
Pregătirea ucenicilor la nivelul tehnicii noi

Numai lecții
de calitatea

fa
șă 
un 
pe

Ori unde te-al duce — în 
brici, în uzine, pe ogoare, al 
întîlneștî muncitori care cu 
an-doi în urmă se aflau încă 
băncile școlilor profesionale.

De la reorganizarea lor pe baze 
științifice, școlile profesionale de 
ucenici au dat economiei națio
nale mii și mii de cadre. Mergeți 
la stația pompe-compresoare Run- 
cu-Moinești și veți vedea că este 
în întregime condusă de 20 de 
absolvenți de școală profesională. 
Mergeți la uzinele de produse 
sodice din Ocna Mureș și veți 
auzi cuvinte de laudă la adresa 
inovatorilor Pavel Docea, Gheor 
ghe Motolov, Gheorghe Banu — 
și ei absolvenți de școală profe
sională.

Pregătirea unui nou contingent 
de cadre calificate potrivite ce
rințelor tehnicii noi, cere price
pere, dragoste, perseverență. In 
școlile profesionale vin copil și 
pleacă muncitori. Formarea aces
tora ridică o complexitate de 
probleme importante. Una din 
ele o constituie și tema noastră 
de astăzi: pregătirea profesori
lor și calitatea lecțiilor predate.

Dacă lecțiile sînt expuse pe în
țelesul ucenicilor, dacă au succe
siune logică, dacă sînt însoțite 
de material didactic — își ating 
scopul.

Obligația profesorilor de a-și 
întocmi din vreme planurile ca
lendaristice a fost în acest an — 
e drept în mai mică măsură ca 
în anii trecuți — stingherită de 
întîrzierea programelor analitice 
și a planurilor de învățămînt. Di
recțiile de cadre și învățămînt 
din ministerele tutelare ca și di
recția de specialitate din Minis
terul Tnvățămîntului și Culturii 
nu și-au făcut pe deplin datoria. 
$i în prezent, la școala „Oțelul 
Roșu*  — de pildă — lipsesc une
le programe la materiile de spe
cialitate.

Cu toate greutățile, se poate 
spune că în acest an școlar 
există mai multă preocupare pen
tru pregătirea lecțiilor. Se vă
dește o grijă mai mare pentru 
ca ele să fie bogate în conținut 
și să cuprindă, în funcție de spe
cialitate, date despre noile cuce
riri.

Dacă de profesor depinde pre
gătirea ucenicului din punct de 
vedere teoretic, atunci planul lec
ției este oglinda pregătirii profe
sorului. O lecție predată după 
plan este sistematizată și — ca 
urmare — poate fi asimilată mai 
ușor de către ucenici.

Există numeroși profesori care 
muncesc sîrguincios, care folo-

sesc la întocmirea lecțiilor mate
rialul bibliografic indicat. Aceștia 
se consideră ei înșiși elevi înain
te de a veni la catedră. Dacă a- 
siști la orele profesorilor Ion 
Stoica și Angela Ungureanu de 
la școala profesională Calan, 
Mircea Măcinic de la școala pro- nu toți profe- 
fesională de pe lingă sfatul popu
lar Arad, Gheorghe Mureșan de 
la centrul școlar Reșița, îți dai 
seama că aceștia urmăresc să
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Pentru un înalt nivel
al învățâmîntului politic al U. T. M.

Față de anii trecuțl învăță- 
mîntul politic al U.T.M. a în. 
registrat în noul an un progres 
atît în ceea ce privește modul 
de organizare cît și în ce pri
vește numărul cercurilor și al 
tinerilor. Numărul tinerilor cu
prinși anul acesta în cursurile 
și cercurile politice ale U.T.M. 
a crescut cu peste 30 la sută, iar 
numărul tinerilor neutemiști care 
s-au încadrat în învățămîntul 
politic al U.T.M. aproape s-a du
blat față de anul trecut. Aceste

BUN SOSIT
OASPEȚILOR 
Y E M E N I T I

4 PAGINI — 20 BANI

Pentru „Pomul*!  
de iarnă“

e

Marți 10 decembrie 1957

10 ani 
de la înființarea 
Operei de Stat 
din Timișoara

cifre reprezentând to
talul periodicelor, al 
teatrelor, al cinema
tografelor și al cara
vanelor cinematogra
fice; al muzeelor și 
al expozițiilor; al 
centrelor radioficate; 
al caselor de cultură 
și al cluburilor; nu
mărul corurilor și cel 
al echipelor dramati
ce de amatori; nu
mărul școlilor de artă 
de toate gradele ș, 
a. m. d.

Toate aceste date 
statistice, modificate 
cu plus de la an la 
an, sînt deosebit de 
instructive și de uti
le, ilustrînd în felul 
lor specific înflorirea 
culturii noastre.

Insă mai simplu, 
mai direct și mai con
vingător vorbesc oa
menii. Din asimila
tori de valori cultu
rale, oamenii devin 
propagandiștii mai 
mult sau mai pu
țin pasionați ai a- 
cestora. Lămuritoare 
este reacția lor în 
trista împrejurare 
tind, în mijlocul unui 
colectiv, se descoperă 
un ins care a fost 
spiritualicește „imper
meabil" și a trăit o 
bună parte din viață 
fără să recepteze si 
să asimileze ceva. De 
la bibliotecara ce 
contemplă cu stupoa
re fișa goală și pînă 
la prietenul cel mai 
apropiat, toți îl bla
mează. Nu poate găsi 
la nimeni nici simpa
tie, nici punct de 
sprijin. Jenat, conser
vatorul nostru începe 
să citească, însă nu
mai „sub presiune", 
prilej de savuroase

șarje pentru caricatu
ristul gazetei de pe
rete. Important este 
însă altceva si anume 
că, după cîteva în
cercări infructuoase, 
omul, detectîndu-și 
propriile gusturi, in
tră în rînd cu cei
lalți. Din complex de 
inferioritate Cum era 
la început și apoi 
din ambiție propul
soare, setea de cunoș
tințe devine, cu înce
tul, ea însăși.

Tovarășul nostru ci
tește și vizionează 
spectacole, cutreieră 
expoziții și urmărește 
evenimente muzicale 
nu pentru ca să-și 
„omoare" timpul (sau 
nu în primul rînd 
pentru aceasta). Ci 
pentru a șlefui oglinzi 
interioare, pentru a 
ajunge să reflecte lu
mea în cît mai multe 
muchii, după exem
plul diamantului. Do
vada stă în faptul că 
oamenii învață să se 
cultive; emisiunile 
de instruire metodică 
inițiate de radio, de 
pildă, „ghid muzical" 
sau „prin muzeul de 
artă al Republicii" 
se bucură de un nu
măr apreciabil de as
cultători. Un fel de 
studenți cu frecvență 
voluntară.

Acest festiv decem
brie 1957 fixează un 
jalon. După „Luna 
culturii" va începe al 
doilea deceniu de ac
tivitate zilnică și a- 
nuală în republica 
noastră, pentru îmbo
gățirea sufletului no
stru cu valori cultu
rale. ;

ȘTEFAN IUREȘ

O lună aleasă din 
douăsprezece pentru 
a grupa o serie în
treagă de manifestări 
literare și artistice 
are, firește, o valoare 
intrinsecă; cu toate 
acestea nu trebuie 
să-i știrbim nimic din 
caracterul ei de sim
bol. Căci în „Luna 
culturii" vedem ani 
întregi de luptă pen
tru răspîndirea valo
rilor spirituale. Tot 
așa cum monumentul 
din piața publică, în- 
fățișînd un soldat cu 
arma „pentru atac" 
n-ar însemna mare 
lucru dacă în silueta 
din bronz n-am în
trezări, emoționați, 
armatele vii, nenumă
ratele divizii de infan
teriști cu trupuri în
cordate în momentul 
asaltului.

De obicei se face 
un neobosit apel la 
„graiul sec dar eloc
vent" al cifrelor, 
înaintea noastră go
nesc, într-un galop 
impresionant, tiraje 
și numărul titlurilor 
de cărți apărute, cel 
al pieselor originale, 
al filmelor romînești,

Opera de Stat din Timișoara a 
sărbătorit duminică într-un cadru 
festiv 10 ani de la înființare. 
Cu acest prilej au fost prezentate 
premierele „Marin Pescarul" de 
Marțian Negrea după nuvela „Pă
cat boieresc" de Mihail Sado- 
veanu și baletul într-un act „Pri- 
culiciul" de Zeno Vancea. Totoda
tă a avut loc deschiderea unei ex
poziții prezentînd aspecte din o- 
perele prezentate pe scena timi
șoreană. La festivitate și-au dat 
concursul și coruri fruntașe din 
regiune, printre care corul din 
Chizătău, corul „Ion Vidu" din 
Lugoj, corul german din Peciul 
Nou, corul combinatului metalur
gic din Reșița și altele.

A început să ningă liniștit 
șl peste bătrîna cetate se a- 
șează ușor zăpada. Poate mai 
devreme decit în alte locuri, 
la Orașul Stalin, la poalele 
Timpei, iarna și-a tăcut intra
rea. Copiii au prins să-și a- _ 
ranjeze săniuțele, să-și lustru- ; 
iască patinele și gindul a in- • 
ceput să le zboare spre apro-; 
piața venire a Iui Moș Gerilă, ; 
cu nelipsitul pom de iarnă. ;

Este timpul deci să vă In- ; 
fățlșăm cîteva aspecte din j 
munca celor ce pregătesc pen- • 
tru cei mici — și chiar pentru ; 
cei mari — o parte din dul- ; 
ciurile pomului din această j 
iarnă. :

Iată-ne In acest scop la fa- j 
brica de bomboane „Dezrobi- • 
rea“. De cum intri intllnești j 
stivele cu cutii și lăzi ce aș- • 
teaptă vagoanele.

Despre producția de prepa- ‘ 
rate speciale pentru pomul de • 
iarnă vă putem informa că a 
crescut in acest an cu 20 tone. 
Aceasta cere de bună seamă și 

; o atenție deosebită pentru 
: modul de prezentare a bom- 
: boanelor, figurinelor de cio- 
ț colată sau zaharoase, a zeci- 
ș lor de sortimente cu indicați- . 
: vul „pentru pomul de iarnă". î 
4 Uneori, munca devine o : 
: chestiune de artă. Figurinele :
• de ciocolată trec prinir-o ul- :
• timă operație de finisare. Ani- ? 
: malele, păpușile și nelipsiții * 
j „Moș Gerilă", sînt lustruiți, s 
; colorați și ambalați în cutii ?

speciale. In fotografie le pu- ? 
teți vedea pe tinerele Geor- ■ 
geta Nistor, Maria Munteanu ț 
și Veronica Toma, în plină • 
activitate.

Nu peste mult timp, rodul • 
muncii Ier va pătrunde în fie- ș 
care casă, spre bucuria celor : 
mici și — de ce n-am recu- • 
noaște-o — și a celor mari. • 

Foto: E. CSIKOS •
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„Săptămîna 
muzicii romînești"

Cu prilejul Săptămîniî muzicii 
duminică, in Capitală, iubitorii de 
muzică au putut asista la o bo
gată activitate concertistică.

In cursul dimineții corul de 
copii și orchestra de studio Ra
dio au prezentat în sala Ateneu
lui R.P.R. un mare concert coral 
in care au fost interpretate nu
meroase lucrări în primă audiție.

Seara. Teatrul de Operă 
Balet al R.P. Romîne 
tat baletul „Haiducii'*  
Jerea, pe un libret de 
rea și Gelu Matei.

Tot seara Ansamblul 
și dansuri al Ministerului For
țelor Armate a prezentat în sala 
C.C.S. un frumos program de 
cîntece și dansuri romînești.

Orchestra de estradă Radio, di
rijată de Sile Dinicu, a oferit 
în sala Teatrului satiric muzical 
„C. Tănase" un concert de mu
zică ușoară.

în ele, consîderînd în mod gre
șit că au realizat astfel un ' 
„mare progres". Ba, în unele J 
locuri, ca de pildă în regiunile 1 
Hunedoara, Bacău, Regiunea ’ 
Autonomă Maghiară, anul acesta 
s-au organizat chiar mai puține 
cercuri, cu mai puțini tineri 
cursanți decît în anul trecut.

Deși cercurile politice „Să ne 
cunoaștem patria" s-au dovedii 
a fi prin activitatea lor variată, 
interesantă, foarte accesibile 
maselor largi a'e tineretului, deși 
tinerii manifestă un interes deo
sebit față de ele, totuși extinde
rea organizării acestor cercuri 
— în mod deosebit la sate — e 
departe de a corespunde posibi 
lităților și cerințelor tineretului. 
Sînt unele organizații ale 
U.T.M. la sate unde nu s-a 
creat decît un singur cerc. Dar 
mai sînt și organizații >n care 
pe motivul „lipsei de condiții" 
nu s-a organizat nici un cerc. 
Faptele arată că tocmai în ase
menea sate influența și activita
tea U.T.M. lasă cel mai mult de 
dorit. Desigur că aici ar fi 
trebuit să se facă simțit în mod 
special ajutorul comitetelor ra
ionale ale U.T.M. Aici trebuiau 
să fie trimiși ca propagandiști 
cei mai buni dintre activiștii sa- 
lariați și extrabugetari ai comite
tului raional, care să fie în stare 
să organizeze astfel activitatea

rezultate se datoresc în primul 
rînd ajutorului direct dat de or
ganele și organizațiile de par
tid, atît în privința recrutării 
propagandiștilor (numeroși
membri și candidați de partid 
conduc cercurile politice ale 
U.T.M.), a instruirii lor, cît și în 
munca de organizare propriu 
zisă a cercurilor politice ale 
U.T.M. Totodată ele se datoresc 
preocupării sporite a multor or
gane și organizații U.T.M. care, 
învățînd din lipsurile ce-au exis
tat în anii trecuți, s-au ocupat 
din vreme, cu mai multă răspun
dere și atenție de organizarea 
noului an de învățămînt politic.

Anul acesta U.T.M. a crgani- 
' zat pentru prima dată învăță
mîntul politic în școlile medii și 
profesionale și in facultăți, pu- 
nîndu-se astfel baze organizate 
muncii de educație politică și 
ideologică desfășurate de orga
nizațiile U.T.M. în rîndul ele
vilor și studenților.

Cu toate acestea față de ne
voile și posibilitățile organiza
ției noastre numărul cercurilor 
și cursurilor politice organizate 
cît și numărul tinerilor cuprinși 
în ele, sînt încă reduse.

Multe organe și organizații 
U.T.M. în loc să pornească în 
acest an ia organizarea învăță- 
mintului politic de la studierea 
atentă a nevoilor și posibilități
lor din fiecare organizație în 
parte, s-au mulțumit doar cu o 
creștere neînsemnată a numă
rului de cercuri și tineri cuprinși
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Și 
a prezen- 
de Hilda 

Hilda Je-

de cintece

METAMORFOZE

La sosire, pe aeroport

Luni după-amlază a sosit Ia 
București Alteța Sa Regală Emi
rul Seif UI Islam Mohammed 
El Badr — prințul moștenitor al 
Yemenului, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministrul A- 
facerilor Externe și ministrul 
Apărării care la invitația guver
nului romîn face o vizită de cî*  
.teva zile în țara noastră.

înaltul oaspete este însoțit de 
Cadi Mohammed Abdullah Al 
Amri, ministru de stat al Yeme
nului, Cadi Mohammed Abdu Al
lah Shami, ministru de stat al 
Yemenului și guvernator de Bai
da, dr. Hassan Ahmed Baghdadi, 
consilier, fost ministru și locote
nent colonel Abdallah Al. Dhab- 
bi, atașat al Curții Alteței Sale 
Regale.

Un mare număr de bucureș- 
teni au ținut să salute pe înal
tul oaspete la sosirea sa în ca
pitala țării noastre. Aeroportul 
Băneasa, unde a avut loc primi
rea înaltului demnitar yemenit, 
era pavoazat festiv cu drapelele 
de stat ale Republicii Populare 
Romine și Regatului Yemenului. 
Pe frontispiciul aerogării în lim
bile romînă și arabă erau înscrise 
urări de bun sosit adresate oas
petelui.

In întîmpinarea Alteței Sale 
Regale, prințul moștenitor al Ye
menului. pe aeroportul Băneasa 
erau prezenți generaj de armată 
Emil Bodnăraș și Alexandru 
Bîrlădeanu, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, general 
colonel Leontin Sălăjan, minis
trul Forțelor Armate, Ion Gheor- 
ghe Maurer, ministrul Afacerilor 
Externe, acad. prof. P. Constan- 
tinescu-Iași și C. Paraschivescu- 
Bălăceanu, membri în Prezidiul 
Marii Adunări Naționale, acad.

misiunilor 
la Bucu-

Atanase Joja, ministrul Tnvăță- 
mîntului și Culturii, Marcel Po
pescu, ministrul Comerțului, Gh. 
Diaconescu, ministrul Justiției, 
A. Mălnășan și Al. Lăzăreanu 
adjuncți ai ministrului Afacerilor 
Externe, generalii locotenenți Ar
hip Floca și I. TutoVeanu, ad
juncți ai ministrului Forțelor Ar
mate, ing. Anton Vlădoiu, preșe
dintele Sfatului popular al Capi
talei, muftiul Iacub Mohammed, 
șeful cultului mahomedan din 
R.P. Romînă, generali și ofițeri 
superiori, alte persoane oficiale, 
reprezentanți ai presei romîne și 
străine.

Au fost de față șefii 
diplomatice acreditați
rești, atașați militari și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

La ora 16 avionul oficial ateri
zează pe aeroport. Din avion co
boară Alteța Sa Regală, El Badr, 
prințul moștenitor al Yemenului 
și persoanele oficiale care îl în
soțesc.

De la Viena în drum spre Bucu
rești, înaltul oaspete a fost înso
țit de Caius Franțescu, șeful Pro
tocolului Ministerului Afacerilor 
Externe.

Alteța Sa Regală schimbă cal
de strîngeri de mînă cu generalul 
de armată Emil Bodnăraș, Ale
xandru Bîrlădeanu, general colo
nel Leontin Sălăjan și Ion Gheor- 
ghe Maurer.

Prințul moștenitor al Yemenu
lui primește apoi raportul coman
dantului companiei de onoare a- 
liniată pe aeroport.

Sînt
R. P. Romîne și Regatuluiale

intonate imnurile de stat

Marele business
Schijă jtiinjifico-fantastică de ION HOBANA

Prin pereții transparent! ai solul și vegetația marțiană. Acolo 
krubuluî, Steel putea să privească se aflau metalele rare, 
în voie straniul peisaj marțian, scumpe 
uscat și zbîrcit ca fața acelei bă- raniul! 
trine din tribul Sioux pe care o- 
văzuse cîndva în muzeul măștilor 
de ceară. Un labirint de movile 
și rîpi cu malurile abrupte... O 
singură culoare stăpînind peste tot: 
roșul ruginiu, respingător ca sîn- 
gele închegat pe lama unui cu
țit...

însoțitorul său, o făptură aco
perită de păr, cu ochii fixați în 
vîrful unor tije cărnoase mobile, 
întoarse comutatorul traducătoru
lui portativ și începu să-și miște 
buzele subțiri. Amplificate și tăl
măcite, infrasunetele ajunseră ast
fel la urechea lui Steel:

— Legendele noastre vorbesc 
despre „Vîrsta de aur“ cînd toate 
aceste întinderi erau roditoare... 
Grana — sau cum îi spuneți voi, 
Marte — va cunoaște din nou 
„Vîrsta de aur“. Privește 1

Pe nesimțite, krubul ajunsese la 
marginea pustiului și plana acum 
deasupra unei păduri tinere. ‘Frun
zișul copacilor cu ramuri de măr
gean strălucea în lumina soarelui 
într-o nesfîrșită gamă de nuanțe, 
de la rozul diafan al trandafirilor 
abia îmbobociți pînă la roșul ba- 
tînd în violet al garoafelor ofilite. 
La fiecare adiere de vînt, șerpi de 
foc se înmlădiau prin coroanele 
bogate ale trunchiurilor zvelte. Și 
păsări cu aripi nemăsurat de lungi 
străbăteau văzduhul fără zgomot...

Steel stătea nemișcat, cu frun
tea lipită de peretele străveziu al 
aparatului, copleșit parcă de fru
musețea ireală a pădurii. Dar ochii 
lui scormoneau frunzișul căutînd să 
pătrundă mai jos, dedesubtul covo- 

Irului de mușchi fraged, în adîncu- 
rile planetei. Acolo se aflau uria
șele zăcăminte de fier și crom 
care își puneau pecetea roșcată pe

pietrele
scumpe și comoara comorilor: u-

Marțianul vorbi din nou:
— Trebuie să ne întoarcem, prie

tene. In curînd va cădea întune
ricul.

Krubul trecu iar peste întinde
rea lipsită de viață. înainte de a 
ajunge la poarta Marelui Oraș, 
Steel văzu soarele prăbușindu-se 
deodată dincolo de orizont. Și în 
aceeași clipă, pe cerul negru se a- 
prinseră flăcările înghețate ale 
stelelor. Steel recunoscu cu greu 
constelațiile așezate altfel decît era 
obișnuit să le vadă de pe Pămînt. 
Doar Calea Lactee i se păru la lo
cul ei, numai că mult mai strălu
citoare, ca o punte de cleștar u- 
nind țărmurile iluzorii ale oceanu
lui cosmic...

Jos se aprinseră cîteva lumini. 
Krubul își încetini zborul și pomi 
să coboare. In urma lui, poarta se

Industria Optică Romînă dl n țara noastră în plină dezvol
tare creează azi aparate optice de precizie ca aparatele de 
fotografiat, epidascopuri etc. care în trecut se importau. 

Colectivul acestei industrii ....................................................
bal și la producția marfă în

In fotografie: Controlorul 
final tehnic al unui lot de

a îndeplinit în 10 luni planul glo- 
11 luni.
loan Dinescu făcînd controlul 
aparate de fotografiat.

Ascunzîndu-și dezgustul, Steel se 
înclină scurt și intră în vestibul. 
Cu un oftat de ușurare, își scoase 
costumul spațial, recunoscînd cu 
mărinimie că marțienii nu sînt cu 
totul lipsiți de ingeniozitate, dacă 
au reușit să construiască o locu
ință adaptată condițiilor de viață 
pămîntene. înghiți în fugă cîteva 
tablete vitaminate și o ceașcă fier
binte de câcao și se aruncă pe pat. 
Salteaua groasă de bral se mută în
dată după formele bine împlinite

rere de concesiune a Lunii, pro- 
punîndu-și să elibereze acte de 
proprietate pentru loturi de dife
rite mărimi, la prețul de doi do
lari hectarul. Domnul Perkins jr. 
conta pe un beneficiu de două 
milioane de dolari numai din vîn- 
zarea „craterului lui Copemic". Din 
păcate, cumpărătorii nu se prea 
îmbulziseră...

Falimentul acestei grandioase 
idei se datora, desigur, blestema
tului simț practic al celor care ar

W Deasupra astrului sîngeriu Puțină istorie
O discuție cu sfîrșit neașteptat

închise ermetic ferindu-i pe locui
torii Marelui Oraș de frigul cum
plit care domnea la suprafața pla
netei. Și krubul, ascultînd de co
menzile însoțitorului păros, se a- 
șeză pe una din fîșiile fosfores
cente ale bulevardului principal o- 
prindu-și lunecarea vertiginoasă în 
fața casei unde fusese găzduit 
Steel.

— Pe mîine 1 rosti însoțitorul și 
întinse mîna lui flexibilă într-un 
gest învățat de la membrii primei 
expediții pămîntene, care amarti- 
zase cu cîțiva ani înainte.

ale trupului său — ca o bucată de 
ceară moale, elastică și rezistentă 
în același timp. „Trebuie neapă
rat să-i aflu secretul de fabricație I 
își spuse Steel, cufundîndu-se în
cet în somn. Salteaua asta face 
mai mult decît greutatea ei în 
aur...“

★
Cu aproape patru decenii în 

urmă, un oarecare James Perkins 
jr. avusese într-o noapte revelația 
„marelui business'*.  Și a doua zi, 
compania imobiliară pe care o 
conducea înregistrase oficial o ce*

fi trebuit să-și dezlege băierile 
pungii. Căci Luna fusese atinsă pe 
atunci doar de navele interplane
tare ale literaturii științifico-fantas- 
tice. Mai tîrziu, cînd primele ex
pediții răscoliră colbul gros de pe 
fața palidului nostru satelit, se 
auziră iar voci profetice și urma
șii spirituali ai domnului Perkins 
jr. intrară în acțiune. Dar savanții 
își dădură verdictul categoric; lip
sită de atmosferă și supusă unor 
variații enorme d® temperatură, 
Luna rămîne un astru mort, bun

Deunăzi, o după amiază întrea
gă am colindat cu sete întreg Clu
jul, Am „bătut" străzi asfaltate și 
altele desfundate, unde se lucrea
ză de zor, pregătindu-se „îmbră
cămintea" de smoală. Am căscat 
gura la schele, fătindu-mi strea
șină la ochi pentru a zări punctul 
lor terminus. Alteori, m-am ridicat 
în vîrful picioarelor pentru a pă
trunde cu privirea, prin ferestrele 
vopsite în alb, în interiorul vreu
nei clădiri care se pregătea să-și 
primească oaspeții,

1957. Strada Horia, una din stră
zile care a suferit cel mai mult 
de pe urma bombardamentului 
din ultimul război. In anii 
regimului democrat-popular s-au 
ridicat din temelii multe din lo
cuințele dărîmate. Dar nu de
spre acestea vreau să vorbesc, ci 
despre ceea ce am văzut acum pe 
strada Horia,

La nr. 63, schelele au început să 
dispară. Se pun geamuri la fe
restre, se lucrează la parchete și 
la clanțele de la uși. In interior, 
apartamente confortabile. Un bloc 
cu 3 etaje, căci despre acesta este 
vorba, se pregătește să primească 
aproximativ 30 de familii.
. ...  . ...  ....................

|ln atenția comisiilor! 
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de organizare 
și a participanților 

la concursul 
„Iubiți cartea!"

e

In numărul de mîine, •• _ _______ _ ____ ,
• miercuri, 11 decembrie a. c., •
• ziarul nostru va publica comu- • 
.* nicatul Comisiei Centrale de •
• organizare a concursului „Iu- •
• biți cartea I" care stabilește ? 
: modificări importante în orga- ?
• nizarea concursului, menite să î 
: asigure participarea celor mai ;
• largi mase ale tineretului la ;
? concurs, precum și noile liste; 
: de cărți (bibliografia con- ; 
: cursului) — ce trebuie ci- ; 
: tite de participanți. 4

•

doar ca stație intermediară în că
lătoria spre alte planete.

Atunci se ivi în arenă John Ar
chibald Steel.

Fiu al unui mare bancher, Steel 
își păstrase elanurile juvenile și 
după terminarea universității Har- 
ward. Moștenind cîteva milioane 
de dolari, se lansase în afaceri cu 
impetuozitatea brutală a unui fost 
rugbist. Destul de deștept ca să 
nu fie tras pe sfoară, destul. de 
lipsit de scrupule ca să înșele el 
pe alții, își înmulțise milioanele 
într-un ritm vertiginos. Și cum era 
dăruit cu un deosebit de ascuțit 
simț al afacerilor, investise cea 
niai mare parte a capitalului său 
în industria atomică și cea legată 
de zborurile interplanetare.

In afara trăsăturilor comune tu
turor celor a căror deviză este 
„Time is mooney" Steel avea o 
puternică înclinație spre acțiuni 
spectaculare, spre lovituri de teatru 
în care să joace rolul principal. 
Dușmanii Iui susțineau că explica
ția trebuie căutată în arborele ge
nealogic al familiei, la rădăcina 
căruia s-ar fi aflat un anume Ri
chard Steel zis „Stîngaciul", fost 
pirat și traficant de carne vie în 
mările sudului. In loc să tăgă-

Am făcut doar 50 de pași și 
m-am oprit din nou. De data acea, 
sta la nr. 81-83,

Stîlpii de susținere, din be
ton sînt ridicați cam pină la 
primul etaj. Constructorii sînt în
tr-o fierbere continuă. Nici nu mă 
miră. Au sarcina de a ridica aci, 
pe o lungime de peste 70 m., in
tr-un ter ten scurt, un bloc de 
locuințe cu 4 etaje. In curînd 70 
de familii vor primi cite o hlrtie 
purtind antet și ștampilă prin care 
se comunică: „în termen de 5 zils 
vă luați in primire locuința din 
str. Horia 81-83 etajul cutare, a- 
partamentul cutare, anexe baie, 
bucătărie..."

îmi continui plimbarea și nu 
peste mult timp ajung în fața gă
rii. Aci însă nici măcar un metru 
pătrat din fațada ei nu o poți dis
tinge. Schelele, în rînduri dese, 
pe toată lungimea și înălțimea 
clădirii, doveaesc că gara primește 
o nouă haină.

Mă întorc încet spre centrul ora. 
șului. Ajuns în piața Libertății, 
acolo unde străjuiește statuia lui 
Matei Corvin, m-a impresionat 
faptul că aci clădirile iau cu asalt 
înălțimile prin supraetajări. Mai 
tîrziu am aflat că acest lucru este 
la „modă" în Cluj, lată, de pildă, 
într-un colț dl pieții pe un bloc cu 
2 etaje și în care viața își urmea
ză cursul, se ridică un nou etaj 
pentru locuințe.

Am fost la uzinele „Ianoș Her*  
bak" și am stat de vorbă cu tină- 
ra muncitoare Toma Ileana. Fiind
că cunoșteam fabrica am lăudat 
printre altele construcțiile sociale 
făcute aci pentru muncitori. Inter
locutoarea mea, mă opri zîmhind: 
„De anul trecut s-a mai construit 
ceva de care nu știți nimic. De 
curînd s-a dat în folosință o creșă 
de mare capacitate, chiar în in
cinta uzinelor. Copiilor muncitori
lor noștri li ft-nu asigurat aci toate 
condițiile pentru o viață frumoasă. 
Și încă ceva. Ați văzut că în piața 
din fața uzinei se fac lucrări de 
asfaltare și se lucrează de zor la 
ridicarea de stîlpi. Știți de ce ? 
Vom avea în 
varășe !"

Am vizitat r. __________ _
de chimie. Aci este un adevărat 
șantier și încă al tineretului. Ce 
se construiește ? După ce nu de 
mult, 400 de studenți ai Universi
tății „Victor Bqbeș" și-au ocupat 
camerele în noul cămin (cu două 
etaje), acum se apropie de sfîrșit 
cel de al doilea cămin, cu aceeași 
capacitate. La 30 decembrie — în 
ziua aniversării Republicii noastre 
Populare — alți 400 de studenți 
vor. primi in dar o nouă și fru
moasă locuință.

Să nu credeți că numai locuințe 
se construiesc în Cluj. Muncitorii 
uzinei „Carhochim" se vor bucu
ra în curînd de o clădire elegantă 
cuprinzînd o cantină, sală de spec-, 
tacole și club.

Pe Felek-Var, sus pe cetățuie, 
tinerii clujeni muncesc voluntar 
ore în șir pentru a dărui orașului 
lor un frumos parc de cultură și 
odihnă. Ca un prinos adus mun
cii lor, parcul se va numi al ti
neretului. In parc se vor construi 
un teatru în aer liber, terenuri 
pentru jocuri de copii, restaurant 
etc.

Clujul devine nu numai mai 
frumos, ci și mai mare. Pînă anul 
trecut, în afara orașului exista o 
comună — Someșeni. Astăzi, acea, 
stă comună a dispărut. Someșeni a 
devenit un cartier al orașului, le
gat de acesta prin zeci de locuinței

curînd troleibuz, to-

și parcul Facultății

R. LAURIAN
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inscripție 
solicitată în

„Fabricat Clujul a cinstit pe marele

străinătate
Ideea unui popas la Camera de 

Comerț mi-a sugerdt^) lectura unui 
articol din „Tribune des Nations". 
In coloanele acestui cunoscut ziar 
se scria: „Utilajul petrolifer pro
dus In Romînia este solicitat în 
numeroase țări. Romînia ' și-a îm
bunătățit considerabil utilajul pe. 
trolifer fabricat in anii trecuți și a 
realizat diferite tipuri noi de in
stalații’'. Nu-i o remarcă ocazio. 
nală, ci o concludentă recunoaștere 
a prezenței Romîniei pe piața mon
dială. Ecoul pe care-l stirnește a- 
ceastă prezență am încercat să-l 
aflu în clădirea cu multe etaje de 
pe bulevardul Bălcescu.

Am poposit la ora cînd forfota 
matinală a bulevardului se stingea 
între zidurile clădirii. M-am adre
sat tov. dr. Titus Cristureanu, vice
președinte al Camerei de Comerț 
și cu consimțămîntul său i-am răpit 
o jumătate de oră. „Asaltul” func- 
ționarilor și zbirntitul repetat al te
lefoanelor m-au avertizat să.mi 
concentrez întrebările. Ceea ce am 
și făcut.

— Ne-ar interesa să știm cum 
sînt primite peste hotare produ
sele industriale romînești ?

— in ultimii ani, în general, ex
porturile noastre au crescid. Ele 
au crescut meu ales în sectorul in. 
dustrial. înregistrăm, de. exemplu, 
o mărire cje 4^2 ori a exportului 
de mașini șl utilaje în perioada de 
la 1950 încoace. Prin prisma aces. 
tiu fapt apare legitimă întrebarea 
asupra ecoului favorabil pe care-l 
înregistrează produsele noastre în 
străinătate In general, partenerii 
noștri comerciali sînt foarte satis- 
făcttțl de modul ireproșabil în care 
se desfășoară tranzacțiile corner, 
dale cu ei (și tn privința exportu. 
lui și în privința importului) iar 
întreprinderile noastre comerciale 
se bucură de un frumos renume pe 
piețele străine.

— Cum se explică succesele ob
ținute de pfoausele noastre tn 
străinătate?

Iul nostru pentru industrializarea 
tării și pentru prelucrarea, în spe. 
cial a materiilor pritne existente la 
noi. Desigur, trebuie relevate in 
continuare eforturile pentru ridica
rea producției și a nivelului ei ca
litativ cît și pentru îmbunătățirea 
calificării tehnice - —
tehnicienilor și 
mini.

— Ați' putea să 
va păreri despre 
nești ?

— Scrisorile sosite de la cumpă- 
rătorii de mărfuri romînești din

a muncitorilor, 
inginerilor ro- 

ne semnalați ctte- 
mărfurile, romî-

Popas la Camera 
de Comerț a P.P.P.

străinătate ca și însemnările In 
cărțile de aur ale pavilioanelor ră- 
mînești din tîrgurile internaționale 
la care am participat sînt semne 
vădite ale aprecierii calității pro
duselor noastre industriale peste 
hotare. Voi cita o scrisoare primită 
de către întreprinderea „Romînb- 
Export" din partea importatorului 
D. Bodrik din Istanbul. Omul de 
afaceri turc își exprimă ,,deose
bita satisfacție pentru... calitatea 
produselor care se pot compara 
favorabil cu cele mai bune produse

— Rezultatele pozitive obținute de 
comerțul nostru exterior nu pot fi' ■ 
concepute fără transformarea a- 
dîncă care a avut loc în țara noa. 
stră, adusă de regimul democrat 
popular, de atenția și 
continuu al 'partidului.. și guverna»

sprijinul

similare de pe continent'. In car. 
tea de aur a pavilionului nostru 
de la Zagreb vizitatorul P. Leon- 
tsis din Atena a scris: „In istoria 
popoarelor nu se intîlnește deseori 
un exemplu ca cel al poporului 
romîn care într-o perioadă atît de 
scurtă a avut o dezvoltare atît de 
mare în toate domeniile civilizației 
umane. Rămîi surprins în fața 
produselor industriei romînești din 
toate ramurile și trebuie să mărtu- 
risești că aceasta este intr-adevăr 
ceva magnific și demn de admi. 
rat'. Nu pot să uit impresia deo
sebită pe care au făcut-o produsele 
noastre industriale, mai ales uti
lajul petrolifer, la expoziția inter
națională din New Delhi și cu care 
ocazie mă aflam și eu pe acolo. 
Premierul Nehru a aVut cuvinte 
frumoase la adresa produselor 
noastre. De altfel, India a cum- 

’ * ’ sonda expusă. Vă
Că este greu să 

epuizez toate dovezile . pe care 
le avem din străinătate cu 
privire la succesele repurtate de' 
produsele noastre care în diferite 
zone înving concurența unor pro
ducători tradiționali.

— Ne puteți spune ceva despre

lărgirea sferei cumpărătorilor de 
produse romînești ?

— In ultima vreme Camera de 
Comerț a R.P.R. a avut numeroși 
vizitatori din America Latină care 
au arătat interes pentru produsele 
noastre și în special față de utila
jul petrolifer și minier. Un suc
ces deosebit l-au obținut tractoa- 
rele noastre în Indonezia unde în
cercările făcute pe teren s-au do- 
vedit satisfăcătoare. In Egipt, mo. 
delele expuse tntr.o —— 
manentă trebuie i 
prospătate datorită 
rente efectuate. Este 
pentru nivelul 
stre succesul obținut la ex
pozițiile din Londra, Paris, Milano, 
Frankfurt și Bruxelles. Acest suc
ces ne obligă să perseverăm către 
îmbunătățirea permanentă a caii- 
tății produselor noastre Industriale. 
Este o obligație pe care nu trebuie 
să o omitem nici un moment.

Jumătatea de oră ce-ml fusese 
rezervată o epuizasem. Numeroase 
treburi îl solicitau pe interlocutorul 
meu. Am încheiat popasul la Ca- 
mera de Comerț răsfoind cîteva 
ziare străine. Ne-au reținut atenția 
aprecieri scrise în limbi diferite, 
Pe continente diferite, despărțite de 
mii de kilometri — dar exprimînd 
o idee comună: elogiul pentru rea. 
Uzările Romîniei democrat-popu. 
lare.

expoziție per- 
continuu im. 
vî nzărilor cu- 

*. semnificativ 
produselor noa- 
obținui

EUGENII) OBREA

Em. Racoviță
nat în bronz, operă a sculptoru
lui clujean Virgil Fulicea.

Despre marele savant și explo
rator Emil Racoviță au mai vor
bit apoi acad. prof. Constantin 
Daicoviciu, rectorul universității 
„Victor Babeș“, Kulcsar Francisc, 
președintele comitetului executiv 
al sfatului popular regional, I. 
M. Aldan, șeful secției știința și 
învățămînt a comitetului regional 
P.M.R. Cluj, prof. Peterfi Ștefan 
de la universitatea „Bolyai*  
membru corespondent al Acade
miei R.P.R., acad. Emil Pop și 
prof. dr. Constantin Motaș, direc. 
torul Institutului de Speologie al 

Racoviță a avut loc festivitatea R- P- Romîne. 
dezvelirii bustului savantului.

La festivitate au luat parte re
prezentanți ai Ministerului Invă- 
țămînlului și Culiurii, academi
cieni, cadre didactice de la uni
versitățile și institutele de învă
țămînt superior din București, 
Cluj și Iași.

Festivitatea a fost deschisă de 
prof. dr. Orest Marcu, conducă
torul Filialei din Cluj a Institu
tului de Speologie.

S-a dat apoi citire scrisorii 
adresate de tovarășul dr. Petru 
Groza, președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a R.P 
Romîne, care omagiază 
realizări

Luînd 
stantin Ionescu-Bujor, 
general în 
țămîntului și Culturii a evocat 
viața și bogata activitate a sa
vantului Emil Racoviță.

Tov. C. Ionescu-Bujor a dez
velit apoi bustul savantului, tur-

savant romîn
Duminică s-a desfășurat la 

Cluj, sub auspiciile Ministerului 
învățămîntului și Culturii, Insti
tutului de Speologie al R.P. Ro- 
tnine și universității „Victor 
Babeș*  din Cluj manifestări co
memorative cu prilejul împli
nirii a 10 ani de la moartea sa
vantului romîn cu renume mon
dial, Emil Racoviță, întemeieto
rul Biospeologiei, primul explo
rator rornîn la Polul Sud, fost 
rector al universității din Cluj.

Dimineața, în fala filialei Insti
tutului de Speologie, primul in
stitut de speologie din lume în
temeiat In 1920 de savantul E.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

marile 
ale savantului Racoviță. 

cuvîntul tov. Con- 
director 

Ministerul Invă-

In Editura de Stat pentru 
literatură politică a apărut:

CALENDARUL 1958
Cuprinde date cu privire la 

evenimente mai importante 
din istoria patriei noastre și 
a Partidului Muncitoresc Ro
mîn ; date cu privire la ani
versări, comemorări ale unor 
personalități din Romînia și 
străinătate ; biografii și frag
mente din operele unor oa
meni politici și de cultură ro- 
mîni și străini; date despre 
realizări din diferite domenii 
ale vieții economice din țara 
noastră, U.R.S.S. și celelalte 
țări socialiste; prezentări scurte 
ale unor țări din diferite con
tinente ; articole de știință 
popularizată, umor etc.

lil V SOSIT
oaspeților Yemenîti

(Urmare din pag. l-a)

Numai lecții
de calitatea I-a!

Yemenului. Alteța Sa Regală 
Badr însoțit de generalul de 
mată Emil Bodnăraș trece în 
vistă compania de onoare.

Ministrul Afacerilor Externe al 
R. P. Romîne, Ion Gheorghe Mau
rer, prezintă înaltului oaspete pe 
șefii misiunilor diplomatice pre
zenți pe aeroport, iar vicepreșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne, general de armată 
Emil Bodnăraș, pe înalții demni
tari de stat veniți în întîmpi- 
nare.

General de armată Emil Bod- 
năraș se apropie de microfon și

El 
ar- 
re-

rostește apoi o cuvîntare de bun 
sosit. Răspunzînd prințul moșteni
tor al Yemenului, Alteța Sa Re
gală El Badr, a mulțumit pentru 
primirea făcută.

Cei prezenți primesc defilarea 
companiei de onoare.

Un grup de copii oferă oaspeți
lor buchete de flori.

Marele număr de bucureșteni 
veniți la aeroport salută cu căl
dură pe înaltul oaspete yemenit 
și pe persoanele oficiale care îl 
însoțesc, fluturînd stegulețe ro
mînești- și yemenite. Prințul moș
tenitor al Yemenului răspunde 
prietenește aclamațiilor mulțimii.

(Agerpres)

La Prezidiul 
Marii Adunări

(Urmare din pag. l-a)

sorii dau dovadă de o asemenea 
preocupare. Se întîlnesc destule 
cazuri cînd profesorii se rezumă 
numai la conținutul manualelor, 
și ele vechi, editate de fostul 
D.G.R.M. Mulți profesori, igno- 
rînd întocmirea planurilor, pre
dau lecții dezlînate, nu arareori 
cu teme improvizate, nereușind 
să parcurgă materia programei 
analitice. în cele mai multe ca
zuri asemenea „dascăli**  acuză 
eievii că nu învață, dar nu văd 
că în parte, acest rău e pricinuit 
tocmai de nivelul slab al lecții
lor predate de dînșii.

La o recentă vizită în școlile 
profesionale din Hunedoara, Ca- 
lan și Cugir, din 41 de profe
sori asistați la ore doar 18 a- 
veau întocmite planuri la lecția 
respectivă. Ceilalți se rezumau la 
cîteva însemnări pe o fițuică de 
hîrtie. Mai mult : profesorii Tibe- 
riu Boboc, care este și secretarul 
organizației U.T.M. de la școa
la profesională Hunedoara, Emil 
Herlea de la aceeași școală, Emil 
Neagu de la școala din Calan 

-istu-ș; întocmiseră niciodată vre
un plan de lecții în acest 
școlar.

Calitatea lecțiilor depinde de 
asemenea, în mare Măsură, și de 
folosirea materialului didactic.

Nimeni nu poate contesta fap
tul că atunci cînd li se arată 
ucenicilor piesele sau utilajele 
despre care vorbește profesorul, 

. acestea le rămîn mai bine înti
părite în minte.

Am asistat într-o zi la ora tî- 
nărului inginer Jan Stan, profe
sor la școala profesională de pe 
lingă depoul C.F.R. Orașul Sta
lin. Vorbind despre instrumen
tele de măsurat adusese cu 
dinsul șublere, micrometre. Vă- 
zîndu-le, la recapitulare ucenicii 
au răspuns mulțumitor, deși au
ziseră pentru prima oară de a- 
semeftea instrumente.

Astăzi există suficient mate
rial didactic. Laboratoarele sînt 
mai bine dotate. In cazul cînd 
confecționarea pieselor sau a ma
chetelor în stare de funcționare 
ar fi prea costisitoare, profesorii 
au posibilitatea să arate ucenici
lor piese și mașini din întreprin-

an

derile care tutelează școlile res
pective.

Din păcate în multe școli ma
terialul didactic nu este folosit 
nici atunci cînd se găsește în 
laborator. Aceasta este o cauză 
care scade calitatea lecțiilor.

Predarea lecțiilor este un act 
important în pregătirea ucenici
lor și el trebuie îndeplinit cu 
spirit de răspundere. Cu aceasta 
însă munca profesorului abia în
cepe. El trebuie să verifice noti
țele ucenicilor, să recomande ma
terialul bibliografic, lucruri care 
încă se fac doar în mică măsură.

Profesorul are datoria să puna 
note ucenicilor, ca să le poată 
fi urmăriia dezvoltarea. Există 
însă două tendințe: una, ca la 
școala profesională a uzinei 
„Mao Țze-dun“ din București, de 
a se da pe primul pătrar note 
mici, pentru ca ucenicii să înve
țe — chipurile — în continuare 
mai bine, alta, de a nu se pune 
deloc note în catalog pîflă spre 
sfîrșjtul perioadei, așa cum se 
întîmplă la școala profesională 
din Hunedoara. ȘinguruJ profespr 
de aici care a dat flote la uce
nicii anului II lăboranț: și ai a- 
nului II laminatori este tov. Oli
viu Furda.

Predarea cunoștințelor teoreti
ce, urmărirea periodică a însușirii 
acestora cu ajutorul notei — cere 
firește pregătire, răbdare, exigen
ță. Pentru a se evidenția și ex
tinde cele mai bune metode de 
predare ar fi desigur util ca di
recțiile de cadre și învățămînt 
din ministerele tutelare ca și di
recția de specialitate din xMinis- 
terul învă|ămîntului și Culturii să 
organizeze schimburi de expe
riență între profesorii de aceeași 
specialitate din școlile cu același 
profil. ,E necesar de «asemenea să 
fie interzise suplinirile, care scad 
îngrijorător calitatea învățămîn- 
tu lui teoretic.

Este vremea ca forurile tute
lare să învețe din lipsurile sem
nalate cu privire la trimiterea 
tîrzie ,în școli a programelor ana
litice și a planurilor de învăță
mînt. Ar trebui de asemenea re
nunțat la practica folosită de a 
le schimba de la an la an, punînd 
în încurcătură nu numai pe pro
fesori, ci și pe ucenici.

Cnvîntarea vicepreședintelui Consiliului 
de Miniștri Emil Bodnăraș

Alteță,
Domnilor,
în numele guvernului și po

porului romîn salut sosirea în 
Capitala țării noastre a Alteței 
Sale Seif UI Islam Mohammed El 
Badr, prințul moștenitor al Ye
menului, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministru al 
Afacerilor Externe și ministrul 
Apărării și-i urez din toată inima 
un călduros bun venit.

în persoana Alteței Voastre sa
lutăm pe reprezentantul strălucit 
al poporului yemenit, pe fiul cre
dincios al popoarelor arabe care 
luptă pentru pace, pentru cuce
rirea și apărarea suveranității și 
independenței țărilor lor.

în timpul vizitei în Republica 
Populară Romînă Alteța Voastră 
va t 
țara

avea posibilitatea să cunoască 
i noastră, poporul romin, via-

ța sa, dragostea sa de muncă paș
nică și setea sa de cultură, senti
mentele de adîncă prietenie și 
simpatie pe care le nutrește față 
de popoarele arabe iubitoare de 
pace și libertate.

Poporul romîn știe că poporul 
yemenit luptă activ alături de ce
lelalte popoare arabe pentru con
solidarea păcii și securității în 
Orientul Apropiat. Guvernul și 
poporul romin au sprijinit și spri
jină această luptă, căreia ii urea
ză deplin succes.

Sintem convinși că vizita Alteței 
Voustre în țara noastră și convor
birile pe care le vom avea îm
preună vor contribui la o mai bu
nă cunoaștere reciprocă, la stabi
lirea unor relații rodnice și mul
tilaterale între țările noastre pe 
tarim politic, economic și cultural.

Fiți bine venit, Alteță, pe pă- 
mintul patriei noastre.

Luni seara, la ora 19, Alteța 
Sa Regală El Badr, prințul moș
tenitor al Yemenului, împreună 
cu persoanele care îl însoțesc a 
făcut o vizită oficială la Prezi
diul Marii Adunări Naționale a 
R. P. Romîne.

înaltul oaspete a fost întîmpi- 
nat de Anton Moisescu, vicepre
ședinte al Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, Avram Bun-aciu, 
secretarul Prezidiului Marii Adu
nări Naționale și de acad. P. 
Constantinescu-Iași și C. Ppras- 
chivescu-Bălăceanu, membri în 
Prezidiul Marii Adunări Naționa
le.

In vizita la Prezidiu înaltul 
demnitar yemenit a fost însoțit 
de Ion Gheorghe Ma.urer, minis
trul Afacerilor Externe al R. P. 
Romîne, general-maior Petre 
mitrescu și Caius Franțescu, 
ful Protocolului Ministerului 
facerilor Externe.

Du-

A-

In vizită oficială 
la Consiliul de Miniștri

BUCUREȘTI - Ieri și azi

Cuvîntarea Alteței Sale Regale 
prințul El Badr

Excelență, domnilor,

Am plăcerea să vă adresez mul
țumirile mele cele mai vii pentru 
primirea cordială, precum și să 
transmit guvernului și poporului 
romin cele mai bune sentimente 
din partea Majestății Sale Imamu
lui, a guvernului și poporului 
Yemenului.

Este de bun augur faptul că în
treprind această vizită în urma 
rolului remarcabil pe care îl joa
că Romînia în sprijinirea luptei 
naționale arabe, a popoarelor a- 
rabe care au luptat și continui să 
lupte pentru libertatea și indepen
dența lor.

Sînt deci fericit de a fi printre 
primii care exprimă prețuirea pe 
care Yemenul, în special, și lumea 
arabă, în general, o acordă atitu
dinii adoptate de poporul romîn 
în apărarea drepturilor și libertă
ților celorlalte națiuni.

Sînt de asemenea fericit să con
stat că această vizită îmi oferă 
prilejul să amintesc problemele 
care frămîntă lumea arabă. Aceste 
probleme se rezumă la a aminti 
de uzurpatorii teritoriilor pe care

le ocupă în mod nedrept, precum 
și despre rezistența pe care 
popoarele arabe o opun presiu
nilor politice și economice de 
care se servesc uzurpatorii pentru 
a menține o stare de lucru depă
șită de evenimente și de împreju
rări.

Lumea arabă are intenția fer
mă de a revendica și a înfăptui li
bertatea și independența sa. Lu
mea arabă nu va permite nimănui 
să îngrădească in vreun fel drep
turile popoarelor arabe. Arabii 
nu-și propun altceva decît de a 
restabili cele mai bune relații de 
colaborare prietenească cu toate 
popoarele în vederea apărării pă
cii și a realizării bunăstării ome
nirii. Subliniez cu plăcere că pri
lejul ce mi se oferă va permite 
Yemenului și Romîniei să strîngă 
legăturile de fraternitate și prie
tenie, căutînd să dezvolte relațiile 
lor comerciale, culturale și diplo
matice.

Rog pe bunul dumnezeu să ne 
ajute pentru a contribui în mod 
eficace la extinderea bazelor fra
ternității, libertății, justiției și 
păcii în lumea întreagă.

Luni seara, la ora 18, Alteța Sa 
Regală Emirul Seif UI Islam Mo
hammed El Badr, prințul moșteni
tor al Yemenului, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, minis
trul Afacerilor Externe și minis
trul Apărării,’ împreună cu persoa
nele oficiale care îl însoțesc, a fă
cut o vizită oficială la Consiliul 
de Miniștri, președintelui Consi
liului .......................... ”
mîne,

La 
neral 
și Alexandru Bîrlădeanu, vicepre
ședinți ai Consiliului de ’Miniștri, 
general-colonel Leontin Sălăjan, 
ministrul Forțelor Armate, Ion 
Gheorghe Maurer, ministrul Afa
cerilor Externe, Acad. Atanase 
Joja, ministrul învățămîntului și 
Culturii, Marcel Popescu, minis
trul Comerțului.

întrevederea s-a desfășurat 
tr-o atmosferă prietenească.

de Miniștri al R. P. Ro- 
Chivu Stoica.
întrevedere au asistat: ge- 
de armată Emil Bodnăraș

Dineu

in

Luni seara vicepreședintele 
Consiliului de Minișțji al R. P. 
Romîne, general de armată Emil 
Bodnăraș, a oferit un dineu la 
casa de oaspeți a Consiliului de 
Miniștri în cinstea Alteței Sale 
Regale Emirul Seif UI Islam 
Mohammed El Badr, prințul 
moștenitor al Yemenului, și a 
persoanelor oficiale care îl înso
țesc în vizita pe care o face în 
țara noastră.

La dineu au luat parte membri 
ai guvernului, membri ai Prezi
diului Marii Adunări Naționale, 
generali ai forțelor noastre ar
mate, înalți funcționari de stat.

Pentru un înalt nivel al 
învățămîntului politic al U.T.M.

(Urmare din pag. l-a) 

cercului politic, încît să influen
țeze și creșterea numerică a rîn- 
durilor organizației și întărirea 
activității ei. Cum poate fi apre
ciată activitatea comitetului ra
ional U.T.M. Turda pentru edu
cația politică a tineretului, cînd 
in acest raion există 15 sate în 
care nu s-a organizat nici un 
curs sau cerc de învățămînt po
litic al U.T.M. ?

Totodată, deși au trecut peste ’ 
două luni de la deschiderea în- 
vățămîntului politic al U.T.M., 
sînt multe cercuri politice care 
nu și-aU început încă activita
tea. In regiunea Cluj, de pildă, 
din 1839 cursuri și cercuri poli
tice ale U.T.M. organizate în 
acest an, la data de 15 noiem
brie existau 539 cercuri care 
nu-și începuseră încă activita
tea. In mod firesc se pune între
barea : pentru ce au mai fost or
ganizate aceste cercuri dacă nu 
duc nici un fel de activitate ?! 
Dar mai ales, se pune întreba
rea cum au fost ele organizate, 
numai pe hîrtie ?

★
Este un adevăr elementar că 

activitatea cercului politic, pro
funzimea cunoștințelor pe care 
le capătă tinerii cursanți, efica
citatea politică a activității 
cercului depind în măsură 
hotărîtoare de calitatea mun
cii propagandistului. Propa
gandistul este pivotul prin
cipal în învățămîntul politic 
al U.T.M. Cele mai multe 
cercuri care în anii trecuți s-au 
destrămat pe parcurs, au ajuns 
în această situație datorită mun
cii necorespunzătoare a propa
gandistului.

Și în acest an au existat or
gane regionale și raionale ale 
U.T.M. care nu s-au ocupat cu 
destulă perseverență și răspun
dere de rezolvarea problemei 
cheie a învățămîntului politic 
U.T.M. — selecționarea și pre
gătirea temeinică a propagan
diștilor. In multe locuri nefiind 
luate din timp măsurile necesa

re, comitetele raionale au fost 
puse în situația de a recruta 
propagandiști în mare grabă. 
Cum lucrurile făcute în pripă 
se fac de obicei de mîntuială, 
tovarășii respectivi au adoptat 
o soluție „operativă" : în loc ca 
biroul raional să stea de vorbă 
amănunțit cu fiecare propagan
dist pe care-l confirmă pentru 
a-i cunoaște pregătirea și posi
bilitățile, s-a făcut confirmarea 
propagandiștilor în lipsă. Și, în 
mod firesc, în cele mai multe 
cazuri cei învestiți în contuma
cie s-au doved# a fi necores
punzători. Așa a procedat, de 
pildă, comitetul orășenesc 
U.T.M, Cluj. în dimineața zilei 

cînd urma să aibă loc semina
rul ,de instruire a propagandiș
tilor din școlile medii și profe
sionale, tovarășii de la comite
tul orășenesc s-au trezit că 
n-au... propagandiști. „Opera
tivi" nevoie mare i-au „coman
dat" pe loc prin telefon. Lă- 
sînd deoparte faptul că „la ins- 

truire“ s-au pomenit cu băie- 
țandri de 15—16 ani, au avut 
..surpriza" să afle că aceștia 
habar n-aveau pentru ce fusese
ră chemați. Poate fi numit a- 
cest stil de muncă, lipsit de cea 
mai elementară răspundere, 
preocupare pentru organizarea 
învățămîntului politic al U.T.M.?
Este evident că aceasta consti
tuie una din cauzele datorită 

cărora numeroase cercuri politi
ce nu și-au început nici pînă 
azi activitatea. Totodată, in u- 
nele locuri, după deschiderea în
vățămîntului politic al U.T.M. 
birourile comitetelor regionale și 
raionale ale U.T.M. au trecut a- 
ceastă sarcină exclusiv pe sea
ma secțiilor de propagandă și 
agitație. Aceasta a avut urmări 
negative pentru învățămîntul 
politic al U.T.M. care în unele 
părți a căpătat un caracter 
formal (tineri înscriși din ofi
ciu fără a se fi discutat cu ei, 
cercuri organizate cu tineri 
care lucrează în schimburi și 
locuri de muncă diferite, etc.).

★
Pentru tinerii cursanți din 

fiecare cerc are o importanță 
deosebit de mare modul cum 
începe activitatea cercului. Dacă 
propagandistul este în stare de 
la prima lecție să le trezească 
interesul pentru activitatea și 
programul viitor al cercului, el 
a realizat o bază bună de la 
care pornește munca pentru un 
an de zile, lată de ce tocmai în 
perioada de început, de la pri
mele lecții ale cercurilor politi
ce ale U.T.M. este nevoie de a- 
jutorul, de îndrumarea și spriji
nul activiștilor comitetelor re
gionale, raionale și orășenești 
ale U.T.M. A lăsa ca acest în
ceput să se facă „de la sine“, a 
nu te ocuipa de felul cum își în
cepe munca fiecare propagandist 
— și îndeosebi propagandiștii 
noi, lipsiți de experiență — în
seamnă a condamna încă de la 
bun început multe cercuri ia 
lîncezeală, la o activitate for
mală, plicticoasă, și cu timpul la 
dizolvarea lor. Iar pentru a fi în 
stare să ajute pe propagandist în 
mod concret, activiștii care merg 
să vadă cum își desfășoară cer
cul activitatea, trebuie să se 
pregătească temeinic în preala
bil, pentru că altcum prezența 
lor la cercul politic se reduce la 
rolul de simplu musafir-specta- 
tor.

★
Deși au trecut două luni de la 

deschiderea învățămîntului poli
tic al U.T.M., nu este încă tîrziu 
pentru a se lua unele măsuri 
care să asigure îndreptarea lip
surilor și care să pună baze să
nătoase activității cercurilor po
litice. Pentru aceasta membrii 
tuturor organelor de conducere 
ale U.T.M., toți activiștii trebuie 
să se simtă direct răspunzători

de organizarea instruirii propa
gandiștilor, partlcipînd personal 
la aceste instruiri, contribuind 
direct la reușita lor, participînd 
la adunările și ședințele ce se 
fac la raioane, în organizațiile 
de bază în scopul analizei învă
țămîntului politic al U.T.M.

Controlul șl îndrumarea tre
buie să determine din partea co
mitetelor regionale și raionale 
U.T.M. șl măsuri concrete, ope
rative, de remediere a lipsurilor 
care se constată. Periodic, co
mitetele regionale și raionale 
să analizeze, pe baza contro
lului efectuat, cum activează 
cercurile politice în care înva
ță elevii, muncitorii, tinerii ță
rani muncitori, etc.

La primele seminarii de ins
truire a propagandiștilor, să 
se analizeze împreună cu pro
pagandiștii, pe baza unul con
trol temeinic făcut în prealabil, 
cum s-au organizat și cum și-au 
început activitatea cercurile și 
cursurile pe care ei le conduc. 
Această analiză trebuie să aibă 
ca prim rezultat activizarea tu
turor cercurilor rămase în ur
mă ; trebuie folosit acest pri
lej pentru a remedia lipsurile și 
greșelile făcute atît în selecțio
narea propagandiștilor, prin în
locuirea celor necorespunzători, 
recrutați superficial, cît și în 
organizarea cercurilor.

In cercurile „Să ne curioaș- 
tem patria", în deosebi în cele 
organizate la sate, să fie atrași 
și încadrați noi tineri, chiar 
dacă în cercul respectiv s-au 
predat de acum 1-2 lecții. Con
comitent cu aceasta comitetele 
raionale și orășenești trebuie să 
ia măsuri ca în cel mai scurt 
timp să se organizeze cercuri 
politice ale U.T.M. și în acele 
organizații unde există tineri 
utemiști și neutemiști neînca
drați în nici o formă de învă
țămînt. Deosebită atenție tre
buie dată organizațiilor sătești 
slabe, trimițînd aici ca propa
gandiști activiștii cei mai buni.

In orașele centre universitare, 
comitetele regionale și orășe
nești ale U.T.M. trebuie să pună 
capăt tărăgănării și să instru
iască temeinic cadrele utemiste 
din facultăți, luînd măsuri ca 
în cel mai scurt timp să se or
ganizeze în fiecare facultate — 
potrivit specificului ei — ciclu
rile de conferințe politico-ideo- 
logice, stabilite în acest nou an 
de învățămînt.

Conferințele vor fi organizate 
pe facultăți, stabilindu-se un 
ciclu sau altul, după preferin
țele studenților și specificul in
stitutului respectiv (tehnic, uma
nistic, artistic etc.). Aceste ci
cluri de conferințe au ca teme: 
„Despre unele probleme a!e 
construcției socialiste de stat*̂  
„Probleme ale construcție» eco
nomiei socialiste în R.P.R.“, 
„Din trecutul de luptă revolu
ționară al tineretului și studen- 
ților“, „Probleme internaționa
le", „Probleme privind morala 
comunistă, estetica, cultura" 
etc. Important este ca organi
zațiile U.T.M. din facultăți după 
stabilirea ciclului de -conferințe, 
să asigure participarea regulată 
a studenților la conferințe pe 
baza înscrierilor nominale, să 
recomande pentru fiecare confe
rință bibliografia necesară do
cumentării individuale a studen
ților, să stabilească cu sprijinul 
organizațiilor de partid tovarăși 
competenți. din rîndul cadrelor 
didactice ale institutului respec
tiv, activiști din aparatul de par
tid, de stat și U.T.M. cu expe
riență în munca politică, oameni 
de cultură și artă care să țină 
aceste conferințe. Expunerile tre
buie să fie urmate de întrebări 
și discuții, iar pentru docu
mentarea practică a studen
ților să se organizeze vizite în 
gospodării de stat, stațiuni de 
mașini și tractoare, gospodării 
colective, locuri istorice, muzee, 
șantiere, etc.

Trebuie să fie clar că în pri
vința organizării ciclurilor de 
conferințe pentru studenți, au 0 
mare importanță discuțiile or
ganizate după fiecare expunere, 
în scopul clarificării probleme
lor, aprofundării lor.

Pentru aceasta însă, studenții 
trebuie îndrumați să studieze 
bibliografia indicată căci numai 
astfel vor putea să-și clarifice 
problemele ideologice, numai 
astfel vor putea participa activ 
la discuțiile organizate cu pri
lejul expunerii conferințelor, 
și-și vor putea îmbogăți nivelul 
lor politic și ideologic. în stabi
lirea ciclului de conferințe pen
tru fiecare facultate în parte, 
să se țină seama de faptul că 
viitorii ingineri, profesori etc. 
trebuie să cunoască temeinic 
problemele concrete ale cons
trucției socialiste, problemele de 
bază ale politicii partidului no
stru, problemele politice inter
naționale, -pentru a crește, a se 
forma încă din facultate ca 
viitori specialiști — militanți în 
primele rînduri pentru cauza 
socialismului.

In ceea ce privește cercurile 
politjce U.T.M. din școli trebuie 
să fie clar că de organizarea și 
activitatea lor răspund organi
zațiile de bază U.T.M., și nu 
cum s-a întîmplat în unele 
școli în care organizația U.T.M. 
aștepta ca învățămîntul politic 
al U.T.M. să fie organizat de 
conducerea școlii. Fără îndoia
lă că organizația U.T.M. tre
buie să ceară ajutorul condu
cerii școlii mai ales în ce pri
vește numirea ca propagandiști 
a unor cadre didactice tinere, 
cu experiență în munca politică 
și de organizație.

In activitatea cercurilor poli
tice ale U.T.M. din școli — fi
nind seama de nivelul șl anu
mite deprinderi ale cursanților

trebuie avut grijă ca discu
țiile purtate să nu se ducă în. 
tr-un mod școlăresc, ci să se 
urmărească cu insistență ca ele
vii să înțeleagă esența proble
melor studiate.

In această perioadă tinerii 
tractoriști s-au adunat sau se a- 
dună în centreie S.M.T.-urilor, 
unde își vor petrece iarna, par
ticipînd activ la campania de 
reparații a tractoarelor și mași
nilor agricole. De aceea e nece
sar ca pentru această perioadă 
să se treacă de îndată la or
ganizarea unor cicluri de expu
neri și conferințe, meniie să le 
fie de un real ajutor tinerilor 
tractoriști în complectarea cu
noștințelor ioc politice, ideolo
gice, de politică intereă și in
ternațională și de cuiiură gene
rală.

Principala grijă a organelor 
și organizațiilor U.T.M., a pro
pagandiștilor și activiștilor ute
miști, trebuie să se îndrepte asu
pra calității, conținutului activi
tății cercurilor politice.

Atît propagandiștii cit și or
ganizațiile de bază ale U.T.M. 
trebuie să se îngrijească de fo
losirea materialelor valoroase 
care au fost tipărite pentru 
veni în ajutorul celor ce stu
diază în învățămîntul politic al 
U.T.M. precum și a ziarelor, re
vistelor, operelor clasicilor 
marxism-leninlsmului și hotărî- 
rilor și documentelor de partid» 
Pentru a îmbogăți și a face cît 
mai interesantă și atrăgătoare 
activitatea cercului pot fi utili
zate cu succes nu numai lec
țiile cuprinse în manualele edi
tate pentru învățămîntul poli
tic al U.T.M., ci și poeziile, cîn- 
tecele, hărțile, etc., cuprinse in, 
aceste manuale. Este important 
în aceeași măsură ca activita
tea cercului să fie interesantă 
și să pasioneze pe tineri precum 
și să aibă un conținut bogat, să 
clarifice toate problemele stu
diate. să nu dea loc la confu
zii și interpretări greșite, să 
contribuie efectiv la ridicarea 
conștiinței socialiste a tineretu
lui.

In acest sens o deosebită im
portanță trebuie să dea propa
gandistul legării expunerilor și 
discuțiilor din cerc de proble
mele muncii concrete, practice 
de fiecare zi a tinerilor, și mai 
ales să urmărească în ce măsu
ră îi ajută pe tineri cunoștințe
le căpătate la cercul politic in 
munca și comportarea ior zilni
că. Acesta trebuie să fie și 
conținutul semînarîilor pentru 
instruirea propagandiștilor.

Ele nu trebuie să se rezume 
doar la audierea lecției întoc
mite !n mare grabă de un to
varăș, ci să adîncea&că temei
nic problemele cuprite ♦^'.l«r' 
țiile ce se expun iir cercurile 
politice șl sa pril^ufască tot
odată pregătirea metodologica a 
propagandiștilor. Ele trebuie șă 
dea prilejul propagandiștilor să 
facă de fiecare dată un larg 
schimb de experiență, In cele 
mai variate probleme, începînd 
cu pregătirea1 lecției, a planulut 
de seminar, și terminînd £u 
munca individuală 'duia cu fie
care cursant în parte pentru 
a-i corija lacunele din pregăti
rea generală. Îndeosebi pro
pagandiștii vechi de 2—3 ani, 
cu o bogată experiență, sînt un 
tezaur valoros și trebuie folo
sit fiecare prilej ca bogata ior 
experiență să devină treptat un 
bun eoni un al tuturor propa
gandiștilor.

Pentru buna activitate a 
cercurilor politice ale U.T.M., 
pentru activitatea practc.. a 
propagandiștilor, o mare în
semnătate are modul cum se 6- 
cupă fiecare organizație de 
bază U.T.M., fiecare comitet și 
birou al organizațiilor U.T.M. 
de conținutul și activitatea 
cercurilor respective. Trebuie 
înțeles odată pentru totdeauna 
că organizațiilor de bază U.T.M. 
le revine o mare răspundere 
pentru modul cum sînt organi
zate și cum activează cercurile 
politice ale U.T.M. Gomitete'e 
organizațiilor de bază, birourile 
organizațiilor de secții, an, cla
să, etc., trebuie să controleze 
îndeaproape activitatea propa
gandiștilor, nivelul la care se 
desfășoară activitatea cercurilor, 
eficacitatea lor în procesul de 
producție sau de învățămînt, să 
ceară ajutorul organizațiilor de 
partid în lichidarea deficien
țelor pe care le constată, să-i 
ajute pe propagandiști în orga
nizarea unei activități int re- 
sante, atît în cerc cît și în afara 
cercului, menită să stimuleze 
dorința tinerilor de a învăța, 
să-i ajute să aprofundeze și 
să-și lărgească în mod continuu 
orizontul lor de cunoștințe po
litice, ideologice și de cultură 
generală.

Cercurile politice ale U.T.M., 
ca formă organizată de educa
ție politico-ideologică a ti
neretului, reprezintă un puternic 
mijloc de mobilizare a utemiș- 
tilor, a tineretului, la lupta 
pentru realizarea sarcinilor 
puse de partid în fața oamenilor 
muncii — făurirea unui viitor 
luminos.

Să folosim întreaga lor. forță 
educativă șl mobilizatoare.

IN EDITURA DE STAT 
PENTRU LITERATURA 

POLITICĂ 
a apărut:

„Marea Aniversare**  40 de 
ani de la Marea Revoluție So
cialistă din Octombrie.

Lucrarea cuprinde articole 
și cuvîntărî ale conducătorilor 
partidului nostru cu prilejul 
celei de-a 40-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste d.n 
Octombrie precum șl cuvîntă- 
rile rostite la mitingul oame
nilor muncii din Capitală în 
ziua de 7 noiembrie. 120 pag» 
6 lei (ediție legată).



urma eșecului de la Cap Canaveral

Prestigiul s. v. A.
lovituraprimit o grea

In căutare de vinovați
WASHINGTON 9 (Agerpres). 

Ridicolul care a acoperit Statele 
Unite ca urmare a răsunătorului 
fiasco al primelor încercări de a 
lansa un satelit în cosmos este 
sporit de învinuirile pe care și le 
aduc reciproc factorii de răspun
dere din S.U.A. Din dorința de 
a arunca vina asupra altora, 
oficialitățile acuză pe oamenii de 
știință, democrații și republicanii 
se ceartă între ei, tehnicienii fac 
reproșuri organelor guvernamen
tale și toți aceștia sînt unanimi 
în a ataca presa pentru publici
tatea făcută anticipat tentativei 
care urma să se soldeze cu un e- 
șec umilitor.

Nufn'eroși senatori democrați 
învinuesc administrația republi
cană că nu a organizat bine pro
gramul de construire a rachete
lor și sateliților. Senatorul John 
Stennis, bunăoară, a adresat mi
nistrului Apărării, McElroy, un 
mesaj, în care, subliniind „efec
tele dezastruoase și extrem de 
dăunătoare**  ale eșecului asupra 
poporului american „a cărui reac
ție firească a fost alarma, îndo-

*) Ultima lucrare a profesorului 
marjian Droș Gran susține că la 
origina acestui fenomen ar fi stat 
rarefierea atmosferei, care n-a 
mai putut înmagazina căldura 
solară și n-a mai reținut razele 
reflectate de suprafața solului. 
(N.A.).

**) Așa se explică, pe semne, ex
plozia observată Ia 27 ianuarie 
1950 de un astronom japonez (N.A.h

Tratative 
romino-iugoiiave 
privind schimbul 

de mărfuri în 1958
BELGRAD 9 (Agerpres) — Ta- 

niug anunță că în ziua de 6 de
cembrie au început la Belgrad tra
tativele romîno-iugoslave cu pri
vire la schimbul de mărfuri pe 
anul 1958. Delegația iugoslavă este 
condusă de Ivo Barbalici secre
tar general al Camerei Federale de 
comerț exterior iar delegația ro- 
mînă de Ion Vidrașcu, membru al 
Colegiului Ministerului Comerțu
lui al R.P.R.

Șefii celor două delegații s-au 
întîlnit în cursul zilei de 5 decem
brie pentru a discuta asupra mo
dului de lucru din timpul trata
tivelor comerciale romîno-iugosla-

Acord de colaborare 
cu turalâ între 
și Republica Siriană

DAMASC 9 (Agerpres). — La 
9 decembrie a avut loc la Damasc, 
la Ministerul Educației și învăță- 
mîntului, semnarea acordului de 
colaborare culturală între Repu
blica Populară Romînă și Repu
blica Siriană. Acordul a fost sem
nat în numele guvernului romîn 
de Alexandru Steflea, ministrul 
R.P. Romîne la Damasc, și în nu
mele guvernului sirian de Hani 
Sebai, ministrul Educației și în- 
vățămîntului.

Acordul prevede organizarea 
unor schimburi de documente, pu
blicații și informații științifice și 
culturale între cele două țări, 
dezvoltarea colaborării culturale 
pe baza principiului egalității și 
respectării suveranității.

(Urmare din pag. l-a) 

duiască, John Archibald ridicase o 
statuie „Stângaciului" și îi înscrise
se strigătul de luptă — „Ferește 1**  
pe frontonul de marmoră al pala
tului său din Chicago.

Spațiul nu ne îngăduie să tre
cem în revistă isprăvile mai vechi 
ale eroului nostru. De aceea ne 
vom mărgini să înfățișăm cititoru
lui împrejurările în care multimi
lionarul american a pășit dincolo 
de granițele terestre.

După cercetarea Lunii, omenirea 
își îndreptase privirile spre Mar
te. Planeta sîngerie fusese cerce
tată în timpul „marii opoziții" 
din 1956 de lunetele și telescoa- 
pele tuturor astronomilor profesio
niști și amatori Noi enigme se a- 
dăugaseră celor nelimpezite în tre
cut : apariția unor pete străluci
toare în emisfera sudică, dispari
ția mai rapidă a calotelor polare 
și extinderea zonelor de vegetație, 
prezența periodică a unei lumini 
albastre în anumite părți ale pla
netei...

Rachetele teleghidate aduseseră 
pe păniînt imaginea unor fîșii în
guste de vegetație roșietică dis
puse într-o simetrie surprinzătoa
re. In sfârșit, eu prilejul „opozi
ției*  dm anul 1971 o expediție in
ternaționala^ pornise spre Marte la 
bordul unei astronave înzestrate cu 
ultimele cuceriri ale tehnicii inter
planetare.

Pi‘dfitînd de uriașul interes pe 
care-J stîrnise acest- eveniment, 
companiile iinobiliare lansară un 
nou atac la piiiigă cetățenilor. Și 
înaintea .tuturor, Steel înființa so
cietatea pe acțiuni „Bunuri mar- 
țiene“, cu un capital inițial de 
cinci milioâne dolari. Să vinzi par
cele dinfr-un corp ceresc aflat la 
® distanță de 57.000.000 kilometri 
(și £sta o dată la 15^-17 ani) — 
iată q treabă demnă de un urmaș 
de șînge, sau numai db suflet, al 
piratului din marile sudului !...

Dar o lovitură de trăznet veni 
sa spulbere visele acționarilor 
naivi și entuziaști: expediția desco
perise pe Marte ființe inteligente, 

iala și scepticismul**,  depltnge 
lipsa unei conduceri centralizate 
a construcției de rachete. „Acest 
accident, scrie Stennis în încheie
rea mesajului, ne-a făcut com
plect ridicoli în ochii adversarilor 
noștri".

Iată acum și reproșurile care 
se fac celor ce au organizat „fan
fara publicității" : adjunctul mi
nistrului Apărării al S.U.A., 
Snyder, a afirmat că datorită lor 
eșecul încercării de a se lansa 
un satelit a devenit „o înfrîngere 
propagandistică căreia i s-a făcut 
o publicitate imensă". Potrivit 
lui Snyder, toată nenorocirea 
constă în faptul că un ziarist a 
aflat cu 11 zile mai devreme data 
pentru care era programată lan
sarea, ceea ce a făcut ca în mo
mentul acesteia pe terenul din 
Florida să se afle peste 200 de 
ziariști și reporteri fotografi.

Referindu-se la lipsa de demni
tate cu care au primit Statele U- 
nite această lovitură ziarul „New 
York Post" scrie: „Deteriorarea 
rachetei este destul de serioasa 
și de umilitoare dar nu este cel 
mai rău lucru din cîte s-au întîm- 
plat. Ceea ce s-a făcut țăndări 
vineri la Cap Canaveral a fost 
desigur mai mult decît o rache
tă : a fost întreaga fațadă a gu
vernului nostru".

al faimosuluiUn insucces 
mod de viață american

BERLIN 9 (Ageaipres). — Zia
rul „Neue Zeit", organul uniunii 
creștin-democrate, referindu-se la 
eșecul încercării S.U.A. de a lansa 
un satelit artificial al pămîntulul 
scrie: La 6 decembrie 1957 a 
eșuat nu numai tehnica Statelor 
Unite; au suferit un insucces și 
economia, politica, propaganda —■*  

NARELE BUSINESS
făuritoare ale unei civilizații înain
tate.

Istoria planetei Marte (Grana) 
este astăzi în general cunoscută. 
Pentru cititorul neavizat, vom a- 
minti doar că marțienii au fost ne- 
voiți să se retragă în adîncuri cu 
cîteva milenii în urmă din pricina 
coborîrii treptate a temperaturii ♦). 
Ei au construit orașe submarțiene 
și au inventat aparate și instalații 
destinate îmbunătățirii condițiilor 
do viață. Nenumărate generații 
s-au mulțumit cu aceste paleative 
pînă ce, acum două sute de ani, 
un grup de savanți a lansat che
marea : „Să declarăm război na
turii 1 Să ne întoarcem la supra
fața planetei!“

A început era unor eforturi tita
nice. Luptînd pentru fiecare me
tru pătrat, marțienii au izbutit să 
brăzdeze deșerturile cu zone ferti
le. I-a ajutat la aceasta stăpînirea 
unei anumite forme de energie nu
cleară, cu ajutorul căreia au creat 
focare submarțiene de căldură de-a 
lungul fîșiilor de vegetație și au re
zolvat problema ploilor artificiale. 
Mai tîrziu au trimis în văzduh sori 
de plasmă incandescentă și au por
nit să niveleze solul prin mari ex
plozii dirijate ♦♦).

Acesta era stadiul în care îi gă
sise expediția internațională. Tri
bunalele înregistrară nenumărate 
falimente ale companiilor imobi
liare care vîndusefă parcele pe 
Marte. Rubricile „Fapte diverse"

Raport secret 
adresat lui 
Eisenhower

WASHINGTON 9 (Agerpres).- 
Departamentul Apărării al S.U.A. 
a trimis sîmbătă președintelui 
Eisenhower un scurt raport în le
gătură cu explozia rachetei „Van
guard". Șeful serviciului de presă 
al Casei Albe, Hagerty, a decla
rat că ac^st raport nu va fi dat 
publicității deoarece conține infor
mații secrete asupra „anumitor 
materiale sau piese" din care este 
alcătuită racheta. El a mărturisit 
însă ziariștilor că acest raport 
„nu cuprinde mult mai mult" de
cît amănuntele date pînă acum 
publicității.

Observatorii americani sînt cu 
atît mai pesimiști în ceea ce pri
vește șansele Statelor Unite de a 
lansa în curînd un satelit artifi
cial al pămîntului, cu cît nici pînă 
în momentul de față oamenii de 
știință nu au izbutit să determine 
cauzele exploziei de la Cap Cana
veral. Tntrucît nu au 
identificate defecțiunile 
provocat eșecul primei 
americane de a lansa în
satelit, savanți! și tehnicienii a- 
mericani nu pot preveni repetarea 
unui asemenea accident.

fost încă 
care au 
încercări 
spațiu un

întreg faimosul mod de viață a- 
merican.

Ziarul „Bauern Echo*  scrie : 
Politicienii occidentali au trebuit 
să înghită o pilulă amară, și eșe
cul încercării americane nu face 
decît să le înrăutățească starea. 
Superioritatea lagărului socialist 
asupra celui capitalist a fost de
monstrată din nou.

ale ziarelor de mare tiraj se um
plură cu știri privind sinuciderea 
acționarilor ruinați. Acțiunile so
cietății „Bunuri marțiene" înre
gistrară o scădere catastrofală la 
bursa din New York...

Steel răscumpără acțiunile pier- 
zînd, fără să clipească, aproape 
opt milioane de dolari. Apoi a- 
nunță că va pleca personal să dis
cute cu marțienii. Oamenii zîm- 
biră eu scepticism. Dar cînd astro
nava comandată de Steel fu gata 
de plecare, pungile se goliră încă 
odată, aduoîndu-i — prin revîn- 
zarea acțiunilor cu prețuri enor
me — mai mult decît dublul su
mei plătite uzinelor de fabricate 
interplanetare...

„Marele business" dăduse, deci, 
primele roade. Și John Archibald 
era convins că marțienii nu vor 
putea rezista argumentelor unui a- 
devărat om de afaceri.

★

— Nu înțeleg de ce vă opuneți. 
Acceptarea ofertei mele nu ar a- 
duce nici o știrbire autorității Ma
relui Consiliu I...

Pris Gran, membru al Marelui 
Consiliu, asculta impasibil, pledoa
ria lui Steel, tradusă în limbajul 
infrăsunetelor. Purta pe piept sem
nul distinctiv al „Vîrstei a treia" : 
două elipse întretăiate. Părul lui, 
odinioară roșu aprins, avea acum 
o culoare spălăcită. Tijele ochilor 
se mișcau încet, fără vlagă.

— Nu vă cer decît uraniu 1 stă
rui Steel. Și minereul acesta n-are 
pentru voi nici un preț.

Pris Gran își mișcă încet buzele 
și mașina de tradus electronică 
prinse glas:

— Frații tăi spuneau altfel... 
Ne-au făgăduit că se vor întoarce, 
că ne vor învăța să desprindem și 
din uraniu puterea pe care ne-o 
dau fierul și cromul...

Steel îi blestemă în gînd pe

■ despre tineretul lumii
Adunarea tinerilor fruntași „ , — _,

în producție din regiunea Moscova “ “
Plenara lărgită

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 8 decembrie 
peste 11.000 de tineri și tinere, 
fruntași în producție din regiunea 
Moscova, s-au adunat în Palatul 
Sporturilor de pe stadionul Lenin 
din Moscova pentru a face bilan
țul activității lor și a trasa pla
nurile activității pe viitor.

Peste 400.000 tineri muncitori 
din întreprinderile industriale, 
șantierele șl întreprinderile de 
transporturi dîn regiunea Mosco
va și-au disputat întiietatea în în
treceri. Făcînd economie de mate-

Congresul tineretului sătesc 
din R. D. G.

BERLIN 9 (Agerpres). —
ADN transmite ; în ședința din 
după-amiaza zilei de 7 decembrie 
a celui de-al lll-lea Congres de 
la Schwerin a tineretului sătesc 
din R.D. Germană, convocat la 
inițiativa Uniunii Tineretului Li
ber German, W. Ulbricht, prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G., a 
rostit o cuvîntare. W. Ulbricht 
și-a consacrat o bună parte a cu- 
vîntării sale problemei participării 
și rolului tineretului sătesc din 
R.D. Germană în rezolvarea pro
blemei transformării socialiste a 
satului.

Uniunea Tineretului Liber Ger
man, a spus W. Ulbricht, trebuie 
să considere în prezent ca sarcina

Congresul 
„Tineretului Liber Austriac44

VIENA 9 (Agerpres). — La 8 cial sarcinile care stau în fața ac- 
decembrie a avut loc ședința de 
închidere a celui de-al V-lea 
Congres al „Tineretului Liber Au- 
striac“ (T.L.A.).

Cuvîntul de salut din partea 
Partidului Comunist din Austria a 
fost rostit de F. Fiirnberg, secre
tar al C.C. al Partidului Comunist 
din Austria, care a analizat în spe*

Zilele acestea a avut loc 
la Paris, o mare demonstrație 
în fața clădirilor ambasade
lor americană și engleză, în 
care se cerea, ieșirea Franței 
din NATO.

In clișeu: cîțiva participanțl 
la demonstrație în ajutorul 
unui cetățean rănit de poli
țiști.

„frații" săi prea altruiști — „niște 
savanți care stau toată ziua cu na
sul în eprubete" 1 — și încercă să 
găsească un alt drum spre inima 
bătrânului marțian.

— Pentru uraniu vă voi da lu
cruri de care aveți mare nevoie.

Tijele se întoarseră spre el și 
pupilele roșii îl fixară cu același 
calm exasperant.

— Ce anume ? articulă traducă
torul.

— Automobile, vapoare, avioa
ne...

Se auzi un sunet nedefinit care 
ar fi putut să fie un mic hohot 
de rîs.

— Kruburile noastre nu sînt 
bune ?

Steel tăcu. Intr-adevăr, krubu
rile erau chiar mai bune decît mij
loacele de locomoție pămîntene, 
putînd evolua în văzduh, pe pă- 
mînt și pe apă... Ce să le ofere ? 
Vru să vorbească despre confor
tul din casele terestre dar își adu
se aminte de salteaua pe care dor
mise, de ușile care se deschideau 
singure, de lumina care izvora din 
pereți... Ii veni deodată o idee :

— Ce-ați zice de niște astrona
ve ?... Ați putea explora alte pla
nete ! Ați cuceri spațiul cosmic 1

— Nu e încă timpul. Trebuie să 
cucerim întîi propria noastră pla
netă. Și mai avem de lucru pentru 
cîteva generații...

Steel începu să fiarbă. Ce naiba 
l-ar putea interesa pe acest sfinx 
păros ? Un transport de fete fru
moase recoltate în tavernele din 
Brooklin ? O menajerie ? Sau...

— Am să vă dau arme 1 Tancuri, 
mitraliere, tunuri 1...

Bătrînul clătină din cap :
— Ciudat ești tu, pămînteanule I 

Vorbești parcă altă limbă decît 
frații tăi... Ce să facem cu armele?

— Să vă apărați de dușmani. 
Sau sa-i atacați voi pe dușmani 
și să-l înfrtngețl!

riale, îmbunătățind producția și 
ridicînd productivitatea muncii ei 
au făcut economii în sumă de 110 
milioane ruble pe care le-au de
pus ia fondul unional ai Comso- 
molului. Tineretul din regiunea 
Moscova a strîns 18.000 tone de 
fler vechi, metale feroase șl ne
feroase.

Participanții la întîlnlre au a- 
dresat un apel tuturor tinerilor 
muncitori din regiunea Moscova 
chemîndu-i să obțină noi succese 
în muncă în cinstea celui de-al 
13-lea Congres al Comsomolu- 
lui.

a sa fundamentală dezvoltarea 
conștiinței socialiste a tineretului, 
să contribuie la aceea ca toți ță
ranii să înțeleagă superioritatea 
modului socialist de gospodărire.

★
La 8 decembrie, în ședința de 

închidere a celui de-al IlI-lea 
Congres al tineretului sătesc din 
R.D. Germana, delegații la Con
gres au adoptat programul tinere
tului sătesc.

în prezent, se spune în program, 
este clar pentru toți că socialis
mul și-a dovedit superioritatea 
agricultură.

Programul cheamă pe tinerii 
pe tinerele din RJ). Germană 
participe și mai activ la construc
ția socialistă la sate.

în

și
sa

tiviștilor și membrilor „Tineretu
lui Liber Austriac".

Congresul a aprobat dările de 
seamă prezentate de comisii și re
zoluția cu privire la „Principiile 
activității T.L.A.". în rezoluție se 
subliniază că T.L.A. luptă alături 
de Partidul Comunist din Austria 
pentru victoria socialismului în 
Austria.

Apoi a avut loc alegerea orga
nelor de conducere ale „Tineretu
lui Liber Austriac". Președinte al 
T.L.A. a fost ales Walter Wachs 
iar secretar — K. Reiter.

Marele succes
al artiștilor romînl în India

DELHI 9 — Corespondență 
specială: După cum s-a mai 
anunțat primele spectacole 
ale grupului folcloric al An
samblului C.C.S. care vizitea
ză India, au avut loc la 7 
decembrie în sala Aifacs și la 
8 decembrie la Talkatora Gar
den, în aer liber. Spectacolele 
s-au bucurat de un deosebit 
succes.

Dansurile și cîntecele romî- 
nești au stîrnit entuziasmul 
spectatorilor care umpleau 
pînă la refuz sala Aifacs și 
grădina Talkatora. Dansurile 
oltenești, moldovenești și mai 
ales suita de dansuri „Așa 
se cîntă pe la noi‘ au fost 

i răsplătite cu puternice aplau- 
1 ze de spectatorii indieni. De 

asemenea a fost îndelung 
! aplaudată orchestra dirijată 

de Ionel Budișteanu și Ionel 
[ Crlstea, precum șl soliștii Tra

ian Lăscuț Făgărășanu, Ionel 
i Dinicu și în mod deosebit

Ridioîndu-se cu greu din jețul 
aurit, bătrînul făcu un pas către 
Steel.

— Nu pricep ce spui... Granienii 
nu au decît un singur dușman : fri
gul. Și frigul nu poate fi înfrînt cu 
tunurile voastre. Altele sînt ar
mele cu care luptăm împotriva lui.

Simțind că pierde un prilej poate 
unic de a și duce planurile la înde
plinire, Steel jucă totul pe o garte:

— Ei bine, dacă nu vreți să-mi 
dați uraniul de bună voie, o să 
vi-1 iau cu sila ! O să cer guver
nului meu cîteva bombe cu hidro
gen și să vedem pe urmă ce mai 
ziceți!....

Pris Gran rămase cîteva clipe 
nemișcat. Doar tijele ochilor îm
punseră aerul în toate direcțiile 
căutînd parcă ceva. Apoi traducă
torul electronic murmură:

— Liniștește-te, fiu al pămîn
tului... Să mergem I

Steel triumfă:
— Mă duci în fața Marelui Con

siliu ? — Să mă sprijini și am 
să-mi amintesc de tine !

— Da, da... liniștește-te...
Krubul îi lăsă înaintea unei clă

diri cu linii sobre. Pris Gran urcă 
treptele grăbit 'și se opri lîngă cei 
doi marțieni cu staturi atletice care 
vegheau în fâța ușii de la intrare. 
Le spuse ceva și apoi toți trei se 
întoarseră către Steel.

John Archibald Steel călca grav 
și măsurat, cu toate că-i venea să 
sară într-un picior de bucurie, la 
gîndul că „marele business" era 
aproape înfăptuit. Dacă ar fi cu
noscut limba graniană s-ar fi bu
curat mai puțin: deasupra ușii 
lîngă care-i așteptau cei trei mar
țieni cu brațele întinse, cîteva semx 
ne strălucitoare alcătuiau cuvîntul 
„OSPICIU".

P. S. Steel a fost predat echipa
jului celei de-a doua expediții in
ternaționale care a poposit pe 
Marte. întors pe pămînt, și-a con
sacrat toată energia studierii fa
bricației maselor plastice. Se pare 
că i a rămas la inimă salteaua de 
bral... La nevoie se mulțumește 
omul și cu un „business" mai mic!

ROMA 8 (Agerpres). — Plenara 
lărgită a C.C. al Federației tine
retului comunist italian, oare și-a 
încheiat lucrările la 6 decembrie, 
a fo-st consacrată sarcinilor tinere
tului comunist din Italia în cadrul 
viitoarelor alegari parlamentare din 
1958.

TrivoUi, secretar general dl C.C. 
al Federației tineretului comunist 
italian, a prezentat un raport cu 
privire la mobilizarea tineretului 
italian la lupta pentru victoria în 
alegeri a Partidului Comunist Ita
lian.

In desfășurarea campaniei elec
torale, tineretul comunist trebuie 
să sublinieze pericolul, clericaliză- 
rii tuturor domeniilor vieții țării și 
să explice generației tinere pericolul 
subordonării oarbe a politicii ex
terne a Italiei, dictatului american.

împotriva bazelor 
atomice americane

populației 
păcii din

■ Scrisoarea unui deputat radical socialist francez
■ O „Carte albastră" despre rezistenta 
vest-germane ■ Declarația partizanilor

Italia
PARIS (Agerpres). — Planurile 

de a crea baze atomice americane 
și instalații pentru lansarea de ra
chete teleghidate în Franța pro
voacă neliniștea crescîndă a opi
niei publice franceze. Deputatul 
radical socialist Charles Hernu a 
trimis ministrului Apărării Națio
nale o scrisoare în care cere să 
răspundă la întrebarea : „Cînd și 
în ce fel guvernul francez a acor
dat Statelor Unite dreptul de a 
creia pe teritoriul Franței depozi
te de arme atomice ?**

Ziarul „Paris Presse LTntransi- 
geant“ a publicat declarația lui 
Charles Hernu în care acesta arată 
că relatările presei despre planu
rile de creare în Franța a unor 
baze atomice americane dovedesc 
existența unei înțelegeri între gu
vernele S.U.A. și Franței. „Este 
limpede, a declarat el, că ori gu-

Oprea Ion care a cîntat la 
nai.

După aprecierile unanime 
ale spectatorilor, ansamblul 
romîn este unul dintre cele 
mai bune care s-au produs pe 
scenele Indiei în ultimii doi 
ani. La 8 decembrie compozi
torul Sabin Drăgoi, maestru 
emerit al artei din R.P. Ro- 
mînă, directorul Institutului 
de Folklor, membru al dele
gației culturale romîne care 
vizitează India, a ținut o con
ferință despre muzica romî- 
nească. De asemenea Petre 
Bodeuț, artist emerit, membru 
al delegației culturale romîne 
a vorbit despre dansul popular 
romînesc. Conferințele au fost 
ascultate cu un viu interes.

Stevenson
LONDRA 9 (Agerpres). — 

News Chronicle" a publicat un 
articol de Adlai Stevenson, fost 
condidat la postul de președinte 
al S.U.A., care dovedește existen
ta unor divergente profunde în 
cercurile conducătoare ale Was
hingtonului.

„In decurs de câțiva ani, scrie 
printre altele Stevenson, am de
clarat în repetate rînduri că nu 
aprob accentuarea excesivă, după 
cum mi se pare, a ajutorului mili
tar acordat străinătății...

Sprijin prin toate mijloacele în
cetarea experiențelor cu arma cu 
hidrogen. In afară de aceasta spri
jin prin toate mijloacele măsu
rile care urmăresc controlul asu

„Declinul Statelor Unite66
— Un articol ai lui H. Morgenthau —

NEW YORK 9 (Agerpres). — 
Revista „New Republic" publică 
sub semnătura lui Hans Morgen
thau, șeful centrului pentru stu
dierea politicii externe americane 
de la Universitatea din Chicago, 
un articol intitulat „Declinul Sta. 
telor Unite".

Morgenthau arată că acum un 
an el a publicat în aceeași revi
stă articole sub titlul „Declinul 
politicii externe americane". 
„Ceea ce am considerat pe atunci 
că reprezintă criza politicii exter. 
ne americane — scrie el — mi 
se pare acum, în lumina recen
telor evenimente o criză a pute- 
rii americane fi a însuși sistemu
lui american de guvernare.

Ceea ce s-a petrecut cu Statele 
Unite este limpede și simplu și 
are o dublă semnificație. Pe de 
6 parte a slăbit considerabil pre- 
stigiul Statelor Unite, iar pe de 
altă parte — puterea lor reală".

După cum subliniază Morgen
thau, „în fața Statelor Unite stă 
sarcina de a arăta lumii întregi 
nu că ele ar depăși tn prezent 
Uniunea Sovietică, sau ar fi mă- 
ear egale cu Uniunea Sovietică, 

0 nouă inițiativă 
a celor 18 savanți atomiști 

vestgermaui
BONN 9 (Agerpres). — Potri

vit relatărilor presei cei 18 sa- 
vanțl atomiști vestgermani care 
au lansat în aprilie anul acesta 
cunoscutul „Apel de la Gottin
gen" care avertiza guvernul R.F. 
Germane împotriva înarmării a- 
tomice a Bundeswehrulul, inten
ționează să se întilnească din 
nou în Ianuarie 1958.

Ziarul „Die Welt" publică de
clarația făcută în cadrul unui 
interviu acordat ziarului „Poli- 

| tiken“ din Copenhaga de către 
unul din inițiatorii apelului de la 
Gottingen, cunoscu.ul savant 
german prof. Hahn. Hahn a ară
tat oportunitatea unei întilnir: 
internaționale a oamenilor de 
știință in vederea luării de mă- 
șuri împotriva continuării înar- 

‘mărilor atomice. După cum re
latează „Die Welt" prof. Hahn 
a declarat în cadrul acestui in
terviu că „speră că cei „18 din 
Gottingen" vor reuși să adune 
un grup de cercetători cu renu
me mondial printre care și sa- 
vanți ruși, împreună cu care s-ar 
putea face încercarea de a îm
piedica un război atomic, de a 
pune capăt cursei înarmărilor a- 
tomice și a obține un acord cu 
privire ia dezarmare".

permis Statelor 
i teritoriul fran-

vernul francez a ] 
Unite să creeze pe 
cez depozite de arme atomice care 
să fie la dispoziția S.U.A., ori a 
acceptat să nu controleze aceste 
baze**.

★
BERLIN 8 (Agerpres). — 

După cum relatează agenția 
ADN, la 7 decembrie, Comitetul 
luptătorilor pentru pace din Ger
mania occidentală a publicat la 
Diisseldorf „Cartea albastră" des
pre rezistența păturilor largi ale 
populației R.F.G. împotriva înar
mării atomice a Germaniei occi
dentale. Cartea cuprinde decla
rațiile, rezoluțiile și apelurile îm
potriva stocării pe teritoriul vest, 
german a armei și rachetei ato
mice și împotriva înzestrării 
Bundeswehrului cu arma atomică, 
date publicității în perioada de 
la 1 aprilie la 25 noiembrie 1957.

Scopul publicării acestei cule
geri este de a arăta că în ajunul 
sesiunii de la Paris a Consiliului 
N.A.T.O. majoritatea covîrșitoare 
a populației R. F. Germane refu
ză înarmarea atomică.

★
ROMA 9 (Agerpres)'. — TASS 

transmite: Secretariatul mișcării 
partizanilor păcii din Italia a dat 
publicității o declarație în care 
a subliniat primejdia planurilor 
de <a instala pe teritoriul .........
baze ale N.A.T.O., pentru 
rea de proiectile balistice.

„Poporul italian, ca și 
popoarele, se spune în declarație, 
dorește pace și securitatea. El nu 
poate fi de acord ca Italia să se 
supună riscului unor distrugeri 
groaznice.

Asemenea baze ar putea de
veni, în cazul izbucnirii unui răz
boi, o țintă pentru o contralovi- 
tură atomică. Interesele comune 
ale păcii în întreaga lume, ca și 
interesele Europei și ale țării 
noastre, sînt incompatibile cu po
litica care dă naștere la perspec
tive atît de înfiorătoare".

Italiei 
lansa

toate

„Fenomene triste**  
în politica S. U. A,

pra acestei arme. Consider că 
accentuarea ajutorului militar a- 
cordat celorlalte continente nu 
este proporțional cu nevoile dez
voltării economice".

Stevenson subliniază în artico
lul său slăbirea pozițiilor de poli
tică externă ale S.U.A., în special 
„datorită creșterii stării de spirit 
anti-americane în Anglia și în 
Franța, care sînt cei mai apro- 
piați aliați ai noștri, și în Europa 
occidentală în general".

„Consider, scrie în continuare 
Stevenson, că toate aceste feno
mene triste se explică în mare 
măsură prin greșelile guvernului 
Eisenhower. Nu mai vorbesc de 
satelit".

deoarece aceasta nu se poate fa
ce, ci că sînt ferm hotărîte și ca
pabile să lichideze această dife
rență".

Ărătînd schimbarea din rapor
tul de forțe militare ale Statelor 
Unite și Uniunii Sovietice, Mor
genthau scrie astfel că toate ță
rile din Europa „sînt de părere 
că dacă au o oarecare șansă de a 
supraviețui în urma unui război 
atomic, ea este legată de condi
ția ca ele să nu se solidarizeze 
prea strîns sau să nu se solidari
zeze de loc cu Statele Unite".

In încheiere Morgenthau scrie: 
Statele Unite nu sînt cea mai pu
ternică țară de pe glob. Ele nu 
sint nici măcar egale cu Uniunea 
Sovietică în ceea ce privește for
ța reală și potențială. Autorul 
consideră că declinul prestigiului 
american „nu constă în lipsa de 
bani, nici în organizarea defec
tuoasă și nici în pregătirea defec. 
tuoasă a cadrelor științifice (ori- 
cît de serioase ar fi aceste grc 
șeii), ci in declinul guvernului 
american, în declinul filozofiei și 
activității sale, al concepției în
săși a guvernului despre demo- 
crație".

TELEGRAME
Tovarășului dr. PETRU • GROZÂ 

președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a Republicii 

Populare Romîne
București

Vă rog să primiți mulțumirile 
mele cordiale pentru sincerele 
felicitări pe care mi le-ați adre
sat în numele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, în numele po
porului romîn și al dv. personal 
cu prilejul alegerii mele in postul 
de președinte al Republicii Ceho
slovace.

Atît poporul cehoslovac cit și 
eu sîfitem deplin hotărîți să con
tribuim din toate puterile noas
tre la întărirea și aaincirea per
manentă a sincerei prietenii ceho- 
slovaco-romine și a unității in 
interesul construirii socialismului; 
și în interesele păcii in lumea în
treagă.

ANTONIN NOVOTNY 
președintele Republicii 

Cehoslovace 
și primsecretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 

din Cehoslovacia

Tovarășului CHIVU STOICA 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne

București
Vă mulțumesc din toată irtirți^ 

pentru călduroasele felicitări pe< 
care le-ați adresat in nmtnel^ 
Consiliului de Miniștri ai Repu
blicii Populare Romîne și în nu
mele poporului romîn cu ocazia 
alegerii mele ca președinte al 
Republicii Cehoslovace. Permi- 
teți-mi să vă exprim asigurări.e 
mele că în calitate de președinte 
al Republicii voi contribui la dez
voltarea și întărirea continua a 
legăturilor frățești dintre po
poarele Cehoslovaciei și Romi- 
niei, la întărirea lagărului so*  
cialismului, păcii și prieteniei in
tre popoare.

ANTONIN NOVOTNY 
președinte al Republicii 

Cehoslovace 
primsecretar ai Comitetului 

Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia

Tovarășului 
CHEORCHE GHEORCHIU-DEJ 

primsecretar al Comitetului 
Central al P.M.R.

București

Dragă tovarășe Gheorghiu-Dej,
Vă mulțumesc sincer pentru fe

licitările exprimate de către dv, 
în numele Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Rorain, în 
numele întregului popor romîn, 
cu ocazia alegerii mele in funcția 
de președinte al Republicii Ceho
slovace. Permiteți-mi, stima e to
varășe, să vă încredințez că și pe 
viitor voi contribui necontenit la 
adâncirea prieteniei frățești din
tre popoarele noastre pentru în
tărirea unității și coeziunii lagă
rului socialismului, în frunte cu 
Uniunea Sovietică, și asigurarea 
păcii și prieteniei cu toate țările.

ANTONIN NOVOTNY 
președinte al Republicii 

Cehoslovace
și primsecretar al Comitetului 
Central al Partidului Comun'.st 

din Cehoslovacia

Evenimen ele 
dân Oman

CAIRO 9 (Agerpres). — Biroul 
imamului din Oman a anunțat 
că zilele acestea partizanii oin 
Oman au arestat trei agenți ai 
britanicilor care primiseră in
strucțiuni din partea serviciului 
de spionaj britanic să-l asasinei 
ze pe imamul Omanului.

In legătură cu luptele care 
continua pe teritoriu; Omanuiifi^ 
s-a anunțat la Cairo ca parl:ws 
nii omaniți au respins o coloana 
britanica în regiunea muntoasa5/’ 
provocindu-i pierderi de oameni' 
și material.

Illllllllllilllillllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilillllllll

BUDAPESTA. — La 7 decembrie 
a fost semnată la Budapesta o 
convenție pentru colaborarea între 
Academia de Științe a R. P. Un
gare și Academia de Științe a R. P. 
Romîne pe anul 1958. Convenția a 
fost semnată de acad Lajos Ja- 
noși, secretar al Academiei de. 
Științe a R. P. Ungare, și de acad. 
N. Gh. Lupu, membru în Prezidiul 
Academiei de Științe a R.P.R.

MOSCOVA. — La 7 decembrie, un 
grup de membri ai Prezidiului C.C. 
al P.C.U.S., N. A. Beliaeu, L. I. 
Brejnev, N. A. Bulganin, E. A. 
Furțeva, N. S. Hrușciov. A. 1. Mi. 
koian, M. A. Suslov, N. M. Șver( 
nik și membrii supleanți ai Pre. 
zidiului C.C. al P.C.U.S., A. N. 
Kosîghin și P. N, Pospelov, au vi
zitat expoziția unională de arte 
plastice deschisă la Moscova cu 
prilejul celei de-a 4O.a aniversări 
a Revoluției din Octombrie.

CAIRO. Un grup de ziariști ro. 
mini alcătuit din : Gheorghe Dinu, 
secretar al Uniunii Ziariștilor, din 
R.P.R.., Mircea Rădulescu, Tudor 
Vornicu și Alexandru Gheorghiu 
vizitează In prezent cîteva țări din 
Orientul Mijlociu și Apropiat. Zi
lele acestea grupul de ziariști ro- 
mini a sosit la Cairo.

DELHI. — La 6 decembrie a a. 
viit loc la Bombay premiera filmu
lui „Afanasi Nikitin" o producție 
sovieto-indiană.

NEW DELHI. — Recent postul 
de radio Delhi a transmis o emi. 
stune de o jumătate de oră închi
nată^ memoriei marelui muzician 
romîn George Enescu.

ATENA. — Ziarul ,,Ethnos" scrie 
că potrivit unor Informații prove, 
nite din rîndurile unor cercuri ci- 
prioțe din Atena, la New York va 
fi difuzată în rîndul delegațiilor 
străine de la O.N.U. o „Carte nea- 
gră“ editată de conducerea cleru- 
lui ortodox din Cipru. Această 
„Carte neagră" cuprinde descrie
rea atrocităților comise de englezi 
împotriva patriotilor cipriot! aflat! 
în închisoare.

~ După cum relatează 
saptaminalul „Express", guvernul 
francez a anunțat oficial guvernul 
american că a hotărlt să producă 
arma atomică.



BRAVO C.C.A.!

C.C.A. a învins Borussia ! Han
dicapul stabilit la Dortmund a 
fost recuperat! Fotbaliștii noștri 
au jucat extraordinar ! O repriză 
excelentă în care jucătorii de la 
C.C.A. au demonstrat un fotbal la 
nivelul valc-rii celor mai bune 
echipe din lume ! Peste 60.000 de 
spectatori au fost martori că la 
minus 5 grade se poate totuși ju
ca FOTBAL, fotbal veritabil. Și 
te încălzea bucuria că „primii so
liști" erau „ai noștri", toți cei 
UNSPREZECE fotbaliști ai echi
pei noastre campioane. Zecile dc 
mii de spectatori au fost dumini
că „cu trup și su;lît" alături de 
fotbaliștii lor. Stadionul „23 Au
gust." era ur. uriaș „cazan* 1 care 
în ciuda frigului, fierbea de urale 
și ovații, susțin nd și purtînd e- 
chipa ncastră spre victorie.

Dar, cum fotbalul este „năzu
ros" n-am putut începe aceste 
r'nduri cu „vom juca cu F. C. 
Milano!". Un gol, un singur goi 

ne mai trebuia pentru acest în
ceput. Sorții au vrut insă altfel. 
Timp de 45 de minute, Alexan.

drescu, Constantin, Tătaru, au 
trecut de nenumărate ori puțin 
pe lingă... golul mult dorit. Ast
fel, va trebui să ne „mutăm“ 
gindurile și speranțele... la Roma. 
Acolo se va hotărî cine-și va con
tinua „drumul" în cupa campio- 
niljr europeni. C.C.A. ? Da, sîn- 
tem siguri că da, mai ales acum, 
după această splendidă repriză 
făcută de campionii noștri.

Duminică, în fața unor adver
sari redutabili — campionii R. F. 
Germane — C.C.A. a dovedit din 
nou că este SINGURA echipă ro- 
mînească care poate nu numai să 
remonteze o diferență de 2 goluri, 
dar — ceea ce este deosebit de 
important — să-și adjudece vic
toria intr-o manieră demnă de 
toate laudele. Spunem aceasta cu 
toată convingerea, mai ales dacă 
ne gîndirn că în minutul 12, în 
plină dominare, C.C.A., se trezește 
cu... balonul în propTia-i plasă. 
O pasă peste apărarea noastră, pe 
care Niepielko o „prinde4*.  Apolzan 
și V. Za vodă se opresc, iar u’- 
timul reclamă ofseid. Arbi
trul de centru, maghiarul Pola-

retzki nu este însă de acord și 
înaintașul german, nejenat, în
scrie. Iată cum C.C.A. are în 
„circă" nu doua goluri diferență, 
ci trei. Pe stadion se așternuse o 
liniște, ca înainte de... furtună. 
Și, cei ce o stîrnesc sînt campio
nii noștri.

Poarta lui Kwiatkowski este 
luata cu asalt. Acțiuni derutante, 
rapide, cu șuturi puternice la 
poartă. Echipa germană nu este 
lăsată nici măcar să răsufle. Por
tarul german „scoate**  mingi im
posibile. Golul plutește în aer. A- 
veam senzația acestui lucru tot 
atît de sigură ca și faptul că... 
pămîntul se mișcă. Deci, minutul 
18 : un șut al lui Constantin este 
respins de un apărător german 
la... Tătaru. Acesta cu un șut ful
gerător trimite balonul în plasă.

Egalarea transformă meciul în 
clipe extraordinare. Pe teren fot
baliștii de la C.C.A. țîșnesc ca... 
rachetele. Pe gazonul înghețat 
asistăm la o deslănțuire care nu 
poate fi stăvilită de nimic. Ce 
efort! Ce voință ! Și mai ales, ce

moral! Balonul se „lipește*  pre
cis de jucătorii noștri, care-I 
poartă parcă în zbor spre poarta 
lui Kwiatkowski. Apărătorii ger
mani fac cu multă greutate față 
acestui ritm de joc.

In minutul 25, Cacoveanu în 
plină lansare centrează. Din bu
chetul de jucători răsare capul 
lui Constantin, care introduce ba
lonul în plasă fără... drept de a- 
pel. Am luat conducerea ! încă un 
goi și atunci... Băieții lui llie Sa- 
vu cunosc bine dorințele noastre,. 
Ele sînt doar și ale lor. Același 
ritm de joc. impus de el, conti
nuă și după repunerea balonului 
la centru. Unde sînt temuții Pe
ters, Keibassa, Niepielko, etc? 
Ei fac eforturi... în apărare. Au
reola lor este acum palidă. Și-am 
putea spune chiar inexistentă.

Atacurile continue — în mare 
forță — ale jucătorilor noștri se 
concretizează din nou. in minu
tul 45, la o acțiune la care a 
luat parte întreg cvintetul ofensiv 
militar Alexandrescu (a făcut cel 
mai bun joc din cariera sa) 
șutează imparabil. Este 3—1. S-a 
„dus" diferența de goluri I

Repriza a doua este repriza 
speranțelor pentru calificare. Pau
za însă i-a „liniștit" pe fotbaliș
tii noștri. Se joacă mult mai calm. 
Jucătorii germani își dau seama 
cît i-ar costa încă un gol. In con
secință ei fac un joc sigur și ho- 
tărît de apărare. C.C.A. domină 
cu autoritate. Nici una însă din 
multele ocazii nu sînt fructifi
cate. Ei meritau să înscrie dacă 
nu mai multe goluri cel puțin go
lul necesar calificării. Dar... fot
balul este capricios.

Nu putem încheia fără un 
BRAVO adresat lui Vcinescu, V. 
Zavoda, Apolzan, Dragomirescu. 
Onisie, Jenei (.-a înlocuit cu mult 
succes pe Bone), Cacoveanu, Con
stantin, A'exandrescu, F. Zavo-da, 
Tătaru. Și, băieți nu uitați! La 
Roma trebuie să arătăm echipei 
F. C. Milano că C.C.A. — cam
pioana țării noastre — are un 
cuvînt de spus în fotbalul euro
pean !

Spartachiada de iarnă a tineretului

PESTE 5 ZI1E - START I
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I
> Numai cinci zile mai sînt pînă la începerea oficială a întrece
ri rilor celei mai mari competiții sportive de masă — Spartachiada 
<>de iarnă a tineretului. In aceste zile, în întreaga țară au loc in- 
$ tense pregătiri. La Cluj, lași, Orașul Stalin, Timișoara se pre- 
' gătesc sălile de gimnastică, cluburile, schiurile și echipamen ul 

sportiv — intr-un cuvînt, toate condițiile materiale necesare or
ganizării cu succes a întrecerilor. In același timp, majoritatea or
ganizațiilor U.T.M. și colectivelor sportive se ocupă intens de 
popularizarea întrecerilor, de înscrierea tineri or dornici să par
ticipe la întreceri. TOTUL PENTRU CA LA 15 DECEMBRIE 
ÎNTRECERILE PRIMEI ETAPE A SPARTACHIADEI DE IAR
NA A TINERETULUI SA INCEAPA IN FIECARE COLECTIV 
SPORTIV.

Care e situația acestor pregătiri în orașul Craiova ?
Pentru a afla amănunte privind stadiul pregătirilor în orașul 

Craiova am întreprins o scurtă anchetă. La întrebarea noastră: 
„Cum vă pregătiți pentru desfășurarea întrecerilor Spartachiadei 
de iarnă a tineretului" au răspuns mai multe persoane, lată pe 
scurt cîteva din răspunsurile primite.

n - ■» • La seaiui co- 
Pregătiri nTuluâst i—1—— arn în'.ilnit pe intense tovarășul ȘTE

FAN PRIȚU- 
LESCU, vicepreședinte al noului 
comitet de organizare. Ne-a răs
puns cu plăcere la întrebare.

— Pregătirile au început de 
multe săptămîni. Prima acțiune 
în această direcție a comisiei re
gionale de organizare a Sparta
chiadei a fost aceea de a sprijini 
formarea comisiilor raionale și 
instruirea tehnică a acestora. S-a 
ținut astfel in această direcție o 
consfătuire pe regiune și s-au 
trimis fiecărui raion cîte un re
prezentant al comisiei regionale 
care să sprijine organizarea pre
gătirilor. De remarcat că întrea
ga activitate de pregătire pentru 
întrecerile Spartachiadei am im- 
binat-o cu munca de reorganizare 
a mișcării sportive. In ■ multe 
locuri odată cu înscrierea în 
U.C.F.S. s-au făcut și înscrierile 
pentru participarea la întrecerile 
Spartachiadei.

In legătură cu popularizarea 
întrecerilor Spartachiadei în afa
ra difuzării afișelor primite de la 
comisia centrală, am luat o serie 
de măsuri locale. Am pregătit o 
broșură — care se află sub ti
par — în legătură cu organi
zarea activității sportive, a an
trenamentelor și concursurilor la 
principalele probe ale Sparta
chiadei. Am editat apoi mai mul-

R. LUCIAN. ---------------------------------------—
Fiind la egalita te de puncte, C.C.A. și Borussia 

vor juca un nou meci la Roma.

REGULAMENTUL
aaiiiiiiiiiiiiimiiiiiiM .̂. .

colectivului sportiv
Așteptat cu mult interes de 

masele ■ sportive, regulamen. 
tul de organizare și funcțio
nare al colectivului sportiv, 

apărut recent în presă, indică sco. 
pul și sarcinile, forma de organi. 
Zare, organele de conducere, drep
turile și îndatoririle membrilor, 
precum și veniturile și cheltuielile 
colectivului sportiv.

In noul regulament scopul este 
formulat în felul următor :

..a) Să atragă qamenii muncii 
și membrii familiilor lor la practi- 
carea continuă a educației fizice și 
sportului, tn vederea dezvoltării lor 
multilaterale, pentru a deveni ce. 
tățeni sănătoși, puternici, plini de 
viață și pregătiți pentru muncă și 
apărarea patriei ;

b) Să contribuie la întărirea să
nătății prin însușirea deprinderi, 
lor igienice și de mișcare și să 
dezvolte inifiativa, simțul răspun. 
derii, voința, curajul, disciplina și 
spiritul colectiv.

c) Să contribuie la educarea 
membrilor sal. în 'spiritul dragos. 
tei și devotamentului față de pa
tria noastră, în spiritul frăției po- 
porului romîn și al naționalităților 
conlocuitoare și al luptei active 
pentru pace1 și socialism.

d) Să contribuie la ridicarea 
continuă a măiestriei sportive prin 
folosirea metodelor științifice îwa- 
intate**.

Modificările pe earn le aduce 
noul regulament fată de cel vechi 
sînt în special de natură organi. 
zatorică și izvorăsc din noile con. 
diții ale creării U.C.F.S. — orgă, 
niz'ație largă obștească, construită 
pe principiul . centralismului demo. 
cratic, precum și din neajunsurile 
pe care practica le-a scos 'lp iveală 
în ceea ce privește forma de or', 
ganizare a colectivelor sportive 
după vechiul regulament.

Dintre principalele modificări ale 
regulamentului colectivului spori 
tiv vom sublinia cîteva.

C
olectivul sportiv se organi
zează nu numai pe locul de 
producție ci și pe cartiere; 
(teritoriale) în cazul cînd mi.-' 
nimum 15 persoane doresc să prac- 
tice educația fizică și sportul.

Colectivele sportive teritoriale 
Îtrimese ca membri perșoanele care 
ocuicsc pe teritoriul respectiv.

In general este recomandabil să 
se organizeze colective sportive te
ritoriale pe cartiere sau chiar ora
șe cînd mai multe întreprinderi și 
instituții mici care nu au condiții 
să-și formeze singure un colectiv 
sportiv își unesc forțele pentru 
a-și organiza un. puternic colectiv 
sportiv.

Dacă pînă acum înființarea co- 
lectivelor sportive; pe lîngă cine 
funcționează, denumirea lor. între, 
prinderile și instituțiile ai căror sa- 
lariați pot forma un colectiv spor, 
tiv oarecare era o chestiune care 
se rezolva într-un mod greoi de 
către-organele centrale ale asocia- 
țiilor spbrtive, noul regulament lasă 
posibilitatea maselor ^de sportivi 
întruniți în adunările generale și 
organelor locale ale U.C.F.S. să 
decidă în această privință, conform, 
condițiilor și specificului fiecărei 
localități, întreprinderi sau insti- 
iuții. .

Faptul că veniturile care se rea
lizează din taxele de înscrieri, co- 
tizații, donații, precum și din sub. 
vențiile sindicale și ale întreprin
derilor rămîn la colectivul sportiv 
și vor fi gospodărite conform hotă- 
rîrii Adunării generale, reprezintă 
o cointeresare a colectivului sper, 
tiv în procurarea fondurilor pen
tru asigurarea desfășurării unei 
activități cît mai multilaterale.

Esențial este că. constituirea 
unui colectiv sportiv să izvorască 
din dorința colectivă a sportivilor 
de a se organiza în vederea prac
ticării unor ramuri de sport.

Noțiunea de cerc sportiv a dis- 
părut din regulament.

Ce se va întîmpla în urma reor- 
ganizării cu aceste cercuri ?

Trebuie să precizăm că nu toate 
cercurile se transformă în mod 
automat în colective sportive ci nu- 
mai acelea care au condiții pentru 
o activitate de sine stătătoare.

In întreprinderile mari unde pe 
lîngă anumite secții (sculărie, tîm- 
plărie, strungărie etc.) existau 
cercuri sportive, acestea se vor 
desființa iar în locul lor consiliul 
colectivului sportiv va numi orga
nizatori sportivi.

Organul superior al colectivului 
sportiv este Adunarea generală a 
membrilor care, se convoacă, cel pu
țin odată la 6 luni și este valabil 
constituită dacă participă cel pu
țin jumătate plus unul din membrii 
cu cotizația la zi.

Pentru colectivele sportive mari 
cu peste 500 membri se prevede 
organizarea de conferințe.

■ Lacunele vechiului; regulament 
au făcut ca principala verigă a co
lectivului sportiv, secția pe ra
mură de sport, să nu-și poată adu
ce din plin contribiifiâ la continua 
lărgire a caracterului de masă al 
sportului din țara noastră . și a 
creșterii neîncetate a măiestriei 
sportivilor noștri.

De toate aceste neajunsuri noul, 
regulament a t’out seama.

Mai mult chiar pentru a sublinia, 
importanța secțiilor pe ramuri de 
sport noul regulament prevede : 
pentru a participa la competițiile 
oficiale secția pe ramură de sport 
se afiliază la federație prin comi
sia raională său orășenească la 
ramura de sport respectivă.

Apare deosebit de important 
în prevederile noului regula, 
ment faptul că ,,Colectivele 
sportive pot dobindi persona.

litate juridică".
In urma acestei prevederi a re

gulamentului, colectivele sportive 
care dobtndesc personalitate furi., 
dică, vor avea gestiune proprie, 
vor putea încasa cotizații și 
primi donații ■ -se vor putea pre. 
zenta înaintea justiției și a auto, 
rităților în nume propriu, vor pu. 
tea dobindi. și înstrăina bunuri 
(cumpărări vtnzări în condițiile 
legale).

Dar aceste aspecte nu epuizează 
tot ceea ce este nou tn regulamen
tul care a apărut zilele acestea.

Înainte de a încheia este nece
sar a scoate în evidență că una 
dintre sarcinile noi, de cea mai 
mare importanță care revine co. 
lectivelor sportive, conform noului

regulament, este aceea a introdu, 
cerii gimnasticei în producție.

Să depunem toate eforturile pen- 
tru însușirea și aplicarea în prac
tică a prevederilor noului regula
ment al colectivului sportiv, con- 
tribuind prin aceasta la întărirea 
și continua dezvoltare a mișcării 
de cultură fizică și sport din pa- 
tria noastră.

ALȘO BALAJ

losif
ne

în camera lui losif Sîrbu sînt 
așezate în neorînduială cupe, pla
chete, medalii. în mijlocul aces
tora, la loc de cinste, tronează o 
mică medalie de atir. Ea și-a gă
sit acest loc de cinste pentru că 
marchează primul mare pas al 
sportivului nostru pe drumul înal
tei măiestrii—cucerirea titlului de 
campion olimpic. Asta s-a întâm
plat în anul 1952 la Helsinki. 
Pînă atunci însă...

Nu se poate spune precis — la 
data X sau Y losif Sîrbu s-a 
„îndrăgostit" do 'tir. Aceasta 

s-a petrecut într-un = proces înde
lungat, care a însumat ani și ani 
de zile. In orice caz, primul con
tact al lui losif Sîrbu cu tirul a 
avut loc acum 20 de ani...
■ La poligonul A.N.E.F.% unde ta
tăl lui Sîrbu era îngrijitor, losif 
aduna cartușele domnilor trăgători. 
Pe arme nu punea mînâ decît a- 
tunci/cînd lipseau aceștia. De-abia 
în anul 1939, losif. și-a luat 
„inima în dinți" și a parti
cipat la primul său concurs — 
un concurs școlar. Era într-o du
minică dimineața, la poligonul 
A.N.E.F. (singurul pe atunci în 
Capitală și unul din cele două sau 
trei din țară). Se trăgea cu armă 
sport poziția culcat -— rezemat 5 
focuri. Spre ciuda și nedumerirea 
organizatorilor și participanților 
— fiii celor mai mari somități — 
losif Sîrbu s-a clasat pe primul loc 
cu 49 de puncte din 50 posibile.'

De practicat tirul în mod siste
matic n-a putut s-o facă pe vre
mea aceea însă niciodată. N-avea 
nici arme și nici bani să cumpere 
cartușe. Dorința de a practica ti
rul i s-a cristalizat însă tot mai 
mult în suflet.

Era o căldură mare în vara lui 
’46 la București. Și totuși, 
aproape în fiecare duminică 

se organizau concursuri de tir. La 
unul dintre acestea a participat și 
losif. A prins poftă să concureze

©f*1ÎLANO

(Desen de NEAGU RADULESCU)

VOINESCU : Ș| acum băieți putem spune că sîntem Ia un 
pas de ...F. C. Milano!

★
te mii de afiș» mobilizatoare, 
fluturași, panouTi.

S-au luat de asemenea măsuri 
în vederea trimiterii la sate a 
unor profesori de educație fizi
că și spotivi fruntași, organiză
rii unor centre de inițiere la schi 
și tenis de masă, construirea în 
școli și la sate a schiurilor, să
niuțelor, șahurilor și patinelor 
prin mijloace locale.

Deocamdată ducem mare lipsă 
de mingi de tenis de masă. In 
tot orașul dacă avem 10—20 de 
mingi. Evident, astfel nu vom 
putea antrena la întrecerile de 
tenis de masă nici 100 de ti
neri. Nu există de vînzare nici 
schiuri. U.C.F.S. ca și întreprin
derea de difuzare a materialului 
sportiv trebuie să ia de urgență 
măsuri pentru aprovizionarea o- 
rașului nostru.

Anul trecut în regiunea Cra
iova au participat la întrecerile 
Spartachiadei de iarnă circa 
200.000 de tineri. La această 
nouă ediție a Spartachiadei do
rim ca numărul celor antrenați 
la întreceri să treacă de 300.000. 
Măsurile care le-am luat și care 
le vom mai lua de acum înainte 
ne vor înlesni să ne îndeplinim 
dorința.

— In tacul- 
tatea noastră — 
ne spune stu
dentul CON
STANTIN NE. 
DELCU din a-

nul II al Facultății de Electro
tehnică—avem un colectiv sportiv 
destul de puternic. Din păcate 
însă acesta se ocupă numai de 
activitatea unui grup restrins de 
studenți: sportivi fruntași. Res
tul sinf lăsați în voia soartei. 
Așa se și explică de ce pînă a- 
cum în legătură cu viitoarele în
treceri ale Spartachiadei nu s-a 
făcut mai nimic. La fel s-a in- 
tîmplat și anul trecut. Pregăti
rile au fost amînate de pe o zi 
pe alta pînă ce întrecerile înce
puseră în întreaga țară. In ul
timele zile ale etapei I s-au 
organizat Și la noi cîteva între
ceri la șah și tenis de masă. în 
această perioadă în oraș, se des
fășoară și unele campionate uni
versitare. Asta face ca membrii 
consiliului colectivului sportiv, 
organizația U.T.M. să pună pe 
primul plan campionatele uni
versitare și să neglijeze desfă
șurarea întrecerilor Spartachia
dei de iarnă a tineretului. Ar tre
bui ca tovarășii aceștia să țină 
seama: studenții vor să parti
cipe la întreceri.

Prea 
puțin

Sîrbii
vorbește...

începutul — acum 20 de ani * Campion bal
canic la 22 de ani * Secretul succeselor * 6 puncte 
peste recordul mondial * 30 de cupe și CÎteva 

sute de plachete * 160 de recorduri

și a început să participe regulat. 
In curînd s-a descoperit că „noul" 
băiat are talent. Dar talentul sin
gur nu e suficient pentru a obține 
succese.

— Trebuie să muncești fiule, i-a 
6pus un bătrîn antrenor. Succesul 
necesită muncă dîrză de ani și ani 
de zile.

Și losif Sîrbu a muncit. „Dacă 
mă gîndcsc la anii care au trecut 
— spune losif Sîrbu, numai an
trenamente serioase, întreceri, 
greutăți și rezultate obținute mi 
se perindă prin minte". Nici re
zultatele n-au întîrziat însă. A în
ceput cu pistolul de viteză. In a- 
celași an a corectat recordul țării, 
vechi din 1938. Apoi, rînd pe rînd 
la alte probe. A început să par
ticipe la tot mai multe concursuri 
și de obicei ieșea învingător.

Am încercat odată să-i numă
răm toate recordurile țării stabi
lite pînă astăzi. N-am reușit. Am 
numărat pînă la 160 apoi ne-ain 
lăsat păgubași. Nici numărul ti
tlurilor de campion al țării, nici 
al concursurilor cîștigate n-am reu
și să-l stabilim cu exactitate: 50 
sau 70.

losif Sîrbu și-a amintit însă de 
primul concurs internațional pe 
care l-a cîștigat. Aceasta s-a întîm- 
plat în 1947 la Belgrad, losif Sîr
bu a cucerit primul loc la armă 
liberă, poziția culcat Ia Campio
natele Balcanice de tir. A fost pri
mul mare succes. De atunci au 
urmat alte zeci și zeci de con
cursuri și aproape tot atîtea suc
cese.

— Secretul acestora ? E simplu, 
obișnuiește să spună acum losif 
Sîrbu tinerilor : MUNCA.

In viața lui losif Sîrbu, anul 
1952 e marcat prin două mari 
evenimente: întîlnirea cu tră

gătorii sovietici și cucerirea meda
liei olimpice. Primul eveniment 
s-a petrecut în luna martie, la po
ligonul Tunari.

Sosise în țară pentru a se an
trena în comun cu trăgătorii noș
tri un lot de sportivi sovietici. 
Atunci l-a cunoscut și pe comso- 
molistul Anatoli Bogdanov. S-au 
împrietenit repede. (Erau și de 
aceeași vîrstă). Se antrenau, dis
cutau și. chiar au concurat împreu» 
nă. A învins Anatoli Bogdanov.

— Principalul e să-ți păstrezi 
calmul, i-a spus Anatoli după con
curs. Să ții minte că reprezinți 
țara, că oamenii au încredere în 
tine. Discuția a continuat. Noul 
prieten al sportivului i-a dat 
prețioase sfaturi tehnice, care 
aveau să-i fie mai tîrziu de mare 
folos. . Numai peste cîteva săptă
mîni, losif Sîrbu a obținut 386 
puncte Ia armă liberă, poziția în 
genunchi. Cu 6 puncte peste re
cordul mondial oficial.

Al doilea eveniment a avut loc 
la 29 iulie 1952. La Malmi, în 
apropiere de Helsinki, se desfășu
rau concursurile olimpice de tir la 
proba de armă liberă poziția cui. 
cat. O mare emoție domnea prin
tre spectatori ca și; printre edneu- 
renți. Și cu cît concursul se apro
pia de sfîrșit cu atît creșteau emo
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TASEL, a răs
foit cîteva hîrtii dintr-un dosar 
și convingîndu-se pe sine însuși 
că nu ne poate fi de mare ajutor, 
a încrucișat brațele.

— Poate tovarășii profesori 
de educație fizică vă pot spune 
mai multe lucruri...

— Intr-adevăr. Profesorul Con
stantin Amărăscu vorbindu-ne 
despre pregătirile ce se fac în 
vederea Spartachiadei de iarnă a 
tineretului, a ținut să ne amin
tească că în perioada desfășură
rii Spartachiadei de vară au ob
ținut rezultate frumoase în școală.

— In ceea ce privește pregă
tirile recente, acestea nu s-au 
putut face deoarece elevii au fost 
„in teze“ ne spune. Cu cîteva 
zile in urmă, la U.C.F.S. Craio
va noi, profesorii de educație fi
zică, am asistat la instructajul 
făcut în legătură cu noul regula, 
ment al ■ Spartachiadei de iarnă 

și de-abia de acum înainte ur
mează să luăm măsurile ce se 
Cuvin. In ceea ce privește baza 
materială avem o masă pentru 
tenis, 10 perechi de schiuri și tot 
atita echipament. Se mai găsesc 
și șahuri. (Elevi sînt insă la 
cursul mediu peste 520, iar La 
elementar circa 240).

Școala, după cîte am putut ob
serva, are un atelier de timplărie 
unde lucrează elevi și pionieri 
(in cadrul politehnizării jnvăță- 
mintului) și unde ar putea fi 
confecționate nu numai săniuțe 
ori schiuri ci și patine și șahuri. 
Poate că nici acum nu e prea 
tirziu să se facă acest lucru...

KLT » Vk

Angelica Rozeanu și Ma-< 
tei Gantner învingători 

la Copenhaga
COPENHAGA 9 (Agerpres). -- 

Jucătorii romîni de tenis de mată 
au obținut un frumos succes în 
turneul internațional de la Co
penhaga, cîștigînd ambele proba 
disputate. In finala probei de sim
plu bărbați. Matei Gantner 1-a în. 
trecut pe Tiberiu Harastosi cu 2—0 
(21 — 13, 21 — 18), după ce în semifi. 
nală învinsese pe suedezul Bjoern 
Mellstroem cu 2—1. Concur
sul feminin a fost cîștigat de An
gelica Rozeanu care a întîlnit în 
finală pe Ella Zeller și a cîștigat 
cu 2-1 (21-18, 17—21, 21-10). In 
semifinale Rozeanu a învins pe 
Golopența cu 2—0 și Zeller pe 
campioana daneză Christensen tot 
cu 2—0.

Dinamo Moscova — 
campioană unională 

Campionatul de fotbal al U.R.S.S. 
a luat sfîrșit odată cu disputarea 
ultimei restanțe : Torpedo Moscova 
— Lokomotiv Moscova. Meciul a 
avut loc la Tbilisi, unde timpul 
este călduros. Victoria a revenit e. 
chipei Lokomotiv cu scorul de 
2—1. Titlul de campioană a fost 
cucerit după cum se știe de echipa 
Dinamo Moscova care și-a încheiat 
mai de mult jocurile și a totalizat 
ț6 de puncte realizînd 16 victorii, 4 
jocuri egale și pierzînd numai 2. 
in prezent echipa Dinamo Moscova 
se află In turneu în America de 
Sud. Pe locul doi s-a clasat Tor
pedo Moscova, iar pe locul trei 
Spartak Moscova.

A retrogradat echipa Spartak 
Minsk și a promovat în prima cate, 
gorie Avangard Leningrad, ci ști. 
gătoarea meciurilor de baraj de la 
Tbilisi.

Turcia-Belgia 1 — 1
Intr-un meci internațional de 

fotbal disputat duminică la An
kara, echipele reprezentative ale 
Turciei și Belgiei au terminat la e- 
galitate 1—I după ce la pauză 
gazdele conduceau cu 1—0.

Performanțele 
patinatorilor chinezi

Cu prilejul unui concurs de pa. 
tinaj viteză desfășurat la Harbin 
vatinatorii chinezi s-au dovedit in 
real progres, stabilind o serie de 
performanțe valoroase printre care 
și cîteva recorduri republicane. 
Astfel, în proba de 1.500 m. Li 
Tai-cîun a parcurs aceasta dis
tanță în 2,29"3i'lD. In proba de 500 
•n rezervată femeilor Liu Cîun-îu 
a marcat timpul de 54"9/10 slabi, 
lind un nou record al țării.

SCURT
* Echipa de hochei pe gheață 

Meteor Budapesta întreprinde ac
tualmente un turneu în Franța. In 
primul meci al turneului hocheiș- 
tii maghiari au întîlnit echipa 
A.C.B. Billancourt care a cîștigat 
cu scorul de 11-4 (5-2, 4-1, 2-1). 
De remarcat că toate punctele 
echipei franceze au fost înscrise 
de profesioniștii canadieni anga
jați în acest sezon.

* In continuarea turneului pe 
care îl întreprinde în Anglia se
lecționata secundă de hochei pe 
gheață a orașului Moscova a în
vins echipa Paisley Pirates cu 
4-1 (1-0, 2-1, 1-0). Punctele echi
pei sovietice au fost înscrise de

Tihonov, Kiselev, Grebenikov și 
Fedosov.

★ Turneul internațional de te
nis de masă desfășurat la Hel
singborg a luat sfîrșit cu victoria 
jucătorului maghiar Sido care l-a 
învins în meciul final pe Andrea
dis cu 2-1.

★ In orașul Radom s-a disputat 
la 8 decembrie meciul de box din
tre selecționatele de tineret ale 
R.P. Polone și R. P. Ungare. Bo
xerii polonezi au repurtat victoria 
cu 12-10.

★ Echipa sovietică de fotbal 
Neftianik-Baku a jucat la 8 de
cembrie la Colombo cu selecționa
ta Ceylonului și a cîștigat cu 3-2.

țiile. Doi sportivi se distinseseră 
avînd fiecare același număr de 
puncte. Și asta s-a intîmplat pînă 
la ultimul cartuș tras. Amîndoi, 
losif Sîrbu și Boris Andreev, au 
realizat cîte 400 de puncte din tot 
atîtea posibile. Cine va cîștiga me
dalia olimpică de aur ? Comisia 
de organizare i-a acordat-o lui 
losif Sîrbu. Avea mai multe car
tușe trase în cel mai mic cerculeț 
negru, din centrul țintei.

Așa a devenit utemistul losif 
Sîrbu cel mai bun trăgător al pro
bei din lume, îndeplinindu-și vi
sul.

— Succesul nu era numai al 
meu, spune Sîrbu, ci al întregii 
noastre mișcări sportive.

Succesele lui losif Sîrbu au 
continuat an de an. Cele mai 
mari orașe ale Europei, ca 

și cele mai mici, au cunoscut suc
cesul trăgătorului romîn. La olim
piada de la Melbourne losif Sîr
bu a avut ghinion. A fost nevoit 
să se mulțumescă cu locul cinci 
la armă liberă poziția culcat 60 
de focuri. Cu cîtva timp inainte 
de concurs doctorul l-a sfătuit 
„prietenește" să facă o pauză. 
Ochiul drept era suferind. S-a re
vanșat însă anul acesta. A cîștigat 
absolut toate concursurile la care 
a participat, în țară ca și peste 
hotare. La 1 iunie în cadrul „Cu
pei măiestriei" losif Sîrbu cucere
ște primul loc la armă liberă trei 
poziții, cu 1178 puncte. Cu două 
puncte peste recordul mondial ofi
cial. La proba de armă liberă în 
picioare obține 387 puncte, cea 
mai bună performanță a anului și 
cu trei puncte peste recordul 
mondial. Cîștigă apoi concursurile 
internaționale din București, Kiev, 
Varșovia, Torino (Italia) aducînd 
un aport serios la cucerirea de 
către sportivii noștri a „Cupei ță. 
rilor latine".

Cea mai bună performanță 
a lumii la cele trei poziții urcă 
mereu : la 13 octombrie 1180 
puncte, la 25 octombrie 1957, 1182 
puncte! Noi cupe, plachete și me
dalii au umplut camerele aparta. 
mentului lui losif Sîrbu adăugîn- 
du-se celor peste 30 de cupe și 
cîteva sute de plachete și medalii 
obține de-a lungul anilor.

In urmă cu cîteva săptămîni 
pe adresa lui losif Sîrbu a 
sosit o scrisoare. Federația 

națională de tir a Indici l-a invi
tat pe losif Sîrbu să se antreneze

cîteva luni împreună cu trăgătorii 
indieni. A hotărît să accepte invi. 
tația. Peste cîteva săptămîni losif 
Sîrbu va porni pe urmele spătaru
lui Milescu străbătînd cele mai în
depărtate orașe ale Indiei, prie
tene.

— Planuri pentru anul care 
vine ? De fapt unul singur, ne 
spune maestrul emerit al sportului 
losif Sîrbu. Să cîștig campionatul 
mondial care se va desfășura la 
Moscova în august. E greu, bine 
înțeles. Totuși...

Succes !
AL. PINTEA

O amintire scumpă: campion olimpic
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