
git a t o r
Primisem informația că „Isac- 

cea s-a colectivizat în 6 zile, cu 
• forje proprii” și că în această 
comună „există un agitator ex
celent”, pe numele lui Minciog 
Dumitru, care, împreună cu echi
pa sa a adunat nici mai mult 
nici mai puțin decît 150 de ce
reri.

De bună seamă că o aseme
nea informație, pentru un repor
ter, face cel puțin cit o năstruș
nică licoare. Parcă un duh îmi 
turnase argint viu în călcîie și 
ma mina din urmă cu harapnicul 
curiozității să descifrez cit mai 
grabnic tainele „senzaționalei* 
informații.

Dar în curînd aveam să con
stat că informația n-are în ea 
nimic „senzațional” și că e fruc
tul unei realități pe care o poți 
simți acum în orice ungher al 
regiunii Constanța.

La prima vedere, Isaccea 
nrnți sare de gît cu nici un semn 
care ar putea să te facă să crezi 
că în ea s-au petrecut și se pe
trec acte revoluționare. Toate i-

Oamenii muncii Iși exprimă adinca 
satisfacție pentru istoricele documente 
ale consfătuirilor de la Moscova

Oamenii muncii din țara noastră aprobă în unanimitate declarația 
consfătuirii reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești din 
țările socialiste și Manifestul Păcii adresat muncitorilor și țăranilor 
din toate țările, bărbaților și femeilor din lumea întreagă, tuturor 
oamenilor de bunăvoință, de consfătuirea reprezentanților partidelor 
comuniste și muncitorești care au participat la cea de-a 40-a aniver. 
sare a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie,

In peste 1.000 de întreprinderi și instituții din Capitală, în zilele 
de 23-25 noiembrie mai mult de 100.000 de muncitori, 
ingineri și funcționari au pârtieii 
de mare însemnătate. ț

La marile uzine „23 Au gușii* 
narii au primit istoricele documente cu un sentiment de 
tisfacție.

La uzinele Industria Bumbacului A peste 1000 de mame și soții 
dornice de a avea un cămin fericit au ascultat cu adîncă emoție cu
vintele Manifestului Păcii, exprimîndu-și convingerea că în lume sînt 
astăzi forțe capabile să împiedice pe marii monopoliști care pentru 
profiturile lor doresc să arunce lumea în flăcările unui nou război 
mondial.

ițuttLla citirea celor două 
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cunoaște clădirea
Generale a C.E.C..

insă, că puțini știu < 
monumentală clă.

_____construită între anii i 
1897—1900 de arhitectul Ion So- , 
colescu și a costat, atunci, fa- i 
buloasa sumă de 3.200.000 lei. i

— Tilcul construirii acestui 
fastuos palat e, desigur, lesne 
de ghicit, ne spune un bătrîn 
funcționar de la Direcția Gene- 1 
rală. Măcar clădirea — dacă 1 
nu casa de depuneri în sine — 
trebuia să inspire încredere și 
siguranță cetățenilor.

Totuși, prea multă siguranță 
și încredere nu se poate spune 
că a inspirat populației. In 
1938, de pildă, erau doar 
321.000 de depunători. Dintre 
aceștia doar 8.2 la sută erau 
muncitori și țărani, iar vo'u- 
mul depunerilor acestora se ri
dica numai la 5 la sută. Nu.i 
vorbă, cei ce munceau nici na 
aveau ce depune pe atuncea.

In aceste zile din cadrul 
„Săptămînii economiei", ghi. 
șeele instalate în uriașul hol al 
palatului din Calea Victoriei nr. 
13 cunosc o animație deosebită. 
Am întilnit la ghișee oameni de 
diferite vîrste și profesii, elevi 
și muncitori, funcționari și mi- 
litari. oameni de artă și cultu
ră. Printre depunători am tn. 

•tilnit sîmbătă — în prima zi 
a „Săptămînii economiei" — și 
un vechi cunoscut; Ilic Dinu, 
lăcătuș.mecanic la uzinele „23 
August1' din Capitală. E un om 
încă tînăr, potrivit de statură 
și mereu bine dispus. Ceea ce te 
izbește însă la el este ele
ganța îmbrăcăminții. Am aflat 
că în urmă cu cîteva luni sol. 
dul de pe carnetul său de de- 
puneri cu ciștiguri a crescut 
simțitor. Suma de 1.800 lei, de
pusă începînd din vara anului 
trecut, i s-a dublat prin obți-

...Și iată momentul „selemn”. TovgrtșH B. Bemad și Con
tanta Ceman de la CEC înmînează celei mai tinere depvnă- 
oare— Lucia Andreescu, carnetul de economii cu nr. 63-1-19776.

magînile vii, proaspete, extraoK^ lectiviștilor din Isaccea, 
dinare, pe care mi le pregătisem? propiam carevasăzică de 
îu retorta minții erau date peste' mația care mă pusese 
cap de apariția 
cu ,.......... ......
chiate ca i * • ■ • ■ - - •••
cu case modeste, înghesuite în 
ogrăzi miniaturale. Curînd, a- 
ceastă realitate incompatibilă cu 
cea pe care ml-o făurisem în 
imaginație a început să se de
strame și în fața ochilor să-mi 
apară o altă Isacce, cu livezi de 
poame, cu un cartier de case 
noi, cu grădini și vii în preajma 
lor, rînduite parcă după planul 
unui arhitect care iubește cu 
pasiune spațiul, care are nevoie 
de aer ca să-și pună în valoare 
concepțiile creatoare.

Cînd am dat de ucest cartier 
mi-am zis că trebuie să fi ieșit 
din, Isaccea și că mă aflu într-o 
altă așezare, sau că sînt victima 
unui miraj de soiul Fetei 
gane.

Dar 
cea și 
miraj.

unui tîrg ;care.
Uliti strîmbe ?i întorto- ' B-.

un labirint de cirtlte. sjj acasă lungit pe pat. Se odih- 
TînnPQrP încyhncjitfc» in j___- _ __ __________________ -

Mor-

tehnicieni, 
documente

și funcțio- 
adîncă sa-

Isac- 
unui

timiditatea
Venisem

nu ieșisem nici din 
nu eram nici victima 
Intrasem în cartierul co-

AL. PINTEA

raionul 
Conform 
Generale

de 
de 

recită

nerea — la ultima tragere la 
sorți — a unui cîștig de 100 la 
sută.

— Am luat acum — ne spune 
el — și o obligațiune C.E.C. cu 
ciștiguri în valoare de 200 lei. 
Obișnuiesc în fiecare lună să 
depun această sumă. Pe de o 
parte economisesc banii, pe de 
altă parte există și posibilitatea 
obținerii unor ciștiguri.

Jlie Dinu e doăr unul din cei 
2.014.000 de depunători la 
C.E.C. existențl astăzi. Cifra e 
desigur impresionantă dar în a- 
celași timp, explicabilă. In anii 
aceștia din urmă, în anii demo
crației populare, au crescut con
siderabil veniturile populației, 
s-a mărit încontinuu posibili- 
lalea de economisire. Așa se și 
explică de altfel de ce C.E.C.-ut 
a căpătat un larg caracter de 
masă, de ce a devenit o institu. 
ție pusă cu adevărat în slujba 
poporului.

La „stalul major" — Direc
ția Generală — aflăm amănunte 
în legătură cu „Săptămînă e- 
conomiei". La concursul de în. 
irebări și răspunsuri organizat 
în cadrul, acestei săpiămîni pînă 
acum sînt aproape 500,000 de 
participant. E intr-adevăr o 
cifră neobișnuită chiar pentru 
cel mai mare și popular con
curs organizat vreodată. Pre- 
miile suplimentare (printre al- 
tcic îoc.ccc
lei) care se vor distribui la ir a- 
gerea din ultima zi a „Săptă- 
mlnii economiei" — 30 noietn. 
brie — au sporit considerabil 
numărul cererilor de obligații 
C.E.Ci In primele 9 luni ale 
anirlui oamenii muncii au de
pus la cele 15.000 unități C.E.C. 
suma de 1,3 miliarde lei. Pînă w 
la sfîrșitul anului se presupune • 
că suma va trece de 2 miliarde. î 

.Și acum, un amănunt mai t 
puțin obișnuit. Cunoașteți cine • 
e cel mai tînăr posesor al unui ? 
libret de economii C.E.C? Pînă* 
sîmbătă se presupunea că este ; 
Traian Dumitrescu din clasa a : 

i

icle unul in valoare de 100.000 •- - ................ t• f

mă a- 
infor- 

în miș-

Pe Minciog Dumitru l-am gă- 

după o săptămînă de muncă 
•depusă cu sîrguință la cariera 
din dealul Isaccej. L-am măsu
rat cu privirile; n-avea în el 
nimic fabulos, nimic care să-mi 
dea de știre că el e omul pe 
care-1 căutam. Un tânăr ca toți 
tinerii, prăjit bine de soare, cu 
ochi cu căutătură vie, răscoli
toare, cu niște palme late cît 
niște lopeți legate de niște brațe 
vînjoase înfipte într-un trup bine 
proporționat. Am un amic sculp
tor. 1-1 recomand ca model pen
tru „Făuritorul0 la care lucrea
ză.

Bineînțeles că prima întrebare 
pe care i-.am pus-o avea legătu
ră directă cu informația pe care 
o primisem. Minciog m-a privit 
pieziș ca și cînd nu el ar ti fost 
omul pe care-1 căutam. Mi-am 
zis în sinea mea că vrea să mă 
facă să cred că e modes:. Dar 
Minciog nu juca teatrj. E de o 
timiditate copilărească, deși are 
nevastă și copil, și 1............
asta a lui mă dezarma. _____
cu gîndul să-i iau un interviu 
dar cum poți să-ți duci la înde
plinire gîndul, cînd la întrebă
rile tale omul nu-și prea dă ghes 
la vorbă ?

— E adevărat că dumneata 
„ai făcut” 150 de cereri ?

— Păi, nu prea pot să-ți spun 
dacă-i așa cum zici, că nu le-am 
numărat.

— E adevărat că Isaccea s-a 
colectivizat în 6 zile ?

— Asta e adevărat.
— Ei, uite că ne apropiem de 

miezul chestiunii. Povestește-mi 
și mie cum s-a întâmplat așa 
ceva ?

Minciog tace. Iși caută răs
punsul.

— Hai, îl ajut eu, spune drept
V1NT1LA ORNARU

II.a elementară a școlii nr. 211. 
De sîmbătă, însă situația s-a 
schimbat. Cel mai „tînăr" po
sesor al unui libret C.E.C. e 
Lucia Alexandrescu. S-a născut 
sîmbătă 23 noiembrie la ma
ternitatea de pe strada Tudor 
Speranță nr. 96 din 
Tudor Vladimir eseu, 
hotărîrii Direcției
C.E-.C., Lucia Alexandrescu, ca 
și toți copii născuți în ziua de 
23 noiembrie, în prima zi a 
„Săptămînii economiei" primesc 
gratuit un libret de economii 
C.E.C. cu suma inițială de 10 
lei. După toate probabilitățile, 
în întreaga țară vor fi citea 
7.000 de asemenea „tineri" po. 
sesori de carnete C.E.C. După 
cum se vede, vor exista foarte 
mulți candidați pentru titlul de 
„cel mai tînăr" depunător la 
C.E.C.

La început n-am observat firma 
așezată sus, sub acoperiș, ascunsă 
după ramurile veștede ale cîtorva 
pomi.

M-am strecurat pe o portiță și 
curînd încăperea căminului cultu
ral din comuna Golești raionul 
Focșani, m-a învăluit în acea at
mosferă specifică caselor pără
site.

Mobilierul vechi și acoperit cu 
praf păstrează amintiri de demult. 
Cîndva, cînd organizația U. T. M. 
iși trăia cu adevărat viața, era aici 
veselie, lume.

O sobă de metal cu burlanele 
căzute și risipite pe sub bănci a- 
dîncește tristețea pornită cu tot 
dinadinsul să-I copleșească pe vizi
tator.

Lipit de un perete, igrasios și 
împăienjenit, un dulap șubred cu 
tăbliile sparte păstrează dincolo 
de geamurile sale, în rafturi cărți 
care — zăcjnd într-o nefirească 
convalescență — de sute de zile 
n-au fost mișcate de Ia locul lor : 
operele lui Coșbuc și Bacalbașa, 
ale lui Twain, Caragiale, Nexd, 
Vlahuță, Șadoveanu și încă șase 
sute de volume pe care bibliote
cara căminului — profesoara Ele
na Sinescu — le ține „ascunse” 
de privirile tinerilor din sat cu 
cea mai teribidă grijă. Intr-un unghi 
opus, o scenă din seînduri dă
răpănate stă drept mărturie că de 
multă vreme n-a mai fost folosită 
pentru spectacole. Și, ca o desă- 
vîrșire a imaginei, jos, in zidul de 
lingă intrare, îți atrage atenția o 
spărtură prin care vîntul pătrunde 
în voie, măturînd toată încăpe
rea.

E atât de nefirească imaginea 
căminului cultural in paragină. Ea 
datează, însă, doar de vre-o jumă
tate de an și a apărut doar grațSe 
lipsei de îngrijire, nepăsării unor 
oameni învestiți cu răspundere,
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Vizita delegației guvernamentale a Uniunii BirmaneCetățenii Bucureștiului cer cu energie:

Să înceteze experiențele
cu armele atomice!

Ieri după-amiază, aula Facultății 
de științe juridice a găzduit o im
presionantă adunare organizată de 
către Comitetul național pentru 
apărarea păcii, în cadrul căreia 
fțetâțenii Capitalei și-au arătat ho- 
tșărîrea de a apăra paepa, și-au ală
turat glasul milioanelor de oameni 
cinstiți din lumea întreagă care 
cer încetasea neîntârziată a expe
riențelor cu arma atomică.

Adunarea este deschisă de acad. 
Mihail Ralea, vice-președintele Co
mitetului național pentru apăra
rea păcii din R.P.R. și apoi i se 
dă cuvîntul tov. prof, universitar 
Valeriu Novacu, membru corespon
dent al Academiei R.P.R. Este 
glasul unui fizician, care alături 
de oamenii de știință din Japonia, 
din Uniunea Sovietică și S.U.A., 
alături de medici, ingineri, scri
itori, tineri ori laureați ai Premiu
lui Nobel arată ce pericol prezintă 
pentru omenire radiațiile bombe
lor atomice: „Am fost la Hiro- 
șima. Am văzul cu proprii-mi ochi 
efectele radiațiilor atomice. Iată 
pentru ce spun din toată ființa 
mea : să înceteze experiențele eu 
armele nucleare și să se interzică 
armele atomice,”, Vorbește patriar
hul bisericii or.todoxe romîne Jus
tinian Marina — care arată prin
tre altele că cei ce vor să propage 
ideea că războiul e în firea lucruri
lor nu fac decît să degradeze pe om. 
Asistența este impresionată pater- 

dar care, de fapt, sînt lipsiți de 
cel mai elementar simț de răspun
dere față de viața culturală a ti
nerilor din comună.

Extrem de pasiv și indiferent, 
tovarășul Gavrilă Nanu, președin
tele sfatului popular, tărăgănează 
repararea căminului cultural. Ma
teriale sînt: cărămizi, ciment, 
lemne, var, plus 2.000 lei, plus 
contribuția în muncă a cetățeni
lor. Intr-un timp, în primăvara 
trecută, comitetul executiv al sfa
tului popular a hotărît să se con
struiască un sediu nou. S-a ales

Să pregătim toate 
condițiile pentru o 

intensă activitate cul
turală de masă la sate, 

in perioada iernii!

terenul, s-au angajat meșteri pen
tru lucratul cărămizii (100.000 bu
căți — 15.000 lei) dar pînă la ur
mă a rămas totul baltă. Președin
tele „se laudă0 cu construirea unui 
gard în jurul școlii care a costat 
25.000 lei și cu proiectarea unei 
magazii.

— Avem fonduri puține. Dacă 
ne-o mai rămine ceva, facem și 
cămin. Pînă atunci...

Pînă atunci viața culturală a 
comunei lîncezește. Tinerii n-au 
unde să se întâlnească, să organi
zeze spectacole, să se distreze. Di
rectorul căminului, învățătorul 
Teodor Cristache, nu-și poate jus
tifica cu nimic „funcția”. De alt
fel, tovarășul Cristache e învestit 

mc. de cuvintele vibrante rositie de 
artistul poporului, Costache Anto
nia : „Fără să mă pricep în 
probleme de înaltă tehnică, . îmi 
dau seama, din cele recent citite 
că ultimele descoperiri au înmul
țit mijloacele de exterminare în 
masă. Tehnica a făcut progrese 
uluitoare. De ce oare savanții n-ar 
întrebuința geniul lor în descope
rirea vindecării atîtor maladii? De 
ce oare să nu lupte ci pentru 
viată, și nu pentru moarte ?”

O datorie de conștiință în
deamnă să-și alăture glasul lor la 
chemarea conștiinței mondiale pen
tru cimentarea păcii popoarelor, pe 
acad. Geo Bogza, pe rabinul cultu
lui mozaic Mozes Rozen, pe preotul 
Emanoil Hreiss consilier al arhie
piscopiei romano-catolice.

Vorbește Lucreția Barbu, mun
citoare la fabrica „Gh. Gheor
ghiu -Dej'*, căreia războiul i-a ră
pit soțul și unul dintre copii. A ci
tit „Manifestul Păcii" adresat între
gii lur^i „Conținutul lui—spunea 
tovarășa Barbu — va răscoli fără 
îndoială conștiința oamenilor 
hună credință, fără deosebire 
convingeri politice”. Apoi 
poetul George Dan :

Destul cu arma morții, 
Al vieții e pămîntul.
Prieteni ! Hai să facem
Planeta o grădină.
Ca oamenii de mîine 

cu o mie și una de alte funcții: 
președinte al comisiei de revizie 
la G.A.C., secretar al sfatului de 
împăciuire, organizator al unei 
grupe sindicale la școală, secretar 
al comitetului de luptă pentru 
pace din comună și, bineînțeles, 
învățător. Cînd să te mai ocupi și 
de cămin ?

In comuna Golești sînt peste 200 
de tineri. Modul cum ei sînt a- 
trași în viața de organizație e cu 
totul nesatisfăcător. Membrii co
mitetului U.T.M. (secretar Ștefan 
Stan) se dovedesc a fi complect 
lipsiți de inițiativă și, ce-i mai 
grav, de pasiune. Faptul e expli
cabil : alegerea unora dintre ei s-a 
făcut nu în conformitate cu voința 
tinerilor ci după „părerea” instruc
toarei comitetului raional U.T.M., 
tovarășa. Ghizela Moșneag.

întreaga lor activitate de Ia a- 
legerile trecute și pînă acum se 
rezumă la organizarea cîtorva ba
luri și la o adunare U.T.M. pen
tru primirea de noi membri.

Dar n-a fost totdeauna așa. Am 
stat de vorbă cu un tînăr de curînd 
venit din armetă, Fănică Odobeș- 
tcanu, fiul președintelui 
vei.

— Acum doi ani, îmi 
el, organizația U.T.M. din 
dispunea de un adevărat 
blu artistic cu care întreprindea 
turnee în comunele din jur, făcea 
schimb de experiență cu tineri din 
alte raioane. Tinerii se întîlneau la 
cămin mai în fiecare seară, ascul
tau conferințe, organizau audiții la 
radio. (Acum radioul se află în
chis la școală).

Oare de ce au încetat toate 
acestea ?

colecti-

spunea
Golești 
ansam-

V. BARAN
(Continuare în pag. ll-a)

Copiii ce-or sâ vină 
Sâ aibă flori și pîine.
La sfîrșitul adunării,

Gh. Lupu a dat citire textului te
legramei adresate de către aduna
rea publică a cetățenilor din Bu
curești Organizației Națiunilor U- 
nite, iar maestrul emerit al artei 
Marietta Sadova, Mesajului adresat 
Consiliului Mondial al Păcii.

M. MUNTEANU

AMBALAJE
* De ce lipsesc ambalajele in unele magazine
* Aceleași produse — prețuri diferiie * Deșeurîle 

de hîrtie și unii înlocuitori pot ieftini ambalajele

Priveam într-una din zilele tre
cute ufluența din magazinul uni
versal „Victoria". Un du-te vina 
care te atrăgea în iureșul său. Unii 
priveau, alții cumpărau. In cîteva 
minute, la ghișeu, cumpărătorii 
primeau pachetul frumos ambalat. 

Scene asemănătoare se pot în
tâlni mai cu seamă în marile ma
gazine. în magazinele mai mici, 
mărginașe, însă, uneori ți se lu
minează produsele neambalate, 
înghiți în sec, intri în prima 
tutungerie și în schimbul sumei 
de 20 de bani primești un 
ziar pe! care, cu toată părerea 
de rău, îl transformi in ambalaj. 

9 Contrastul dintre cele două fe
luri de deservire este izbitor.

De bună seamă că problema 
ambalajului nu este nici nouă și 
nici minoră. Ea este strîns legală 
d-' cerința unei deserviri civilizate 
a cumpărătorilor și tocmai in a- 
ceastă problemă găsim un lanț al 
slăbiciunilor.

Unele cauze
In ansamblul produselor indu

striale sînt unele care necesită un 
ambalaj special. Printre acestea se 
înscriu produsele confecționate din 
mătase naturală, ciorapii nylon, 
pălăriile, tacîmurile. Dar, din pă
cate acestea se vînd uneori neam
balate. De ce există asemenea si
tuație? Pentru că Departamentul 
industriei ușoare a cerut Depar
tamentului chimiei, pentru anul 
1957, 10.500 kg. celofan. Inițial 
s-au aprobat 6.000 kg., din care 
ulterior... s-a mai tăiat. Și acum 
un mic calcul: numai fabrica 
„Adesgo" din București are nevoie 
pentru producția sa de 8.000 kg. 
celofan!

Un lucru mic... și străveziu, ca 
celofanul, dă naștere la litigii.

Exemplul de mai sus ar putea 
fi complectat. A fost pără
sit obiceiul de a se vinde len
jeria de copii în cutii special con
fecționate, încălțămintea ți se dă 
la unele magazine fără ambalaj, 
așa cum se întîmplă foarte des 
la magazinele din Ploești, iar în 
cele mai multe cazuri, unele pro
duse se vînd semiambalate. Este 
curios faptul că sarea în pachete 
care costă un leu și cîțiva bănuți 
folosește pentru ambalaj carton 
desenat, iar pentru pantofi care 
costă de multe ori peste 116 lei 
nu ți se dă totdeauna nici măcar 
hîrtie.

Există, și nimeni nu poate con
testa, unele greutăți obiective. Dar 
există din păcate și tendința de a 
se aproviziona cu hîrtie de ambalat

Recepție la Consiliul 
de Miniștri al R. P. R
Luni seara, vicepreședintele 

Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romîne, Petre Borilă, a oferit o 
recepție în saloanele Consiliului 
de Miniștri în cinstea delegației 
guvernamentale a Uniunii Birma
ne care ne vizitează țara.

La recepție au luat parte: U 
Kyaw Nyein. Daw Nwe Nwe Yi, 
U Hla Maung, U Kyin, Daw Mya 
May, U Soe Tin, U Tha Tun. U 
Maung Maung. U Aung Khin, U 
Kyaw Sein, U Ba Swe, U Aye 
Hlaing, dr. U E. U Nyun Thein, 
U Hpon Myint, U Naing Win, U 
Kyaw Sein Aung.

Au participat Chivu Stoica, 
Gheorghe Apostol, Emil Bodnă- 
raș, Alexandru Bîrlădeanu, Popa 
Gherasim, Avram Bunaciu, Ion 
Cozma, Mihai Florescu, Atanase 
Joja, Petre Costache, Gh. Diaco- 
nescu, Gh. Gaston Marin, dr. Voi- 
nea Marinescu, Ion Mineu, Mar
cel Popescu, Aurel Vijoli. acad. 
Mihail Ralea, Petrd Belle, Ale
xandru Lăzăreanu, Anton Vlă- 
doiu, M. Petri, Pavel Silard. a- 
cad. Iorgu Iordan, Virgil Trofin, 

ing. Mihai Marin, 
înalți funcționari

Stela Enescu, 
T. Cristureanu,

In mijlocul tinerilor
U Nyun Thein, U Hpon Myint, 

U Naing Win și U Kyaw Sein 
Aung, reprezentanți ai organiza- 
ției de tineret a Partidului £o- 
cialist din Uniunea Birmană, în
soțiți de Petre Gheorghe. secretar 
al C.C. al U.T.M., și-au continuat 
duminică dimineața vizitele prin 
Capitală.

Oaspeții birmani au vizitat com
plexele sportive „Dinamo** și „23 
August".

Membrii delegației s-au întâlnit 
apoi la Casa de cultură a stu
denților „Grigore Preoteasa** cu 

tinere din institutele de 
invățăminl superior din Capitală.

magazinele centrale, în vreme ce 
magazinele mărginașe sînt vădu
vite de acest accesoriu necesar. în 
vfeJne ce ambalajele există in can
tități insuficiente, formularisticile 
rămîn la unele instituții și între
prinderi foarte complicate. Intr-un 
articol publicat în ziarul „Scin
da" nr. 4009. autorul arăta con
cret că inginerul l. Puteli directo
rul Trustului de construcții din 
lași semnează la fiecare 7 minute 
C^te. Simplificarea formu-
laristicii, pentru care colectivele 
special înființate de la Direcția 
Centrală de Statistică duc uneori

o anevoioasă muncă de convingere 
cu o serie de departamente, ar 
avea ca rezultat un disponibil de 
hîrtie care ar putea fi folosită in 
scopuri mai utile.

De ce 
„particularii" au ?

Dacă intri în unele cofetării din 
orașul Cluj întâlnești de asemenea 
ciudățenii. Vrei să iei — de pildă 
— șase prăjituri. Există două al
ternative: prima, să ți se împa
cheteze comanda într-o hîrtie. A 
doua, dacă vînzătoarea este ama
bilă, să-ți găsească un capac de la 
o cutie în care a (ost cindva 
rahat. Aceasta, în timp ce lu co- 
mercianții particulari se găsesc 
cartoane speciale. Și în alte loca
lități adesea magazinele particu
lare, ca și tarabele ..particularilor'* 
din piețe au hîrtie de ambalaj, 
pungi etc,, în timp ce acestea 
lipsesc unora din întreprinderile 
noastre de stat. Această chestiune 
ar trebui analizată cu atenție de 
către Sfaturile populare din loca
litățile respective.

O mină spală pe alta
/Vu intenționez să reproduc re

clama săpunului „Bob** de odi
nioară. Vreau să spun cîteva cu
vinte despre problema ambalaju

de slat, deputați al Marii Adunări 
Naționale, oameni de știință și 
artă, conducători ai organizații
lor de masă, corespondenți ai 
presei străine și romîne.

Au luat parte șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați în 
R. P. Romînă și alți membri ai 
corpului diplomatic.

In cinstea oaspeților un grup 
de soliști ai Teatrului de Operă 
și Balet și o formație de dansuri 
populare a Ansamblului de cin- 
tece și dansuri C.F.R. Giulești au 
prezentat un program artistic.

La recepție, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Ro
mîne. Chivu Stoica și vicepreșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
Uniunii Birmane, U Kyaw Nyein, 
au toastat pentru prietenia și co
laborarea dintre poporul romin și 
poporul birman, pentru pace în 
întreaga lume.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

(Agerpres)

In pag. Il-a:
Toasturile rostite la recepție

In continuare^ oaspeții birma» 
ne zi s-au întâlnit cu tinerii parti- 
cipanți la munca voluntară pz 
șantierul de construcție al Casei 
de cultură a tineretului din raio
nul 23 August.

Apoi, reprezentanții organizației 
de tineret a Partidului Socialist 
din Uniunea Birmană au fycut o 
vizită la Palatul Pionierilor. Oas
peții au vizitat clubul 
romodeliști,. cercurile 
fizică, telecomunicații, 
muzică, pictură) artă 
etc.

micilor ae- 
de chimie, 
de balet.
decotativă

(Agerprcs)

lui necesar unor produse din 
sectorul alimentar. Mi se pare 
mai acută aici — lucru care l 
știu de bună seamă și tovarășii de 
la secțiunea comercială a Sfulului 
popular al Capitalei. De la o 
vreme în unele magazine „Alimen
tara** brînza ți se dă dacă ai hir- 
tie,^ marmelada de asemenea, ce să 
mai vorbim de săpunul de rufe f? 
„Pentru el — îmi spune tovarășul 
Marin, responsabilul unității nr. 
101 din str. Decebal nr. I — n't 
există ambalaj**. Dacă plouă, acest 
lucru nu le deranjează. N-ai decit 
fă muți săpunul dintr-o mini în- 
tr-alta și ajungi acasă gala spălat.

Nu rareori se pol vedea cazuri 
cîwl din pricina lipsei de perga
ment grăsimea mezelurilor iși lasă 
amprentele pe haine, iar măsli
nele se împrăștie.

Mai scumpă ața 
ca fața

E o zicală pe care am întâlnit-" 
de multe ori in copilăria noustră 
Instinctiv mi-am amintit de ea.

Am admirat, de curind, la De
partamentul Comerțului Interior, 
cîteva umbulaje din țările surori 
de democrație populată. Sâ nu 
mai vorbim de calitatea hîrtiei, » t 
de ingeniozitate. Am văzul pahare 
di ti carton parafinat, culii-sticle 
pentru produse lichide... Noi nu 
am putea fabrica asemenea amba
laje?

De multe ori stau in fața vitri
nelor magazinelor și privesc pro
dusele. Unele sini ambalate cu 
gust, altele mai puțin, dar uneori 
costă mai scump ața ca fața.

iată despre ce este vorba. 
Din curiozitate am rugul un res
ponsabil de magazin să-mi cînlă- 
rească ci le va produse. Mi-um notat 
cîteva discordanțe. Un pachețel 
de biscuiți de 100 grame, ambalat 
intr-o hirtie semipergamenl costă 
ld!O lei. Ac eu s tu in timp ce kilo
gramul de biscuiți costă 9,90 lei 
O lobiță de bombour-e de 430 
grame costă 13 tei în timp o- 
bomboanele vărsate costă 17 lei 
kilogramul, un baton de rahat 
costă 1.15 lei, in vreme ce kilo
gramul costă 9,44 lei (nmbalujnl 
este format dintr-o bucățică de 
celofan). Și s-ar mat putea de 
exemple. Nu cumva uneori amba
lajul încarcă prea mult prețul de 
cost? Acest neajuns ar putea fi evi
tat, dacă s-ar folosi in mai mare 
măsură la ambalaje deșeurîle de 
hîrtie și cartoane de la tipografii, 
precum și unii înlocuitori (mase 
plastice etc.). Chiar șt departa
mentele ar trebuie să defalce a 
cotă mai mare de hirtie pentru 
ambalaje și mat mică pentru ne
cesitățile scriptice. Acest lucru so
cotim că e necesar să fie studiat 
de organele competente din Mi
nisterul Industriei Bunurilor de 
Consum,
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Eroismul
pui de marinarToastul președintelui Consiliului de Miniștri

odată năzuința comună a guver-

Ce spui, sint frumoși ? Foto: AGERPRES ?

O întreagă ramură

.ceie rtîai^ ne,P’ F pppoareior romîn și bir- 
prietenle man de a se cunoaște reciproc 

Uniunii de a ’'dezvolta £ontactel$ și re-

al R.l’.R., Chivu Stoica
Adresindu-so stiiuaților oaspeți, numire data de popoarele Asiei și 

președintele Consiliului de Mi- devenită scumpă tuturor popoare- 
niștri al R. P. Romîne, Chivu lor.
Stoica a spus; Vizita prietenească a delega-

„Permiteți-mi să folosesc feri- f*’ dv- vine confirme incă- 
citul prilej al vizitei dv. în țara, odata J>azu'nța comună a guver- 
noastră pentru a exprima ,-tele maiî nelPr F P»Poar«f°r rcm‘n ș> bir- 
adtnci sentimente de prietenie man de a-se cunoaște «reciproc
poporului și guvernului. Uniunii r < ■
Birmane. lațiik prietenești dintre ele.

!n persoana dv. noi salutăm Sfntem Siguri că disdiițîile 
schimbul rodnic de păreri 
care le-am avut cu Dcmniild- 
Voastre vor-însenina un nou pasJ 
înainte pe calea întăririi prieie* 
niel și dezvoltării colaborării po
litice, economice și cultura ie în
tre țările noastre.

Permiteți-mi să ridic paharul 
pentru succesul deplin a; politi
cii de pace ’duse de guvernele 
noastre, pentru întărirea conti
nuă a prieteniei și colaborării 
sincere dintre țările noastre, pen
tru dezvoltarea^ și înflorirea con
tinuă a Uniunii Birmane.

Urez sănătate Excelenței

cu căldură pe reprezentanții gu
vernului Uniunii Birmăne, guvern 
care sub conducerea premierului 
U Nu duce o politică externă de 
pace și colaborare internațională. 
Guvernul și poporul nostru care 
construiesc cu succes socialismul 
privesc cu simpatie și au cea mai 
mare stimă pentru aportul con
structiv adus de Uniunea Birmană 
la Conferința Istorică de la Ban
dung pentru dezvoltarea de rela
ții pașnice, de colaborare multila
terală între țări și popoare, pen
tru eforturile Uniunii Birmane în
dreptate spre progresul economic 
și social al popoarelor Bîrma- 
nieî.

După cum va este cunoscut, 
guvernul romîn aplică cu consec
vență în relațiile sale externe 
principiile coexistenței pașnice, 
principii care stau la baza poli
ticii externe a Uniunii Sovietice, 
Chinei Populare și a celorlalte 
state care construiesc socialismul. 
Politica coexistenței pașnice a 
găsit un larg ecou în rîndurile 
popoarelor. Numeroase sînt țările 
Asiei, printre care și Uniunea Bir
mană, care promovează politica 
coexistenței pașnice cunoscută 
sub numele de „pancea^șila", de-

pen-

Urez sănătate Excelenței Sale 
U Nu, președintele Consiliului de 
Miniștri al Uniunii Birmane.

închin paharul pentru condu
cătorul delegației guvernamenta
le a Uniunii Birmane, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
Excelența Sa, U Kyaw Nyein !

stimată 
li !
tuturor, 

ai dele-

în sănătatea dv., 
doamnă Daw Nwe Nwe

Cele mai bune urări 
dragi oaspeți, membri 
gației birmane!

Trăiască prietenia dintre Repu
blica Populară Romîriă și Uni
unea Birmană l"

Toastul vicepreședintelui Consiliului 
de Miniștri al Uniunii Birmane, U Kyaw Nyein

cu adevărat strînse, puternice și 
cordiale.

’ Delegația noastră parlamentară 
care a vizitat R. P. Romînă în 
vara trecută s-^a întors în patrie

Răspunzînd U Kyaw Nyein, vi-* 
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Uniupiț Birmane a sp.ys:

„Sînt foarte emoționat de ama
bilele dv. cuvinte precum și de 
ospitalitatea caldă, pe care guver- cu amintiri din cele mai plăcute 
nul și poporuț romîn ne-au ară- despre țara și poporul dv. Am cer
tat-o din momentul in care am pă- .titudinea că vizita noastră —deși 
șit pe pămîntul R. P. Romîne. în din. păcate scurtă — va constitui 
numele meu personal, al soției un nou pas înainte în istoria re
ntele, și al delegației pe care am lațiilor noastre și va contribui 
onoarea să o conduc, vă mulțu- fără îndoială la promovarea prie- 
mesc sincer.

Excelență, 
și am citit des] 
gresele realiza 
mocrație populară

fără îndoială Ia promovarea prie
teniei și înțelegerii dintre țările 

deoarece am auzit noastre.
spre succesele și pro- Excelenței, va., sînt rccunoscă" 
:ăte de țările de de- ter penfu frumoasele dd. cuiinte 

_____ : atît în dome- desPre î0!iticj( npastrăJ^m&rnă 
niul reconstrucției naționale' cît\dc pactfșl colaborare internj|țio- 
și al dezvdtttrli toi* ecbnomlte 5i*"al“ f1 desP* confribuțu noastră

Excetență, va., sînt recunoscă
tor penr " _X-- -
despre politica noastră externă

fl ai UVXaVVsrawil vwssvaaiaw , 1 ■■'-ewjtra

cuItiiraley Și totodată deoarece la organizarea istoricii conferințe 
eu însumi răspund într-o oare de la Bandung. Intr-adevăr o țară 
care măsură de programul de ca ă^noaștră cate a cunoscut o 
industrializare și de dezvoltare a J
țării mele, am așteptat cu multă 11 
nerăbdare ziua cînd voi putea să 
vizitez țările care construiesc cil 
succes socialismul. Din acest mo
tiv nu am cuvinte să exiprim bucu
ria pe care am simțit-o atunci 
cind am fost desemnat de către 
guvernul și poporul meu să con
duc această delegație și să am 
prilejul să întîlnesc și să am un 
schimb de vederi cu-conducătorii 
acestor țări, printre care și con
ducătorii țării dv. - •

Deși cele două țări ale noastre 
sînt separate tina de alta de mii 
de kilometri și relațiile dintre ele 
sînt abia la început, legăturile de 
prietenie care există între noi sînt

Dineu
Tovarășul Petre Borilă,Tov-arășul Petre Borilă, vice

președinte al Consiliului de Mi
niștri, a oferit duminică seara 
un dineu în onoarea vicepreșe
dintelui Cdrîsiliului de Miniștri 
al Uniunii Birmane. U Kyaw 
Nyein, soției șale Daw Nwe Nwe 
Yi și membrilor delegației guver
namentale a Uniunii Birmane 
care se află în vizită în țara 
noastră.

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al R.P Romîne, Petre 
Borilă, și vicepreședintele Consi
liului de Miniștri al Uniunii Bir
mane, U. Kyaw Nyein, au toas
tat pentru prosperitatea, popoare
lor romîn și birman, pentru prie
tenie și pace între toate po
poarele lumii.'

Dineul s-a desfășurat întn-o 
atmosferă cordială. •’

Vizitele din cursul 
zilei de duminică

delegației guverfta- 
Uniunii Birmăne, în 
U Kyaw Nyein, vice- 
al Consiliului de Mi- 

au

Acolo unde 
s-a născut Ady
In cadrul festivităților consacra

te aniversării marelui poet revolu
ționar Ady Endre, duminică a avut 
loc o adunare festivă în satul Me- 
cențiu din regiunea Baia Mare, sat 
care poartă astăzi numele lui Ady. 

. Cu această ocazie a avut loc 
inaugurarea Casei memoriale „Ady 
Endre“, recent reconstruită și dez
velirea unei plăci comemorative. In 
căști ța scundă, cu acoperiș de stuf 
— tn .care acum 80 de ani a văzut 
lumina zilei unul dintre cei mai 
mari cîytărcți ai progresului și în
frățirii intre popoare — sînt astăzi 
expuse mobile, obiecte, fotografii, 
manuscrise aparținînd poetului și 
familiei acestuia.

Festivitatea a avut loc în pre
zența unui mare număr de oameni 
ai muncii romîni și maghiari din 
satul Ady și satele învecinate.

La festivitate d aparticipat o de
legație de scriitori din R. P. Un
gară în frunte cu scriitorul Boloni 
Gyorgy, membru al Academiei ma
ghiare de științe, laureat al Pre
miului Kossuth.

A fost de față Keleti Ferenc, 
ambasadorul R.P. Ungare la Bucu
rești.

Cu ocazia inaugurării casei me
moriale au luat cuvlntul toc. Ale
xandru Gal, vicepreședinte al co
mitetului executiv al sfatului popu
lar al regiunii Baia Mare și scrii
torul timișorean Franyo Zoltan, 
contemporan și prieten al lui Ady 
Endre.

Scriitorul Kardos Laszlo, laureat 
al Premiului Kossuth a transmis 
salutul Consiliului literar din R. P.

lun^ jierjoada de dominație .stfa-' 
ihă șF ă îndurat efectele distru
gătoare 'ale ultimului răzbpi nu 
avea alta alternativă decit aceea ( 
de a duce actuala sa politică ex
ternă și de a colabora cu toate 
popoarele care gîndesc ca noi pen
tru coexistența pașnică a tuturor, 
națiunilor indiferent de rasă,, cu
loare sau apartenență ideologică.

Permiteți-mi., Excelență să ridic 
paharul în sănătatea dv. a mem
brilor Consiliului de Miniștri, a 
prietenilor noștri care sînt de față 
pentru propășirea continuă și fe
ricirea poporului romîn.

Trăiască prietenia romîno-bir- 
mană!

(Agerpres)

a îndeplinii planul anual]

î
Ramura mătăsii din cadrul Direcției Generale Lînă și Mătase 

din Departamentul Industriei Ușoare și-a îndeplinit planul pro
ducției globale pe întreg anul 1957 la 23 noiembrie, adică cu 

38 de zile înainte de termen. în această perioadă producti
vitatea muncii în această ramură importantă a industriei ușoare 
a fost realizată în proporție de 105,4 la sută.

In anul 1957, în industria mătăsii au fost create 130 de arti
cole noi printre care voal natural batic, satin cristal etc. Printre 
întreprinderile fruntașe care au contribuit la acest succes se 
numără fabricile „Mătasea Populară" și „Ilie Pintilie" din Capi
tală, „Ada Marinescu" din Timișoara, ,,11 Iunie"-Sighișoara și 
altele.

!

Indolentă paragină j

jn încheiere*] artiștii teatrelor din 
Bala Mare și Satu Mare au recitat 

î din
,duw LViurc și omit au, tisi

in limbile rCrmînă ■și maghiară 
versurile lui Ady Endre.

— •—

(Urmare din pag. l-a)

Nu departe de Golești (la o dis
tanță de 8 km.) se află comuna 
Gologan. Pînă de curînd tinerii de 
aici nu aveau cămin cultural. Sfa
tul popular nu dispunea în această 
privință de prea multe fonduri. 
Dar organizația U.T.M. a luat ini
țiativa să ajute la construcția că
minului. Tinerii s-au angajat să a- 
ducă pietrișul, nisipul, lemnele, să 
transporte materialele cumpărate 
din oraș. N-au trebuit decît cîțiva 
meșteri, fiindcă, odată aduse ma
terialele, zeci de tineri au parti
cipat apoi voluntar la munca de 
construcție propriu-zisă. Comuna 
Gologan are acum, în centrul său, 
un cămin cultural minunat, cu 
săli de bibliotecă, de jocuri spor
tive și cinematograf. Altfel, cu to
tul altfel e aici viața tinerilor. 
Pentru iarnă ei au 
cercuri de învățămînt 
cercuri agrotehnice, au 
întîlniri literare, concursuri ( 
șah și șubah, programe artistice.
Dacă membrii comitetului U.T.M. 

din Golești și-ar fi însușit iniția
tiva vecinilor lor — utemiștii din

organizat 
politic, 

proiectat 
de

Gologan — sediul căminului cultu-| 
ral n-ar mai fi nereparat, n-ar mai. 
avea înfățișarea unei case pară-, 
site. Lipsește însă, după cum amj 
mai spus, pasiunea, lipsește îndru-j 
marea și sprijinul comitetului ra-j 
ional U.T.M. (prim secretar Ga-; 
vrilâ Bistriceanu). ;

Zilele acestea va avea loc în* 
Golești adunarea pentru alegerea? 
noilor organe de conducere U.T.M.: 
Se află în Golești mulți utemiști; 
harnici, dornici de activitate. Unii» 
dintre ei au venit de curînd din? 
armată, obișnuiți cu o viață cultu-: 
rală bogată. Utemiștii vor trebui; 
să aleagă în fruntea organizației • 
lor pe cei mai buni, pe cei mai? 
destoinici, pe care să-i sprijine ă-: 
poi în toate acțiunile întreprinse.; 
Numai astfel viața lor culturală» 
va putea fi scoasă din impasul în? 
care se află. Și trebuie neapărat: 
scoasă din impas, pentru că; 
vine iarna, perioada de timp • 
cea mai favorabilă pentru a des-î 
fășura în sate o rodnică și intensă? 
activitate culturală de masă în rin-: 
dul tineretului! •

Racheta 
primului satelit 

deasupra Bucureștiului

Membrii 
mentale a 
frunte cu 
președinte 
niștri al Uniunii Birmane,
vizitat duminică dimineața gos
podăria agricolă de stat Popești- 
Leordeni.

După-amiază, membrii delega- 
■ției guvernamentale' a Uniunii 
Birmane in frunte cu U Kyaw 
Nyein, au vizitat, la Institutul de 
fizică atomică al Academiei R.P. 
Romine, reactorul nucelar, ciclo- 
tronul și celelalte Instafații

In regiunea Ploești
In cursul zilei de luni mem

brii' delegației guvernamentale a 
Uniunii Birmane, în frunte cu 
IJ Kyaw Nyein, vicepreședinte al 
Consiliului de* Miniștri al 'Uniu
nii Birmane au făcut o vizită în 
regiunea Ploești.

Dimineață, membrii delegației 
guvernamentale a Uniunii Bir-

mane au vizitat rafinăria Telea- 
jen,

înainte de plecare, vicepreșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
Uniunii Birm-ane U Kiaw Nyein. 

n-î .
căKh avut | 
zitlm această 
rie' din orașul Polești șl să cu
noaștem pe conducătorii și munci
torii de aici. Și țara noastră e 
producătoare de petrol și t simțim 
un oarecare dor de țară atunci 
cînd vedem construcțiile acestei 
rafinării care ne sint familiare. 
Crșdem că vom putea realiza o 
cooperare strînsă între țările 
noastre, ambeie producătoare de 
petrol și sperăm că această co
laborare va constitui o parte a 
colaborării generale a țărilor 
noastre. Trăiască prietenia ro- 
mîno-birmană !"

Membrii delegației guverna
mentale a Uniunii Birniane au 
vizitat apoi sonde șî instalații 
ale schelei petrolifere Boldești.

Continuindu-și vizită in orașul 
Ploești, oaspeții birmani an mers 
la uzinele de utilai petrolifer „1 
Mai", unde au fosî inîînipinați 
de Tiberiu Abrihan. adjunct al 
ministrului Industriei Grele și 
de conducătorii uzinei. Vizitind 
secțiile de producție, membrii de
legației guvernamentale birmane 
s-au interesat de calitatea utila
jelor noastre petrolifere, precum 
și de posibilitățile de export de 
utilaj petrolifer ale țării noastre.

scris în cartea rde aur a rafi- 
riei: „Sîntem foarte bucuroși 

nm ăvwt posibilitatea să vi- 
1 frumoasă rafină-

U Soe Tin în vizită 
la Ministerul 

Afacerilor Externe
In cursul zilei de luni 25 no

iembrie, U Soe Tin, secretar exe
cutiv ja .AVai^tarHț. Afacerilor 
Ext'â-n?•’’âl 'Uniunii Birmăne " a 
făcut o vizită adjunctului minis
trului Afacerilor Externe al R.P. 
Romîne Al. Lăzăreanu.

(Agerpres)

Așa procedează 
utemiștii

înoptase. O ploaie toren- 
sfichiuia fețele trecățo- 
Pe șantier sosise o ve

ste, care a stirnit multă neli
niște. Trebuiau urgent descăr
cate 15 vagoane cu materiale, 
care așteptau pe rampa gării. 
Sirena a sunat de mult înce
tarea lucrului. Pe șantier nici 
țipenie de om.

— Cu cine să descarc va
goanele ? se întreba inginerul 
șef.

Să se ducă la grupul social? 
Știa că nici acolo n-o să gă
sească prea mulți muncitori. 
Era sîmbătă și mulți pleca
seră acasă. S-a dus totuși. Aici 
a întîlnit pe utemiștii Ion Lu
ca, Cozma Bobină, Stancu Bo
bină și încă vreo cîțiva. Le-a 
povestit această înlirnplare. 
Tinerii tocmai se pregăteau să 
meargă la o reuniune, care 
avea loc într-un sat învecinat.

Cînd au aflat despre ce este 
vorba, ei n-au mai stat pe gin- 
duri. S-au schimbat țn ținuta 
de lucru și au ‘plecat la gară. , 
In noaptea aceea 7 utemiști de 
la șantierul 503 T.C.M. Rovi- 
nari, au descărcat cele 15 va
goane 
acesta 
rii un

cu materiale. In felulj 
ei au adus întreprinde-' 
beneficiu de 5.000 iei.

CAROL BORA 
funcționar

Școala 
din cartier

In cartierul „Drum Nou“ din 
Mangalia de multă vreme se 
simțea lipsa unei școli elemen
tare de patru ani. Copiii erau 
nevoiți să parcurgă mulți kilo
metri pînă la școala din centru 
ceea ce era destul de greu. Și 
iată că astăzi în acest cartier 
este școală nouă. Cum s-a rea
lizat aceasta ? Prin munci vo
luntară, părinții copiiloF printre 
care Marin Elena, Coman Flo- 
rea, Osmana A. și alții au con
tribuit la construcția școlii. Un 
aport deosebit l-a adus și orga
nizația U.T.M. din cartier. Ute
miștii au cărat cărămizi, seîn- 
duri, nisip, var.

De curînd, 190 de copH și-au 
început lecțiile în școala cea 
nouă. Bucuria lor este nemăr
ginită cînd văd clasele noi și 
spațioase. Școala este electrifi
cată, canalizată și dotată cu 
materialul didactic necesar.

SANDU DUMITRU
corespondent

KDMJRMH\IIIU\iWI

unui
Cu toate că zilele 

de vară, și.nu luat 
de mult rămas bun 

■ de la meleagurile 
noastre, în parcul 
din centrul orașului 
Galați domnește o 
vie animație: Cei 
care produc o larmă 
asurzitoare sini bi
neînțeles copiii.

Pe o bancă, sub 
copacii văduviți de 
frunze, stau 3 ma
rinari. De la dis
tanță, cu șepcild ai 
șezate ștrengărește 
pe-o sprinceană, 
'par niște încercați 
lupi de mare. Cină 
te apropii mai mult, 

, însă,, obserpi că „lu
pii de mare" sînt J 
de fapt niște tineri 
cărora nici nu a în
ceput să le mijească 
mustața.

tu. tepfire.
aventurile lor pe 
mare, despre lupta

ssțțr^\U^ția de j 
e ae d doua

-CM uai
geografie

strigăt, sfișietor : 
, — Ajuior'/r>! Ifră- 

'țibriil meu se înea
că. Ajiiidr't... '
Oamenii se repe

ziră spre bazinul cu 
-.apă de.unde se au- 
. zeay țipetele.

Cel trei marinari,, 
elevi qz Școlii medii 
de marină 'alergară 
și ei tntr.acolo. E- 
le'vilV lori Serib' a 
ajuns primul la ba
zinul cu apă. Aci, 
un băiețaș de doi

Recoltă bogată

ani se zbatea în 
ghiara morțti. Apă
rea pentru o clipă la 
suprafață, apoi dis
părea din nou,

Pe cealaltă mar
gine a bazinului un 
cetățean se dezbrăca 
de zor. Surioara mai 
niare a băiatului 
era îngrozită de 
sțiaitnă. Toate aces
tea le-a observat 
înțr-o . clipită. Să se 
dezbrace 7 , Aceasta 
însemna că băiatul 
din apă să-și piar. 
dă viața. Tși desfă
cuse 
ture 

^Dar
• era
Jlut.
cu coatele prin mul- 

. fțme a 7»r,7 -fj> 4«. 
zin. Ăpd reU '^Aâ 
pătruns într-o clipă.

deja un nas- 
de la manta, 
nu! Nu mai 
vreme de pier. 
Făcîndu-și loc

care pierduse
- 

ntJoil sâ wire W W ■ 
capul în apa care-l 
'ajungea pînă la 
piept. Cînd a ajuns

la marț 
tuilui ci 
i.au luat copilul din 
brațe pe care im- 
preună cu sora .sa, 
i-a urcat într-o mu. 
șină trimițîndu-i in 
goană spre spital.

' Toți cel care au 
privit această see. 
nă s-au strtns. ■ în 
jurul, tînărului ma
rinar, care nu pre
getase să intre ini. 
brăcat în apa rece 
ca gheață, pentru a 
salva viața unui co
pil.
Toată noaptea, ele
vul Ion Seric, nu a 
avut pic de liniște; 
Visa- că băiatul a 
murit. Se trezi din 

"somn ca să înde.
parieze acest gî.nd.
Abia

! StriAi'tă Vtip'art, co- 
nandantul sqoase 
in foto . fronlului 
și.i itYhise mtha.

— Trăiește! At 
știtoat pista itfnut 

Ti felicit!

S. MARCOCI 
profesor

dimineața,
elevii | S-au

B e

de orez în lunca Dunării
■ ■ Una din culturile care aduc 

•venituri însemnata în bani co
lectiviștilor de la G.A.C. „Pro
gresul" din comuna Făcăeni — 
■atn ‘ratonul 'Feteștb este si euly - 
tura orezului. In lunca Dunării 
(brațul Borcea) există un teren

- prielnic acestei culturi. Anul 
acesta 
țat o suprafața de SO hotare 
cu orez. Ei au aplicat la timp

1 •toate lucrările de întreținere 
și au respectat regulf^ Qgro- 
tehmcb necesare cpltuiii . ore- 
zului. De aceea ^i- recolta a fost 
bogată. Prin unitățile de, stat 
orezul a fost, contractat și^cuin 
colectiviștii au încasai, suma de 
240.000 lei pentru cîteva vagoa- 
ne de orez.

La lucrările de cultivare a 
orezului s-a evidențiat in mod

deosebit echipa de tineret com- 
.■ pusă din tinerii Bădescu Ion,
Nicolae G., Seceleanu Ioană și 
alji tineri.

FRlfriCU CONSTANTIN 
colectivist ■

Orchestra, 
din Flămînzi 

io r> î fi ■’
Căminul cultural din comuim 

nodstră va ăveâ în curînd o or- 
dhgstră. permanență. Zilele ace- 

^stea'^ie-au sosii] i— 
muzme. Repeti(ii‘ 
cepul. De acum o

La concursul strungarilor fruntași

In seara zilei de 25 noiembrie 
a. c. la Observatorul Astronomic 
al Academiei R. P. Romîne a fost 
observată racheta primului satelit 
al pămintului. Racheta a trecut nu 
departe de zenitul Bucureștiului. 
La Băcurești ea a fost observată 
între orele 17,39 și 17,41, mișeîn. 
du-se de la nord spre sud, între 
coristelația Dragonului și Ursa Mi
că pînă la constelația Peștilor.

Racheta la maximul strălucirii 
a atins mărimea stelară zero cit 
steaua Ve'ga. Ea avea culoarea 
gălbuie. Racheta s-a văzut excep
țional de bine cu ochiul liber.

La Observatorul Astronomic, ra
cheta a fost fotografiată de tov. 
Ion SîngioZan, cercetător. De ase
menea ea a fost fotografiată de 
ing. V. Boico de la observatorul 
popular. ■ ,

Racheta purătoare a primului sa- 
țelit a fost văzută și. la stația 
teorologică din Cimpina, la 
17.40.

Cel mai bun

(Urmare din pag. 

nu cumva s-a piocedat 
otuzbirul ?

Minciog înalță ochii « 
și mă dărîmă cu un 
scurt:

— Apăi dumneata <

AGITATOR!
l-a)

așa cu...

spre mine 
răspuns

— Apăi dumneata crezi că 
poți să iei cu otuzbirul 1000 de 
familii și să le vîri la colectiv ?

— Mă rog, m-am

me- 
ora

★
Observatorul Astronomic din 

citrești a primit de la Consiliul 
Astronomic sovietic anunțul tele
grafic că racheta primului satelit 
se va vedea la București la 26 
noiembrie la orele 17,46 la azimu- 
tul de 56 grade (direcția sud-vest) 
și înălțimea 20 grade deasupra ori. 
zontului.

Bu

Linie aeriană 
balcanică

Departamentul Transporturilor 
rutiere, navale și aeriene din Mi
nisterul Transporturilor și Te
lecomunicațiilor, anunță deschi
derea, la 29 noiembrie a.c., a li
niei aeriene balcanice București- 
Sofia-Belgrad-Atena.

Nbua’linie .aeriană va fi deser
vită de întreprinderea de trans
porturi aeriene romîne — Tarom, 
cu avioane moderne de tipul II— 
14, de construcție sovietică.

Pe timpul călătoriei, pasagerii 
vor avea asigurat tot confortul 
și o bună deservire. De aseme
nea pasagerii care vor . călători 
la Belgrad sau Atena pe această 
rută beneficiază de tariful cursei 
aeriene directe București-Belgrad 
și respectiv București-Belgrad- 
Atena.

Orarul noii curse aeriene care 
prevede plecarea din București 
în fiecare vineri și înapoierea de 
la .Atena sîmbătă asigură în 

.punctele de escală legături bune 
cu cursele aeriene internaționale 
de». pasageri deservite de alte 
companii aeriene.

i Pentru prima cursă aeriană pe 
' acest traseu, care va avea loc
I vineri, se pot reține locuri de pei 
l’ăcum.

(Agerpres)

instrumentale- 
ițiile au și în- 

tncolo, tinerii- 
. să rbfgani^cze 

seri literare urmate de reuniuni 
tovărășești și seri de muzică 
populară romînească. Activita
tea cultural-artistică la căminul, 
nostru ca fi din ce în ce mai, 
interesantă și mai bogată.

GH. MANUCA 
corespondentNu de mult Consiliul orășenesc A.R.L.U.S.-Brăila, a organi

zat o „zi a strungarului".
Cei mai buni strungari din Brăila s-au întîlnit la secția de 

sculărie centrală a U.M. „Progresul", intr-o întrecere în muncă 
pentru ciștigarea titlului de „cel mai bun strungar al orașului".

Toți concurenții au avut de executat aceeași piesă: „filet pă
trat cu 6 începuturi", o piesă destul de complicată, a cărei con
fecționare cerea din partea participanților la concurs multă 
pricepere și îndemînare. Fiecare strungar a folosit toată iscu
sința și cunoștințele sale profesionale pentru a realiza un timp 
CÎt mai bun și o piesă de calitate ireproșabilă.

După ce concurenții și-au terminat lucrările, comisia con
cursului a apreciat cu multă exigență piesele executaie și a 
făcut clasificarea participanților.

Ene Paraschiv de la U. M. „Progresul" — realizînd o piesă 
Ireproșabilă în cel mai scurt timp a avut cel mai mare punctaj.

in fotografie: tovarășul Eoe Paraschiv, fruntaș in producție 
la U.M. „Progresul" cîștigătoruf concursului la mașina sa.

Foto-text: B. PETROVICI
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Informații
Duminică dimineața s-a înapo

iat în Capitală Ion Gheorghe 
Maurer, ministrul Afacerilor Ex
terne care a condus delegația 
țării, noastre ' ...........
Organizației

La sosire 
conducătorul 
l-a O.N.U. a 
acad. Atanasp Joja, acad. M. Ra- 
lea. Gh. Diaconescu, de A Măl- 
nășan și Al. Lăzăreanu, adjuncți 
ai ministrului Afacerilor Externe, 
precum și de funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor 
Externe.

Tot duminică s-a înapoiat în 
Geamănu 
R.P Ro- 

Națiunil

la lucrările sesiunii 
Națiunilor Unite, 
în Gara de Nord 
delegației romîne 
fost întîmpinat de

%
eram scris?" Sînt scris ,nene La-i 
rie, sînt scris, du-te la Sfat să • 
vezi. Și apoi oamenii ăștia de • 
lîngă mine sînt colectiviști bă- • 
trîni, ia-i la întrebări". Larie^ mii' 
i-a luat în grabă la întrebări:» 
,Cum e mă ?“ Oamenii s-au ui- ’ 
tat lung la el și anul a zis : 
„Păi cum să fie? Bine 1“ Auzi 
dumneata ce răspuns dau oame
nii mei din echipă... Mergea să-i 
spui că e „bine" nevesti-mi... Da’; 
lui Larie?1 îmi venea să intru; 
în pămînt. Oamenii meiimă; 
simt și dau s-o repare: „Măiii 
Feghea, măi, dacă vrei să vezi! 
cum e, n-ai decît să încerci... E| 
ușor acu’ să vii la de-a gat-a... J 
Să fi venit colo la greu, ca~ mi-; 
ne“. „Și ca mine" sare celălalt.; 
Larie se întunecă. Mă întuneci 
și eu. Păi cu de-al d-ăștia la; 
drum nu mai convingem noi pe; 
nimeni. „Ce greu, mă ? — face; 
Larie. „S-o iei de la începutul; 
începutului, că eu am intrat la; 
începutul începutului. Cînd am; 
ieșit întîi la muncă și l-am vă-i 
zut pe fiu-meu că aruncă băle-; 
gar pe pămîntul altuia și nu pe; 
pămîntul meu i-am ars o lopată X 
în șale, că de, mă rodea indivi- • 
dualismul. Și-acu’ se freacă fiu- 
meu la șale și-mi zice: „Tată, 
p-asta n-ai scris-o la autobio
grafie". Șl eu roșesc... Ehe 1 
Acu’ e ușor, că avem și oi, și 
vaci, și vie, și albine, și grîne, 
să mănînce o țară. Și ce-o să 
mai facem de-aci înainte dacă 
veniți și voi alăturea... Și vară- 
rie, și fabrică de cărămidă, și 
cherhana, că © să arate toată 
Isaccea cum e casa mea. Acu’un 
an am luat 35 de lei la ziua-mun- 
că, în afară de .produse".

Omul vorbe'a cu mî’ndrie. Avea 
și pe ce să fie mîndru.

Feghea a scos masa din casă 
și-a pus-o în curte. Pe*urmă s-a 
coborît în pivniță și a scos o 
oală cu vin și a pus-o pe masă. 
„Na, măi, șl beți". Eu am ridi
cat mîna în semn ca nu bem. „___, ________  _
Feghea s-a răstit la mine: „Beți cînd eu stau în frunte", 
mă, că n-o fi foc și scoateți ce- ” 
rerea și puneți-o pe masă 1“ ~ 
băut n-am băut, da’ de scos ce
rerea am scos-o și-am pus-o pe 
masă Feghea s-a așezat la ma-

— Mă rog, m-am scuzat eu, 
am spus-o și eu așa ca să te 
trag de limbă, ca să...

— Nici un ca să... măi tova
rășe, mă întrerupe Minciog.

— Atunci înseamnă că aici în 
Isaccea au fost agitatori buni, 
îmi dau eu cu părerea.

— Aici ai lovit-o.
Și Minciog începe să-mi po

vestească cum a ajuns el agita
tor.

— Intîi am venit acasă și 
m-am spălat, că eram plin de 
praf, că așa-i la carieră, e praf. 
Pe urmă m-am dus la instructaj. 
Pe urmă mi-am făcui fi» echipă. 
In echipa mea nu s-a brodit 
nici un om cu greutate. ...Nici tu 
președinte de sfat, nici tu briga
dier de la colectiv, că la Isaccea 
e colectivă din 50, nici tu di
rector de școală, nici tu ac
tivist de la raion. Numai de-al 
de mine și vreo doi colectiviști 
cu cîte 300 zile-muncă pe carnet. 
Mă cuprinsese un fel de teamă 
că n-o să facem nici o brînză. 
Eu nu mă prea pricep să vor
besc, în echipă- nici un orator. 
Poftim de lămurește omul 1 Am 
pornit așa cam cu îndoială. In- 
tîi am intrat la mine acasă 
să-mi scriu nevasta. Are și ea o 
jumătate de-hectar, că ea e de 
aici, eu sînt din Peceneaga. Cu 
nevasta a fost ușor. I-am zis că 
ăsta e drumul, că așa e bine. Și 
ea a zis ca mine, că de, doar ne 
cunoaștem de o fărîmă de vre
me, că ne-am luat de 5 ani și 
casă fără încredere în bărbat și 
încredere în femeie nu se ține. 
Nici nu mă duceam cu gîndul 
că sînt așa bun agitator l *' 
vezi matale că ce bine am 
că întîi m-am scris eu.

Pe urmă am intrat la 
Feghea Larle... I-am spus 
lui de ce-i calc pragul Apoi eu să ca un notar și a semnat cu 
am tăcut. A tăcut și el. Pe urmă 
Larie ridică privirea la mine: 
„Mă băiatule, tu zici că e bine ? 
Dacă e bine, tu de ce nu te 

scrii ? „Ce mă făceam dacă nu

Ai să 
făcut,

unul, 
omu-

semnătură mare cu 
Ne-am despărțit prieteni, 
am ieșit din curte am zis 
o echipă pe cinste. Am 
pe urmă Ia altul și la

înflorituri.
Cind 

că am 
intrat 
altul.

Ne-am lovit și de cîte o înjură- vorbit nici de lună, nici de stele, 
tură, și de cîte un „ieșiți afară ■ Mi-ai zis doar atît : .„Chibzjii că 
că pun cîinii pe voi", unul nici , e bine să te iau de nevastă". Și 
n-avea clini, și tot ne-a speriat . m-ai luat".
cu cîinii! Treaba mergea. La o ■. 
vreme nu m-am putut opri să .. 
uu-i întreb pe un rumîn: „Măi, . n m 
a mai fost vreo echipă înaintea af!u că șj altii.’’clin alte echipe, 
noastră șl, te-a îațnurit.î Romî- au fjcut treabă bună. ~ ‘ ' 
nul a ridicat din umeri. Atunci ; z;c eu> care - 
tovarășe, mi-am, zis eu, îtț sinea 
mea : sînt ăl mai prima agita
tor.

Cînd m-am întors la Sfat cu 
buzunarele pline de Cereri, nfă 
luase așa niște fumuri db mtil- 
(urnire. Seara, cînd nf-am dus 
la nevastă' femeia cutloâsă, re
pede pe mine cu întrebări: „Oiim 
îi Mitrule ? Merge. merge ?“ 

‘„Merge, fa, cum să nu meargă

• ce-i
Co mă frămînta pe mine și

i-m^spunea nevasta 1
A doua zi mă duc la partid și

_ Capitală și Grigore 
: membru al delegației 
•mîne la Organizația 
’Unite.

★

In cadrul Săptămtnii filmului 
îfrances, duminică, la cinematoQra- 
iful Pptria din Capitală a rulat fii. 
imul artistic în culori „Taifun la 
-.Nagasaki", o coproducție frarlco. 
țjaponeză realizată în regia lut 
îT'ues . Ciampi.
• Săptăinîna filmului francez a 
iluat sfirșit luni cu prezentarea fil- 
\mulul „Gervaise".

Toată noptiejea m-am perpe-
De , lit să-mi dau eu răspunsul cu

venit : cum de merge treaba așa 
cum merge? Mi-am trezit 
muierea : „Tu nevasta, am ep 
mutra de orator ?“ Femeia s-a 
frecat la ochi și a zis somno
roasă că n-am Ba mi-a trînti’tr® 
și pe-a dreaptă : ,Tu ești ca 
mu tu’... Nici cînd m-ai luat pe 
mine n-ai zis nici cîrc. Nu mi-ai

__  „Ei, îmi 
o fi cauza ?... In 6 

. zile ședință festivă____ Isaccea
colectivizată'1. 1003 familii. cu 
2.600 de hectare de pămînt, cu

■ 60 de hectare de vie, 32 atelaje
• cai și boi, 600 de oi, 325 de

stupi, și cîte și mai cîte... Cum
■ s-a intîmplat trebușoara asta?
• Că au fost de-alde Minciog cu
• munca de lămurire? Ehe! Nu, 
tovărășele. Și Minciog la rîndul

. lui a avut un agitator mai bun: 
colectiva din sat.

. L-am ascultat pe 
atenție Și plăcere.

. mele ulterioare s-au 
ar spune el, cu tot.
povestise Concluzia lui cred că 
lămurește îh mfre' măsură pro 
blerpa. colectivizării întregii re-

■ giunj- Agitatorii s-au folosit de 
un impecabil agitator: realita
tea.

Minciog cu 
Constatările 
„lovit" cum 
ceea ce-mi

i ★

? Luni după amiază secția de bio. 
•logie și științe agricole a Acade

miei R. P. Romîne a aniversat în 
cadrul unei ședințe festive împli. 
nireia a 250 de ani de la nașterea 
marelui naturalist francez Georges 
Louis Leclerc-Buffon.

Ședinfa festivă a fost prezidată 
de prof. univ. Alice Săvulesâu, 
membru corespondent al Academiei 
R. P. Romîne. Au luat, parte mem. 
brii corespondenți ăi Academiei 
R. P. Romîne. profesori universi
tari, cercetători științifici din cadr.ul 
I.C.A.R.-uIuî și ai secției de biolo. 
gie și științe agricole a Academiei, 
studenți.,

Despre însemnătatea operei lui 
Buffon în dezvoltarea cercetărilor 
zoologice a vorbit acad Wilhelm 
Knechtel, iar prof. univ. C. Motâș 
a dezvoltat comunicarea ,A„Buffon 
—• mare naturalist al secolului al 
XVIII-lea".

★

La Institutul romîn pentru reia, 
tiile cultiirale cu străinătatea a a- 
vut loc luni la amiază o conferință 
de presă cu membri ai Baletului 
naționăl ’ contemporan din Mexic 
care se află în turneu în țara noa-

.. . . .



PARTIDUL COHUNIST- 
izvorul principal al forței 

Armatei Sovietice
— Cuvîntdrea lui N. S. Hrușciov —

Decernarea Premiului 
International Lenin „Pentru 

întărirea păcii între

MOSGOVA 25 (Agerpres). —- 
TASS transmite: In seara zilei 
de 25 noiembrie Comitetul Cen
tral al P.C.U.S, , și Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. au organi
zai în marele palat al Kremlinu- 
lu^o^recepție pentru absolvenții 
academiilor militare din Mosco
va.

La recepție au 
Beliaev, 
Furțeva, N. S. Hrușciov, 
Mikoian, 
Șvemik, P. N. Pospelov, 
Kosîghin, M. G. Pervuhin, ma
reșali, generali, amirali și alți o-, 
fi-țeri din forțele armate sovie
tice.

La recepție a lu.at cuvîntul 
N. S. Hrușciov prim secretar al 
C.C. al P.C.U.S. care a rostit o 
cuvîntare în care a spus printre 
altele:

Din însărcinarea Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice și a guver
nului sovietic vă salut și vă feli
cit călduros cu prilejul .absolvirii 
cu succes a academiilor militare 
și .al numirii în cadrele de ofițeri 
ale forțelor noastre armate.

Este plăcut de subliniat că îm
preună cu dv. au absolvit aca
demiile un grup de prieteni ai 
noștri — ofițeri din armatele ta
rilor de democrație populară. In- 
găduiți-mi să salut cordial pe 
acești tovarăși și să le urez suc
cese în întărirea armatelor țări
lor socialiste care, în comunita
tea de luptă cu forțele armate 
ale Uniunii Sovietice, apără 
munca pașnică a popoarelor lor.

Pariidud Comunist al Uniunii 
Sovietice se preocupă neobosit 
de ridicarea capacității de apă
rare a țării și de întărirea forte-

• cuceririle Marii Revoluții Socia- 
j liste din Octombrie. Statul so-

N.

K.

A.

E.

asistat 
Bulganin,

Voroșilov,

N. I.
E. A.
A. I.
N. M.
A. N.

popoare" lui Louis Aragon! lor armate care apără cu cinste 1 PlIPAririlc XAarîî' Daunlnl;,
MOSCOVA 25 (Agerpres^î

După cum relatează ziarul „Prav- ț vietic își înzestrează armata și 
da”, între 5 și 11 noiembrie 1957 ’ flota cu toate tipurile tehnicii și 
au avut loc ședințele Comitetului armelor de luptă moderne, inclu- 
pentru Premiul Internațional Le- ■ siv cu arma atomică și tehnica 
nin ‘ x v '
popoare”.

Discutînd diferitele candidaturi, 
Comitetul a decernat premiile pe 
anul 1956. Potrivit ordinei stabi
lite anterior, hotărîrea Comitetului 
va fi dată publicității la 1 ianua
rie 1958.

Totodată, Comitetul a adoptat 
o hotărîre cu privire la decerna
rea Premiului Internațional Lenin 
„Pentru întărirea păcii între po
poare” lui ’ Louis Aragon, cunoscut 
scriitor și militant pe tărîm obștesc 
din Franța, pentru meritele sale 
deosebite în lupta pentru menți
nerea și consolidarea păcii, ou 
prilejul aniversării a 60 de ani de

• la nașterea sa.

„Pentru întărirea păcii între rachetelor.
> DAR ESENȚIALUL IN FOR

ȚELE NOASTRE ARMATE 
SÎNT OAMENII. FARA EI, 
FARA MĂIESTRIA LOR ORICE 
TEHNICA VA FI MOARTA.

Partidul nostru acordă întot
deauna o deosebită atenție edu
cării și pregătirii cadrelor de o- 
fițeri ai .armatei și flotei care re
prezintă fondul de aur al forțe
lor armate ale țării noastre. In 
perioada de după război, sub 
conducerea partidului comunist 
forțele armate ale Uniunii Sovie
tice s-au întărit și mai mult și 
s-au ridicat pe o nouă treaptă în 
dezvoltarea lor.

IZVORUL PRINCIPAL AL 
FORȚEI $1 PUTERII FORȚE
LOR NOASTRE ARMATE ESTE 
CA ORGANIZATORUL, CON
DUCĂTORUL $1 EDUCATORUL 
LOR ESTE PARTIDUL COMU
NIST.

Partidul nostru manifestă în 
permanență grijă pentru armata 
și flota sovietică, pentru educația 
politică a ostașilor sovietici. Știți 
că la sfîrșitul lunii octombrie a 
acestui an a avut loc Plenara C.C. 
al P.C.U.S. care a discutat pro
blema „Cu privire la îmbunătăți
rea muncii politice de partid în 
armata și flota sovietică”.

Ridicarea acestei probleme la 
Plenară a fost determinată de fap
tul că în ultimul timp Comitetul 
Central a descoperit că fostul mi
nistru al Apărării tov. Jukov în
călca principiile leniniste ale con
ducerii forțelor armate, promova 
linia periculoasă de restrîngere 
a muncii organizațiilor de partid, 
organelor politice și consiliilor 
militare, de rupere a armatei de 
partid, ceea ce este foarte dăună
tor pentru apărarea patriei noa
stre, pentru construirea socialismu
lui și comunismului.

Hotărîrea Plenarei C. C. al 
P.C.U.S. urmărește ridicarea con
tinuă a rolului partidului în con
ducerea forțelor armate.

Ridicarea continuă a capacității 
de luptă a armatei și flotei repre
zintă sarcina comună a tuturor 
comuniștilor, comandanților și 
lucrătorilor politici.

IN MOMENTUL DE FAȚA 
SARCINA CEA MAI IMPOR
TANTĂ IN LUMEA ÎNTREAGA 
ESTE LUPTA PENTRU APĂRA
REA PĂCII. în Declarația con
sfătuirii reprezentanților partide
lor comuniste și muncitorești din 
țările socialiste, eare a avut >loe

recent la Moscova, se subliniază 
că „problema : război sau coexis
tență pașnică — a devenit pro
blema fundamentală a politicii 
mondiale. Popoarele tuturor țări
lor trebuie să dea dovadă de cea 
mai marc vigilență în ceea ce 
privește primejdia de război crea
tă de imperialism”.

Situația internațională compli
cată ne obligă să menținem și pe 
viitor apărarea țării Ia nivelul 
științei și tehnicii militare moder
ne, să asiguram securitatea sta
tului nostru socialist.

Intîlnirile între absolvenții șco
lilor militare superioare și condu
cătorii partidului comunist și gu
vernului sovietic, începute încă 
cu participarea personală a mare- 
relui Lenin, constituie o tradiție 
bună.

Sîntem convinși că veți continua 
și veți înmulți tradițiile glorioase 
ale ofițerilor sovietici.

Munca politică de partid și 
întreaga muncă educativă trebuie 
desfășurată în așa fel îneît mili-, 
tarul să-și îndeplinească datoria 
nu de teamă, ci în mod conștient, j 
Armata sovietică este puternică 
în primul rînd datorită înaltului 
nivel ideologic și al conștiinței [ 
ostașilor și comandanților ei.

îngăduiți-mi dragi tovarăși să 
vă felicit încă odată din toată | 
inima și să vă urez sănătate și I 
succese în munca de întărire a 1 
puterii de apărare a statului so-j 
cialist. i

—•—

De ee întregul popor 
indonezian a încetat ieri 
timp de 5 minute orice 

activitate

DJAKARTA 25 (Agerpres). ~ 
In ziua de 25. noiembrie întregul 
popor indonezian a încetat timp 
de cinci minute orice activitate 
spre a atrage atenția opiniei pu
blice mondiale asupra luptei pen
tru redobindirea Irianului de vest.

Sărbătoarea națională 
a Mongoliei populare

Sub steagul „INTERDEPENDENȚEI" 
țărilor N. A. T. O.

Cercurile agresive din S.U.A. impun 
țărilor vest-eurapene să pună la dis
poziția clicii militariste americane baze 
pentru stocarea de rachete și arme a. 
tomice. Diplomații englezi sprijină a- 
ceste planuri sub steagul „interdepen. 

denței" țărilor N.A.T.O.

S.U.A. pregătesc un nou complot 
împotriva (arilor arabe

DAMASC 24 (Agerpres). — Ziarul sirian „AI-Djtimhur“ re
latează că cercuri influente din Siria au fost informate despre un 
nou complot pregătit de Statele Unite împotria țărilor arabe in 
care Israelul va lua parte activă. Ziarul relatează despre tot mai 
intense concentrări și mișcări de trupe israeliene la frontiera si
riană în regiunea lacului Tiberiada și la nord de regiunea Djalil 
precum și în regiunea Gaza.

Manevre pentru crearea Uniunii 
tordaniano - irakiene

DAMASC 25 (Agerpres). — 
'PASS transmite : Presa siriană 
relatează că S.U.A. depun în pre
zent mari eforturi pentru crearea 
Uniunii iordaniano-irakiene, ca o 
contrapondere a Federației egip- 
teano-siriene. Ambasadorii State
lor Unite la Bagdad și Amman au 
primit instrucțiuni din partea gu
vernului american să contribuie la

constituirea acestei uniuni și să 
stimuleze prin toate mijloacele 
tratativele cu guvernele Iordaniei 
și Irakului ideea creării ei. Ziarul 
„Al-DjumhuF* scrie că ambasado
rii americani au primit aceste in
strucțiuni după tratativele secrete 
care au avut loc între Washington, 
Londra și Ankara.

Satelitul american sau „principiul interdependenței4* în acțiune.
(Din ziarul Pravda", desen de I. KERȘIN)

IX ELVEȚIA
După turneul Ansamblului' Sfa

tului Popular al Capitalei în Fran
ța, am început un altul în Elveția 
ce avea să fie un nou succes.

Iată-ne așa dar la Geneva. Ora
șul în care, în repetate rînduri, 
valoroși reprezentanți ai artei noa
stre muzicale au cucerit laurii glo
riei, ne primea în haină de sărbă
toare. Ca în fiecare an, începuse 
tradiționala serbare de vară, „La 
fete de Geneve”, la care își dădu
seră întâlnire grupuri folclorice din 
28 de țări.

Orașul, privit „de pe o înălțime 
din preajmă, îți pare o uriașă pot
coavă din inima căreia își pornește 
apele marele lac Leman. De jur- 
împrejur străjuiesc Alpii, peste ale 
căror creste se zărește în depărtare 
veșnic înzăpezitul Mofit-Blanc.

Marile bulevarde ce se întind 
largi și drepte de-a lungul cheiu
lui, presărate cu grădinițe de flori, 
clădirile elegante și monumentele 
impunătoare, catedralele și parcu
rile, întregesc armonia acestei pi
torești așezări.

Din apele lacului, dintr-o fîn- 
tînă arteziană țîșnesc cu presiune 
uriașă trombe de apa ce se înalță 
la 130 m. pentru ca să recadă apoi 
ca o perdea transparentă de stropi 
argintii.

Cochete, vaporașe albe ce fac 
curse regulate între Geneva și alte 
orașe de pe țărmul Lemanului, 
brăzdează apele liniștite.

Turiști din toate colțurile lumii 
poposesc să admire frumusețile 
Genevei. Elveția, al cărei pamînt 
nu are resurse prea bogate, și-a fă
cut din turism o adevărată, indu
strie care-i aduce importante veni
turi.

Timp de trei zile, de dimineața 
pînă seara, s-a desfășurat „Sărbă
toarea Genevei” într-o atmosferă 
de veselie generală. Gepevezii au 
făcut risipă de fantezie și inspira
ție. Care alegorice îmbrăcate cu 
toiul în flori, purtau tinerețea ora
șului; De roți imense care se în
vârteau lent erau suspendate, lea
găne din care copilașii veseli arun- 
cf<u flori. Scufița Roșie, legenda
rul Don Quijotte călare pe Rozi-

nanta sa, împărați bărboși, prinți 
și suave domnițe, feți frumoși și 
Albă ca Zăpada cu cei șapte pi
tici, nenumărați eroi ai basmelor, 
alături de tineri îmbrăcați în cos
tume de epocă treceau prin fața 
mulțimii care-i aplauda înveselită.

Un stol de fluturași trimiteau 
zîmbete din mijlocul florilor. Erau 
nouă copii adoptivi înfiați de a- 
ceeași mamă, nouă frați din nouă 
țări. Alături de micuța negresă, se 
așezase cuminte fetița cu bucle 
blonde vegheată de privirile fră
țiorului cu ochi oblici și pielea 
galbenă. Obrajii n-aveau aceeași cu
loare, dar în ochii lor de copii la 
fel sclipea bucuria cînd își prin
deau mînuțele în hora frăției, sim-

tinerilor napolitani. Deosebit de 
frumoase au fost suitele de jocuri 
sîrbești ale studenților din Sara
jevo care dansau în ciorapi în ju
rul fetelor ce purtau șalvari și ba
teau ritmul în tamburină.

Focurile de artificii din ultima 
seară au întregit feeria fastuoasei 
serbări. Rachetele țîșneau în aer, 
desfăcîndu-se în umbrele de ste
luțe colorate, în flori de foc ce se 
stingeau în ape. Pe celălalt mal al 
lacului clădirile învăluite în lumi
na roșie a focurilor bengale, pă
reau castele zidite în nestemate dea
supra cărora cădea o ploaie de 
aur.

1 Această superbă manifestație ae
riană n-a fost mai prejos de ma-

bolul unirii pentru care azi po
poarele își ridică glasul.

Peste 300.000 de oameni îngră
mădiți pe ambele laturi ale mare
lui bulevard Corso, aplaudau.

Grupul artiștilor romîni era în
tâmpinat cu urale, cu strigăte en
tuziaste : „Vive la Roumanie” și 
„Vive les artistes roumaines“. Ge- 
nevezii ne cereau să ne oprim de
filarea, să dansăm. De nenumărate 
ori, sub ploaia de confetti și flori, 
încingeam sîrbe pline de foc aplau
date frenetic.

Privirile curioase însoțite de ex
clamații de admirație se îndreptau 
spre cozile lungi ale fetelor, spre 
opincile cu clopoței ori spre pălă
riile cu boruri largi ale băieților 
rfWștri, încărcate cu panglici și măr
gele, spre costumele brodate cu fir 
și paiete strălucitoare.

Spectacolele interminabile din 
fiecare seară erau minunate prile
juri de apropiere a tinerilor, de 
cunoaștere a creației folcloristice 
din toate țările reprezentate. Am 
aplaudat dansul cu castagnete și 
renumita tarautela jucată de un an
samblu din Barcelona, dansurile 
saboților de lemn al tinerilor din 
Anjou ca și dansurile damoale ale

nifestația desfășurată pe străzile 
Genevei care a purtat pecetea ti
nereții și veseliei.

Turneul artiștilor romîni a con
tinuat în Elveția cu același succes.

Montreaux este un frumos oră
șel turistic cu străzi care coboară 
din munți pînă la malul lacului 
Leman, cu vile elegante și cu pu
blic pretențios în fața căruia evo
luează artiști renumiți ca Jean Ma
rais și Michele Morgan sau concer
tează mari virtuoși ca marele Je- 
hudi Menuhim, de pildă.

Marea sală „Montreaux - Palace* 
era arhiplină în seara spectacolu
lui nostru, care a cucerit audito
riul de la primul număr.

La Lausanne, oraș renumit pen
tru frumusețea sa, am avut cea mai 
cosmopolită asistență. Europeni, 
asiatici sau americani aclamau cu 
aceeași încîntare. N-au lipsit de la 
unele spectacole nici romîni trans
fugi care-și plîngeau cu amărăciu
ne greșeala de a se fi rupt de țara 
și poporul lor, cerșind mila la porți 
străine. Plînsul lor nu cunoștea ză
gazuri cînd fermecătoarele melodii 
romînești le-au amintit de melea
gurile și oamenii de care s-au 
dezis.

I-am întîlnit la sfârșitul specta
colelor printre cei care ne înconju
raseră ou admirație cerîndu-ne a- 
mintiri, autografe. Lacrimile lor 
erau mărturia regretului, a unei du
reri deșteptate. Ne întrebau de 
țară, de București. Cu cîtă mîn- 
drie le răspundeam :

— Romînia e mai bogată și mai 
veselă ca niciodată... " 
înflorește zi de zi.

La Berna, frumoasa 
Elveției, așteptam ora 
lui cu neliniște. Urma 
țișăm unui public format, așa cum 
ni se anunțase, în mare parte din 
diplomați elvețieni și străini, greu 
de trezit din calmul și rezerva obiș
nuită. Dar teama noastră s-a spul
berat după primul număr. Aplauze 
cum nb s-a mai pomenit în Berna, 
ridicase sala în picioare.

Maestrul Arghezi, care se afla în 
acest timp în Elveția, scria în emo
ționanta sa tabletă despre succesul 
al cărui ecou ajunsese pînă la el : 
„In timpul spitalizării, călușarii 
noștri au jucat la Berna în straiele 
lor de ciobani și cnemida ancestra
lă, cu bățul de adunat oile rătă
cite la turmă, ridicat peste căciulă, 
hăulind și zvîcnind pe bîte. Ber- 
nezul, mai zgîrcit și mai rece în 
elogii decît romanzii din federația 
lui, nu se entuziasmează ușor. To
tuși 
seau 
fire.
mai
Naiul (La flute de Pan) uitat după 
Homer, și de către eleni, dar la 
noi viu și tînăr, a transfigurat 
spectatorii. Cămășile, iile, fotele, 
betele, catrințele . ochioaselor 
noastre oltence și chipeșii 
flăcăi i-au înfrigurat”.

In zilele de p^uză, am 
muzee și expoziții, am fost 
tre și cinematografe, dar nimic nu 
m-a făcut să mă gîndesc la o su
perioritate față de noi, așa cum 
pretindeau cei ce proslăveau apu
sul, acei gata 
fața Gelui mai 
de acolo.

Am întîlnit 
de mare frumusețe, monumente de 
artă și arhitectonice, rezultat al 
unei vechi culturi ce a putut. să

Bucureștiul

capitală a 
spectacolu- 

să ne înfă-

tropotele și ovațiile mărfuri- 
delirul unui public ieșit din 
Furnicate, palmele nu s-au 
putut ține pe genq®chi...

noștri

vizitat 
la tea-

să se extazieze în 
mic fleac oare vine

într-adevăr lucruri

Astăzi, 26 nQjembrie. s£ împlinesc. 33 de 
ani de la proclamarea Republicii Popu
lare 'Mongole ! întemeiată sub influență 
mărețelor idei eliberatoare ale lui Octom
brie Roșu, ca urmare a victoriei revolu
ției .populare din 1921, R. P. Mongolă a 
știut să-și apere independența de atenr 
țațele dușmanilor din afară și a contra

revoluției interne. Astăzi. Republica Popu
lară Mongolă construiește cu succes so
cialismul.

Din primele zile ale existenței sale, sta
tul democrat-popular mongol și-a pus 
drept obiectiv democratizarea vieții poli- 
tico-sociale a țării, dezvoltarea economiei 
naționale și culturii, întărirea independen
ței sale.

O importanță deosebit de mare în 
dezvoltarea economică independentă a 
țării a avut-o crearea unei industrii na
ționale.

Mari schimbări au avut loc și în agri
cultură. A fost lichidată pro.prietatea feu
dală asupra pășunilor, vitelor etc. In a- 
gricultură a luat naștere și s-a dezvol
tat un sector nou, socialist.

In anii puterii populare, șeptelul <q cres
cut de 2.5 ori. In prezent revin 25 de vite 
pe eap de locuitor.

In ce privește agricultura, numai în 4 
ani ai celui de al doilea cincinal (1953 — 
1957) suprafețele însămînțate au sporit de 
aproiape trei ori.

Revoluția popukră a deschis laraj 
perspective dezvoirării,. culturii naționale. 
In țară s-a creat o largă rețea de școfl 
elementare și medii, s-au deschis insti
tute de cercetări • științifice, școli supe
rioare, biblioteci, teatre cluburi și alte 
focare-ale culturii. A.fost lichidat anal, 
fabctiimul in rîndul populației mature.

Poporul mongol a 'rezolvat cu succes 
sarcinile revoluției anțiimperialiste și anti
feudale și acum, sub conducerea încerca
tului Partid Popular Revoluționar Mon
gol, construiește- cu succes socialismul. 
Un ajutor uriaș în construirea noii socie
tăți îl acordă poporului mongol riiarea 
vecină și prietena Uniunea Sovietică.

R. P. Mongolă face parte din marea 
familie a țărilor lagărului socialist, lată 
de ce poporul și tineretul romîn urmă
rește cu simpatie și interes eforturile pe 
care le depune poporul și tineretul mon
gol în făurirea unui viitor luminos.

De sărbătoarea națională a poporului 
frate mongol, tineretul romîn urează a- 
cestuia noi și însemnate succese în con

struirea vieții noi, socialiste.
In fotografii : (Suș). Piața Suhe-Bator 

din Ulan Bator (stînga) Cilhajav Dag- 
va, prima femeie președinte al unei uni
uni agricole din R. P. Mongolă învață să 
mearga ,pe motocicletă, cu ajutorul stu
dentului J-amian de la școala tehnică a- 
gricolă din Ulan Bator.

Ecoul internațional al consfătuirilor
reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești

se dezvolte, în primul rînd, da
torită tradiționalei neutralități el
vețiene. Este vorba de condiții is
torice diferite și nu de o superio
ritate.

Am vizitat într-una din zile, îm
preună cu un numeros grup de 
turiști, Palatul Națiunilor din Ge
neva. Două săli m-au impresionat, 
în mod deosebit. Sala 
înzestrată cu cele mai 
mijloace de iluminație, 
translație, împletite cu 
tetic, parcă mai păstra ___ ,
marilor dispute internaționale, ecodl 
glasurilor celor care au apăraq 
dreptul la viață al omenirii, care 
s-au opus agresiunii. îți sugerau 
aceasta picturile murale create de 
artiști contemporani renumiți, pic
turi ce simbolizau tot ce are ome
nirea mai de preț, tot ce a creat 
ea mai bun. Ele degajă o puterni
că atmosferă de optimism, de în
credere în biruința forțelor lumi
nii. Această impjpsie se întărește 
cînd pătrunzi în sala de consiliu și 
afli că acolo, a avut loc acum doi 
ani întîlnirea celor patru mări, că 
acolo s-a născut acel plin de spe
ranțe „sp|rit al Genevei”. Te în
cearcă mîhnirea gîndindu-te că 
aceste speranțe n-au fost pe deplin 
justificata, că „războiul rece” și 
„politica de forță” au fost și con
tinuă să fie alimentate de cercu
rile agresive occidentale, că acest 
„spirit al Genevei” pe- care l-am 
trăit și noi în zilele serbărilor ge- 
neveze, înfrățindu-ne cu tinerii re
prezentanți ai altor popoare, nu a 
dat roadele așteptate. Zidurile Pa
latului Națiunilor te îmbie la unele 
reflecții optimiste dar și la altele 
amărui. E de sperat că vom ajunge - 
zilele optimismului, să-i zicem așa, 
integral.

...Ziua încheierii turneului nos
tru s-a apropiat. Spectacolul de 
adio dat la Geneva în fața unei 
săli arhipline a fost emoționant 
pentru noi și pentru public.

Deși ora era foarte târzie, la ie
șirea din teatru ne aștepta o mare 
mulțime dorind să-și ia rămas bun 
de la noi. Ne-au petrecut cu flori 
și regrete, cu rugămintea de a re-

Națiunilor, 
moderne 
acustică, 

gustul es- 
încă ecoul

Mo-s-

— Declarația consfătuirii de 
la Moscova exprimă unitatea 
de păreri a partidelor comu
niste și muncitorești din ță
rile socialiste în problemele 
cheie ale situației actuale, 
determină căile pe care se va 
dezvolta tot mai )2rg lupta 
pentru menținerea păcii, pen
tru victoria socialismului. în 
acest document de o impor
tanță excepțională pentru 
mișcarea muncitorească inter
națională s-au sintetizat mă
rețele realizări ale tuturor 

. partidelor comuniste și mun* 
cltorești (ziarul „Gios Pra- 
cy“).

— Consfătuirea de la
cova a delegațiilor partidelor 
comuniste și muncitorești din 
întreaga lume constituie un 
eveniment istoric de o excep
țională importanță pentru 
mișcarea comunistă interna
țională, pentru clasa munci- . 
toare și întreaga omenire pro
gresistă (ziarul „Kol Haam“)l

■— Manifestul Păcii sădește 
în sufletul popoarelor iubitoa
re de pace încrederea că „e- 
forturile unite și vigilența as
cuțită pot ține în frîu pe im
perialiștii care caută să dez
lănțuie un nou război44 (zia
rul „An-Niir”).

Cam acestea sînt concluziile 
pe care le trag numeroase 
ziare din întreaga lume care

în aceste zile comentează cu 
viu interes consfătuirea, și, 
mai ales, documentele adopta
te de reprezentanții partidelor 
comuniste și muncitorești care 
au participat la sărbătorirea 
celei de a 40-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie.

în articolul „Pacea și so
cialismul44 din ziarul „Neues 
Deutschland*4, H. Rau, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al R. D. Germane, 
subliniază că consfătuirea re
prezentanților partidelor co
muniste și muncitorești din 
țările socialiste s-a 
într-o atmosferă de 
unitate de vederi și

îurești din 
desfășurat 

deplină 
s-a bazat

veni, urîndu-ne din inimă drum 
bun.

Cunoscînd aria poporului romîn, 
elvețienii au învățat să ne iubească 
și să ne aprecieze. Un exemplu 
grăitor este elogiul adus de capri
cioasa presă occidentală artei noa
stre folclorice.

Intr-unui din multele articole 
consacrate spectacolului de adio un 
Ziarist care transmitea glasul opi
niei publice scria : „Asemenea am
basadori taleiUați, înzestrați și plă
cuți ne-au făcut să liibim un po-. 
pQr de care de mulți ani ne des
part atîtea neînțelegeri”.

Scopul nobil care ne-a fost în
credințat fusese îndeplinit,
mîndri să ne întoarcem în patria 
dragă închinîndu-i din toată inima 
gloria pentru Ua cucerită.

GEORCETA LOCH 
din Ansamblul Sfatului 

Popular al Capitalei

Efarn

pe principiul deplinei egalități 
în drepturi a țărilor. Această 
unitate a lagărului socialist, ' 
declară H. Rau, arată că toa
te încercările imperialiștilor 
de a scinda unitatea frățeas
că a țărilor lagărului socialist 
și toate calculele dușmanifof 
socialismului au suferit un e- 1 
șec.

Subliniind faptul că parti
dele comuniste și muncitorești 
din țările socialiste au reali- 

' zat în declarații o deplină u- 
nanimitate în ce privește pro
blemele principale foarte îm- ■ 
portante referitoare la tactica 

‘ șî strategia mișcării muncito
rești actuale, ziarul „Unita44 
scoate în relief necesitatea de 
a întări unitatea șl colabora
rea partidelor comuniste și 
muncitorești, necesitatea 
tîlnirilor bilaterale și a unor 
consfătuiri mai largi, 
ducătorii burghezi și 
miști — s . ’ 
face orice proorociri și ori- 
cită zarvă le place, pe noi a-

,ceasta nu ne neliniștește 
cîtușî de puțin. în realitate 
toți cei care protestează îm
potriva faptului ca partidele 
comuniste și muncitorești să 
se întâlnească și să se consul
te, doresc numai un singur 
lucru : ruperea legăturilor de 
solidaritate, nimicirea princi
piilor și ideilor care sînt o 
condiție necesară a succeselor 
partidelor comuniste și a pro-

în-

„Cort- 
refor- 

scrie „Unita44 — pot

greșului lor înainte. In pri
mul rind ei vor să distrugă 
legăturile dintre avangarda 
comunistă a mișcării muncito
rești și prima țară a 
li’sinului 
că. Sa-șl scoată 
din inimă această speranța — 
aceasta nu se va înfăptui 
niciodată44. «

Multe ziare scot în relief în 
comentariile lor faptul că Dc 
clarațîa constituie pentru par 

Udele comuniste și munci
torești din țările capitaliste o 
călăuză în acțiune. Ziarul ja 
ponez „Akahata44 arata ca 
Declarația reprezintă o marc 
contribuție la cauza mișcării 
comuniste in noile condiții in
ternaționale.

Manifestul Păcii adoptat dc 
reprezentanții încercatei miș
cări muncitorești internațio
nale, se spune în artico
lul de fond al ziarului „Ber
liner Zeitung44 este o expresie 
a înțelegerii clare a situației 
in care trăiește omenirea- El 
sădește în oameni încrederea 
în faptul că unindu-se vor pu
tea asigura pacea în întreaga 
lume. Acest document impor
tant este un exemplu de fcgi- 
că clară, de fier, se spune în 
declarația lui H. Willinfcnn, 
membru al Consiliului Mon
dial al Păcii. El spulberă 
minciuna că comunismul poa
te învinge numai pe calea 
războiului.*

Nimeni nu poate tăgădui 
că Declarația și Manifestul a- 
doptate în cadrul consfătuirii 
reprezentanților partidelor co
muniste și muncitorești a 12 
state socialiste și la conferin
ța reprezentanților a 64 de 
partide comuniste și muncito
rești, exprimă o uriașă forță, 
unitatea de nebiruit a statelor 
socialiste, a partidelor comu
niste și muncitorești. Aceste 
documente, așa cum sublinia
ză și ziarul „ Izvestia” într-un 
articol de fond, vor servi la 
unirea și mai mare și la pro
gresul mărețului lagăr al so
cialismului, vor însufleți toate 
popoarele globului pămîntesc 
la o luptă și mai energică 
pentru pace.

socia-
Uniunea Sovieii- 

din fap Ș'

Membrii ansamblului Sfatului Popular al Capitalei in timpul turneului lor în Elvejia
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Pentru stimularea La baschet

activității sportive
STUDENȚEȘTI

■

R.P.R. Turcia 71-50!

Parte integrantă a educației 
comuniste a tineretului, educația 
fizică și sportul asigură întărirea 
sănătății, dezvoltarea unor cali
tăți fizice, moral-volitive și tot
odată crează posibilitatea petre
cerii In mod recreativ a timpului 
liber.

Cu toate acestea, conducerile 
institutelor de invățămînt supej 
rior,'catedrele de educație fizică 
și asociațiile studențești nu s-au 
ocupat cu toată seriozitatea de o 
mai bună organizare a activită
ții sportive studențești. A fost 
neglijată problema creării și în
tăririi secțiilor pe ramuri de sport, 
a inițierii de concursuri și com
petiții de masă pentru stimula
rea dezvoltării aporturilor de 
bază ca atletismul, gimnastica, 
înotul, tirul, jocurile sportive, 

.schiul etc. Din cauză că unele 
conduceri ale institutelor de în- 
vățămint superior au tratat cu 
superficialitate problemele edu
cației fizice ca acțiune legată di
rect de procesul de educație a 
studenților, și ca atare nu i-au 
acordat sprijinul necesar, o parte 
dintre studenți s-au încadrat în 
alte colective sportive unde au 
găsit condiții mai bune de prac
ticare a sportului și astfel au 
ieșit de sub îndrumarea organi
zațiilor studențești.

Pe de altă parte, destule cate
dre de educație fizică și-au axat 
centrul de greutate al muncii lor 
pe linia indrumăril și ajutorării 
echipelor reprezentative ale insti
tutului. Acest lucru a dus la an
trenarea unui număr redus de 
studenți în activitatea sportivă.

Unele conduceri ale asociații
lor studenților nu s-au preocupat 
în suficientă măsură de organi
zarea activității sportive, consi
dered că aceasta este sarcina 
catedrelor de educație fizică.

Pentru a îmbunătăți activita
tea sportivă în rîndul studenți
lor, pentru a elimina deficiențele 
care s-au făcut simțite anul a- 
cesta, Ministerul Invățămintului 
și Culturii împreună cu Uniunea 
Asociațiilor Studenților din R.P. 
Romînă au elaborat un îndru
mar.
lizeze
velul consiliilor asociațiilor și

Este bine să se ana- 
situația existentă la ni-

uniunilor asociațiilor studenți
lor și în colaborare cu catedrele 
de educație fizică să se treacă la 
realizarea unor planuri concrete 
privind dezvoltarea activității 
sportive.

Educația fizică trebuie orienta
tă spre folosirea plăcută și utilă 
a timpului liber, desfășurîndu-se 
pe ramuri de sport, la alegerea 
studenților; se pot, astfel, orga
niza excursii și tabere în timpul 
vacanței de vară și iarnă depla
sări cu întîlniri sportive etc. lata 
cîteva direcții înspre care trebuie 
să ne îndreptăm atenția.

In ceea ce privește activitatea 
sportivă de masă, aceasta cuprin
de concursuri cu caracter intern: 
campionatele universitare — (e- 
tapa I) ; competiții la una sau 
mai multe ramuri de sport orga
nizate la nivelul grupelor, aniîor, 
facultăților și pe institut cu oca- 
.....................................................„7 

Ar 
să 
nu
u-

zia zilelor festive („1 Mai", 
Noiembrie*', „30 Decembrie"), 
fi bine ca aceste competiții 
cuprindă ramuri de sport care 
siht prezente în campionatele 
niversjtare. Se pot da diverse 
denumiri: „Cupa institutului" la 
volei, șah, tir, fotbal, handbal ; 
„Cupa căminelor" sau „Cupa
primăverii", „Cupa de iarnă" etc. 
Nu trebuie scăpate din vedere
concursurile cu caracter aplica
tiv, cum ar fi de pildă crosurile, 
ștafetele, concursurile de bărci 
populare combinate cu alergări 
în teren variat, mersul pc schiuri, 
tir etc. In acest caz, este indica
tă colaborarea cu organele locale 
A.V.S.A.P.

Trecînd la activitatea sportivă 
de performanță, trebuie precizat 
faptul că echipele reprezentative 
ale institutelor sau pe centru u- 
niversitar, ca și sportivii fruntași 
din sporturile individuale își vor 
desfășura activitatea pe baza ca
lendarului sportiv întocmit în 
vederea participării la competi
țiile organizate de organele 
U.C.F.S. locale și republicane. 
Dar în afara acestor competiții 
pentru verificarea pregătirii și 
pentru propaganda sportivă, sec
țiile colectivelor sportive studen
țești pot organiza și unele con
cursuri și întîlniri sportive ami
cale.

Sarcini de mare răspundere re
vin catedrelor. Ele trebuie, în 
primul rînd, să asigure organiza
rea tehnică a întregii activități 
sportive din institut, instruirea 
secțiilor pe ramuri de sport, or- 

sprijinul tehnic al 
prevăzute în calen- 
al institutului res-

feanizarea și 
competițiilor 
darul sportiv 
pectiv.

Asociațiile 
zează întreaga activitate sporti
vă a membrilor săi in cadrul co
lectivului sportiv, cu sprijinul 
catedrei de educație fizică. Prin
tre sarcinile asociațiilor trebuie 
să se afle inițierea și organiza
rea competițiilor interne, inter- 
grupe, ani și facultăți, punîn- 
du-se accentul pe caracterul de 
masă al competițiilor dar fără a 
se neglija promovarea sportului 
de performanță.

Pentru buna desfășurare a e- 
ducației fizice în institute, con
ducerile acestora au datoria să 
sprijine mai mult dezvoltarea 
activității sportive studențești 
privind-o ca pe o problemă lega
tă strîns de procesul de educa- 
Ție comunistă a studenților. Rec
toratele sînt datoare să asigure 
baza materială, punînd la dispo
ziția catedrelor de educație fizi
că săli de sport, terenuri, insta
lații, aparate, material și echi
pament pentru activitatea sporti
vă.

In mod sistematic, organiza
țiile U.T.M., precum și consiliile 
asociațiilor și uniunile asocia
țiilor vor trebui să analizeze ac
tivitatea sportivă cu prilejul ple
narelor consiliilor, în adunări și 
conferințe, în consfătuiri special 
organizate și prin discuții cu 
mase de studenți etc.

Atragerea unui număr din ce 
în ce mai mare de studenți în 
activitatea sportivă în institutele 
de învățămînt superior și crearea 
unei atmosfere de viață sportivă 
studențească nu va putea fi rea
lizată decît printr-o colaborare 
continuă între organele care răs
pund de organizarea acestor acti
vități în cadrul facultăților și 
institutelor noastre și prin spri
jinul puternic pe care rectoratele, 
organizațiile U.T.M. și asociațiile 
studenților trebuie să-1 acorde 
activității sportive.

studenților organi-

Carnet duminical
Un meci 

cu 9 goluri
ln fine, am 

de fotbal în care liniile de atac 
s-au comportat bine. Dovada efica
cității lor este scorul final al în
tîlnirii dintre Progresul-București 
și Energia Ploești : 4—5.

Fără a mulțumi în ceea ce pri
vește tehnica, partida a plăcut în 
primul rînd datorită incertitudinii 
permanente ce exista pe tabela de 
marcaj. Aceasta mai ales în repri
za a doua.

Ploeștenii au un început „tare", 
însă cei care înscriu sînt jucătorii 
de la Progresul. Mateianu „bate" 
perfect un corner și balonul se 
odihnește în plasa lui Sfetcu. A- 
poi, P. Moldoveanu centrează în 
fața porții ploeștenilor, se pro
duce o mică busculadă și balonul 
intră în poartă. Conducînd cu 
2—0, bucurestenii lasă impresia 
că au meciul în „mină". Zaharia 
nu este însă de acord și în minu
tul 43 tabela de marcaj indică 
2—2.

Prima parte a acestui meci se 
termină în mod foarte regretabil 
cu o acțiune de-a dreptul huliga
nică a portarului bucureștean Bir
tașu care îl lovește intenționat pe 
tînărul atacant ploeștean Dridea. 
Portarul Birtașu nu este 
ma lui „ieșire" de acest 
considerăm că ar fi cazul 
se treacă cu ușurință peste 
fel de atitudine repetată.

Ploeștenii reîncep jocul 
oameni (mai tîrziu a reintrat 
Dridea). Bucureștenii profită 
acest lucru .și atacă în trombă. 
Moldoveanu reia direct în poartă 
o centrare a lui Oaidă și scorul 
devine din nou favorabil echipei 
Progresul. Bucuria jucătorilor de 
la Progresul nu este de lungă du
rată. Exact după 7 minute de la 
acest gol. situația este complect 
răsturnată. Ploeștenii prin G. Ma
rin și Zaharia (de două ori) mo
difică scorul la 5—3 în favoarea 
lor. Și, totuși meciul nu este jucat. 
Mai sînt 25 de minute. Energia 
caută să facă „demonstrație44 în 
timp ce atacanții Progresului a- 
menință foarte periculos poarta 
lui Sfetcu. în minutul 80 apără
torii ploeșteni sînt nevoiți să „a- 
corde" un „11" metri pe care 
Mateianu îl transformă. Peste alte 
cîteva minute Oeidă pierde o mare 
ocazie dc a aduce egalarea.

Poate că ploeștenii n-ar fi ple
cat cu două puncte din București 
dacă „Progresul44 n-ar fi . aliniat o 
echipă lipsită dc cîțiva titulari.
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Fază din meciul de baschet R.P.R.-Turcia

Cu Foibert în zi mare, cu acest 
splendid „Stradivarius", care a fost 
din nou „vioara întîia" a echipei, 
cu „veteranii" Nedeff și Fodor ex
trem de bine inspirați, baschetba
liștii romîni și-au luat revanșa asu
pra turcilor, dovedind că acel 57- 
58 de la Istanbul a fost un simplu 
accident .

Băieții noștri au fost duminică 
seară la Floreasca neobișnuit de 
cuminți. Ei au ascultat ca niște 
elevi silitori de indicațiile antreno
rului Puiu Popescu, cum nu i-am 
văzut de mult în această postură, 
iar acesta la rîndul său a „văzut" 
precis la adversar punctele vulne
rabile.

Mai mult decît arată scorul 71- 
50 (37-26) — care în treacăt spus, 
vorbește clar despre superioritatea 
categorică a jucătorilor noștri — 
ne poate bucura faptul că baschet
baliștii romîni au jucat excelent 
pe contra-atac. Aceasta pentru că 
la respectivul capitol am fost în 
ultimul timp destul de deficitari.

Jucînd în compania reprezenta
tivei Turciei, baschetbaliștii noștri de la oaspeți Kabaner și Erimer. 

Baschetbaliștii turci n-au fost

fost d^gtul de precise. De aici pro
vine în parte și diferența de 21 de 
puncte cu care a terminat repre
zentativa noastră jocul cu baschet
baliștii turci.

„Naționala" turcă a jucat aproa
pe la nivelul ei obișnuit. După cît 
se pare, ea nu s-a ridicai peste 
nivelul jocurilor făcute în, compa
nia echipei noastre la Istanbul. E 
drept că turcii au fost lipsiți de 
serviciile jucătorului lor „nr. 1“: 
Y. Granit „coșgeter“ al campiona
tului european de la Sofia. Dar jo
cul lor în apărare destul de defec
tuos, a înlesnit misiunea băieților 
noștri. Vorbind despre apărări, tre
buie să recunoaștem în treacăt că 
nici jocul echipei noastre în acea
stă direcție n-a fost satisfăcător.

Baschetbaliștii turci au contri
buit uneori în decursul partidei la 
momente de toată frumusețea. In 
special duelurile Foibert — Tezol, 
ambii jucători de mare clasa, cu o 
îndelungată experiență internațio
nală au delectat asistența. In afară 
de Turham Tezol ne-au mai plăcut

prea afectați de rezultatul jocu
lui. Ei au fost bucuroși că partidal 
de duminică seară de la București 
a adus o contribuție la strîngereal 
legăturilor sportive dintre Ropuiuai 
și Turcia. Imediat după joc, în 
cabină, Turban Tezol, căpitanul 
echipei Turciei, declara reprezen-» 
tanților presei tocmai acest lucru* 
După cum se vede, există destule 
motive să sperăm că legăturile 
amicale dintre sportivii celor doua 
țări au perspective frumoase.

Și în sfîrșit, fiindcă am ajuns la! 
încheierea cronicii noastre între
băm din nou federația de baschet, 
antrenorii, de ce nu promovează cit 
mai mult curaj o serie de elemente 
tinere în prima reprezentativă a 
țării, mai ales că jocul cu echipa 
Turciei, permitea să fie încercat un 
număr oarecare de speranțe.

O vorbă înțeleaptă spune că a- 
tunci cînd cîștigi nu trebuie să 
vorbești de... rele. Sîntem de acord 
cu aceasta, dar n-ar strica totuși să 
ne gîndim și la viitor, la perspec-» 
tiva baschetului romînesc.

RUGBI fi al ă
a tinerelor speranțe

Primul meci — se 
joacă tur.retur — din 
cadrul finalei cam
pionatului republican 
de juniori la rugbi a 
constituit oarecum o 
surpriză. Campioana 
pe anul trecut — Lo. 
comotiva Grivița Ro. 
șic — n-a reușit du
minică să treacă de 
Energia „Mao Tze 
dun“. Tinerii jucători 
de la Energia au reu. 
șit un rezultat prețios 
în drumul spre cuce
rirea campionatului ; 
au terminat la egali
tate 3-3 (0—0) cu
puternica echipă ce
feristă campioană re
publicană.

Surpriza nu constă 
însă numai în faptul 
că ceferiștii au trebuit 
să se mulțumească 
cu un rezultat egal, 
ci și în aceea că deși 
au dominat întîlnirea 
în mod autoritar, 
campionii iau trebuit 
să părăsească. terenul 
fără a obține victoria. 
Dar iată foarte pe 
scurt cum s-a desfă. 
șurat întîlnirea..

Ceferiștii pun min- 
gea în joc și tot ei 
sînt aceia care atacă 
insistent. Majoritatea

reprizei tntîia 
joacă în terenul 
niorilor Energiei. . 
rînd, ceferiștii ratează 
cîteva . ocazii foarte 
ușor de realizat.

Și astfel, repriza ia 
sfîrșit cu lin rezultat 
alb.

In sfîrșit, la cîteva 
minute după reluare, 
în urma unor atacuri 
insistente, 
reușesc să 
scorul luîna 
cerea cu 3—0.

Tot ceferiștii sînt a- 
ceia care insistă dar 
pierd 
doar 
ocazii 
zultatul 
astfel ț..... .........
mele 30 de secunde' de 
joc. O acțiune în
drăzneață a juniori
lor de la Energia 
„Mao Tze dun“ și 
Dragomir reușește o 
încercare. Rezultat: 
3-*-3. Mingea nici nu 
ajunge în centrul te
renului și arbitrul 
principal fluieră sfîr- 
șitul întâlnirii.
In ciuda rezultatului/ 

juniorii ceferiști au 
fost mai buni. Ei dis. 
pun de o tehnică in
dividuală mai bună,

se
Ju- 
Pe

ceferiștii 
deschidă 

condu.

de experiență de joc 
mai îndelungata. La 
juniorii uzinelor „Mao ; 
Tze dun“ ne-a plăcut: 
minunatul lor spirit 
de luptă, dîrzenia cu 
care au luptat, deși 
multă vreme au fost 
conduși și se părea 
că rezultatul nu va 
mai putea fi schim
bat..

Juniorii Locomoti
vei Grivița Roșie sînt 
totuși optimiști. A- 
flăm că.și la ediția 
precedență situația a 
fost oarecum asemă
nătoare. Primul meci 
al finalei a fost cjști- 
gat atunci de ec^pa 
uzinelor „Map Tze 
dun‘‘ cu 6-^3?- Returul 
întîlnirii a fost cîș
tigat însă de.-Juniorii 
ceferiști ;1 cu 9—3 și 
astfel, a'vîn.d un gola
veraj mai bun âu de. 
venit campioni, repu
blicani. ./ 
. Și acum ceferiștii 
speră să cîștige ur
mătoarea întîlnire. Un 
nou. meci egal ar a- 
duce, însă victoria 
metalurgiștilor, de
oarece sînt mai ti
neri ca vîrstă decît 
juniorii ceferiști.

AL. P.

au cîștigat pe merit, dar n-au dat 
tot ce puteau. Se spune că un joc 
marc depinde în orice sport de con
tribuția ambelor echipe. Duminică 
seară lucrul acesta s-a dovedit din 
nou. Atunci cînd adversarul se a- 
propria la cîteva puncte de ei, ju
cătorii noștri prindeau aripi și co
șul turcilor avea de suportat o 
ploaie de încercări reușite. Iu ase
menea ocazii, păcat totuși că au 
fost atît de... puține r— ne referim 
la momentele cînd jucătorii turci 
se aflau la mică diferență de punc
te față de reprezentativa noas’ră — 
am avut prilejul să admirăm o ga
mă întreagă de subtilități; de acele 
„finețuri" de care sînt capabili 
baschetbaliștii noștri cînd vor.

Ne putem bucura și de alt as
pect pozitiv remarcat în jocul băie
ților noștri : aruncările la coș au

M. ZON1S

Și totuși se va trage 
la sorți...

n-ar fi avut o com- 
de slabă. Am avut în

iar Birtașu 
portare atît 
schimb bucuria să-1 vedem pe Ma
teianu, foarte aproape de super
lativele pe care le-a cîștigat în
tr-un trecut apropiat. Energia 
Ploești are meritul că n-a demo
ralizat nici un moment și a „sim
țit44 bine momentul cel mai favo
rabil pentru a prelua conducerea. 
Ploeștenii au avut în Zaharia o- 
mul de bază, într-o formă exce
lentă, care a concretizat toate ac
țiunile posibile.

R. LUCIAN

Feroviarii 
bucureșteni 
învingători

Lipsită de aportul lui Petschow- 
ski și Serfdzd, Flamura Roșie-A- 
rad n-a fost un adversar pericu
los pentru feroviarii bucureșteni. 
Dacă scorul a rămas numai 2—0 
(1—0) vinovați sînt numai înain
tașii Locomotivei București care 
n-au fructificat foarte multele si
tuații pe care 
clar că victoria era aproape hotă- 
rîtoare pentru situația destul de 
precară în clasament a Locomoti
vei, dar în momentul în care fe
roviarii aveau asigurate două go
luri marcate (Copil și Olaru — 
din 11 metri —) ei au jucat la 
fel de crispați, nervoși ca și la 
începutul meciului. Așa se expli
că în parte de ce puținele con
traatacuri ale textiliștilor creeau 
derută în apărarea feroviară.

Este necesar ca antrenorii Lo
comotivei să acorde multă atenție 
acestei probleme, căci tocmai a- 
ceasta crispare, nervozitate exce
sivă, neîncredere în posibilitățile 
echipei, i-a privat — în actualul 
campionat — de o comportare la 
înălțimea valorii individuale a ju
cătorilor ei (la un moment dat 
scheletul echipei naționale B. era 
alcătuit din jucătorii Locomotivei 
București) și i-a privat de un loc 
mai bun în clasament.

în ceea ce o pricește pe Fla
mura Roșie-Arad, socotim că lipsa 
a doi titulari nu o îndreptățește 
la o atît de slabă comportare. 
Jucătorii arădeni rămîn datori 
publicului bucureștean, pe care-l 
obișnuise cu meciuri de ridicată 
valoare.

le-au avut. Este

A. I. D.
★

După această etapă, noua frun
tașă a clasamentului este echipa 
Energia Ploești, care, în urma în-

nou, 
puțin, 

Re- 
. menține 
pîna în... ulti-

din 
de 
dare, 
se

I
ELLA ZELLER

GANTNER

frîngerii formației Energia Petro
șani la Cluj, a trecut în frunte, 
avînd același număr de puncte 
cu fostul lider, dar un golaveraj 
superior.

Surprizele etapei au fost reali
zate de Dinamo Cluj care a între
cut cu 2—1 (1—0) Energia Petro
șani și Energia Orașul Stalin, în
vingătoare la Timișoara, cu 3—2 
(3—1) în fața Științei din locali
tate.

La Oradea, Dinamo București 
cu Nicușor în vervă, a învins cu 
3—0 pe Progresul.

Peste cîteva zile vor începe la Stockholm campionatele In
ternationale ale Scandinavici la tenis de masă. După cum s-a mai 
anunțat, țara noastră va fi reprezentată la aceste întreceri. Vor 

£ participa Angelica Rozeanu, Ella Zeller, Maria Golopența, Topia 
Z Reiter, Matei Gantner și Tiberiu Harasztosi. După cîteva întîlniriReiter, Matei Gantner și Tiberiu Harasztosi. După cîtcva întîlniri 

amicale susținute apoi în cîteva orașe ale Suediei, jucătorii noștri 
se vor prezenta la startul unor concursuri internaționale la Co
penhaga (7—8 decembrie) și Berlin (10—12 decembrie).

Pentru începutul anului viitor jucătorii noștri fruntași Ia tenis 
de masă au în program campionateie internaționale ale R.P.R. 
(17—20 ianuarie) și o întîlnire pe echipe la Budapesta cu echi
pele R. P. Ungare. Toate aceste întîlniri vor culmina desigur cu 
întrecerile din cadrul Campionatelor Europei ce se vor desfășura 
la Budapesta între 2 și 9 martie și pentru care sportivii noștri 
fruntași se pregătesc încă de pe acum,

SPORTUL
in „Cetatea de lor

Cine îi cunoaște pe reșițeni, nu poate să nu-i admire și pentru iește. Nu-i vreme de așa ceva 
dragostea lor față de sport. Căci trebuie să știți, în „Cetatea de acum cînd pămîntul acesta pietros 

odinioară începe să rodească. Dar 
pentru asta a fost nevoie de cîțiva 
ani, anii puterii populare. Cele 
12 colective sportive cu aproape 
10.000 de membri nu s-au născut 
bătînd din palme.

Deosebit de importante sînt in
dicațiile precise din Hotărîrea Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R. 
cu privire la dezvoltarea mișcării 
de cultură fizică și sport din țara 
noastră. Colectivele sportive al 
căror număr crește are deplin 
sprijinul comuniștilor, colaborarea 
activă a organizațiilor de U.T.M. 
și sindicat. Din Capitală au început 
să sosească antrenori bine pregă
tiți, tehnicieni de specialitate. în 
„jurnalele de bord44 ale colective
lor sportive se înscriu rubrici noi: 
natație, gimnastică, atletism, ci
clism, schi etc. Și în armata spor
tivilor reșițeni apar noi conli- 
gente.

Primele victorii ? Acestea sînt, 
chiar dacă ele nu sînt performanțe 
de talie republicană sau măcar 
regională.

Sincere felicitări
Reșițean de baștină, maistrul 

emerit al sportului Gheorghe Fiat 
și-a părăsit cu ani în urmă orașul 
natal. Nu i-a fost de loc simplu, 
mai ales pentru că ani de-a rîn-

foc“ sportul este un bun prieten pentru cei mai multi locuitori. 
Această prietenie are vechi tradiții. O precizare : reșițenii nu sînt 
numai pasionați ai spectacolelor fotbalistice, sau numai amatori ai 
meciurilor de box, lupte, volei etc. Pentru a întregi părerea despre 
preferințele sportive ale reșițenilor e bine să știți că ei înșiși prac
tică cele mai diverse ramuri sportive.

Cu decenii în urmă sportul era și la Reșița un apanaj al celor 
avuți. Pe atunci sportul era egal cu afaceri. Condiții materiale ? 
De așa ceva nici vorbă nu putea fi. Un teren de fotbal, o sală pen
tru lupte și box, iar, mă rog, pentru odraslele bogătanilor, cluburi 
sportive.

Dar au trecut anii și în istoria sportului reșițean s-au scris pa
gini noi. Pe acestea să le răsfoim împreună.

Preludiul victoriilor...
pietros chiar daca 
cea mai bună poți

Pe un teren 
arunci sămînța 
aștepta mult și bine să rodească. 
Așa se puteau petrece lucrurile și 
cu sportul la Reșița. Pasiunea pen
tru fotbal, volei, atletism, box, în
colțește de decenii în sufletele re
șițenilor. Dar nu-i deajuns să do
rești să fii atlet, fotbalist, boxeur, 
luptător sau voleibalist pentru a 
te trezi campion peste noapte. 
Condițiile creiale de regimul nos
tru au permis obținerea unor fru
moase realizări. în trecut nu erau 
terenuri de fotbal și în doi ani 
s-au construit cinci. Boxeurii, lup
tătorii. aveau nevoie de săli de 
antrenament sau concursuri. Acum 
au la dispoziție cîtcva. De ani de 
zile atleții, mai bine zis cei care 
îndrăgiseră această ramură spor-

tivă, visau piste cu zgură roșie, 
pantofi cu cuie, tricouri și trenin
guri călduroase. Acuma și-au vă
zut visul cu ochii.

Dar cite n-au mai trebuit făcute 
în anii regimului democrat-popu
lar: terenuri de volei, de baschet, 
o cabană pentru schiori în vîrful 
Semenicului. Mii, zeci de mii, 
dacă nu sule de mii de lei au fost 
necesare pentru echipament. Și 
acum fiecare colectiv sportiv este 
bine dotat cu echipament necesar 
fotbaliștilor, atleților, înotătorilor, 
boxerilor sau luptătorilor ctc.

Un bilanț ? Ce rost ar avea. Ce 
rost ar avea dacă putem exprima 
totul într-un singur cuvînt : grija, 
grija pentru viața nouă a reșițe
nilor. Ce rost au calculele mate
matice acum cînd pentru prima 
oară pasiunea pentru sport a re
șițenilor prinde aripi, se înfăplu-

dul treburile l-au pironit în Bucu
rești. Despre Reșița și sportivii ei 
îi povesteau prietenii sau ziarele.

...5 elevi ai școlii profesionale 
din Reșița, au cucerit titlurile de 
campioni la înot ale asociației 
„Rezervelor de muncă".

...Peste 50 de atleți clasificați în 
orașul Reșița.

...Reșița leagănul luptătorilor ro- 
mini. Alți trei luptători reșițeni în 
lotul național de lupte.

Fiecare succes al sportivilor re
șițeni, fie el cît de neînsemnat, tre
zea în sufletul boxerului reșițean 
sentimente de justificată mîndrie. 
Dar cîte fapte nu i-au scăpat din 
vedere, cîte amănunte din istoria 
sportului reșițean au fost trecute, 
neintenționat bineînțeles, sub tă
cere.

De multă vreme reșițenii doreau 
să se ia la întrecere cu... halterele. 
Și iată că în 1951 în cîteva colec
tive sportive se nasc primele secții 
de atletică grea. Acum, aproape fie
care colectiv sportiv are haltero
fili consacrați.

Știți cîte echipe de handbal erau 
pînă în anul 1949 în acest oraș ? 
Doar una singură. Și nici ea com
plectă întotdeauna. De cele mai 
multe ori, cînd echipa avea un 
meci, era încropită cu ,,jucători" 
care aveau ceva habar de handbal. 
Acum îngăduiți-mi o mică statis
tică : 3 echipe masculine în divi
zia A, 3 echipe masculine în divi
zia B, o echipă feminină în divizia 
A și alte trei în divizia B.

Din scurta noastră „contabilitate" 
am omis intenționat echipele din 
campionatul regional și orășenesc. 
Și despre cîte alte amănunte nu 
s-ar mai putea aminti. Poate nu-i 
rău să relevăm aici nemulțumirea 
lor față de insuficienta activitate 
a comisiei orășenești de tenis de 
cîmp care, „n-a reușit" să antrene-
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LAUSANNE 25 (A- 
ger preș). . — Comite, 
tul de organizare a 
campionatului mon

dial de fotbal, întru- 
' nit luni la Lausanrie 
sub președinția lui 
Thommen (Elveția) a 
hotărit să ofere încă 
o șansă celor 13 țări 
clasate pe locul doi 
în preliminariile cu- 
rop&ne ș i americane 
dc a participa la fi- 
nala campionatelor 
mondiale din 1958.

Comitetul de orga
nizare a acceptat pro
punerea dezlegatului 
sud-american. Vilizio, 
de a include și țările 
America Latine la 
tragerea la sorți ce 
va desemna pe ad
versarul Israelului in 
meciul pentru ăl 18- 
Ica loc vacant în tur. 
neul final. Inițial a- 
ceastă tragere la sorți

fusese rezervată nu
mai echipelor clasate 
pe locul doi în cele 
9 grupe eliminatorii 
europene. Ca urmare 
a insistențelor fede-

■ rațiilor svtd-americanc 
s-a hoiărît ca la tra
gerea la sorți ce va 
avea loc la 15 decem
brie în sediul F.I.F.A. 
din Ziirich să parii- 
cipe în total 13 țări: 
Belgia, Romînia. Bul
garia, Irlanda de sud, 
Țara Galilor, Olanda, 
Polonia, Spania, Peru,
Bolivia, Uruguay.

Costa Rica și cea 
de-a doua clasată în 
grupa a 8-a (Irlanda

■ de nord. Portugalia.
Italia).

Secretarul general 
al F.I.F.A., Gas- 
smann, a declarai 
după reuniune că pro
punerea Federației 
spaniole care sugera

ca aduersarul Israc» 
Iul ui să fie desemnat 
printr.un turneu in
tre echipele clasate pe 
locul doi, a fost res» 
pinsăi

Echipa care va cîș- 
liga prin tragere la 
sorfi șansa de a in
ti Ini în meci de ba
raj Israelul va sus
ține două meciuri 
(tur și retur) pînă la, 
2 februarie 1958.

Dacă această echipă 
va fi sud.americană, 
un meci va avea loc 
in Israel, iar celălalt 
in Europa. In acest 
caz echipa sud-amerL 
cană va trebui să su
porte ea însăși chel
tuielile de călătoria 
pînă în Israel. Rețe
tele acestor meciuri 
vor fi repartizate con
form articolului 29 din 
regulamentul campion 
natului mondial.

Maria Pogorevici conduce 
de șah de la Cracovia

în turneul

Șahista romîncă Maria Pogore
vici luat conducerea în turneul 
zonal de șah de la Cracovia, în- 
vingînd în runda a 8-a pe fosta 
lideră, Kertcsz (R. P. Ungară.) Ma-

ria Pogorevici a acumulat 6 puncte 
din 8 posibile și este urmata în 
clasament, pe locul doi, de poloi 
neza Holuj — 5 puncte.

PE SCURT
* IM 000 de spectatori au asistat duminică pe Stadionul 

popular dm Leipzig la meciul de fotbal dintre echipele U.R.S.S, 
și Poloniei care urma să decidă pe cea de-a 14-a calificată în fi
nala campionatului^ mondial. Acest meci suplimentar a fost deter
minat de faptul că ambele echipe terminaseră cu același număr 
de puncte în grupa 6-a a preliminariilor. Echipa sovietică a cîști
gat această întîlnire cu scorul de 2—0 (1—0) și a obținut caii- 
iicarea.

* Duminică s-a disputat la Lausanne ultimul joc din cadrul 
grupei a 8-a a preliminariilor campionatului mondial de fotbal. 
Cu acest prilej echipa Elveției a întilnit echipa Spaniei. Fotba
liștii spanioli au repurtat victoria cu scorul de 4—1 (2—0), însă
nu s-au calificat pentru turneul de la Stockholm, avînd un punct 
mai pu(in decît echipa Sco(iei, învingătoarea acestei grupe.

ze decît un număr de... 40 jucători 
în această ramură. Notați însă fap
tul că această disciplină este încă 
din păcate necunoscută în unele 
orașe. Multe dintre acestea îi in- 
vidiază pe reșițeni, pentru o astfel 
de performanță.

Nu toate aceste succese sînt cu
noscute încă. In schimb, cine nu 
știe că în anul 1955 „Cupa 
R.P.R." la fotbal a fost cucerită 
de Metalul - Reșița ? Reșițenii au 
cîștigat atunci nu numai un trofeu 
dintre cele mai prețioase dar și 
simpatia a mii de sportivi din țara 
noastră. In vraful de scrisori și te
legrame adunat după această vic
torie se află îngălbenită de vreme 
o telegramă lapidară al cărui con
ținut cuprinde doar două cuvinte : 
SINCERE FELICITĂRI. Două cu- 
vinte... Ele spun însă mai mult de
cît ar putea vorbi pagini întregi. 
Sînt sentimentele pe care le-a trăit 
urî om în ani de zile urmărind cu 
înfrigurare și mîndrie fiecare suc
ces al sportivilor din „Cetatea de 
foc".. Omul acesta nu este altul 
decît maestrul emerit al sportului 
Gheorghe Fiat.

Start qrețit.. I
Nu e în intenția mea să relatez 

desfășurarea unui concurs de atle
tism. Asta nu pentru că la Reșița 
n-aș fi avut acest prilej. Nu. Nici 
vorbă. I-am prezentat se pare pe 
reșițeni ca mari amatori de atfiir 
tism. Acum aproape 100 dintre ei 
au clasificare sportivă. Vă închi
puiți desigur că nu stau cu mîinile 
în sîn. Ideea acestui titlu însă mi-a 
sugerat-o un anume fapt : cu cîtva 
timp în urmă la comitetul orășe
nesc de partid a avut loc o ședin
ță. Ordinea de zi : unele probleme 
ale activității sportive din orașul 
Reșița. A fost o ședință frumoasă 
cum se obișnuiește să se spună de
spre ședințele în care problemele

ridicate se dezbat cu totă seriozi
tatea. Dar această ședință era cu 
atît mai interesantă cu cît aici nu 
se făcea o analiză obișnuită. Biroul 
comitetului orășenesc P.M.R. a ri
dicat problema tendinței care se 
face simțită în ultima vreme în 
activitatea sportivă, manifestată 
printr-o goană după performanțe. 
Și aceasta în dauna vizibilă a spor
tului de masă. Cîteva lucruri s-au 
spus aici și despre faptul că orga
nizațiile U. T. M. nu sprijină îu 
măsura în care ar trebui antrena
rea tinerilor Ia activitatea sportivă. 
Numai așa sc explică o atenție exa
gerată față de sportivii consacrați, 
spre ramurile sportive mai atrăgă
toare.

N-ai să găsești colectiv spor
tiv Teșițean, fără echipă de fotbal. 
Pînă aici nimic rău. Dar atunci 
cînd toate fondurile colectivului 
sportiv sînt acordate fotbalului, 
cînd toată atenția consiliului colec
tivului sportiv îi înconjoară pe 
fotbaliști, atunci apar cenușăresele. 
Așa se face că o seamă de ramuri 
sportive : auto-moto, gimnastică, 
canotaj sînt trecute în umbră.

Semnalul acesta de alarmă mi-a 
apărut întocmai ca rechemarea ce
lor ce au greșit startul... Cu alte 
cuvinte o rechemare la vechile tra
diții ale sportului de masă reși
țean, la bunul obicei dc a antrena 
în activitatea sportivă mase din ce 
în ce mai largi de amatori.

Reșițenii sînt mari amatori de 
sport. In anii aceștia ai democra
ției populare, s-au dovedit a fi și 
pricepuți organizatori ai activității 
sportive a orașului. Condițiile ma
teriale sînt din ce în ce mai bune. 
Au, așadar, toate motivele să nu-și 
desmintă renumele.

VASILE RANGA


