi Ciankov. prim 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Gheorghi Traikov, prim 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și secretar al Uniunii a- 
grariene populare din Bulgaria. 
Raiko Damianov. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și ministrul 
Comerțului, Mlko Cervenkov, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri și ministrul îm*ățâmîntului 
și Culturii, Encio Staikov. secretar 
al C.C. al P.C.B„ Carlo Tsukanov, 
ministrul Afacerilor Externe, pre
cum și ambasadorul UJLS-S. la 
Sofia, I. K. Prihodov care a înso
țit delegația. Delegația a făcut o

Un nou Studiou al tineretului
Pentru a da posibilitate tineri

lor interpreți si facă cunoscs te 
publicului realizările lor. Filar
monica de Stat ..George Enescu* 
a inaugurat dum.mcâ seara !n 
6tr. Franklin nr. 1, un 33a Stu
diou al tineretului; o sală de con
certe mai frumoasă și m* incăpă- 
oare decst vechea sală a Sti>drou

lui în care s-a dus o activitate 
rodnică timp de aproape trei ani.

Primul concert în noul Studiou 
pentru tineret a cuprins lucrări 
ale compozitorilor romîni.

Pe scena noului Studiou 
continua în fiecare marți 
ra seria ce concere de muzică 
de cameră și recta> interpretate 
de demente valoroase din riadul 
tineretului, absolvenți de conser
vator și ai școtilor medii de mu
zică. Alături de lucrările compo
zitorilor cons 1 erați. în acest stu
diou vor fi programate și lucrări 
ale compozitorilor tinert

(Agerpres)

(Agerjrfs
▼or 
sea.

Agronomii 
la lucru

ccres-

închiderea lucrărilor
Conferinței Asociațiilor

studențești
Duminică au luat sfirșit lucră

rile Conferinței asociațiilor stu
dențești din centrul universitar 
București.

In cea de-a doua ai a lucrărilor 
au continuat discuțiile pe margi. 
nea proiectului planului de acti
vitate pe anul 1967. Delegații la 
conferință au adoptat apoi in 
unanimitate proiectul de pian 
complectat tn j propunerilor 
făcute, ca plan de activitate pe 
acest an al Asociațiilor studen
țești din Capitală.

S-a trecut apei Ia p—punerea 
și discutarea candidaturilor pen
tru Consiliul asociauTor <mien- 
țești din centrul univers tar Bucu
rești. comisia de cmrori și a de- 
legaților la Conferința pe tară a 
Asociațiilor studențești din R P R. 
Consiliul non ales are 51 de mem
bri. iar comisia de ceorori 5 
membri Pentru ooeferința pe țară 
aa fost aleși Z39 de de-egați

In cursei iucrărier partiepas- 
tii la conferință a> Ictfspxat cu 
căldură sosirea !> aeipoczi tar a 

I acad. prof. dr. C L Parboa.

DRAGAXEȘTI (de la 
pondentui nostru).

Vremea e călduță. Februarie 
din anul acesta nu prea a _fere 
cat și desferecat* cum spun ță
ranii. Și pe un așa timp, inima 
te-n-deamnă să dărui pămîntului 
săminfa rodului viitor. Tinărul 
tehnician agronom Radu Ploeș- 
teanu știe bine lucrul acesta și 
n-are o clipă astîmpăr. Iată-1 la 
capătul ulifei de sfatul
popular. Stă de moș
Vasile Petre și dtiva
țărani.

— Va să zid. a0ac tncepeti 
să semăna ți și dumneavoastră ?

— Da. cum v-am spas. Mi ne 
punem sub brazdă mazărea, răs
punseră țăranii.

— Eu semăn un pogon de crz. 
adaugă moș Vasi’e. I, un a t 
capă: al rairazlm. mt tinăr tot 
atit de inimos ca Pioeștanu. iși 
îndrumă și eî cocsăteu l E Petre 
Bancâu. care are aceeași meserie, 
ca și primul De cind au început 
tnsimintărie ia ra.tn nid ei nu 
mai prididește să dea staturi tă- 
raniior. care-i respecta și-1 pre
țuiesc—

Care e remtatu: muncii tar. ai 
ceiorialti r-b—->ai dm rata» și 
al tăramior muncilor. ?

lată-L O are trecut In scripte, 
ttaăru! p'-amficator Alexant.-u 
S â'escu. de ia secția agricoa a 
raiocuîui Drăgănești-Viașca.

Pînă la 23 februane iu întreg 
raionul s-au însămmtat 12 hecta
re ca mazăre. 7 hectare cu crz. 
5 cu ceapă șa altele. In afară de, 
acestea, s-au făcut 2027 probe '•* 
germnutte ia sestăsțe. in 3t de 
centre. S-au cărat 2! A64 toee de 
gunoi pe 717 hectare. Dar cine «ist 
tein.cieni: agronomi care se nzîn- 
trasc cu cee xa: t«e rma'iaie-' 
Sint tinerii Rade P’ceștozru. tei. 
mcian agronoa b: r-m ,»» Qo- 
ianu și Petre Baocău — tn Râs- 
mrești. Oeacaete ta caro tși des- 
i'âșcară ei activitatea stat ta frun. ' 
tea ce.er la ite.
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în loc de principii
Uaf finer: de Ii fabrica 

-Etectro'no:or*-T.m:țoar a. secția 
strengârie. cișrigâ salarii sub ni- 
«eM ce le-ar oferi calificarea 
tar De aid o serie de urmări : 
sTroațari: tineri n® prea se abat 

' să-s: Tbttiâ:ă5eiscâ calificarea, 
aa: dânre ei comit acte de in- 
3 sc.ri.Bâ, iar alții slăbesc inte- 

' rasul pentru calitatea pieselor ce 
i le au de executat.

lată o situație ce se cere a fi 
lăraurită. Cum este care posibil 
ca tineni despre care vă vorbesc, 
absoheati ai «coin profesionale, 
să fie egali In dsfigxri cu mon
oton care n-au tâd o pregătire 
>ro>es cnzii ?

i La secția stnmgirie lucrează 
doi frați gemen;: Ștefan și Mita- 

1 and CmâL Siat doi băieți bar
aid și disdplinafi. Acestea sint 

1 s-rse de secretarul comitetului 
U.TX, de coctroiortil tecn.c de 

, ca'r'aie al secției dispecerul de '.a 
' bobnaj. de maistru! din schimb. 
. Ca doi frați au lucrat pe Ungă 
irierș. strungari prîceputi și si-aa 
insuși: mut* din taineie practice 
ale meseriei.

— Xu am primit niciodată re- 
Ț-"cr de la ei — spune Szoiostay 
-randsc, controlor tchcic de ca- 

liitate al secției.
— f-e po{i încredința piese de 

I precizie — li laudă maistrul Fa
bian Iosif.

După aceste aprecieri, te aș
tepți *ă găsești in persoanele ce- 
Icr doi gemeni, doi strungari 
•runtași. tineri cu care organ za- 
Va de sectie U.TJI să se min- 
d-ească. In parte chiar așa și 
este. Din păcate insă...

Cei doi tineri iș: 
nesc și depășesc 
sartni.e de pian și cîștigă 
.ti medie fiecare un salariu lunar 

i de 350 lei. In același timp însă, 
; muncitorii vîrstnici cu aceeași ca. 
' tegorie de încadrare au posibili

tatea să cîștige 7—S00 lei Iată

tndepli- 
In general 

cîștigă

și o comparație: Cornin Milo- 
randpe luna octombrie are 232 ore 
efective și 242 acordate — sala
riu 336 lei. In aceeași lună un 
6trungar vlrstnic Heșfeleanu Mi
hai, are 228 ore efective și 491 
acordate — salariu 707 lei. (Nu 
ne ridicăm cu nimic împotriva 
dșt;gj!ui tovarășului Heșfeleanu. 
Este un strungar harnic și pri
ceput și își merită cîștigul). Pe 
luna noiembrie: Cornin Ștefan 
(are o absență motivată) a lu
crat efectiv 200 ore și i s.au a- 
cordat 263 — ~~~
Heșfeleanu a lucrat 227 ore e- 
fective și i s-au acordat 608—sa
lariu 798 lei. Și o precizare: ni
velul calificării celor din compa
rație este egal, de asemenea și 
încadrarea tarifară. Cornin s-a 
calificat la școala profesională, 
iar Heșfe eanu este vîrstnic, ca
lificat la locul de muncă.

în situația celor doi Cornini 
mai sint tineri la strungărie. 
Șeful secției, inginerul Pascu. 
care cunoaște situația, se în
treabă cu naivitate: „de ce oare 
la noi sint multe cazuri de iri- 
disciplină ?**. De ce însă șeful sec
ției nu-și pune o altă întrebare : 
de ce oare la noi tinerii cîștigă 
mai puțin ?

Dispecerul Uliță Llviu de la 
secția motoare spunea referitor 
Ia situația Corninilor:

— Cred că-i vorba și de mo
dul în care li se repartizează lu
crul. Dacă primesc numai co
menzi de șuruburi, piulițe și 

axe, și astea în serii mici, unde 
trebuie să tot schimbe cuțitele, 
sigur că n-au posibilitatea să reali
zeze cîștiguri bune. La noi, la mo. 
toare, tineri 
luni

salariu 359 lei.

absolvenți de trei 
ai școlii profesionale, nu de

V. CONSTANTINESCU

Luna mărțișorului se apro
pie... Pe Jîngă micul și sim
bolicul dar al primăverii, oa. 
menii pregătesc surprize plă- 
cute celor dragi -----------:

o rei, iiwi, 9V|i^i... nun «v» 
8—8 martie — vor primi da 
î ruri — mărturie a respectului, 

«î r,rîî /4a rar#

ite celor dragi: mamei, so. |
:i, ficei, soției... De ziua lor 8

dragostei și prețuirii de care 8 
se bucură azi femeia. Tinerii s 
și tinerele participă intens 1» § 

g pregătirile în vederea zilei de 8 
8 8 martie, lată pe tînăra Mari» | 
f Neagoie din corn. Vințe» de 3 
8 jos, raionul Făgăraș lucrind 8 
8 frumoase cusături naționale | 
8 închinate Zilei Femeii. 8
r ?
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Tineretul luptă 
pentru transformarea 
socialistă a agriculturii

Intre 20 și 25 februarie, a 
avut loc la Galați un schimb de 
experiență între comitetele regio
nale Bacău, Iași, Ploești, Cluj și 
Galați, ale Uniunii Tineretului 
Muncitor organizat de Comitetul 
Central al U.T.M.

Tov. Zenovie Moldovan, prim 
secretar al comitetului regional 
Galați al U.T.M., a prezentat o 
expunere din care a reieșit că or
ganizațiile U.T.M. au antre
nat în ultimul timp mii de tineri 
în munca de transformare socia
listă a agriculturii.

In regiune, sectorul socialist șf 
cooperatist agricol reprezintă a- 
cum peste 58 la sută; peste 12.100 
tineri fac parte din unitățile agri
cole socialiste. In ultimul timp, 
au fost cooperativizate cu spriji
nul tineretului, 7 comune și sate, 
s.au creat 15 gospodării colecti
ve și întovărășiri agricole, iar în 
prezent tinerii utemiști duc mun
ca de lămurire pentru crearea al
tor 20 de unități agricole socia
liste și cooperativizarea a 12 co
mune șl sate.

Luptînd pentru întărirea eco- 
nomico-organizatorică a gospodă
riilor colective, tinerii din regiu
ne s-au angajat ca anul acesta 
să însilozeze 63.000 tone porumb 
furajer, să confecționeze 5 mili
oane ghivece nutritive, să plan
teze 35 milioane puieți, să strîn- 
gă 7 vagoane de spice, iar fieca
re organizație de bază să ia sub 
patronaj loturi semincere.

L a drum
M. Xeagu este un 

potrivit de înalt, 
gros; poartă șapcă și sa- 

.opetă. trecute prin toate feluri e 
Tv alei- Cind merge pe jos se cu
tremură tocai pe unne caca, iar 
dnd urcă pe tractor se cutremură 
toată ograda stațiuni De curind. 
•atr-o dmtmeată. luase un K D.

!• centrul mecanic

•si»c:Je Riagoi___ _____
metr., metorui n a vmt sâ 
ragă. Gbeorghe M. Xeagu 

dus la diracor:
— A căzut
— 5inuiam_ tncă de la 

nâ^ Ctemâm centrai 
să-și vadă opera Să-1 _____
a.c. dacă acolo s-au jucat cu ei.

— Si es ca ce plec ?
— Iei alt tractor. Cînd pled?
— Azi. pe seari De aține să 

po< intra !n brazdă.

Era loială mare prin stațiunț. 
Tractoarele stăteau unul 
lingă altei. puse ta punct 

pini tn cele mai mid amănunte. 
Vagoanele dormitor, cu geamurile 
și uște cescn: se. iși așteptau lo
catari Băieții grăbeau, de ici- 
coio. febr.L Ghrorgbe M. Xeagu

ăin Bnzia. Ii băgase in viteză, 
' ■’ 11; după do: — trei

mai 
s-a

pro- 
mecanic 

repare

Planul brigăzii 
tractoare — partede

integrantă a planului 
gospodăriei colective

A trecut o jumătate de veac 
din anul mărci crime, 1907, ți 
„morții tot vorbesc**. Vorbesc 
toți, cei 11.000 de morți.

Dacă nu-i aud cei cu miinde 
încă pătate de singe, nici fiii, 
nici nepoții lor, ti aude conștiin
ța acestui popor, li auzim noi, 
cei din generația care, copu Lncâ, 
am trăit primăvara acelui an 
cumplit, — i-au auzit mereu ge
nerațiile de intelectuali ridicați 
din sate și din rindurile clasei 
muncitoare. Cifra aceasta de ca
lendar : 1907, e săpată adine, din 
naștere parcă, în sufletele celor 
care au crescut de atunci în
coace.

Nici unul din marii călăi ți 
ucigași de atunci nu a înnebunit, 
nici nu și-a tras, din remușcare 
ri zbucium sufletesc, un glonte 
in cap. Au petrecut, s-au veselit, 
s-au glorificat și după imensa 
crimă, regele Carol I și Ionel 
Brătianu și generalii, coloneii ți 
maior așii și toți care au ordonat 
cruzimi fără seamăn în contra 
deznădăjduiț ilor recoltați. Nici 
o fibră n-a tresărit in inima și 
conștiința lor.

Dar, surd, anonim, masiv, per
sistent, morții au vorbit.

Glasul lor răsună azi mai pu
ternic ca oriei nd, în voie, acuza
tor, plin de minie, infierînd în
tregul regim care i-a nimicit 
fără direptate și fără județ.

Mîinile care au ucis au pu
trezit aproate toate și ele. Dar, 
ca din rădăcini, în anii care au 
urmat lui 1907 și pînă la 23 Au-

iî J

Vorbesc ți documentele acelor 
vremi. Nici cea mai genială* 
mină, nici cri mai iscusit minu- 
iior al cucîntului, nu poate zu
grăvi toată grozăvia matei cri
me, pe cit o pot face, in limba
jul lor simplu documentele : 
textele angajamentelor și sarci
nilor puse in spatele țăranilor; 
procesele verbale ale execuțiilor 
țărănești în masă, amintirile și 
mărturiile martorilor oculari, ale 
cîtorva ofițeri cutremurați de 
spectacol, ale unor prefecți, ale 
unor preoți; memoriile și de
clarațiile cinice ale călăilor care 
vroiau să ridice crima la rang 
de mare act patriotic încărcat 
de glorie.

Imaginația nici unui scriitor 
nu poate întrece realitatea. Nici

de Demostene Botez

Tragedia dăinuia de secole, de 
cînd exploatarea feudală istovea 
țărănimea, ținută in întuneric ți 
mizerie. Și a continuat ți după 
1907 cu aceeași strășnicie pînă 
la marea eliberare a țărănimii, 
a întregului nostru popor, din 
1944.

Și totuși, sacrificiul imens al 
celor 11.000 nu a fost zadarnic. 
Ei au căzut în una din bătă
liile pentru libertate și dreptate 
care s-au dezlănțuit 
gul istoriei, pînă la 
care generațiile de 
astăzi o trăiesc.

Căci răscoala din

de-a lun- 
izbînda pe 
țărani de

1907 nu a

oare hotărirea neînchipuită de a 
încerca să înfrunte cu fură ți 
cu țepoaie, tunurile ți mitralie
rele ?! Nu știu daci secolele de 
istov ți foamete a țărănimii nu 
tint ți mai odioase și mai 
decit măcelul însuși din 
Ele au măcinat zi cu zi 
rații întregi de țărani, 
substanța acestui popor, pentru 
căpătuirea unei dici organizate 
de exploatatori fără scrupule și 
fără milă.

Țăranul 
munca sa, 
mîntul pe 
e un om liber și conștient. Nici
odată nu va mai fi came de tun

crude 
1907. 
gene- 
însăși

este astăzi stăpîn pe 
pe rodul ei, pe pă- 
care-l muncește. El

Țăranul de azi nu se mai gîn- 
derie de unde ți cum să capete 
o bmuțd de mălai, ca si înșele 
tocmea copiilor, ci de unde să-ți 
m w radio ți cind ca veni pe 
pimintul lut întovărășii, brigada 
de tractoare.

Dar de orice cîrrfă cor fi 
fnnd, chiar daci nu au trăit 
răscoala de la 1907 ți nici în
tunericul ți mizeria de după a- 
ceeo, ei țm minte din istorioare
le celor ce au pătimit, toată gro
zăvia de atunci.

Asta nu cor uita ți nu trebuie 
si vite niciodată.

Păstrarea vie a amintirii ace
lui sinistru trecut, e una din 
garanțiile că acele vremuri nu 
se cor mei putea întoarce nicio
dată.

Această scurtă privire în urmă 
spre pojarul care parcă mai 
pilpîie încă pe zările înroșite ale 
satelor distruse cu tunul in 1907, 
e un imbold puternic și sănătos 
pentru a merge înainte tot mai 
neșovăitor pe drumul care 
duce, sigur, spre o viață nouă, 
îmbelșugată, spre socialism.

Cei care vor uita asta, vor 
auzi mereu glasul morților de la 
1907, căci morții vorbesc.

Ieși din magazie cu un braț de al
bituri. După el veneau Radu Ifrim, 
Marin Căruțașu, Longin Buga, 
Vasile Cînjeu și Zaharia Ticea. 
După zece minute, jurai că prin 
vagonul dormitor al brigăzii a 
cineia trecuse cea mai harnică 
fată din Pogoanele. Măturat, pa
turile așternute cu grijă, perde- 
lute la geamuri, aerisit — mă 
rog, casă de oameni gospodari. 
Cu toate astea, gospodina era în
săși brigada, în frunte cu Gheor- 
ghe M. Neagu.

Pe seară, tfnd megafoanele 
stației de amplificare trimit pînă 
departe, în Bărăgan, melodiile 
lor plăcute, cînd la apus cerul se 
transformă într-o imensă covată 
tie foc, Gheorghe M. Neagu, în 
fruntea brigăzii, pleca din stați
une spre gospodăria colectivă din 
Pogoanele.

mai corect ar fi să 
că brigada 
gospodăria

acasă. Ar fi mai co- 
i, întrucît toți bă

ieții sînt colectiviști sau fii al 
colectiviștilor de aci; Și majori
tatea lor lucrează „acasă" de mai 
multi ani, de cînd a luat ființă 
gospodăria. Numai doi — Vasi
le Cînjeu și Zaharia Ticea au lu
crat prin alte părți. Barem Vasile 
Cînjeu s-a obișnuit așa. De asta 
a cam strîmbat din nas cind i 
spus că va lucra în brigada 
Neagu.

— Mie nu-ml prea vine la 
cotea lă...

— Are să-ti vină, nu te teme.
— Nu-i nimic interesant tn as

ta ; să lucrezi mereu tn același 
loc I Nimic nu se schimbă, totu-i 
astăzi ca și ieri.

— Nu vorbi prostii.
Gheorghe M. Neagu 

nat brigada și a iscat
tema aceasta. Au

s-a
Iui

so-

Pe

și-a adu- 
o discuție 
vorbit ei

Tractoriști de ispravă

Nicolae Rădoi e tractorist de frunte șl cunoscut ca om de is 
prava de tovarășii săi de la S.M.T. „23 August", regiunea Con- 
stanța. Despre Vasile Novac însă, secretarul organizației U.T.M. 
și șeful său de brigadă toți știu că e un om necruțător și nu 
P°ate suferi lucrul de mîntuială. Colectiviștii din Dulcești, raio. 
nul Negru-Vodă, îl iubesc mult pentru lucrările de bună calitate 
pe care le.a făcut brigada sa în cei patru ani de cînd lucrează 
la ei.
, Vasile Novac în fotografia noastră reglînd plugul
lui Nicolae Rădoi. F

Foto: I. ȘERBU



Din nou despre pregătirea
de specialii at e

In articolul precedent "(din 
nr. 2413) ne-am ocupat de 

discipline. 
Și anu- 

trebuie să 
teoretic de 
inginer. ’ 
de impor- 
practică a

problema predării 
lor de specialitate 
me de măsurile care 
asigure un înalt nivel 
pregătire a viitorului

O problemă tot atît 
tantă este pregătirea r„____ _
viitorului inginer, realizarea încă 
de pe băncile școlii a legăturii 
strînse între viitorul specialist 
$i ramura industrială î.n care el 
va activa.

Mijlocul cel mal important 
pentru student de a lua contact 
nemijlocit cu realitățile indus
triale este practica in producție. 
Experiența muncii în institutul 
nostru arată că practica în pro
ducție trebuie sa urmărească 
două mari obiective.

în primul rînd este vorba de 
calificarea viitorului specialist în 
meseria muncitorilor pe care el 
îi va conduce ca inginer, 
respectiv obținerea de că
tre student în timpul practicii 
a carnetului de muncitor ca
lificat. Pentru un inginer de 
tip nou nu este admisibil 
nu poată conduce o mașină. 
9ă nu poată arăta practic 
muncitorilor cum trebuie să 
lucreze cu o instalație sau 
alta. In trecut au existat ingineri 
al căror rol în producție era acela 
de supraveghetor în slujba pa
tronului, sarcina lor fiind aceea 
de a asigura obținerea efortului 
maxim din partea muncitorilor în 
procesul de producție. Industria 
noastră spre deosebire de in
dustria din trecut, nu are nevoie 
de astfel de ingineri. Inginerul 
format în institutele noastre de 
învățămînt superior trebuie să 
fie un colaborator apropiat al 
muncitorilor, săJ poată ajuta la 
rezolvarea problemelor tehnice, 
astfel îneît, prin eforturile co
mune ale întregului colectiv de 
muncă să se obțină rezultate cît 
mai bune. Acest lucru se poate 
realiza numai atunci cînd ingi
nerul cunoaște efectiv și poate 
îndeplini oricînd munca celor pe 
care el îi conduce.

. La institutul nostru nu s-a reu
șit încă €ă se realizeze obținerea 
de către majoritatea studenților 
în timpul practicii a carnetului de 
muncitor calificat. Totuși, am a- 
vut realizări în această direcție. 
Astfel, un grup de studenți aflat 
în practică la schela Moinești a 
săpat o sondă. Este vorba de un 
grup de studenți utemiști care 
lucrînd în trei schimburi au în
deplinit rînd pe rînd diferitele 
funcții cerute de această opera
ție. De asemenea, studenții de la. 
Facultatea de utilaj capătă caii- 
ficarea practică în atelierul-școa- 
lă al institutului, cu toate că ‘uti
lajul cu care este înzestrat ate- 
lierul-școală nu corespunde nive
lului actual al tehnicii.

Credem că ar fi necesară lua
rea unor măsuri de către Minis
terul Invățămîntului în sensul 
obligativității pentru student de 
a-și însuși rînd pe rînd meseriile 
muncitorilor din specialitatea sa 
industrială.

Un al doilea obiectiv, tot atît 
de important de urmărit în desfă
șurarea practicii trebuie să fie 
acela al realizării unei strînse le
gături între materialul teoretic 
predat la cursuri și activitatea 
concretă din industrie.

Studenții din anii superiori 
care au studiat cursurile de spe
cialitate trebuie să efectueze în 
timpul practicii aplicații indivi
duale. Ei trebuie deci să pri
mească teme individuale care 
să se refere la determinarea In 
instalații! a Unor caracteristici 
legate de materialul teoretic pre
dat la curs. De exemplu, studen
ții anului IV al Facultății de teh
nologie, după ce au studiat în 
prealabil instalația unde au fost

de prof. Ing. 
Sergiu Rațeev

Institutului de petrol 
gaze-București

rectorul
Și

primesc teme indivi- 
se referă la măsuri ex.

(Urmare din pag. l-a)

repartizați 
duale care 
perimentale pentru determinarea 
performanțelor diferitelor aparate 
ale instalației ca de .pildă': mă
surarea coeficientului de trans
misie a căldurii al unui schimbă, 
tor de căldură, determinarea 
coeficienților de recalculare a in
stalației de crăcare termică etc. 
In acest fel materialul predat la 
curs nu rămîne un material ab
stract, ci studenții capătă cunoș
tințele necesare pentru a le putea 
folosi practic în instalații.

Aceste teme individuale 
date studenților de către 
tenții care conduc practica.

sînt 
ÎSÎS-
Con-

-stuXeuib

ților, de a le dezvolta pasiunea 
adevărată pentru cercetarea știin
țifică, a le dezvolta spiritul de 
apreciere justă și autocritică a 
realizărilor propriu-zise, aceste 
cadre didactice educă pe student 
în spiritul superficialității și în- 
gîmfării.

Consider că. a astfel de atitu
dine este tot atît de dăunătoare 
ca și aceea a dezinteresului și a 
lipsei de sprijin acordat tinere
tului în activitatea de cercetare 
manifestată de alte cadre didac
tice.

In sfîrșit, un alt aspect al pre
gătirii de specialitate a studen
tului se referă la proiectul de di
plomă. Spre deosebire de proiec
tul de an care are rolul de a în
văța pe student să rezolve pro
blemele complexe de proiectare 
cu ajutorul cunoștințelor teoretice 
căpătate la curs și să re
zolve practic probleme cu ca
racter mai restrîns, proiectele de

PROFILUL 
Ml VIITORULUI

SPECIALIST
comitent, aceștia dau îndrumări
le necesare și dacă este -necesar 
participă chiar în mod activ ală
turi de studenți la efectuarea 
măsurătorilor.

Aceste cunoștințe căpătate de 
studenți în cursul practicii în 
producție sînt deosebit de folosi
toare la întocmirea proiectelor 
de diplomă în acele cazuri cînd 
studenții capătă teme mai largi 
de analiză tehnologică a unor in
stalații întregi, ca proiectarea 
măsurilor de îmbunătățire a func
ționării acestor instalații. Munca 
studentului își capătă de multe 
ori valorificarea industrială in- 
trucît multe din proiectele de di- 

care se refereau Ia îmbu
nătățirea funcționării tehnologice 
a instalațiilor au fost folosite de 
institutele de proiectări și de Mi
nisterul Industriei Petrolului ca 
material orientativ în munca de 
îmbunătățire a activității indus
triei.

Acest fel de a înțelege practica 
necesită o bună calificare teoreti
că a studenților și face necesară 
prezența unui conferențiar sau 
profesor care să coordoneze In 
centrul industrial respectiv mun
ca conducătorilor practicii.

In altă ordine de idei, legătura 
cu proele«oe:e de viitor gle in- 
dustr.ei pvec-ure și rcis'-rafea *- 
nor p-oOHMe actuale treWfe să 
constitaie esernuhil in tematica 
cercurilor științifice studențești 
de la disciplinele de specialitate. 
Astfel, unul din cercurile științi
fice studențești din Institutul 
nostru cercetează obțmera elec- 
IroHUcâ a iodului și bromului din 
apele de sonde sau din apele de 
la instalațiile de desalinare din 
rafinării pe o cale simplă și ief
tină. Această temă este importan
tă pentru țara noastră deoarece 
în prezent iodul 41 bromul se im
portă. In trecut, s-a realizat la 
Boldești extragerea iodului din 
apele de sondă folosindu.se însă 
o metodă greoaie și costisitoare, 
azi părăsită.

în activitatea cercurilor știin
țifice există însă și lipsuri. Pe 
lingă faptul că nu toți studen
ții care se înscriu în cerc desfă
șoară o activitate continuă și 
destul de consistentă pentru a 
putea duce la bun sfîrșit tema a- 
leasă — lipsa care se datorește 
uneori și supraîncărcării studen
ților — există și lipsuri în felul 
cum este condusă activitatea 
cercurilor științifice.

De multe ori, cadrele didactice 
fac greșeala de a supraestima în 
mod voit realizările efectuate în 1 
cerc pentru a pune în evidență 1 
meritele personale. In loc de a ' 
dezvolta Și stimula munca mo. 1 
destă și conștiincioasă a studen- 1

r

o economie de 8—10 
valoarea totală a con- 
și scurtarea duratei de

M. Schwartz și ,M. 
autorii proiectului, au

beton ușor
unui etaj, două rînduri 
de panouri din duralu- 
miniu, la distanță con
stantă. Ele formează 
astfel un cofraj de 
mari dimensiuni, în 
care se toarnă, pe dea
supra, betonul pereți
lor. După 16 ore se 
desfac panourile, care 
pot fi imediat între
buințate la o altă con
strucție similară. Se e- 
xecută apoi și planșeul 
dintre etaje, după me
todele obișnuite.
In fotografia noastră 

se pot vedea cele două 
rînduri de panouri ale 
cofrajului, distanțate 
prin piese de beton 
(de felul celor depozi-

bil consumul de muncă și de ma
teriale pentru tencuială.

Se apreciază că noul procedeu 
va asigura 
la sută din 
strucției ca 
execuție.

Inginerii
Butculescu, ____  _________
condus lucrările de experimentare 
care au avut loc la începutul a- 
cestei luni. Pe baza rezultatelor 
bune obținute, s-a hotărît urgen
tarea confecționării primului set 
complect de panouri din duralu- 
miniu, care va putea fi refolosit 
de cca. 400 de ori. Se prevede ca 
primele locuințe din beton ușor 
monolit să se execute în acest an 
la București, Orașul Stalin și în 
regiunea Constanța.

TINERII
ne seziseaza...

Către redacția ziarului „Scînteia tineretului*.
De curînd cititorii Bibliotecii centrale a Capitalei din strada 

Batiște nr. 15 au aflat cu regret că secțiunea culturală a Sta. 
tului popular al Capitalei a hotărit transformarea Bibliotecii 
centrale în bibliotecă populară de cartier și mutarea ei într-un 
local necorespunzător. Această știre a fost surprinzătoare șl 
neplăcută. Biblioteca centrală a Capitalei, dotată în prezent cu 
un fond de peste 110.000 cărți, funcționează din anul 1934, deve
nind după 23 august 1944 o bibliotecă cu caracter de masă. 
Poziția geografică a bibliotecii (învecinată cu nțulte școli șl in
stitute de învățămînt superior) și patrimoniul ei bogat și com
plect de manuale, tratate, cursuri o fac deosebit de prețioasă. 
pentru tineretul studios, contribuind totodată la descongestio
narea bibliotecilor de specialitate. Ținînd seama de aceste con
siderente, ne exprimăm dezaprobarea față de mutarea și trans
formarea ei într-o bibliotecă populară. Aceasta1 ar produce mul
te neajunsuri celor 10.000 de cititori

DUMITRU HOLBAN 
student, Institutul de construcții 

GHERGHINA VOICU 
învățătoare

(urmează un număr de

despre multe. S-a văzut, de pildă, 
cum în anii trecuți brigada avea 
numai un fel de tractoare — 
I.A.R.-uri. Se întîmpla să se 1- 
vească unele lucrări pe care cu 
tractoarele astea nu le poți face. 
Din primăvara asta s.au primit 
și alte tipuri de tractoare, cu care 
vor putea face orice fel de lu
crări vor fi necesare. Tot din 
discuția lor a reieșit că se merge 
pe linia permanentizării brigăzii 
nu numai tn sensul de a lucra 
campanii de-a rîndul în același 
loc, ci în sensul de a nu mai 
duce mașinile în stațiune tot 
timpul anului.

Apoi, permanentizarea brigăzi
lor presupune ca tractoarele să 
fie mai puțin dirijate de stațiune 
și mai mult de șeful de brigadă. 
De altfel, pici nu ar putea sta
țiunea să indice ce și cînd tre
buie să facă'cutăre sau cutare 
mașină. Ca atare, planul de lu
cru al brigăzii trebuie axat nu- 
maidecît pe planul de muncă al 
gospodăriei! Așa s-a și procedat, 
în cazul brigăzii lui Gheorghe 
M. Neagu. Tractoarele din briga
da sa au de făcut, în primăvara 
aceasta, 487 de hantri. Neagu a 
stabilit cu Radu Ifrim, președin
tele gospodăriei colective, progra
mul de lucru al tuturor tractoa
relor. Gospodăria, cu atelajele 
sale, poate grăpa 57 hectare cu 
semănături de toamnă, poate se
măna 350 de hectare din campa. 
nia asta și poate împrăștia 80 
tone îngrășăminte pe cimp. Trac-

toarelor le rămîne să are, să se
mene, să grăpeze și să desțele
nească o suprafață de teren care 
acoperă 342 hantri din planul

diplomă au scopul de a ve
rifica capacitatea studentu
lui de a rezolva în mod cri. 
tic problemele practice corn 
plexe ridicate de industrie. 
Tematica proiectelor de di
plomă trebuie să se refere a- 
t.ît la rezolvarea unor pro
bleme de actualitate ime
diată cum ar fi îmbunată, 

țirea funcționării unor utilaje, 
instalații sau chiar secții pro
ductive, cît și la problemele de 
perspectivă, ca de pildă proiecta, 
rea unor instalații de tip nou, 
neexistente încă în țară.

Proiectele de diplomă comportă 
o mare răspundere din partea 
conducătorului de proiect. Fără a 
frtna inițiativa studentului și 
fără ca ajutorul acordat să se 
transforme într-o dădăceală, con
ducătorul proiectului trebuie să 
se ocupe totuși tn mod coniinuu i 
de absolventul al cărui proiect îl I 
conduce.

In institutul nostru studenții 
primesc tema desfășurată a pro
iectului care cuprinde toate indi
cațiile necesare : desfășurarea lu
crării pe capitole, materialul gra
fic ce trebuie întocmit, tematica 
practicii de diplomă și graficul 
de lucru.

Studenții primesc in timpul 
proiectului de diplomă consultații 
periodice în cadrul cărora ei dis
cută cu conducătorul și consul
tanții acele probleme pp care nu 
le pot rezolva singuri. Natura a- 
cestor consultații diferă bineînțe
les de Ia student Ia student. Unii 
studenți bine pregătiți reușesc 
să-și rezol ve tecueie ca ue suaiăr 
Utc de cocsc tațu, «Sora fe esre

*rxâor sex:
Laâ. Mă«ri ia care staces-... a 
reziliat fa asod iodrridaal tenta 
proiectuhri este oglindită in rele- 
râtul pe care conducătorul îl 
face după terminarea proiectului, 
astfel incit comisia examenului 
de stat în fața căreia se susține 
proiectul, apreciază rezultatele 
tinlnd seama nu numai de corec
titudinea soluțiilor tehnice și e- 
conomice. dar și de măsura în 
care studentul a rezolvat indivi
dual problemele.

Din propria noastră experiență 
considerăm recomandabil ea in
stitutele tehnice de învățămint 
superior să organizeze permanent 
expoziții de proiecte de diplome 
pentru a da posibilitatea unui 
larg schimb de experiență.

Socotesc cu aceasta terminată 
expunerea principalelor aspecte 
privind pregătirea de specialitate 
a studentului urmînd ca tn arti
colul viitor să ne ocupăm de pre
darea disciplinelor tehnice gene
rale și de legătura acestora cu 
disciplinele de specialitate.

Din străbuni a rămas obiceiul 
așa: casa se construiește din că
rămidă ; Iar dacă aceasta este 
mai mare, cu multe etaje, se 
toarnă fundație și stîlpi de beton 
în cofraje de lemn. Este o po
veste veche pe care orice construc
tor o știe. Dar iată că și In dome
niul acesta au intervenit schimbări 
radicale.

Institutul de cercetări științifice 
pentru construcții și Institutul de 
proiectare a construcțiilor tip au 
realizat recent proiectul experi
mental al unor clădiri de locuit 
ce se execută după o tehnologie 
cu totul nouă in țara noastră.

Pe fundația unei astfel de clă
diri se montează, pe înălțimea

tate în primul plan) ce au rolul 
de a proteja butoanele de fixare; 
aceste piese rămin înglobate în 
masa peretelui. Rama de scînduri 
ce se vede pe panoul interior al 
peretelui din față servește la pă
strarea golului pentru ușă în timp 
ce se toarnă betonul; în același 
mod se obțin și golurile pentru 
ferestre.

Betonul folosit fiind preparat cu 
zgură expandată (un material po
ri s, mai ușor decît apa), zidul 
cbtinut este mai bun izolant ter- 
mic decît cel din cărămidă. In 
plus, suprafața sa este atît de ne
tedă (datorită tipului de cofraj fo
losit) incit se reduce considera-

f Cîteva noutăți > 
îdin industria ușoară)

..,

I
I

ar

Capricii în loc de principii
— Spui că nu cîștigă bine. Ce 

să le f«c? Pe frații a^tia doi ii 
■ntre r-eren. Niciodată nu $‘iu 

eae-i Ștefan și care Milorand.
Ce legătură avea aceasta cu 

salarttu '• E ca și cum mi-ar fl 
sțaa: aveau pantalonii tn dungi 
s «apea de aceeași culoare

— Și-apoi — continuă maiș
tri — ce nevoie au tinerii de a- 

bani?
Dar acestea slnt criteriile 

>rxării? Ce lege spune că 
—uhii să se 
■se chestiuni

(U-rjnare din pag. l-a)

al ei.
MARIA CIRSTEA 

muncitoare — studentă 
ADAM MARIN 

mecanic I.R.A. nr. 8 
semnături)85

...Asupra unei hotărîri pripite
Această scrisoare va trezi tn 

memoria multor cititori amintirea 
anilor cînd, pășind pragul clă
dirii modeste, cu un singur etaj, 
din strada Batiște nr. 15, au fă
cut prima cunoștință cu Mollier, 
Gorki, Shakespeare sau Caragia- 
le. Unii au răsfoit monografiile 
fi studiile despre viafa orașului 
București și ale altor orașe, alții 
ansamblul vast de lucrări enci
clopedice tn mai multe limbi, co
lecțiile rare de istorie, cursurile 
și tratatele științifice, miile de 
volume cu literatură ideologică, 
literatură beletristică (tn mai 
multe limbi) sau revistele ți pu
blicațiile vechi ca : „Literatorul". 
„Convorbiri literare", „Viafa Ro- 
minească", „Magazin Istoric pen
tru Dacia", „Moftul Romtn", etc. 
Este cunoscut, de asemenea, ro
lul jucat de această bibliotecă tn 
calitate de for conducător și de 
îndrumare metodică a celor 36 
de biblioteci populare din Capi
tală, fiind un adevărat laborator 
de experimentare a muncii cu 
cartea. Dezvoltarea impetuoasă 
a Bibliotecii centrale a Capitalei 
tn anii regimului democrat-popu
lar o aflăm comparind cîteva ci
fre: tn anul 1936 biblioteca dis
punea de 5-6000 volume și înre
gistra anual o frecventă de 1000 
cititori. In anul 1956, fondul bi
bliotecii număra peste 110.000 
volume inventariate, realizind o 
frecvență anuală de peste 95.000 
cititori (dintre care peste 95 la 
sută slnt tineri).

Chiar dacă cifrele slnt destul 
de elocvente, se impune totuși să 
ne oprim asupra lor și să discu
tăm cîteva consecințe firești. 
Creșterea In ritm rapid a fondu. 
lui de cttrti și a numărului de 
cititoei a creat necesitatea mută
rii Bibliotecii centrale intr-un to
cai corespunzător. La 1 septem
brie 1956, recunoscind sarcinile 
sporite ale bibliotecii, Sfatul 
popular al Capitalei li atribuie o 
clădire spațioasă aloclnd pentru 
renovările cuvenite un fond de 
700.000 lei. Și curios, extrem de

curios, Biblioteca centrală nu 
numai că nu s.a mutai In noul 
local, dar peste 5 luni, tot Sfatul 
popular al Capitalei li hărăzește 
o altă soartă: transformarea ei 
tn bibliotecă populară de cartier 
și mutarea Intr-un local mai mic 
decit cel din strada Batiște.

Motivele: (așa cum ne-au fost 
explicate de too. V. Ungureanu, 
directorul seefiunii culturale a 
Sfatului popular al Capita, 
lei) „Biblioteca centrală a 
avut o activitate scăzută in ceea 
ce privește îndrumarea metodică 
a bibliotecilor populare șl trans
formarea ei s-a făcut cu asenti
mentul Ministerului Culturii.

it
Din păcate, tovarășul V. Un. 

gureanu .a uitat" să adauge că 
secțiunea culturală nu a asigu
rat bibliotecii condiții materiale 
opttme: local, personal calificat, 
îndrumare atentă șl permanentă. 
Ar mai fi putut arăta că nu oda
tă seefiunea culturală a folosi! 
abU2iv pe bibliotecari tn diferite 
munci ce nu aveau nimic comun 
cu calificarea lor și că luni de 
zile biblioteca a funcționat fără 
director etc. etc.

Cit privește „acoperirea" mi
nisterială a tov. Ungureanu tre
buie să precizăm că Ministerul 
Culturii nu a aprobai niciodată 
noul profil al bibliotecii, Dimpotri.. 
vă ministerul de resort a atras a- 
tenția seefiunii culturale a S.P.C. 
că transformarea Bibliotecii cen
trale In bibliotecă populară con. 
travine prevederilor H.C.M. 1542/ 
1951.

Deoarece transformarea Biblio
tecii centrale, cu un fond de cărți 
unitar constituit și cu o activita
te rodnică,. intr.o bibliotecă 
populară de cartier ar aduce se
rioase prejudicii unei instituții cu 
o veche tradiție culturală, spe
răm că sfatul popular al Capita, 
let tși va însuși critica maselor 
de cititori și va reveni asupra 
unei hotărlri insuficient ginaită.

D. PAUL

j Institutul de cercetări textile 
fa pus la punct producerea pe 
f scară industrială a unei serii 
[ de noi sortimente căutate de 
(cumpărători. Astfel, sub îndru- 
' marea institutului, s-a pus la 
[ punct procesul tehnologic de 
f finisare a tricoturilor, imitație 
î de piele de căprioară. Noul 
(produs destinat confecționării 
(de mănuși și articole de sport, 
(va putea înlocui cu succes ma- 
j terialeie provenite din import, 
f Pe mașinile de tricotat exis- 
j tente în sectorul industrial, se 
(va putea asigura tricotarea unei 
f cantități echivalente cu aproxi- 
[ mativ 24.000 perechi mănuși.
( De asemenea, la fabrica din 
(Buhuși, institutul a pus la 
j punct un procedeu pentru a- 
(daptarea unor utilaje în vede- 
(rea realizării de țesături neșifo- 
(nabile, calitate apreciată la 
(unele produse textile. Producția 
(industrială este prevăzută sa 
înceapă de la începutul lui 

’ martie.
La Institutul 

Pielărie a fost 
crare privind tehnologia de 
fabricare a cauciucului micro- 
poros, cu greutate specifică 

* mica.

de Cercetare 
avizată o lu-sînt ComLnii. pri

de lucru ce cores- 
r_  _______ lor, cîș’-igă lunar
între 550—650 let Ben ea Floriei, 
Bot^ros Nieolaa; slut dteva nu
me.

Am cerat părerea $i altor oa
meni. Controlorul Siokskjy a 
spus lucruri noi despre iceastă 
situație.

— E adevărat ca sim comeziz 
cu serii mari unde poți mrodace 
cuțite fasonate special csspop- 
tive și evldeir cștîfB' să fie 
aiare Cred eâ rinern aostn ■■ 
caaâtă aartei cosăsceris •ee- 
tirl se De ce-4
.V mea fi wi 
anss-toe sîhh 
cred șâ alta cac 
râs» — nu fae 
astfel de «venin 
recunoscut — exis 
practică: nu repanizeaaâ ecrări 
mari și importa me decît crcr 
care le-au mai hacrat. De ce ***** 
bată capul un marsrra ca t'virai 
X. sâ-î explice tehnokîg'a ruam»* 
zii Și să aibă apoi easoț:: că poa* 
te râm ine cu planul la urxâ. 
cad știe că strungarul Y a sa. 
lucrat comanda și deci a-are ne
voie de aid o explicație ?

Așadar. Jucrurtle părea» a fl 
mai limpezi ca la încep-: Se vă
dea existența unei manifestări de 
neîncredere fața de tineri, unei 
lipse de atenție față de ei

rate ori chestiunea 
de producție, am ceri 
conducerii secției. Iutii

trei ani cum 
mind comenzi 
pun calificării

ser
4

■ și au ăe

sa
la 

fină 
SO-

ficarea lucră.

•i

a a aiăs-
carv Ma 
zi La ase 
□erscriaxu 

ar fi g

’ L I«- 
ini cc secretarul eonrretuhii 

__ care ridicase de nenumă-
!fl ședințele 

cerat părerea 
_di ne-a vor

bit maistrul care eri atunci de 
serviciu. tov. Fate an A îoat o 
greșeai! a mea — de tact — ca 
am pornit discuția direct asupra 
lipsurilor Ara primit dteva răs
punsuri-

t
*

1

i

250 de ani de la nașterea lui Carlo Goldoni

La aniversarea 
unui mare scriitor realist

Acum 250 de ani, în februarie
brigăzii. Restul de 145 hantri, re- 1 1707, se năștea în orașul Veneția, 
prezintă contractul încheiat cu ' cel mai de seamă comedio- 
întovărășirea agricolă „Viață ' 'graf italian, Carlo Goldoni. El 
Nouă“, din aceeași localitate.

— Tu, Vasile — a încheiat u- ’

da Alexandru Bălăci
mai de seamă comedio;

<'aparținea unei înstărite fami- 
*'lii burgheze care i a oferit po.— iu, va*ne — a mciinai u- - ----- -

nul dintre ei discuția — trebuie 1 sibilitatea unor studii superioare, 
.............. gospodăria să Jd ar mai cu seamă putința de_ a-și 

odată ca 1 satisface pasiunea de a călători, 
fwînr <ie fcare nu-1 va părăsi niciodată, 

. ,. pînă la moartea sa, tn vîrtejul
mai vorbi ireyOiuțîonar de la Paris din 1793. 

jDupă îndelungate peregrinări in 
'I Jtalia, Carlo Goldoni se va sta-

să ajuți dublu
scoată recolte mări; 
tractorist și odată ca fecior de 
colectivist. Așa că nu i__
degeaba.

Dacă argumentele acestea, ori 
alte motive l-au determinat pe

; care nu-1' va părăsi niciodată, 

' (revoluționar de Ta Paris din 1793-

uivuvv. l-au. UL.LV.miuu,

Vasile Cînjeu să rătnînă în bri- ™ra
gada lui. Gheorghe M. Neagu 
n-am de unde să știu. Fapt este 
că, în seara plecării, Vasile Cîn- 
jeu încheia, cu K. D.-ul său. co- 
lbana brigăzii. ;

(bili la Veneția în 1748. dar nu 
profesa avocatura pen- 
fusese diplomat, ci ca 

(Scriitor angajat al companiei 
(Teatrale Medebac. Peste ani, in 
,1760, avea să părăsească Italia, 
ipentru a se fixa la Paris. Este 
limpede că în asemenea călătorii 

__ 1 ____  ” " j' "1 
ivină In relații cu reprezentanții 

r mai variate straturi sociale.

(ia avut, nenumărate prilejuri să

A doua zi nu s-a putut ara i^'ina
pînă spre amiază. Noaptea ilc®,or _ , ...
căzuse o bură de ploaie, i'sa cunoască cele mai diverse con- 

dimineața venise cu pîolă. Abia ( ’̂.tn de existența. Atentul obser- 
la prinz soarele a ieșit victorios riyat°r a puțuț . sa'.V . for.mez.e 
•• • limpezit iar i»mense provizii de siluete, tipuri.

Muevrgue m. Împreună 1'situatii, întîmplări tragice sau
cu voinicii săi, a pus plugurile în «'conuce. desprinse din viața ade- 

llvarata. Așa cum o declara sin- 
Jgur, „i
(ieste caracterizat de 
i'robust, reflex direct 
' reia îi aparținea și 
jatnnci în deplină 
i iDe altfel cele trei 

i'Memoriilor sale, care narează cu 
fidelitate și vervă viața scriito- 

' irului, sînt mărturia clară a a- 
Jcestui optimism, a unui echilibru

din nouri, zarea s-a 
Gheorghe M. Neagu,

brazdă.

Erată
In ziarul nostru nr. 2.428 din 

24 februarie, în articolul „O ac. 
țiune tinerească", în loc de Corn 
binatul chimic nr. 1 se va citi, X' 
în r.-x r n rrrn f 1i1 O 3 ci sillî com Aîn paragraful 2, 3, și sub sem 
natura Combinatul Chimic „I. V. 
Stalin'*.

sau

.inapt tragicului", Goldoni
----- j, un optimism 

al clasei că- 
care se afla 

ascensiune, 
volume ale

stabil, generat de o concepție 
realistă despre viață și lume.

In aproape 40 de ani de activi
tate dramatică, GoMoni a scris 
peste 200 de lucrări teatrale im
portante, dintre care 149 co
medii, cuprinzind in ediția inte
grală zeci și zeci de volume.

Dar Goldoni este mai cu sea
mă remarcabil prin reforma tea
trală pe care a întreprins-o cu 
pasiune și apropiere de arta rea
listă. Pină la ei, teatrul italian 
era reprezentat prin așa- numita 
Commedia dell'Arte un gen de re. 
prezentare in care mi există text 
scris, ci actorii, specializați pe 
roluri anumite, improvizau. Gol
doni și-a dat seama de tot con
venționalul acestei formule tea
trale, și a considerat că reali
tatea contemporană este mai va. 
riată, mai bogată, mai complexă, 
decît cele cîteva cazuri și situa
ții, decît 
puse în 
dell'Arte.

cele 5—8 roluri fixe, 
scenă de Commedia 

__ ____  Cunoscînd de aproape
realitatea și viața el îndrăznește 
să reformeze teatrul, să opună 
ficțiunii scenice — adevărul, con
venționalului — viața, artificia
lului — natura. Faimoasele roluri 
fixe ale Commediei dell'Arte (așa 
numitele măști — îndrăgostitul, 
negustorul, soldatul lăudăros etc.) 
sînt înlocuite prin caractere. O- 
ferind text scris actorilor care 
pînă atunci nu făceau altceva 
decît să repete, să r.epete mereu 
același rol fix, Goldoni sparge o

TIRGUL INTERNATIONAL 
de la Leipzig 

Luni la amiază a avut loc la 
sediul secției comerciale a Am
basade Republicii Democrate 
Germane la București o confe- 
-r.j de presă, cu care prilej ata- 
șataț comercial al R.D. Germane. 
Franz Sande* a feciț declarații 
ziariștilor nxnaii ta fegărură cu 
apropiata deachidere a Tîrgului 
internațional de primăvară de la 
Leipzig.

La tradiționalul tirg organizat 
intre 3 și 14 martie, și-au anun
ța*- participarea 40 de tari și un 
aure număr de vizitatori din 
peste 50 de Uri

Dtroă cum s-a mai anunțat, 
Rominia va participa la acest 
îirg cu un birou tehnic cemer- 
eiaL urmând ca la 
naț’cna’ de toamnă 
să participe cu un 
priu.

Tîrgul inter 
de la Leipzig 
pavilion pro-

(Agerpres)

ra-rutină seculară, diversificînd. 
mificînd comedia după exemplul 
însuși al vieții.

In comedia goldoniană pătrund 
toți reprezentanții societății con
temporane scriitorului. Tipurile 
abstracte sînt înlocuite de tipuri 
smulse realității. Măștile schema
tice, caracterizate printr-o singură 
trăsătură sînt acum oameni com
plecși. Comediile lui Goldoni, ca 
și viața, reflectă toate mediile. 
Comediograful italian ne face să 
pătrundem în incintele cele mai 
variate: tn cafenea, în palatul 
aristocratului, în casa țesătoru
lui de mătase, tn a meșteșuga
rului, în atelier, în han, în tran
șee, în teatru, în palatul justiției 
etc. Ca și tn viața de toate zi
lele, în comediile lui Goldoni 
găsim evenimentele și caracterele 
în interdependență — tragicul și 
comicul se ating, de asemenea rt- 
sul și plînsul. Nu există ziduri de 
despărțire între elemente, scheme.

Comedia goldoniană amestecă 
genurile — nu este numai co
medie de intrigă, de caracter sau 
de moravuri. Ea este complexă 
și multilaterală. Scriitorul italian 
lăudat de Voltaire că eliberase 
Italia de Arlechini, declara (și 
formula sintetizează minunat în
treaga sa artă literară) : „toată 
aplicațiunea mea a fost să nu al
terez (să nu falsific) natura 
(din non guastar natura) în 
elaborarea pieselor mele“. Na-. 
tura este declarată în felul acesta 
modelul și izvorul bogat al scrii
torului. Comedia goldoniană este 
în felul acesta acea „oglindă 
plimbată de-a lungul drumului"

Pentru conducerea concretă

I
(Urmare din pag. l-a) 

muncit

Dumitru Ciobanu; absolvent al 
unei școli profesionale, răspunde 

tn uzinele și in- școlile profesionale, etc. NoiIau . „ ____ . __ „„
) stituțiile din oraș. Ei sînt cunoscuți n-am putea cunoaște și interveni 
4 Si au prieteni printre tinerii munci- ]a timp în rezolvarea diverselor 
ă tori și funcționari, cunosc viața și probleme care se ivesc în organi-' u----- 1.--------------- ....--------------- de baz& dacă nu ne-am 

sprijini pe un larg activ nesala
riat. Nu de mult comitetul oră
șenesc a selecționat un număr de 
48 utemiști cu experiență pe care 
i-a împuternicit să muncească ca 
activiști nesalariați. Deși noi avem 
încă mult de muncit cu ei pentru 
a le dezvolta inițiativa și deprin
derea de a se descurca cu ușurin
ță în muncă, pe teren, totuși ei 
aduc o mare contribuție la îndru-

/ dezvoltarea orașului, cunosc pro-
| blemele economice și politice ca- 
{ re-i preocupă pe tineri. De acest 
| lucru, precum și de specialitatea 
i pe care o au, am ținut noi seama 
l la repartizarea lor în muncă. Așa 
î de exemplu, tov. Pavel Groza, fost 

frezor la uzinele „Iosif Rangheț*4, 
î instruiește o parte a organizații- 
| lor de bază din industria grea;

rilor și a comerțului, burghezia , FăsP™d« de orgamzațra UJM. de 
ducea aceeași viată . fastUii > rTWk £'

aduc o mare contribuție la îndru- 
, -f1 marea organizațiilor de bază. Așa 

1 Stoica loan

rtvnind la titlurile nobililor, go-( 
nind după distracții facile, risi ( 
pind cu dezinvoltură și ostenta ( 
ție banii, caracteristică fundamen . 
tală a parw./.;L.M«*— L 
Goldoni a privit cu i 
mica burghezie pe care 
zează neguțătorul Pantalone, cin-l 
stit, apărător al familiei, împo-< 
triva destrăbălării și corupției aJ 
ristocratice. <

Dar în oglinda uriașă a teatru-] 
lui goldonian se reflectă și lu-\

aceia care rămineau pînă a- 
tunci în afara operelor literare, 
pătrund pe scena artei, sub re
flectoare, prin comedia goldo
niană. Lumea aceasta este opu-. 
să diametral aristocrației și bur
gheziei înstărite, formează cu ea’ 
un strident și puternic contrast] 
Goldoni a privit-o cu mare dra-J 
goste și a reprezentat-o fidel] 
aducînd uneori pentru aceasta în] 
replicile personajelor din acest 
mediu chiar și vorbirea dialec
tală. El a scris de altfel în între
gime in dialect unele comedii cum 
ar fi Ie Baruffe Chiozzotte a că- 

u.w.vw, .. rei artă realistă avea să se bucure
dieîndu-se cu violență împotriva de o înaltă apreciere din partea lui( 
privilegiului de sînge și subli- Goethe : „Strigătele- răspicate ale( 
niind adevărata nobleță dată de oamenilor în plină bucurie sau( 
merite. îndeosebi Goldoni a de- ciudă, bruschețea lor, 
nunțat cu multă vervă așa nu- veselia, manierele lor 
mita modă a Cîcisbeilor, a ca- tql este redat^ într-un 
valerilor servenți. Nu exista o fe- gistral... formînd un 
m-eie nobilă și măritată care să un realism profund. 
nu aibă un număr de ado- Comedia goldoniană 
ratori care o însoțeau peste tot, dică cert de la arta realistă. Des-( 
de dimineață pînă noaptea, ca văluind în mod veridic descomj 
suspinători oficiali, sorbindu-i cu- punerea claselor privilegiate, ea( 
vintele, îndeplinindu-i toate do- constituie un protest și în același 
rințele, fie ele oricît de excentrice, timp un manifest de încredere^ 
Nu prea deosebită de nobilime în valorile populare care în cu-j 
în tarele ei era și burghezia îna- rînd aveau să deslănțuiască tu-i 
vuțită, pe care Goldoni o biciuieș- multurile din 1789. j

despre care avea să vorbească 
peste ani. un alt mare realist, 
scriitorul francez Stendhal.

în oglinda operei lui Carlo 
Goldoni se reflectă profund în
treaga Italie contemporană lui și 
în primul rînd Veneția, cu viața 
ei bogată, tumultuoasă.

De pe poziția unui scriitor re; 
prezentant al burgheziei, a cărei 
mișcare de emancipare avea să 
culmineze în curind tn revoluția 
franceză. Goldoni atacă aristo. 
crația. Ca nimeni aitcl a sur
prins marele realist italian pro
cesul acestei clase în descompu
nere, care — redusă la mari lip
suri in urma destrămării relații
lor de producție feudale și dez
voltării capitalismului — trăiește 
prost, vînzîndu.și titlurile nobili
tare, avînd raporturi venale cu 
marea burghezie din ce în ce 
mai bogată. Goldoni a demas
cat în adîncime viciile acestei a- 
ristocrații orgolioase, vanitoase, 
incorecte, lipsită de scrupule, ri

a ajutat comitetul U.T.M. să re
zolve problema clubului (era tran
sformat tn depozit și tinerii n-a
veau unde să-și petreacă timpul, . .. j . (
de alegeri a noului comitet. Mai 
ut fi dați ca exemplu tov. Gh. 

•fora, Ivan Cismas și alțl activiști 
nesalariați care ajută concret or
ganizațiile de bază, informează o- 
perativ și cer ajutorul comitetu
lui orășenesc atunci etnd tntîmpt- 
nă greutăți.

sracier.suca lunoarneri «> »-i \ • x x» * jeenitismului. ^himbl;

! o sinteti-t1 Bo1

bonomia,! 
libere, to-( 
mod nia . 
tablou de

se reven-f

organi- 
aspecte 
aceastăfoarte variate. Tot de_____

. problemă ține și instruirea secreta* 
’ V rilor U.T.M. și folosirea activului 

! | U.T.M., micșorarea numărului 
. P de ședințe și înlăturarea formalis- 
{ mului din conținutul lor, și multe 
raitele. Noi le cunoaștem. In unele 
? direcții mai avem lipsuri, dar ne 
f străduim să le lichidăm. Fără în- 
r doială, noi sîntem Conștienți că 
[ mai avem multe de făcut pentru 
? îmbunătățirea muncii noastre în 
1 această direcție.
, Urmează însă acum cîteva âcți- 
( uni mari care ne obligă să ne în- 
(dreptăm atenția către fiecare or- 

J ganizație de bază, mare ori mică. • 
. Ne aflăm în plină desfășurare a 
alegerilor organelor locale ale

( U.T.M. cînd în fiecare organizație 
( trebuie să aibă loc un proces de 
, activizare, de ridicare la muncă 
, concretă a tuturor utemiștilor. 
, Trebuie să mobilizăm tineretul 
, din orașul nostru pentru a întîm- 
pina cu realizări cît mai de sea
mă, așa cum se cuvine, Festivalul 
Mondial al tineretului de lâ Mos
cova. Și sarcina noastră principa
lă, cea mai importantă din toate, 
este să facem din fiecare ute- 
mist și tînăr un militant activ 
pentru înfăptuirea politicii parti
dului nostru.

folosindu.se


Lărgirea și întărirea ■ ■

condiție obligatorie a oricărui succes
Declarația conducerii P. C. Italian

ROMA (Agerpres). —
După cum s-a anunțat Congre
sul Partidului Socialist Italian 
care a avut loc recent a exami
nat problema unificării partidu
lui socialist cu partidul social 
democrat în frunte cu Saragat. 
In legătură cu lucrările Congre
sului și cu hotărîrile lui, con
ducerea Partidului Comunist Ita
lian a publicat o declarație în 
care se spune :

După cum se știe, Congresul 
partidului socialist a aprobat în 
unanimitate o rezoluție în care, 
reafirmînd caracterul democra
tic, de clasă și internaționalist 
al partidului, a expus principiile 
și cerințele care pot fi conside
rate în mare măsură ca un bun 
comun al clasei muncitoare și al 
oamenilor muncii din Italia, ca 
un rezultat al experienței de mai 
bine de 20 de ani a acțiunilor și 
a luptei comune (este vorba de 
acțiunile comune ale comuniști
lor și socialiștilor — n.r.).

Tovarășii socialiști au pus în 
centrul discuției problema unifi
cării partidului lor cu partidul 
social-democrat, declarind că a- 
ceastă unificare poate să consti
tuie o condiție importantă pentru 
venirea forțelor muncii la cirma 
statului. Comuniștii nu contestă 
elementul pozitiv pe care îl con
ține această declarație. Este po
zitiv și de dorit orice pas care, 
biruind fărîmițarea de altă dată, 
ar crea un front mai larg de 
luptă împotriva conservatismu
lui și reacțiunli, pentru progres 
politic și social, pentru lichida
rea regimului odios al discrimi
nării, pentru înfăptuirea deplină 
a constituției republicane.

Acestea trebuie să fie eforturi

de natură să lărgească în forme 
noi, necesare, unitatea deja rea
lizată, și nu acțiuni de natură să 
provoace pe o scară și mai lar
gă prejudicii Care au fost rezul
tatul sciziunilor de altă dată, 
sau de natură să provoace noi 
sciziuni.

Formele deosebite de contact 
și colaborare intre partide tre
buie în orice caz să corespundă 
cerințelor și particularităților 
evoluției mișcării. De aceea, 
conducerea partidului comunist 
privește cu îngrijorare și con
damnă tendința de a considera 
că slăbirea colaborării politice 
dintre socialiști și comuniști, în
demnurile la vrajbă între cele 
două partide ale clasei munci
toare și atitudinea de discrimi
nare față de comuniști constituie 
un fel de „garanție* democratică, 
este prețul care trebuie plătit 
pentru a obține unificarea socia
liștilor și a pune capăt situației 
existente. In realitate nu este 
vorba de aceasta, ci de concesii
le care se fac in mod conștient 
sau inconștient grupurilor con
servatoare și reacționare care în
țeleg că unitatea forțelor de 
clasă este principalul obstacol 

înfăptuirii planurilor 
primejdia principală

Prima piesă romînească pe scenele din Egipt

„O scrisoare pierduta44 la Cairo
CAIRO 25 (Agerpres). — Co

respondență specială. In seara 
zilei de 21 februarie a avut loc 
premiera piesei lui I. L. Cara- 
giale „O scrisoare pierdută* în 
traducerea lui Eduard Kolta El 
Harat, interpretată de actorii 
Teatrului de Stat

Regizorul Hamdi Gheire a ară
tat cu această ocazie că prezen
tarea pentru prima oară a unei

piese romlneștl pe o scenă egip
teană contribuie la intensificarea 
relațiilor culturale dintre R.P.R. 
și Egipt. Cuvintele sale au fost 
primite cu aplauze, prilejuind o 
caldă manifestare de simpatie 
pentru Republica Populară Ro- 
mină.

„O scrisoare pierdută* s-a bu
curat de mare succes, actorii fiind 
aplaudați la scenă deschisă.

Repatrierea unor foști militari greci 
din R. P. Albania

TIRANA 25
Ziarele relatează că guvernul 
Republicii Populare Albania du- 
cînd o politică de pace și mani- 
festind o atitudine pozitivă in 
ce privește normalizarea relații
lor cu Grecia, a repatriat zilele 
trecute, ca urmare a tratativelor

(Agerpres) — albano-grecești, 105 foști militari 
* ai armatei regale grecești care 

și-au găsit azil tn Albania tn 
anii 1947—1949. Primul grup de 
militari greci alcătuit din 
persoane a fost repatriat din 
ha ni a tn august anul trecut

21? 
Al-

Au inceput alegerile în India
Intr-o serie de circumscripții elec
torale din statul Pundjab și ~ 
rissa.

Potrivit datelor preliminare 
vot au luat parte aproximativ 
h sută din alegători.

DELHI 25 (Agerpres). — La 
24 februarie în India au început 
alegerile pentru Camera Populară 
a parlamentului și Adunările le. 
gislative ale statelor.

In prima zi votarea a avut loc

o.
1»
65

în calea 
lor și 
care amenință dominația lor. A- 
ceste concesii nu pot Ia tuci un 
caz să contribuie la succesul 
mișcării oamenilor «nucii. Ele 
nu pot să provoace decit con
fuzie și prin urmare să frlneze 
mișcarea

Congresul partidului socialist 
și-a reafirmat părerea despre e- 
venimentele din L'ngana și des
pre situația din Ungaria, părere 
care se deosebește de cea a co
muniștilor. Socialiștii și-au ex
primat de asemenea o părere 
deosebită de a noastră despre cu
rentul larg de reînnoire care e- 
xistă după moartea hii Stalin și 
după Congresul al 20-lea In în
treaga mișcare comunistă.

A păși pe calea anticomunistă 
și antisovietică In speranța de a 
obține in acest fel succes In apă
rarea intereselor și idealurilor 
oamenilor muncii și socialismului 
este o greșeală periculoasă șt 
dăunătoare. Forțele care luptă 
pentru slăbirea încordării și ior-

țele păcii în țările unde comu
niștii sint la putere, țări care re
prezintă uriașul lagăr al soda 
lismuîui. au o bază tot mai trai
nică care astăzi este deja invin- 
dhilă

Orientarea anticomunistă și 
antisovietică nu este decit o pie
dică — și nu cea din urmă — 
pe calea unei asemenea politici 
pentru a cărei .nfăptuire pot și 
trebuie să iie realizate acorduri 
fructuoase intre partide afiate pe 
poziții ideologice diferite. Cele 
mai importanta sint insă pentru 
noi problemele iraliene. In a- 
ceastă ordine de idei declaram 
din nou că simultan cu pozițiile 
programatice noi și curajoase 
are a însemnătate hotărîtoare 
mișcarea reaiâ a mase.or mun
citoare.

Lărgirea și întărirea unității 
este o condiție otsliga:orie a ori
cărui succes. De aceea conduce
rea partRtaiui comunist face din 
nou apei la luptă neobosita pen
tru unitatea ciase, muncitoare și 
a oameaixx munc i, și in primul 
rind. ia colaborarea frățească cu 
tovarășii socialiști In lupta din 
întreprinderi, organe reprezen
tative și organizații de masă pe 
baza unității de vederi care se 
rcai.zeaza datorită împrejurări
lor șî programelor existente.

Este periculoasă și indezirabi
lă, orice încercare urmărind ca, 
sub pretextul divergențelor par
țiale de păreri al vrajbei și ri
valității artificiale, să schimbe 
ta sinul mișcării muncitorești o- 
r.entarea luptei care trebuie dusa 
împotriva dușmanilor de clasă, 
Împotriva exploatării și mizeriei, 
împotriva forțelor perimate ale 
societățîL Împotriva patronilor 
reacționari. împotriva cierica- 
lism-’IdL

Conducerea partidului comunist 
propune din nou tovarășilor so- 
ciaiiști ș. noilor organe conducă
toare ale partidului socialist ita
lian să acționeze și să lupte tn 
comsn nu ramai tn numele rea- 
Irzărt-or lor din trecut ci și In 
numele a ceea ce este de făcut 
astdti pentru a schimba situa
ția tn (talia și întregul mers al 
evenimentelor. In interesul forțe
lor muncii, democrației, păcii 
socialism uiuL

Sesiunea Scupșcinei Populare 
Federative a Iugoslaviei

(Agerpres). — Du;
: In dimineața dința

BELGRAD 25 | 
Taniug transmite__ ____ ._ _
zilei de 25 februarie s-a deschis camere, 
la Belgrad sesiunea Scupșclnei 
Populare Federative a Iugosla
viei. Au avut loc ședințe sepa
rate ale Vecei Federative și 
Vecei producătorilor in cadrul 
cărora a fost aprobată ordinea 

I de zi. Deputății Scupșcinei vor 
examina problema construcției 
de locuințe — pe baza raportului 
prezentat de Moma Meritoriei 
membru al Vecei Executive Fe
derative, proiectele de legi cu 
privire la expropierea și culti
varea păminturilor lăsate In pa
ragină și proiectul de hotărire 
cu privire la fondurile pentru 
pregătirea de cadre necesare e- 
conomiei naționale

Și

După amiază au avut loc 
i sdpatate «le celor

5«- 
două

NOI DOVEZI care demască} 
uneltirile spionajului american 
■■ ----- - împotriva U. R. S. S.

— totmite pe numele căpitanului Si
ganari, ales de Saito în acest 
scop.

La 30 septembrie la Hakodat. 
lui Saito și Siganari le-a fosl 
prezentat un anume Toiohiko Ka- 
gai pe care urmau să-I strecoare 
în Sahalin. Cu prilejul unei con 
vorbiri, Kagai a spus că a termi
nat un curs special. In aceeași 
zi ei au primit din partea ameri
canului Ruburu ordinul ca în 
noaptea de 4 octombrie să se a- 
propie de coasta Sahalimilui unde 
să-1 debarce pe Kagai.

După miezul nopții, se spune 
în continuare în articol, vasul 
„Akebono-Maru Nr. 11“ s-a a- 
propiat de coasta Sahalinului. Țăr
mul era învăluit de o ceată dea
să. Kagai. imbrăcA in uniformă 
de marinar sovietic, se pregătea 
să debarce pe teritoriul sovietic. 
Dar, pe cînd se apropia de țărm, 
vasul a fost descoperit de șalupe 
sovietice care au tras asupra lui. 
Mecanicul vasului, Slghedzi Sa
kai. a rost omorît, iar ceilalți a- 
restați. La interogatoriu arestații 
au tăcut mai intîL dar apoi, etnd 
asupra Iui Kagai au fost descope
rit! bani sovietici, ei au fost ne-

TOKIO 24 (Agerpres). 
TASS transmite: Ziarul „To
kio Times" din 20 februarie 
a publicat articolul „Din or- 
dinul armatei americane tn Sa- 
halinul de sud sînt trimiși spi
oni", in care arată că Torao 
Siganari și Toiohiko Kagaia care 
s-au repatriat în daeembrie 1956 
din U.R.S.S., precum și Nobuo 
Saito din orașul Tokio au relatat 
cum în octombrie 1949, din ordi
nul serviciului de spionaj ameri
can au încercat să strecoare In 
Sahalinul de sud un spion ameri
can.

In articol se spune că Ia 23 
august 1949. sus-amintitul Saito a 
fost vizitat de un ofițer ameri- 
can cu numele de Ruburu (tran
scrierea japonă — N.R.) din G-2 
(secție a serviciului de spionaj 
american din Sapparo) șl de Ha- 
segava. japonez de origine ame
ricană, subofițer tn armata ame
ricană care șantajtndu-1, l-au 
silit să accepte să lucreze pentru 
serviciul de spionaj american.

Pentru îndeplinirea misiunii 
fost ales vasul 
Nr. 
opt

a 
. Akebor 3-Maru 

11* cu un deplasament de 
tone. DocumenteJe au fost in

ritș bani sovietici, ei au fost 
voiți să recunoască totul.

In Comitelui Politic Special se discută

Amestecul S. U. A. în treburile interne 
ale țărilor de democrație populară

NEW YORK 25 (Agwpres). — 
In dimineața zilei de 25 februa
rie în Comitetul Politic special a 
început examinarea problemei 
prezentate de Uniunea Sovietică 
privind amestecul Statelor Unite 
ale Ameridi tn afacerile interne 
ale țărilor de democrație popu
lară și activitatea dușmănoasă a 
S.L'A împotriva acestor state.

Primal a luat corintul condu
cătorul delegației Uniunii Sovie
tice, Kuznețov, care a arătat că 
aduetnd in discuția Adunării 
această chestiune, Uniunea 
Sovietică a fost determinată de 
dorința de a elimina din relațiile 
intre state factorii care împiedică 
colaborarea normală și de a contri
bui In felul acesta la stabilirea de 
relații sănătoase și la destinderea 
încordării internaționale.

Intervenția in afacerile interne 
ale altor țări desfășurată de gu
vernul Statelor Unite cu ajutorul 
agenților săi direcți și cu ajuto
rul a iot felul de organizații Sub
versive — a spus Kuznețev — 
constituie o pane componentă a 
politicii agresive actuale a Sta
telor Unite.

Ce urmăresc cercurile conducă
toare americane cînd fac apeluri

iNFCIZM&N
SOFIA. — După cum transmi

te ATB. la 25 februarie s-a îna
poiat la Sofia delegația guver
namentală bulgară în frunte cu 
Anton Iugov. președintelui Con
siliului de Miniștri, care a făcut 
o vizită de prietenie in Uniunea 
Sovietică.

TOKIO. Agenfia United Press 
anunță ci Comitetul executiv al■■■r.

I 
i

so-ia așa.z.sa eliberare a țărilor 
daliste ? Autorii așa-zisei politici 
de eliberare doresc să răstoarne 
sistemul democrație popular ales 
de către poporul muncitor al târâ
tor de democrație populară și co- 
respunzlnd interesele: vitale ale 
acestor țâri. Ei urmăresc să re
staureze din nou sistemul moșie
rilor și capitaliștilor din țările 
soctaiiste și sa supună din nou 
poporul muncitor unei exploatări 
nemiloase.

Kuznetov a făcut apoi o am
plă expunere a numeroaselor fap
te care dezvăluie amploarea acti
vității subversive organizate îm
potriva țărilor socialiste.

Pete pe harta lumii
Iată harta lumii cu toate continentele, mările, oceanele ți insu

lele ei. Din loc în loc — pete negre. Parcă o muscă uriașă ți-ar 
fi făcut promenada, lăsîndu-și urmele pestilențiale. Petele negre 
însă au fiecare denumirea sa. Nu sînt urme de muscă, d cu 
totul altceva. Sînt baze militare ale S.U.A.

Unde se întind ele ? Cit mai aproape de hotarele UJLS.S. ți 
ale țărilor de democrație populară. Dacă îi întrebi pe belicoții ge
nerali americani ce rost au bazele, ei îți răspund; scopuri defen
sive, de apărare. Apărarea cui ? A granițelor S.UA ?

Curios! Să locuiești în America și să-ți plasezi apărătorii gra
nițelor în Europa, în Asia, la mii și mii de kilometri de grani
țele tale! Adevărul e cu totul altul: bazele sînt create pentru 
atac, ele sînt puncte de sprijin într-un eventual război pe care-1 
pun la cale cercurile conducătoare din S.UA împotriva țărilor 
socialiste.

Și de o mie de ori e mai curios să afli că bazele militare 
„defensive" ale S.U.A. — înzestrate adesea cu armament atomic— 
urmăresc „apărarea" de către „atacul pus la cale" de țările socia
liste. Uniunea Sovietică avea doar două baze militare peste hota
rele ei. După cum se știe, amîndouă au fost lichidate, deoarece 
U.R.S.S. dorește sincer să pună umărul la realizarea unei reale

destinderi internaționale. Și co toate acestea, tot șefii militari ai 
S.UA. fac tapaj: săriți că ne atacă sovieticii I Și cu cit tapajul e 
mai mare, cu atlt mai multe pete apar pe harta lumii. Gălăgia, 
In cazul acesta, este făcută in scopuri bine definite : să astupe 
glasul celor care, tn țările apusene, se ridică împotriva goanei 
Înarmărilor

Popoarele din țările peste care caracatița americană și-a întins 
tentaculele protestează cu vehemență Împotriva existenței și creării 
de noi baze militare Ele văd că datorită bazelor americane — 
pentru Întreținerea cărora re cheltuiesc sume uriașe — este secă
tuită economia țărilor lor; că, de pildă, numeroși țărani — in 
Germania occidentală, în Turcia, tn Japonia etc. — slot scoși de 
pe pămînturile lor și aruncați pe drumuri, pentru ca să re facă 
Ioc aerodromurilor, căzărmilor, depozitelor de arme și muniții 
americane. Și aceste popoare mai știu un lucru, dacă ocupanții 
americani de pe bezele respective vor încerca să-și pună pla
nurile demente in aplicare, să tulbure viața pașnică a popoarelor 
vor primi o ripostă nimicitoare.

...Harta lumii e plină de pete. Popoarele lumii luptă pentru 
a le face să nu mai existe, pentru ca harta lumii să fie curată.

în Uniunea Sovietica
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MOSCOVA (Agerpres). — 
TASS transmite: Membrii e- 
chipelor artistice de amatori 
din capitala sovietică se pre
gătesc intens în vederea celui 
de-al 6-lea Festival Mondial al 
tineretului. Au fost create o 
serie de noi colective corale, 
muzicale, teatrale, de dansuri 
și orchestrale.

In total la Moscova se pre
gătesc pentru Festival 407 for
mații de cor alcătuite din a- 
matori, 250 de orchestre, 80 
de colective de acordeoniști,

400 de studiouri teatrale, 
de formații vocale și 360 
formații coregrafice.

In vederea Festivalului Casa 
de Cultură a Universității din 
Moscova pune in repetiție ope
ra „Evghenii Oneghin". Or
chestra simfonică a studenți
lor universității pregătește 
simfonia in sol minor de Mo- " 
zart, „Egmont" de Beethoven, 
concertul pentru două viori și 
orchestră de Bach, suita din 
baletul Lacul Lebedelor de 
Ceailcovski și alte compoziții.

1200 tineri și tinere din R. P. Polonă 
vor participa la Festival

VARȘOVIA 24 (Agerpres). conferință a reprezentanților 
— Tineretul polonez se pregă
tește in vederea celui de-al 
Vl-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților de 
la Moscova. La Festival vor 
participa 1.200 de tineri și ti
nere din Polonia, printre care 
tineri muncitori, țărani, stu- 
denți. elevi, pionieri precum și 
colective sportive și de artiști 
amatori.

La Varșovia a avut loc o

organizațiilor de tineret și ai 
altor organizații obștești din 
Polonia, consacrată pregătiri
lor in vederea Festivalului 
La conferință a fost creat Co
mitetul polonez al Festivalului. 
K. Kuryluk. ministrul Culturii 
și Artelor al Republicii 
lare Polone a fost ales 
dintele acestui comitet.

Popu- 
preșe-

•* î.
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1/•
£

BERLIN 24 (Agerpres). — 
Intr-un interviu transmis de 
secretarul general al Uniunii 
Tineretului Comunist din 
Franța, P. Laurent, care a 
participat la lucrările Comite
tului Executiv al Federației 
Mondiale a Tineretului Demo
crat. a subliniat că tineretul 
francez, ca și tineretul ger. 
man. este indignat de numirea 
fostului general hitlerist Spei- 
del in funcția de comandant 
al trupelor terestre ale NATO 
din Europa Centrală. Laurent 
a vorbit despre mișcarea de 
protest a tineretului francez 
Împotriva numirii lui Speidel 
și în special despre protestul 
unui grup de tineri francezi

recru-care au atins virsta de 
tare și ai căror părinți au fost 
impușcați de naziști sau au 
murit In lagărele de concen
trare hitleriste. Acești tineri, 
a spus P. Laurent, au decla
rat guvernului francez că vor 
refuza să slujească tn armată 
dacă Speidel va rămine In a- 
ceastă funcțiune.

P Laurent a subliniat nece
sitatea unității de acțiune a 
tineretului francez și a celui 
german in lupta împotriva 
militarismului german, ară- 
tlnd că In această luptă mem
brii Uniunii Tineretului Comu
nist din Franța se află in pri
mele rînduri.

Criza de guvern din Spania
La Barcelona situația continua

să rămîna încordată
PARIS 24 (Agerpres). — Pre

sa pariziană publica informații cu 
privire la criza de guvern din 
Spania. Ziarul „Le Journal de Di.

partidului liberal-democrat a de
semnat în unanimitate pe Nobu- 
suko Kiși tn funcția de prim mi
nistru al Japoniei In locul lui 
Tanzan Ișibași, care a demisionat 
acum citeva zile.

NEV YORK. — La 24 februa
rie primul ministru al Franței, 
Cuy Moliei, a sosit ta New 
York. El va face o vizită oficiali 
tn S.U.A. la invitafia președinte
lui Eisenhower, cu care urmează 
si aibă întrevederi la 26 și 27 
februarie.

BUDAPESTA. In urma tratati
velor desfășurate cu succes a fost 
prelungit pină la 31 decembrie 
1957 acordul ungaro-italian cu 
privire la schimbul de mărfuri și 
au fost aprobate listele mărfurilor 
pentru export și Import.

SOFIA. In seara zilei de 24 fe
bruarie la Sofia a avut loc primul 
concert al popularului cintăreț șl

actor francez Yves Montand, care 
se află in Bulgaria.

PARIS. După cum anunță zia
rele progresiste franceze, în în
treaga Franță se desfășoară între 
24 februarie și 3 martie «ăptă- 
mina națională de luptă impo. 
triva războiului din Algeria.

LONDRA. Ziarul „Daily He
rald* anunță că incepfnd de luni, 
prețul plinii a fost majorat în re
giunile de sud-est ale Angliei, 
Londra, Țara Galilor.

BONN. Potrivit unei știri trans
misă de agenția Associated Press, 
ministrul de Externe al R.F. Ger
mane, von Brentano, va face o 
călătorie In India la sfirșitul lu
nii martie a.c., in drumul de în
toarcere spre țară după vizita sa 
oficială in Australia.

manche" a publicat relatările co
respondenților din Madrid ai a- 
genției Reuter și Associated Press 
in care se arată că la 23 fe
bruarie generalul Franco a dizol
vat guvernul. Se anunță de ase
menea că criza de guvern se da- 
torește divergențelor care s-au a- 
gravat la maximum dintre talan- 
giști pe de o parte și monarhiști 
și catolici pe de altă parte. Aceș
tia din urmă se pronunță cu ho- 
tărire Împotriva oricăror lărgiri a 
drepturilor politice a conducerii 
„falangei spaniole* în frunte cu 
Franco.

★
MADRID 24 (Agerpres). — Co. 

respondent» de presă occidentali 
din Spania subliniază că mani, 
festațiile care au avut loc In ul
tima vreme în diferite centre uni
versitare spaniole pun probleme 
serioase în fața autorităților 
franchiste.

r
Ziarul „Correo Catalan" publi

că un comunicat în care se re< 
cunoaște că la 21 februarie a avut 
loc o mare demonstrație a stu
denților in Amfiteatrul mare ah 
Universității. In comunicat sînv 
prevăzute o serie întreagă de 
sancțiuni pentru studenții carer 
iau parte la asemenea manifes
tații. . ■;

In ciuda acestor măsuri repre-. 
sive — relatează corespondenții, 
din Spania ai ziarelor Occidents.,: 
le — în Barcelona și in întreaga 
provincie a Cataloniei continuă, 
să domnească o stare de agitație.* 
Ziarul „Liberation" relatează asf. 
fel despre manifestații spontane,; 
care iau naștere In cartierul uni
versitar și in cartierele muncito
rești ale Barcelonei. „Capitala. 
Cataloniei — scrie ziarul „L'Hu-v 
manite*, comentînd ultimele știri 
din Spania — este Intr-o stare 
de efervescență.

La închiderea ediției:

Conferința șefilor a patru state arabe

Copenhaga-Tokio prin Polul Nord
COPENHAGA — (Agerpres).

La 24 februarie a avut loc la 
Copenhaga festivitatea inaugu
rării noii linii de aviație Copen- 
haga-Tokio prin Polul Nord

La ora 11,50 avionul a decolat 
luînd direcția spre Tokio. La ora 
22,30 avionul potrivit itinerariu-

lui a zburat deasupra Polului 
Nord și la 26 februarie ora 8 di
mineața (ora locală) va ateriza 
tn capitala Japoniei. Cursele 
această linie se vor efectua 
ambele direcții de două ori 
săptămînă.

pe 
In 
pe

CAIRO 25 (Agerpres). — In 
dimineața zilei de 25 februarie 
s.a deschis la Palatul Republicii 
din Cairo, conferința șefilor a 
patru state arabe — Nasser, pre
ședintele Egiptului, Kuatli. pre. 
ședințele Siriei, Saud, regele 
Arabiei Saudite. și Hussein, re
gele Iordaniei.

Sabri Asali, primul ministru al 
Siriei, a fost desemnat ca pur
tătorul de cuvînt oficial al con
ferinței șefilor celor patru state 
arabe.

tn cursul dimineții de 25 februa
rie, a avut loc o ședință secretă a ora 8 dimineața.

conducătorilor delegațiilor. Cores
pondentul agenției „Belga" rela
tează că un comunicat al ML 
nisterulul Informațiilor al Egip
tului arată că in cursul primei șe
dințe a conferinței din dimineața 
zilei de 25 februarie, șefii celei'’ 
patru state arabe au trecut în 
revistă situația internațională în, 
general și problemele arabe Iii' 
special.

S-a anunțat oficial că viitoarea 
ședință a șefilor celor patru țări 
arabe va avea loc Ia 26 februarie
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0 VICTORIE DE PRESTIGIUSPARTAC I
Campionatele mondiale de tenis de masă

Campionii colectivelor însemnări din ALEXANDRIA
Utemista Silvia Băbii
Acum vreo două luni, 

tn sala de sport a co
lectivului sportiv „Re
colta"—Institutul Pas
teur din Capitală era 
multă forfotă. Veni
seră aici numeroși ti
neri și tinere să par
ticipe la primele antre
namente colective în 
vederea întrecerilor e- 
tapei tntîia a Sparta
chiadei. Printre cei noi 
veniti se număra si 
Hnăra funcționară Sil
via Băbii. Era emo
ționată dar în același timp și bucuroasă f 
că va putea practica de aci înainte spor- f 
tul ei preferat: tenisul de masă. De mică V
copilă participa în calitate de spectatoare la 6 
toate competițiile oficiale în care evoluau cej v 
mai buni jucători din țară. Dacă își găsise pină ( 
atunci timp pentru a fi nelipsită de la mani- v 
festații ca epqctatoare, pentru a practica nu v 

avea însă suficient curaj. Din ziua aceea Insă y 
Silvia Băbti a legat □ adevărată prietenie cu 0 
tenisul de masă. \

De atunci ea se pregătește tn acest sport c'J v 
o perseverență de invidiat. Ori de ctîe ori are y 
timp liber preferă o partidă de tenis de masă. Și y 
rezultatele au apărut și ele de la zi la zi. De V 
eurînd s-a prezentat alături de alte colege de v 
muncă la întrecerile din cadrul fazei pe coiec- y 
tiv. „Primul" obstacol a fost trecut cu succes, y 
astfel că Silvia Băbîi a avut cinstea să repre- y 
zinte colectivul în întrecerile din faza pe raion. < 
Utemista Silvia Băbii nu s-a mulțumit cu m.V 
velul atins pînă atunci In pregătirea tehnica y 
și fizică și a intensificat și mai mult pregăti- X 
rile. Zilele trecute au început întrecerile de. te- v 
nis de masă pe raion. Bine pregătită, Si.via v 
Băbii a obținut din nou victorie după victorie, f

Răzbunarea lui Emil

Desigur n-ați auzit nici
odată de Emil Nicolescu 
din Alexandria. „Eroul" 
nostru nu este mai mare de 
o șchioapă. Are doar 9 ani. 
Un copil drăguț, guraliv 
nevoie mare, plin de viață 
și setos de a cunoaște cit 
mai multe. Să vedeți ce i 
s-a intimplat nu de mult 
lui Emil. S-a înscris și el, 
alături de ceilalți copii din 
clasa sa de la Școala mixtă 
de 7 ani tir. 3 din Alexan
dria, la Spartachiada de 
iarnă a tineretului.

Trebuie remarcat că tî- 
nărul nostru este un jucă
tor de tenis de masă cu 
mari perspective, deși abia 
depășește cu puțin înălți
mea mesei de joc.

Începuse faza pe colec
tiv a școlii. Emil și-a elimi
nat rind pe rind toți ad
versarii și cum era normal, 
urma să se califice în faza 
superioară a Spartachiadei 
— etapa pe raion. Dar 
aici... ghinion.

Emil nu are decit 9 
iar regulamentul nu-i di 
voie să joace mai 
parte. De necaz, ttnărul 
nostru l-a provocat pe... ta
tăl său. Nu știu dacă tatăl 
său a dovedit „bună voin
ță" în acest joc (Emil s-a 
jurat că a fost un meci 
aprig) dar faptul — con
semnat și comentat — a 
fost victoria puștiului a- 
supra tatălui său care este— 
profesor de educație fizici.

ani

de-

neretului t-a bucurat de o 
participare morică a tineri
lor. In toate cele 20 da co
mune ale raionului, tinerii 

acordat acestei mari 
impetiții de masă o aten

ție demnă de toată lauda. 
Tocmai de aceea am soco
tit util tă avem o discuție 
pe această temă cu tovară
șul Ion Neagu, președintele 
C.C.F.S. al raionului A- 
lexandria.

„Etapa de masă a Spar
tachiadei din această iar
nă — mi-a spus el — a 
constituit un veritabil suc
ces în mobilizarea tinerilor. 
Elocvent este faptul ci in 
toate instituțiile, școlile, co
munele raionului. Sparta
chiada a atins cifra de 
19.982 participanți, cifră 
nemaiintllnită pină acum 
în raionul nostru. Firește, 
aceste succese se datoresc in 
mare parte colaborării or
ganelor raionale, in special 
C.C.F.S. și U.T.M. Tova
rășul Eduard Hinculov, 
secretar al comitetului ra
ional U.T.M., fi-a în
țeles menirea sa de pre-

ședințe al comisiei raionale 
și rezultatele ee văd. Cea 
mai bună organizare au a- 
cut-o tinerii din satele 
Ploșca (cea mai buni mo
bilizare pe raion) fi Atimcti 
(unde mulți tineri au parti
cipat pentru primz dată la 
competiția de șahi.

Majoritatea rporticil-rr 
fruntași din raionul aoatru 
sint descoperiți cu ocazia 
competițiilor de masă. E- 
xemplul echipei de volei 
clasată anul trecut pe 
locul II la Spartachiada de 
vară a tineretului este edi
ficator. Firește că nici cu 
tinerii care s-au evidențiat 
in cadrul Spartachiadei da 
iarnă nu vom proceda alt
fel.

Printre aceștia vor fi de
sigur ți participanta la 
întrecerile de trinti care 
s-au evidențiat in mod deo
sebit. Un aspect din cadrul 
acestor întreceri puteți si 
vedeți și in fotografia noas
tră.

Echipa masculină de volei 
Stahl din R. D. Germană a 
susținut duminică seara In 
sala Dinamo al doilea joc de 
la sosirea in țara noastră. In. 
tllnind echipa Progresul I T.B. 
Voleibaliștii romini au prestat 
an joc superior, obtlnind o 
frumoasă victorie cu scorul 
de 3—1 (15—7; 15—9; 15— 
17; 15—8).

:SURPRIZE...
i Simbâtă seara s-a desfășu- ț 
ț rut in orașul Magdeburg In-1 
țtiairea internațională de box J 
• dintre echipe'e C.C-A— Bncu.â 
țrești și Zask-Ber m. Victoria» 
Ia revent cn scocul de II—Si 
I rugiliștiior germane Din rin-' 
ț dai echipei bucureștene cele 
■mai framoase compactări le-an 
’ >vnt Vasale Tîță. ineisgâtor-jl 

m Ktmievski. fi Ghecrghe 
Negrea, care a dispus prin 
ke. ia repriza secundă de Ro- 
bak

In cadrul reuniunii In mod 
surprinzător. Mi’ek a reușit sd 
Învingă la puncte pe M. Do 
brescu.

TINERELE JUCĂTOARE DE

Foto-text 
R. CALARAȘANU

Un inginer talentat
O pepinieră de sportivi

în raionul Alexandrin, 
Spartachiada de iamd a ti-

TENIS DE MASA BUCLRES

TENE ÎNVINGĂTOARE

LA RUSSE

SimMtă a început la Russe 
(R. P. Bulgaria) un turneu 
International feminin de te
nis de masă organizat tn cins
tea zilei de S Martie, La a- 
cest turneu participă echipele 
orașelor București. Budapesta 
(I și II) Sofia (I șl II) și 
Russe.

Pină tn prezent echipa noa
stră a obținut 3 victorii reia, 
tiv ușoare intrecfnd cu 8—0 
echipele Sofia II și Russe și 
ca 3—I echipa intfia a Orașu
lui Budapesta.

Peste 9 zile, la Stockholm, va 
fi înâlțat steagul întrecerilor 
campionatelor mondiale de tenis 
de masă pe 1957. Evenimentul 
stîmește interesul tuturor. In zi
lele râmase pină la întreceri se 
discută pregătirile, ultimele re
zultate ale sportivilor, se fac cal
cule și pronosticuri.

Recent. într-o declarație, an
trenorul japonez Hodazuka acordă 
pruna șansă pentru cucerirea tit
lurilor mondiale jucătorilor ro- 
m'nî, englezi și japonezi. Ziarul 
italian ..Gazetta de'Io Sport“ dă 
c știg de cauză și jucătorilor din 
R. P. Ungară.

în ceea ee ne privește, după 
toate calculele trebuie sâ adăugăm 
acestora pe jucătorii cehoslovaci. 
Dar sâ discutăm fiecare probă în 
parte. După calcule și lâsînd la o 
parte modestia, acordăm prima 
șansă pentru cucerirea cupei 
^Corbiîlon" echipei noastre femi
nine. Campioanele mondiale An
gelica Rozeanu și Ella Zeller for
mează și acum un cuplu puternic, 
omogen. Tot lor le acordăm prima 
șansă și în proba de du- 
b u femei.

Fiindcă sîntem Ia capitolul pro 
be’or feminine, sâ vorbim și des
pre șansele jucătoarelor la proba 
de simplu. Bineînțeles, aici lucru
rile sint mai complicate. Cel puțin 
pairu jucătoare: Angelica Rozea
nu. Okawa, Haydon și Ella 
Zei ier concurează cu șanse deopo
trivă. Ange’.icăi Rozeanu. de șase 
ori consecutiv campioană mondi- 
a ă, pentru experiența și măiestria 
ei de joc, ti acordăm o șansă. 
Okawa. campioana lumii pe a- 
nul trecut, doritoare să-și mențină 
și pe mai departe titlul, credem 
de asemenea că are o șansă. O 
altă șansă o acordăm englezoai
cei Haydon.

In sfîrșit, o mare posibilitate 
de a cîștiga titlul mondial o acor
dăm tot unei jucătoare romînce, și 
anume Ellei Zeller. încet dar si
gur. ea merge consecvent spre de
săvârșirea măiestriei sportive, spre

cucerirea titlului mondial. După 
cum probabil știți ea a cucerit a- 
nul acesta destul de ușor titlurile 
de campioană internațională a 
R.P.R. și Italiei.

Favoriții Drobelor masculine stnt 
fără îndoială japonezii. Cupa 
„Swaythling" credem că va conti
nua să rămînă încă un an în „țara 
soarelui răsare". Pe jucătorii japo-

în ultimele luni la Budapesta, 
Belgrad, Viena, București și Mi
lano. Buretist șl stăptn desăvtrșit 
pe jocul defensiv, Zoltan Berczik 
se impune cu prestanță la lnttie- 
tatea mondială.

La dublu masculin Andreadl» 
— Stipek și Ogimura — Tanaka, 
considerăm că își vor disputa In- 
tîietatea în finale.

nezi îi avantajează experiența jo
cului cu burete, agilitatea ca 
și puterea de luptă excep
țională. Și totuși, la Stockholm, 
japonezii vor fi dezavantajați de 
climă. De aceasta vor profita însă 
jucătorii cehi ca și cei romini, ma
ghiari și englezi. Totuși in primuL 
rind șanse egale japonezilor, cehi
lor și romînilor

Și la probele individuale An
dreadis și Stipek vor fi adversari 
deosebit de periculoși pentru japo
nezii Ogimura și Tanaka. Cu toa
te acestea, prima șansă o acordăm 
unui alt sportiv mai tînăr, mai 
neexperimentat dar bine pregătit 
capabil, un jucător excelent I E 
vorba de maghiarul Zoltan Berc
zik. El este cîștigătorui tuturor 
concursurilor și campionatelor in
ternaționale la care a participat

In sfîrșit, ultimul pronostic: 
Angelica Rozeanu — Stipek, Ella 
Zeller — Gantner, D. Rowe — 
Leach, și probabil Ogimura — 
Eguki, ' ' * '
noastre cele patru cupluri di<ntre 
care va 
cjin lume.

Cine au totuși primele șanse? 
Asta o vom putea spune precis în 
seara zilei de 10 martie cînd vor 
avea loc finalele. Pînă atunci 
succes deplin sportivilor țării 
noastre.

iată după calculele

fi desemnat cel mai bun

Primele întreceri
Pe patinoarul artificial de la M| 

Palatul Sporturilor din Moscova
a început duminică cel de al 
23-lea campionat mondial de 
hochei pe gheată la care partici
pă echipele reprezentative aie 
Suediei. Finlandei, Cehoslovaciei, 
Austriei. Poloniei, Japoniei, Ger
maniei și U.R.S.S. Primele întîl- 
niri s-au soldat cu următoarele 
rezultate: Suedia—R. D. Germa, 
nă 11-1 (5-0; 5-0; 1-1), 
U.R.S.S.—Japonia 
6—0; 6—0), ”

Francfse Schwaby 
lucrează ca inginer 
de cineficare tn ca
drul Ministerului In- 
vățămîntului. Are 25 
de ani și este îndră
gostit de sport încă 
de mic copil. A în
ceput cu patinajuL De 
atunci au trecut multi 
ani și a practicat 
pe rînd : înotul, schiul, 
atletismul etc. 
cele din urmă 
stabilit la tenisul 
tnasă. Dar iată

In 
*.a 
de 
ci 

nici acest sport nu-1 poate practica în conti
nuare din cauza preocupărilor legate de studii 
și de muncă.

In jprna anului acesta s-a- hotărît să prac
tice din nou, cu prilejul Spartachiadei de iar
nă a tineretului, sportul său preferat: tenisul 
de masă. Dornic de a învăța cit mai multe din 
tainele aces'ui sport, inginerul Schwaby venea 
zilnic la antrenamente unde se pregătea in 
compania celorlalți jucători din colectivul „Pro- 
gresul“-Ministerul Invățămîntului. De la o zi la 
alta rezultatele pregătirii sale se făceau tot mai 
simțite A venit și ziua mult așteptată : faza 
pe colectiv a Spartachiadei de iarnă a tineretu
lui la teni6 de masă, care a coincis cu o cate
gorică relevare și obținerea titlului de campion 
pe colectiv al Spartachiadei. Ptnă la Întrecerile 
pe raion el și-a intensificat antrenamentele ast
fel că a reușit din nou să cîștige titlul de cam
pion. de data aceasta pe raionul „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej".

nici acest sport

lln redactor al ziarului nostru 
a avut o convorbire cu tov. 
Murin Nicolae — secretar al 
asociației sportive „Progresul" 
— In legătură cu unele proble
me privind felul cum se desU- 
șoară educația comunistă a 
sportivilor din cadrul asociației. 
PuMiclm mai jos citeva dia 
întrebările și răspunsurile pri
mite.

— Cum este asigurată educația 
comunistă, permanentă, a sporti
vilor din Asociația ..Progresul" ?

— Problema educației comuniste 
a sportivilor noștri preocupă con
ducerea asociației in mod deosebit. 
In această direcție am obținut o 
seamă de rezultate bune dar evi
dent ne mai lovim de greutăți. In 
primul rind. trebuie să arăt că toți 
sportivii noștri fac parte din dife
rite forme de învățămint politic. 
Personal socotesc că s-au făcut 
pași însemnați in această direcție 
Este semnificativ faptul ci la 
mulți sportivi s-a creat o legătură 
mai intimă cu asociația și ci mulți 
dintre aceștia sini oameni de 
bază In produefie. Astfel pot fi ci
tați strungarul Gebner Adalbert 
(fotbalist 'a Progresul-Oradea), 
linotipista Maria Bisac (cicliști), 
inginerii Gh. Rossler (boxer) și 
Francisc Coloși (fotbalist), strun
garul de precizie Ciobanu Marin 
(boxer), lancu Vărzan (fotbalist

imp!
— ^roiresu^ Oradea), dr, Trola- 
nescu Octav, campion ai R.PJl. de 
șah și maestru al sportului și a'.^i 
Consider că antrenorii aa jucat In 
acest sens un rol deosebit de în
semnat. Asociația noastră se min- 
drește cu antrenori ca Popescu 
Colibaș, Lupaș. Sotir. Birsan, Vo.f 
E, și alții, care au reușii să se im
pună in fața sportivilor noștri, să 
se facă iubiți, apreciați.

Firește că printre aceste flori 
acem și buruieni. Și cind spun bu
ruieni. mă refer la unii antrenori 
din cadrul colectivelor noastre, in
capabili. care tolerează acte de in- 
dudplină ori sint bețivi, (cum e 
Florea lancu de la Progresui-Că- 
lărași). Antrenori ca Bîrleana Con
stantin (Orașul SiaHn). Balaș At da 
(Tg. Mureș), sint ,/i^me care pă
tează prestigiul asociației Pro
gresul, Tn asociația noastră am 
avut — ca urmare a Upset de edu
cație și de dragoste pentru asocia
ție a unor sportivi fruntași — g'eu-

Educația comunistă
a s o 

în asociația 
fzarta srzxast ta z'—a cărora 

actal iz a drstrișna 
in4 de ooîez Progresul
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eras, re 
echzpe fe 
CTjCS.

A zest lacre na s-a Intimplat toc
mai datorită dragoste-, pe care 
sport-.vele noastre o poartă echipei

— Referitor la organizcțiile de 
bază U.TM-

— In general există en oarecare 
,pripa din pa-tea organizațiilor 
UTAt.. insă acesta, din păcate, 
css totul sporadic, cum se l.ntimolă 
de pildă la I.CA.B. și IS E B, Cu 
citea timp inainte. colectivele spor
tive din aceste unități erau aproa
pe inexistente. Totul se făcea tn 
salturi, sporadic. Nu este greu 
de înțeles ce fel de activita
te sportiva se desfășura aici. Aceas
tă situație, firește, nu mai putea 
dăinui. Acum nid organizația 
U.T-M„ nici colectivul sportiv nu 
mai lucrează, unul fără celălalt.

— Dorim să cunoaștem dacă in

planul de măsuri al asociației este 
inclusă problema educației comuni
ste. organizate tn mod permanent 
prin forme variate,

— Firește că da. Un punct din 
planul nostru de perspectivă pre
vede o îmbunătățire calitativă a 
propagandei sportive și întărirea 
muncii de educație comunistă a 
sportivilor.

Merită a fi reafirmate eforturile 
pentru îmbunătățirea cunoștințelor 
de cultura generală ale membrilor 
asociației Progresul. In acest scop 
noi ținem o foarte strinsă legătu
ri cu Societatea pentru răsp'.ndi- 
rea științei și culturii, de unde, la 
fiecare două săptămtni. ne vin 
conferențiari care țin in fața antre. 
norilor și activului expuneri pe 
diferite teme. S-au ținut conferințe 
tn legătură cu „Căile de trecere 
a diferitelor țări la socialism", ,.Le- 
nin despre artă", „Fauna și flora 
In R.P.R.". „Despre viața lui Anton 
Pann" etc.

Toate aceste procedee folosite de 
pentru educația comunistă, sănă
toasă, a sportivilor noștri, au dat 
in general rezultate satisfăcătoare. 
Firește că nu peste tot țelul nos
tru a fost atins. Mai avem încă 
sportivi care nu au ințeles să fie 
disciplinați, să ducă o viață cin
stită, așa cum duce marea majorita. 
te a sportivilor. Numesc cițiva aci 
pentru a.i cunoaște toți tinerii care 
citesc ziarul: Kiss II (fotbalist, 
Progresul Oradea), Balogh Aranca 
(baschetbalistă — Progresul O- 
radea), frații Decebal (fotbaliști, 
Progresul Călărași) și alții. împo
triva acestora, asociația a luat 
cele mai drastice măsuri) suspen
dări, înlăturări din viața sportivă 
etc.), care au avut ca efect stabi
lirea in aceste colective a unui 
climat sănătos de muncă și respect 
pentru antrenori.

Deoarece problema educației 
sportivilor asociației noastre ocu
pă un loc de frunte, noi vom de
pune și pe viitor toate eforturile și 
stntem convinși că munca aceas
ta nu va fi zadarnică. Sportivii 
noștrț vor fi demni de numele pe 
care ii poartă asociația Progresul.

16—0 (4-0;
... R. Cehoslovacă— 

Austria 9—0 (4—0; 2—0; 3—0), 
Finlanda—R. P, Polonă 5—3 
(0—2; 3—1 ; 2—0).

PE SCURT
• Duminică la Zagreb a luat 

sfîrșit competiția de handbal în 
sala „Turneul Națiunilor". Pe pri
mul loc s-a clasat echipa Iugosla
viei (A) Echipa R.P.R. s-a clasat 
pe locul 6.
• Pe un traseu tn împrejuri

mile stadionului „23 August", a 
peste 100 de cicliști au luat star- H 
tul duminică in cel de al doilea " 
ciclo-cros al sezonului, dotat cu 
„Cupa Primăverii", învingătorul 
probei a fost dinamovistul Nico- 
lae Vasilescu.

■ Luni a început ia Praga me
ciul internațional de șah prin 
telegraf intre Filip (R. Cehoslo
vacă) și Ciociltea (R.P.R.).

Din experiența colectivelor sportive

Antrenamente in tot timpul anului
Atunci cînd tn anul 1924, la 

Paris, cu ocazia celei de.a Vl-a 
Olimpiade moderne, selecționata 
de rugbi a Rominiel pierdea la 
scoruri astronomice, nimeni, nici 
măcar cei mai Înflăcărați adepți 
ai jocului cu balonul oval, nu 
puteau să-și imagineze că după 
32 de ani mlădițele firave ale 
rugbiului nostru vor deveni flori 
frumoase, cu tulpini puternice și 
sănătoase Era greu de presupus, 
qunosctndu.se valoarea net su
perioară a echipelor străine, 1n 
special a celor franceze și en
gleze. că rugbiul romînesc, care 
fe atunci se afla în condiții vi
trege, va reuși vreodată să stea 
față tn față cu rugbiul din apus, 
ba chiar „să discute" cu acesta 
î-ntr.o notă de egalitate. Cu toa
te acestea, noi aveam și pe a- 
tunci talente remarcabile, cum 
erau frații Eugen și Mircea Sfe- 
tescu, Nae Mărăscu. H Mânu, 
Sorin Mihăilescu și alții. Dar ce 
puteau face acești jucători valo. 
roși — puțini, e drept — tn con
dițiile sistemului bazat pe clu
buri particulare, conduse de di
verși „ieși" sau „igreci" avizi de 
îmbogățire rapidă ? Firește că -a- 
proape nimic Nu se putea vorbi 
de o creștere calitativă masivă 
a rugbiului romînesc. De ce ? In 
primul rind pentru că înainte de 
23 August I944 in Romînia, ma
joritatea echipelor de rugbi acti
vau numai in Capitală. Lipsite 
de ajutorul unor antrenori price
pu*,i. de o bază materială soli
dă. de o concepție unitară 1n pre
gătire, formațiile noastre de 
rugbl nu cunoșteau declt rareori 
bucuria succeselor internaționale.

Progresul evident făcut astăzi 
de rugbiul romînesc. îi miră pe 
unii Și pe bună dreptate.

Firește că nu puteam înregistra 
un salt valoric atit de însem
nat, dacă în anii regimului nos
tru de democrație populară nu 
erau luate numeroase măsuri 
care să permită pregătirea știin
țifică a rugbiștilor romîni. Se 
pune întrebarea: în ce constă 
deosebirea dintre actualul sistem 
de pregătire și promovare a

rubgiștilor noștri și cel din Ire- 
cut? In primul rtnd trebuie «duș 
că, fată de trecut, numărul echi
pelor din tara noastră a crescut 
considerabil, rugbiul fiind pe cale 
de a se practica pe scară de 
masă. Totodată a crescut evident 
și pasiunea tinerilor pentru acest 
sport. Astăzi, echipele de rugbl 
nu mai provin exclusiv din Bucu. 
rești Acesta este un fapt deose
bit de important. In campionatul 
categoriei A pe anul 1956 au ac
tivat trei echipe provinciale — 
din Petroșani, Orașul Stalin șl 
Cluj; 14 echipe din provincie
s-au întrecut în categoria B. Sin-

cu echipele din provincie ee Im
pun unele măsuri. De altfel a- 
cestea se și studiază tn pre
zent. Vrem să întărim la început 
echipele din 4 orașe mari ale 
tării: Iași, Cluj, Timișoara și 
Orașul Stalin, să creăm mai 
muite echipe în fiecare oraș. 
Campionatele școlare constituie 
de asemenea un tel spre care i 
vrem să ajungem cit mai eurînd, 
să dăm deci rugbiului un carac
ter cu adevărat de masă.

Dacă ptnă tn anul Festivalului 
mondial al tineretului de la Bu
curești (1953) activitatea rugbis. 
tică a fost dusă la un nivel des- de impetuos.

gnan. Swansea a arătat un plus 
în ce privește organizarea jo
cului pe înaintare și, în spe
cial, tn jocul liniei de trei, 
sferturi. Imbuaităținlu-se necon
tenit metodica predării, procesul 
de antrenament a pus iarăși Ju
cătorii noștri tn formă bună. 
Așa se face ci. tn mai 1955 
cind a tnttloiî echipa Parisului 
— care cuprindea 8 internațio
nali did prima formație a Fran
ței — echipa noastră a învins cu 
6—0, aduetnd încă o victorie de 
mare prestigiu țării noastre.

Stilul nostru de joc, deosebit 
și-a dovedit încăCITEVA PROBLEME

cu 3—8 și la Harlequins cu 
14-15

Dacă pe plan Internațional, 
rugbiul și-a cîștigat cu priso
sință un loc de frunte, din pă
cate nu același lucru se poate 
spune în ce privește felul cum 
este apreciat de unele foruri lo
cale în țara noastră.

Astfel, actuala noastră dezvol
tare în rugbi este totuși departe 
de a fi corespunzătoare locului 
pe care îl ocupăm tn ierarhia eu
ropeană. Dacă numărul de echipe 
și sistemul competițional este su
ficient și corespunzător tn ce 
privește categoriile divizionare 
A și B. au același lucru se poate 
spune despre baza de masă, adică 
angrenajul de echipe orășenești, 
de seniori și juniori care lip
sește In provincie. Singur ora-

ale rugbiului romînesc
tem informați că la Bîrlad, Hu
nedoara și în alte orașe, iubitorii 
rugbiului se preocupă de alcătui
rea unor noi formații. Actualul 
sistem pe care vrem să-l conso
lidăm — campionatul categoriei 
A, B (două serii), campionatul 
orășenesc de seniori, campionatul 
republican de juniori precum și 
un campionat orășenesc de se
niori și juniori care să se dis
pute la Cluj, Timișoara și Ora-
șui Stalin, ne face să privim cu 

® optimism viitoarea activitate a 
rugbiului din țara noastră. Sînt 
în perspectivă însă și alte mă
suri. Momentan, calitatea rugbiu
lui din unele centre provinciale 
mai suferă, deoarece in orașe tiu 
există decît cite o singură echipă 
de rugbi. Cu cine să te 
nezi atunci, cum să-ți vezi 
(lunile, cum să ți formezi 
rere despre posibilitățile 
pei ? Acesta constituie un 
diment serios. Dacă mai 
găm și faptul că nu peste tot 
există terenuri corespunzătoare, 
atunci este clar că tn legătură

antre- 
defec-

impe- 
adău-

ea Drnf N DaMurannix 0 dati eficacitatea >ar N* Haaureanu !n inul I956 cfnd
a. *1 doilea turneu Inantrenor de stat AngIia_ cu llte e.

»_  chipe dintre for
mațiile celebre 

insulei Britanice, a adus 
tisfacția unei creșteri în 
port cu anul precedent,, 
trebuie uitat că în mai 1956 
primit la-București vizita forma
ției Harlequins care a deplasat 
cei mai buni jucători ai săi. Re
zultatele arată încă o dată saltul 
de valoare al rugbiului practi
cat în R.P.R.

Aceasta ar fi în «cort rapida 
evoluție a rugbiului nostru în 
decursul anilor 1953—1956; evo
luție care fixează locul țării 
noastre în ierarhia rugbiului eu.

• tul de modest, i
fiind limitată doar
la întilniri cu echi-

I pele din R. Ceho
slovacă și R. D.

I Germană, în ace-
I lași an activitatea rugbis-
I tică internațională pe scară mai 
i largă a fost inaugurată de jo-
■ cui Italia — R.PR. Era pri

mul joc susținut cu o echipă pu-
■ ternică, după 13 ani. Scorul final 
i a fost 16—14 în favoarea italie- 
i nilor, dar el a demonstrat că 
l echipa noastră putea tot atît de
• bine să învingă.

Pe drumul anevoios al perfec-
■ ționării rugbiului nostru, o treap.
1 tă deosebit de grea a fost ur-
1 cată în anul 1954, cind a fost

invitată pentru două jocuri tn _ .
țara noastră, una din echipele ropeaii. imedrat în urma Franței 

.................  “ și Angliei.
Tot anul trecut, italienii au 

întreprins în Anglia un turneu 
identic cu al nostru. Rezultatele 
lor însă se deosebesc de cele ale

ale 
sa. 
ra- 
Nu 
am

celebre din. Anglia, echipă cu un 
trecut sportiv de cea mai bună 
valoare, formația Swansea din 
țara Galilor, învinsă de prima 
noastră echipă cu 23—12.

Față de jocul prestat de cehi, rugbiștilor romîni. Ei au pierdut 
pele franceze P.U.C. și Perpi- la Swansea cu 0—5, la Cardiff

lămurindu-se sarci
nile ce-i stau în fată 
pentru continuarea 
pregătirii. Aceasta a 
stimulat interesul 
tinerilor noștri spor
tivi pentru antre
namentele de iar
nă și timpul a 
fost folosit la maxi
mum în majoritatea 
secțiilor sportive ale 
colectivului. Tinerii 
âinamoviști, animați 
de idealuri sportive 
și dornici de a duce 
mai departe tradiția 
afirmării colectivului, 
s-au pregătit cu mul
tă conștiinciozitate, 
participînd chiar în 
această perioada ta 
unele competiții.

Sîntem mulțumiți 
de felul cum s-a lu
crat în majoritatea 
secțiilor, excepție fă- 
cînd doar fotbalul 
și două echipe de vo
lei fete unde am avut 
lungi perioade de i- 
nactivitate. Sportivii 
au frecventat cu re
gularitate antrena
mentele de 2—3 ori 
pe săptămînă, au lu
crat individual, în 
grupuri și în colec
tiv, s-au deprins a 
se antrena și sin
guri acasă, îndeo
sebi dimineața la în
viorare, au practir

Tn noiembrie anul 
trecut, atunci 
termintndu-se 
mele competiții ofi
ciale, majoritatea 
tehnicienilor și spor
tivilor intrau în 
vacantă, noi eram 
mai preocupați ca 
orieîna. Ne pregăteam 
pentru o impor
tantă „competiție" 
neprevăzută în ca
lendarul sportiv: 
continuarea și în 
timpul iernii a an
trenamentelor, a pre
gătirii. Numai acea
sta putea fi cheia 
succeselor viitoare.

Și iată-ne la mun
că. * Complectarea 
loturilor de juniori și 
copii cu elemente de 
perspectivă în locul 
celor promovați și de
finitivarea programe
lor de pregătire, au 
fost primele acțiuni 
întreprinse.

Pentru unii spor
tivi și antrenori to
tul părea neobișnuit. 
Dictonul delăsării — 
„lasă că mai avem 
timp pînă la primă
vară" — i-am pus 
capăt printr-o sus
ținută muncă de mo
bilizare la antrena
mente de sală și în 
aer liber a sportivi
lor. Apoi s-a vorbit 
cu fiecare sportiv,

cat șî alte sporturi 
pentru dezvoltarea 
multilaterală. Majori
tatea și-au dat nor
me C.M.A. printre 
care fi schiul. Pro
gresele vizibile fă
cute in pregătirea 
sportivilor noștri în M 
această perioadă, de- 
monstreazi concret 
în fața tuturor sporti
vilor și antrenorilor, 
marea insemnătate a 
continuității antrena
mentelor în tot de
cursul anului fără 
întrerupere.

Acum cind doar 
puține săptămtni ne 
mai despart de sem
nalul chemării la în
trecerile oficiale în 
aer liber, primele re
zultate obținute de 
sportivii noștri sint 
edificatoare. Califi
carea a 5 sportivi în 
finalele categ. II a 
campionatului de ca
lificare la 
Capitalei ; 
obținute de 
echipe de 
baschet băeți și fete, 
succesele atleților la 
întrecerile de sală, 
victoriile gimnaștilor 
și gimnastelor în 
competiții amicale,— 
iată numai citeva 
succese pe care sîn
tem hotăriți să le 
continuăm în noul 
sezoh sportiv care 
va începe tn eurînd.

GH. VLĂDICĂ 
secretarul colecti

vului sportiv 
„Ttnărul 

Dinamovist*

echipelor de rugbl din provincie 
li s-au refuzat terenurile pentru 
antrenamente și jocuri oficiale 
cu caracter republican, chiar a- 
tunci cind ele erau gazdă. (Exem
plu : Energia Minerul Petro
șani), sau cazuri în care echi. 
pei de rugbi ti sînt hărăzite te
renuri cu totul necorespunzătoa. 
re (Știința lași, Știința Galați, 
Energia Orașul Stalin, Energia 
Ploești, Progresul Sibiu, Știința 
Arad).

Această slabă preocupare tn 
unele locuri pentru asigurarea 
condițiilor materiale de practica
re a rugbiului dă naștere — 
pe lîngă faptul că nu atrage ti
neri — unui foarte slab proces 
de instruire.

Se impun deci o serie de mă
suri energice care să contribuie 
eficace la o mai bună stabilitate 
a rugbiului. Astfel, tn primul 
rînd, in orașele București, Ti
mișoara Cluj, Orașul Stalin, Iași, 
se pot organiza campionate șco
lare și universitare, care să ducă 
în maximum doi ani ia existenta 
unor echiDe de seniori de cate
gorie orășenească în centrele sus 
amintite.

Pe lingă crearea de noi ca
dre și echipe apare insă și pro
blema bazelor sportive pentru 
rugbi. Astfel, după o sumară a- 
naliză se constată numărul in
suficient al terenurilor în orașul 
Iași. Orașul Stalin, Cluj și Timi 
șoara. Pentru aceasta, o primă 
măsură ar fi afectarea a cite 
două terenuri cu iarbă in fiecare 
din aceste patru orașe, exclusiv 
pentru rugbi.

Se impune apoi predarea rug- 

zică, precum și introducerea lui 
în jocurile sportive ce pot fi pre. 
date in școlile medii și profesl 
onale

Numai în felul acesta, ridi. 
cînd concomitent numărul echi
pelor, al terenurilor și al cadre
lor de instructori, antrenori și 
profesori, vom Dutea ca in cițiva 
ani să așezăm rugbiul pe baze 
solide, de unde să poată conți 
nua ascensiunea frumosului drum 
început în anii 1953—1956.

cînd 
ulti-

șui București are o concepție 
precisă în repartizarea 
pe diverse categorii:

In camp, categoriei A 
blican — 7 echipe.

In camp categoriei B 
blican — 5 echipe.

In camp, orășenesc
— 12 echipe.

In camp, orășenesc
— două serii, 14 echipe.

In țară lipsesc insă categoriile 
inferioare celor divizionare A și 
B. intrarea tinerilor in primele 
formații tâclndu-se prea brusc, 
fără o suficientă perioadă de biuluf la Institutul de cultură fi- 
timp necesară acumulării de cu. ------  * —‘ ■
noștinje tehnico-tactice. Aceasta 
este una din cauzele care mențin 
încă rugbiștii din cuprinsul tării 
la un nivel mai scăzut al per
formantelor.

Unele colective sportive din 
pTovineie nu se preocupă th mod' 
«uficient de îmbunătățirea condi
țiilor materiale (echipament și 
terenuri) precum și de cadrele 
tinere de jucători.

Astfel, au fost cazuri în care

echipeloT

— repu-

— repu-

(seniori)

(juniori)
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victoriile 
primele 
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