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D ecorărî

Muncitorii, Inginerii șl tehnicienii uzinelor „Tudor Vladimirescu“ din Capitală, produc în serie 
autobusul „T.V.I.“, auto-sanitare, auto-basculante, auto-stropitori, remorci basculante pentru agri
cultură. In fotografie: Una din liniile de fabricație a autobuselor. (Foto : AGERPRES) i

GRIJĂ 
pentru tinerii muncitori

Inchipuiți-vă un oraș-șantier, 
un oraș in care ritmul construcției 
obiectivelor industriale și al case
lor de locuit este din ce în ce mai 
intens. Așa ar putea să descrie un 
străin „vederea generală“ a ora
șului Ocna Mureșului din raio
nul Aiud.

Cum e și normal, acolo unde 
există întreprinderi noi, construc
ții, acolo sînt și mulți tineri. A- 
firmația nu este dezisă nici în 
cazul nostru. Ocna Mureșului îți 
apare, stînd mai mult acolo, cu- 
noscindu-i frămîntările, ca un o- 
raș al tinereții.

Ne-am pus întrebările: Cum 
muncesc tinerii ? Ce condiții de 
viață li s-au creat ? Cum păstrea
ză ei bunurile ce le-au fost puse 
la dispoziție?

„Ne mîndrtm cu ei“...
Așa au vorbit uțemiștii despre 

cîțiva tineri in cadrul conferinței 
orășenești U.T.M. Fie că lucrează 
la uzinele sodice, la salină, la în
treprinderea de fermentarea tutu
nului, la școala de maiștrj ori 
școala profesională, tineri cum 
sint Jugrestan Augustin, Emanoil 
Dan, Pelea lacob, Eleonora Călu- 
șeriu, Ana Anca, sînt mîndria or
ganizațiilor U.T.M.

Totuși unele conduceri de între
prinderi nu dau atenția cuvenită 
tineretului. Un exemplu: operatoa
rea chimistă Eugenia Sava, care 
a fost deseori evidențiată, pre
miată și stimulată pentru conștiin
ciozitatea ei. după aproape 3 ani 
de muncă asiduă, cu rezultate 
însemnate, a fost mutată de către 
conducerea uzinelor de produse 
sodice la... manipularea ascenso
rului. Vă mirați ? Și noi ne mi
răm.

tăți în acest sens, conferințe teh
nice, schimburi de experiență etc. 
In regiunea Cluj a existat în tre. 
cut o idee bună, o formă în 
să se organizeze calificarea, 
eventual s-ar putea reactiva : 
curile „Iubiți tehnica“.

Despre condițiile 
de viată>

Modul în care trăiesc tinerii, 
colectivul în care își petrec timpul 
liber, felul in care le e pregătită 
hrana — influențează în bună mă
sură și rezultatele muncii l 
orașul Ocna Mureșului există 
preocupare din partea 
cerilor de întreprinderi

care 
care 
cer-

lor. In

condu- 
pen-

Cum sint respectate 
drepturile lega'e și 

îndatoririle tineretului 
în întreprinderile din 

localitatea Ocna 
Mureșului

cazării tinerilor, 
lor majoritate nu 
S-au creat dormi- 
Dar aceasta nu.i

gore lani, pentru atitudinea lor 
necivilizată ? Nimeni nu s-a sin
chisit. La școala profesională o 
asemenea atitudine te surprinde 
de asemenea neplăcut, chiar la 
dormitoarele în care locuiesc fe
tele.

Comitetul orășenesc U.T.M. avea 
multe posibilități pentru remedie
rea situației. De pildă, el putea or
ganiza o brigadă formată din cei 
mai vrednici utemiști pentru a 
constata măsura în care se res
pectă drepturile legale ale tinere
tului și a vedea care este atitudi
nea tineretului față de bunurile 
obștești. Situația găsită ar fi fost 
discutată cu conducerile întreprin. 
derilor din oraș și, desigur, rezol
vată.

VASILE PURDEA 
secretar al Comitetului ra
ional U. T. M. Aiud

MIRCEA MUNTEANU 
corespondentul „Scînteii tinere

tului“ pentru regiunea Cluj

prim

Trebuie acordate condiții 
mai bune pentru 

calificarea tineretului
In ciuda dovezilor grăitoare ce 

le constituie tinerii fruntași, cali
ficați nu de mult, cum sînt Hege- 
dus Tibor, Vasile Lareș, lancu 
Martin și alții, care la cîteva luni 
de la obținerea diplomei de cali- 
fiecare au devenit inovatori sau 
raționalizatori, în întreprinderile 
orașului nu există nici un curs de 
minim tehnic. De ce neglijează 
>are conducerile întreprinderilor, 

și in aceeași măsură organizațiile 
U. T. M., comitetul orășenesc 
U.T.M. (secretar tov. Lazăr Ba- 
zil) continua ridicare a nivelului 
profesional al tinerilor?

Alături de cursurile de minim 
tehnic, există numeroase posibili-

tru asigurarea 
care în marea 
sint localnici, 
toare, cantine, 
suficient. In cămine nu s-au asi
gurat tinerilor condiții satisfăcă
toare. Și se mai miră conducerea 
uzinelor de produse sodice de ce 
fluctuația cadrelor în fabrică e 
atît de mare ? Tovarășii D. 
Hopîrtean (directorul uzinei so
dice) și I. Comșa (directorul în. 
treprinderii de fermentarea tutu
nului) au uitat că tineretului, care 
muncește cu avînt, trebuie să-i a- 
sigure condiții bune de viață.

Atiiudinea tinerilor fată 
de bunurile încredințate lor1

Am fi nedrepți arătînd că toată 
răspunderea pentru greutățile în 
cazarea tinerilor o poartă doar 
conducătorii întreprinderilor din 
oraș. Adesea tinerii nu răsplătesc 
prin comportarea lor atenția de 
care se bucură.

In cele patru dormitoare ale ti
nerilor de la uzinele sodice nu 
există comitete de cămin. Dormi
toarele nu sînt întreținute bine 
de locatari, adesea găsești res
turi de mîncare și țigări pe jos, 
aruncate în neorînduială. Unii 
tineri se culcă îmbrăcați pe cear
șafurile curate, murdărindu-le. 
Le-a atras cineva atenția tinerilor 
Pavel Docea, Ion Mitrea ori Gri-

In atenția participanților 
la concursul nostru de jocuri
Reamintim că stabilirea premiilor la concursul nostru 

de jocuri — etapa a III-a — se va face astăzi prin tra
gere la sorti.

Cei interesat! sînt invitați să participe astăzi la orele 13 
în sala „Flacăra" (corp. C parter) a Combinatului poli
grafic „Casa Scînteii".

■

școlărească

20 BANI Marți 7 ianuarie 1958 vacantă sint cele 
tabere. Te intere- 

ceea ce am orga-

.♦>4

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Prin decrete ale Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a 
R. P. Ronrine au fost deco
rați : cu prilejul împlinirii a 
70 de ani de la naștere, pen
tru merite deosebite în dome
niul didactic și științific, acad, 
prof. Simion Stoilov, cu „Or
dinul „Steaua Republicii Popu
lare Romîne“ clasa I-a ; și 
acad. prof. Eugen Bădărău cu 
Ordinul Muncii clasa I-a ; 
pentru merite deosebite în do
meniul istoriei ți criticii lite
rare, cu prilejul împlinirii a 
60 de ani de viață, acad. prof. 
Tudor Vianu, cu Ordinul Mun
cii clasa I-a; cu prilejul îm
plinirii a 55 de ani de la naște
re, pentru merite deosebite în 
activitatea de partid și 
tov. Alexandru Buican, 
dinul Muncii clasa I-a; 
lejul împlinirii a 50 
de la naștere pentru 
deosebite în muncă, 
colae Cioroiu, cu Ordinul Mun
cii clasa I-a; cu prilejul împli
nirii a 50 de ani de la naștere, 
pentru merite deosebite în do
meniul creației literare tov. 
Szabedi
Muncii clasa I-a; 
rite deosebite în 
hitecturii, arhitectul Petre An- 
tonescu, cu Ordinul Muncii 
clasa I-a; pentru merite în do
meniul creației literare cu pri
lejul împlinirii a 70 de ani de 
viață scriitorii Constantin Ignă- 
tescu și Franjo Zoltan, cu Or
dinul Muncii clasa IlI-a; pen
tru merite în domeniul crea
ției literare, cu prilejul împli
nirii a 60 de ani de viață, scri
itorul Cisek JValter Oscar, cu 
Ordinul Muncii clasa III-a.

stat 
Or-

de
cu
cu pri
de —: 
merite 

tov. Ni-

ani

Laszlo, cu Ordinul 
pentru me- 

domeniul ar-

4 PAGINI

O discuție despre vacanța de 
iarnă a pionierilor este intere, 
sântă. Am ales drept interlocu. 
tor pe tovarășa Eugenia Ale
xandru, secretar al Comitetului 
regional U.T.M. Timișoara.

— Tocmai fiindcă iarna este 
anotimpul atit de mult aștep
tat de pionieri șt școlari, acti
vitatea pe care noi o organizăm 
cu ei in vacanță se petrece in 
afara celor patru pereți ai cla
sei sau ai școlii. Cele mai gus. 
tate zile de 
petrecute in 
sează poate 
nizat noi ?

— Exact.
— Avem o tabără cu 150 de 

pionieri din mediul sătesc, ta. 
bară organizată in orașul Ti
mișoara cu scopul de a da po
sibilitate acestora să viziteze 
școli și laboratoare, să vadă 
spectacole, să fie oaspeți tn In-

In întreaga tară se desfășoară

lateMse pregătiri 
în vederea alegerilor de deputati
pentru sfaturile populare

BUCUREȘTI
In Capitală se fac intense pre

gătiri în vederea alegerilor de de- 
putați pentru sfaturile populare 
care vor avea loc la 2 martie a.c.

în adunări ale oamenilor mun
cii din întreprinderi și instituții 
au fost desemnați membrii comi
siilor electorale ale orașului Bucu
rești, ale celor 8 raioane, precum 
și ale comunelor subordonate.

Tot în cadrul unor adunări, 
oamenii muncii din Capitală de
semnează ca membrii ai comisiilor 
electorale de circumscripții frun
tași în producție, inovatori, acti
viști etc.

în același timp comitetul execu
tiv al Sfatului Popular al Capita
lei a luat măsuri în vederea întoc
mirii listelor de alegători astfel 
ca de la data de 25 ianuarie să 
poată să înceapă consultarea lor 
de către cetățeni.

Datorită faptului că orașul Bucu
rești a crescut atît ca suprafață 
prin construirea de noi cartiere și 
străzi, cit și ca număr de popu
lație, numărul circumscripțiilor o- 
rășenești a sporit cu 17, iar al ce
lor raionale cu 16, față de anul 
1956. Pentru cunoașterea noilor 
delimitări ale circumscripțiilor e-

lectorale din orașul București s-au 
luat măsuri pentru publicarea 
din vreme a delimitărilor respec
tive.

ORADEA
In mai multe întreprinderi 

instituții orădene au avut loc 
aceste zile adunări ale oamenilor 
muncii, în cadrul cărora au fost 
propuși membri ai comisiei elec
torale regionale și orășenești. în 
cele peste 80 de adunări populare 
pentru desemnarea membrilor co
misiei electorale raionale din ca
drul regiunii au participat peste 
11.000 oameni ai muncii romîni, 
maghiari și de alte naționalități.

în seara zilei de 6 ianuarie a 
avut loc la Sfatul popular regio
nal Oradea ședința de constituire 
a comisiei electorale regionale, din 
care fac parte 11 persoane. Ca pre
ședinte al acestei comisii a fost

?> 
în

ales Ioan Iațcov, iar ca secretar 
tov. Oprea Romul, prim procuror 
al tribunalului regional.

Tot în cursul aceleiași zile, au 
avut loc ședințe de constituire a 
comisiilor electorale raionale în 
toate cele 11 raioane ale regiunii.

CLUJ
In orașele și comunele din re

giunea Cluj continuă să aibă loc 
adunări pentru constituirea consi
liilor raionale și orășenești ale 
F.D.P., ale birourilor comunale 
F.D.P. și ale comisiilor electorale, 
în regiune au fost stabilite și de
limitate circumscripțiile electorale 
și secțiile de votare și a inceput 
înscrierea alegătorilor în listele de 
alegători, in raionul Sărmaș 
fost înscriși pe listă 
alegători, in raionul 
alegători, țar in 
20.000 alegători.

au
peste 42.000 
Aiud 26.440 
orașul Cluj

treprinderl șl, in sfirșii, să cu.. 
noască cit de cit viața orașului. < 
100 de elevi din școlile medii1 
au mers tn tabăra de la Orșo- '' 
va, 50 in tabăra de schi de pe ș 
muntele Mic. Asemenea tabere ♦ 
sînt mai multe. Ele au fost or.ț 
ganizate și pe plan raional sau* 
orășenesc.

— Alte acțiuni ? I
— Da, sint mal multe. De t 

pildă, carnavalul școlilor me- I 
dii la Timișoara și Arad, car-Z 
navalul pionierilor la Timișoara l 
(la care participă și copii din*  
orașele și raioanele regiunii). f 
carnavalul pionierilor fruntașii 
la casa de cultură din Reșița. I 
Apoi orășelele copiilor cu pro-l 
grame culturale zilnice, cu fan. ♦ 
tezie, surprize, bucurii la Ti- J 
mișoa'a. Arad și Reșița. In a-T 
cest timp, se fac excursii la I 
muntele Mic, Semenic, Căsoaia. I 
organizate cu elevii școlilor ș 
medii. Sint organizate vizite in ♦ 
întreprinderi, o parte din pio-[ 
nierii raionului Reșița vor vi-T 
zita Combinatul Metalurgic Re-l 
șița. *

Cind voiam să

CONSTANTIN
Corespondentul 

tineretului“
regiunea Timișoara

(Continuare în pag. 2-a)

tnchid car.

BUCUR 
„Scinteli 
pentru

ÎN SA TUL
Marelui
Se spune că de mult, tare de 

mult, cînd in Dobrogea stăpînea 
împărăția turcească, pașa de la 
Babadag obișnuia să facă dese că
lătorii la Kiustenge, adică Con
stanța de azi. Drumul fiind lung 
și obositor, trecînd peste văi și 
coclauri, pașa obișnuia să po
posească la o răscruce de drumuri, 
acolo unde se afla stîna unui mo
can romin pe nume Alisandru. 
Mocanul fiind voinic și zdravăn și 
purtindu-se cu mîndrie și demni
tate față de stăpinire pașa l-a nu
mit „Cogea Aii“, ceea ce însem
nează pe turcește Marele Aii. Mai 
tîrziu, cînd aci s-au stabilit și alte 
familii de romîni, turci și tătari, 
numele satului a rămas Cogeali.

Am pornit de curînd pe drumul 
de întoarcere al pașei și am po
posit la vechiul sat Cogeali, care 
se numește azi Valea Neagră. Să 
cauți urmele strămoșului și înte
meietorului satului e cel puțin 
o utopie. El a trăit in vremi atit 
de îndepărtate ; iar Valea Neagră 
e de nerecunoscut de la an la an.

Poate că cel mai bun exemplu 
în acest sens e faptul că numai in 
cifiva ani s-au construit aci peste 
două sute de case noi, dintre care 
o sută anul trecut.

Pe dealul lui Vlaicu, unde in 
timpul războiului se aflau doar 
trei case care au fost dărîmate in
tr-o noapte de o bombă se află 
azi un adevărat cartier de case 
noi. El e mindria satului și pre
ședintele sfatului obișnuiește ade
sea să-i aducă pe .musafiri“ pe uli
țele acestea pentru a ie arăta ce-

lor neîncrezători că nu-i stă în ca
racter să se laude.

Comparații se pot face totuși și 
diferențele sînt elocvente. Nogaii, 
tătari din sat, care au trăit altă 
dată în cea mai cruntă mizerie, 
și-au făcut și ei case noi. 
făcut alături de bordeiele 
pe care nu le-au dărîmat, 
parcă înadins să dea subiecte 
porterilor fotografi care vin 
pe aci.

Am intrat în cîteva case ale 
goilor și mărturisesc că 
„slăvitul pașă1' " ~ _
nuit cu cel mai grozav lux de la 
curtea sa, dacă ar mai poposi în 
Cogeali și ar trage la casele fra
ților Curtnazar, s-ar simți ca în 
palatele lui. Casele sînt mari, zu
grăvite pe dinafară în cele 
mai frumoase culori. Înăuntru se 
află o tindă, dormitorul — care 
se numește iatac odasî — și o ca
meră pentru oaspeți, care e atît de 
primitoare incit ai impresia că le 
afli într-un peisaj meditera
nean. Flori, flori cusute cu 
mătase, cu lînă și borangic, 
pe covoarele de pe jos, cu 
iasticuri, adică pe perne, pe 
așternuturile de pe geaulicuri, 
ceea ce înseamnă canapelele 
pe care stau oaspeții. După 
însăși destinația încăperilor se 
vede cît de ospitalieri sînt 
nogaii.

Fetele de măritat au sadicuri

;. Și le-au 
vechi 
voind

re
des

no-
însuși 

din Babadag, obiș-

La Palatul Pionierilor din Capitală

( A gerpreș)

Carnavalul e în toi

(lăzi de zestre) pline cu lucruri 
trebuincioase unei căsnicii. Cei 
trei frați Curtnazar : Omurzac, 
Omurbec și Emirsali, pe care i-am 
vizitat, s-au născut toți intr-un 
bordei care se vede și acum. As
tăzi fiecare din ei e colectivist și 
are o astfel de casă nouă, prilej 
de bucurie și fericire pentru 
mama lor, Chianie.

Și dacă ar fi numai acestea
schimbările prin care a trecut sa
tul Marelui Aii ! Valea Neagră e 
de patru ani electrificată. E lu
mină pe ulițe, lumină in casele 
oamenilor. Jumătate din locuitorii 
satului (sint 400 de familii) au 
aparate de radio, iar Maria Tă- 
nașe, 
rețu

Ioana Radu și Maria Lată- 
sînt tot atît de cunoscute ce-

GEORGE M1HAESCU

Lașitatea
si

TINEREȚE-EDUCAȚIE-R A S P U N D E R i

(Foto: E. CSIKOS)Iată noul spital M a intrat de curînd in funcțiune la Hunedoara

9pornesc demeschinăria
ia o educație egoista

Uneori, în orașul nostru, sîntem spectatorii 
unor scene deosebite, care ne pun pe gînduri. 
Inchipuiți-vă un grup de băieți mari, de 14-15 
ani, bine dezvoltați, jucîndu-se într-o seară de 
iarnă pe stradă în mod stupid, cu un obiect de 
metal drept minge. La un moment dat, „min
gea“ se proiectează, desigur din întîmplare, în 
capul unei bătrine care uluită, alunecă și cade. 
Tinerii se amuză, privesc efectul neașteptat și 
nu simt nevoia să ajute pe ceea ce suferă din 
pricina lor și nu se poate ridica ușor din cauza 
vîrstei. Descoperiți de trecători, întrevăzînd pe
ricolul unei pedepse, se folosesc de fugă, eschi- 
vîndu-se oricărei răspunderi. Huliganism, cruzi
me, lașitate, îmbinate.

Intr-o clasă a IX-a, doi vechi prieteni, co
legi de bancă. Unul are ideea unei farse ; să 
sustragă caietul de teme al celuilalt. Chiar în 
acea zi profesorul controlează caietele și notea
ză rău pe cel găsit fără teme și care, desnă- 
dăjduit, susține că totuși le-a efectuat. Adevă
ratul vinovat nu suflă un cuvînt. Lașitate, mes
chinărie, sub masca așa-zisei prietenii.

O familie cu atmosfera cenușie a unei auste
rități excesive. Tatăl satrap face să tremure lu
cruri și oameni, dar mai ales proprii săi copii. 
Rezultatele zilnice școlare sînt obiectul unor ra
poarte exacte, reproduse după un program bane

Din ciclul
„DEMNITATEA TINEREȚII14 ,

stabilit, au 
seară poate _ . __
punct mai mic. Pentru un patru, spectacolul 
promis săptămînal, plimbare etc. dispar de la 
sine. Uneori copiii știu că urmează chiar o co
recție corporală bine cunoscută. Tinerele vlăs
tare sînt ființe plastice, adaptative. Soluția uni
că pentru a rezolva vicisitudinile unei vieți mo- 
horite, pentru a avea din cînd în cînd o oază 
de lumină, este minciuna, ascunderea realității. 
Frica de urmări împinge la tertipuri de tot fe
lul și conduita lașă capătă valoare de panaceu 
universal.

Intr-un colț verde, copiii se joacă „de-a lup
ta". In mod inevitabil cad și răniți pe cîmpul 
de luptă, ba chiar odată unul grav. Țipetele ce
lui atins împrăștie curajoșii adversari, lăsînd 
fără „ajutor sanitar“ victima. Cei mari ajung la 
fața locului, ridică micul rănit și vor să sta
bilească vinovatul. El nu poate fi descoperit 
căci secretul „militar" se păstrează cu strășnicie. 
Interesant este că însoțitorii lor mai mari consi
deră aceasta un fapt obișnuit. Desigur, multă 
nevinovăție, întîmplare, dar și un dram de la
șitate.

Un ----- 
milii 
mînt 
ciul". Are țepi la tot pasul, dar numai pentru 
o categorie de întîmplări, și anume cele 
legate de propria persoană și mai ales de 
întregul cortegiu de lucruri miei care fac lu
meț unică a izolatului nostru. In analele gru-

consecințe 
fi anulată

imediate. Mîncarea de 
pentru o notă cu un

tînăr de 21 de ani, fiu unic al unei fa- 
studiază într-o instituție de învăță- 
superior. Colegii l-au poreclit „Ari-

pel, combativitatea Ariciului s-a manifestat la 
gradul cel mai înalt atunci cînd i-a dispărut 
unul din sandviciurile puse cu grijă de mămi- 
țica. De asemenea, spiritul critic față de atitu
dinea colegilor a apărut numai atunci cînd una 
din penițele împrumutate, dar desigur o peniță 
bună și nouă, nu s-a întors chiar la timpul 
promis în penarul său. In rest, problemele anu
lui, grupei, aspectele vieții sociale nu-1 ating și 
nu scot țepile sale. Un meschin în toată pu
terea cuvîntului.

Fapte mărunte, zilnice, sau istorioare închise 
ce se pot înmulți la nesfîrșit, vădesc trăsături 
de lașitate și meschinărie de Ia vîrste fragede 
pînă la adolescență și tinerețe. Desigur, fapte 
excepționale care solicită evidențierea lor mai 
pregnantă ne pot duce la concluzia că și a- 
tunci vom avea de-a face cu trădători, lași, oa
meni periculoși colectivului din care fac parte, 
dacă pînă acum sînt numai periculoși m cului 
cerc familiar, prietenilor, tovarășilor de joacă 
sau de studii. Se știe că nici unul dintre aceș
tia nu s-a născut cu conduitele amintite. Caro 
este deci izvorul lor ?

In majoritatea cazurilor expuse, aceste con
duite reflectă foarte clar un întreg complex de

TAMARA DOBRIN 
lector universitar 

București
(Continuare In pag. 2-a)



VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

Din experiența comitetului 
nostru orășenesc 

de subordonare raională

FILMELEilfîliimi
Un om obișnuit

Hotăririle C.C. al U.T.M. cu 
privire la lărgirea atribuțiunilor 
comitetului orășenesc de subor
donare raională au adus o im- 
îmbunătă{ire simțitoare și în 
munca comitetului orășenesc 
ll.T.M. Sighișoara. Trebuie să re
cunoaștem că pînă la această ho- 
tărire activitatea comitetului oră
șenesc îmbrăca, în majoritatea 
cazurilor, un aspect pur formal, 
membrii săi figurină doar cu 
numele în activitatea noastră de 
zi cu zi.

Dar să intrăm mai bine in su
biect, răspunzind la întrebarea 
pusă : Care sînt atribuțiunile și 
cum muncește comitetul orășe
nesc de subordonare raională Si
ghișoara ?

In legătură cu acest lucru ași 
vrea să precizez doar citeva che
stiuni, după părerea mea deose
bit de importante. Este vorba in 
primul rînd de dreptul pe care 
îl are biroul comitetului orășe
nesc de a confirma pe noii mem
bri primiți în U.T.M., de a con
firma comitetele organizațiilor de 
bază nou alese, de a da recoman
dări celor care vor să devină 
candidați de partid și în general 
de a îndruma activitatea tuturor 
organizațiilor de bază din raza 
sa de activitate. Cum rezolvă în 
mod practic comitetul nostru oră
șenesc aceste sarcini de mare 
răspundere ?

In afară de secretarul comi
tetului orășenesc, restul membri
lor comitetului sînt tovarăși care 
lucrează în producție.

In articolul de față cred că are 
mai puțină importanță modul 
cum au fost instruiți membrii bi
roului și comitetului orășenesc. 
De aceea voi da o mai mare a- 
tenție felului în care este orga
nizată munca biroului orășenesc.

Săptăminal miercurea, noi ne 
în'îlnim într-o ședință ordinară 
în care, de regulă confirmăm 
membrii noi primiți în U.T.M. și 
eliberăm recomandări celor care 
cer și merită să devină candidați 
de partid. In afară de acestea, 
periodic, noi analizăm în șe
dințe conform unui grafic di
na.nte stabilit, diferite probleme 
ale muncii noastre. Pînă acum 
am analizat problemele organi
zării „Spartachiadei de iarnă a 
tineretului“, munca unor organi
zații de bază etc. Ași vrea insă 
să dau citeva exemple. Cu prile
jul pregătirii deschiderii noului 
an de invățămint politic al 
U.T.M. am analizat modul cum 
a decurs învățămîntul politic în 
anul trecut. învățămintele care 
trebuie desprinse din acea pe
rioadă și am luat măsuri cores
punzătoare pentru acest an. S-au 
discutat posibilitățile fiecărei or
ganizații de bază în ce privește

organizarea învățămîntului poli
tic, selecționarea propagandiști
lor, mărirea cercurilor politice 
cu limba de predare germană și 
maghiară, de asemenea atragerea 
în aceste cercuri politice a unui 
însemnat număr de tineri neute- 
miști.

Dată fiind componența biroului 
comitetului orășenesc se cer 
și metode de muncă mai deo
sebite. Trebuie să existe din 
partea mea, ca singur activist 
salariat al comitetului orășenesc, 
un ajutor mai eficace dat fiecărui 
membru al comitetului în parie.

Datorită faptului că timpul li
ber al celorlalți tovarăși e li
mitat din cauza muncii lor in 
producție, din partea secretaru
lui se cere o muncă mai atentă, 
mai operativă, mai concretă. In 
acest sens am să dau Iarăși un 
exemplu. Tovarășului Radu Nico- 
lae, turnător la întreprinderile 
economice și responsabil cu mun
ca cultural-sportivă în birou i-a 
revenit sarcina să formeze un 
colectiv mai larg în vederea mo
bilizării fetelor la prima Sparta- 
chladă a fetelor inițiată de noi. 
Cu toată bunăvoința sa, timpul 
nu i-a permis ca la termenul fixat 
acest colectiv să fie format. Con. 
trolind îndeaproape îndeplinirea 
acestei sarcini am putut totuși in
terveni la timp ajutîndu-l con
cret la realizarea ei. Tovarășul 
Radu a putut în felul acesta să-ți 
îndeplinească mai departe sarci
na de organizare a Spartachiadei 
de iarnă a fetelor și să obțină 
rezultate apreciate în întreaga 
regiune.

Există desigur la unii membrii 
ai biroului și greutăți obiective 
în îndeplinirea sarcinilor. Tov.
Kelner Iosif, responsabil cu
producția și calificarea în
comitet, este deseori plecat
din localitate. In acest caz,
pentru a nu stagna activitatea în 
domeniul de care răspunde am 
procedat la alcătuirea unui larg 
colectiv de activiști extrabugetari 
care să-1 ajute tn muncă. Putem 
da exemplu in această privință 
pe tovarășul Cristea Nicolae, care 
a avut sarcina să se ocupe de 
extinderea inițiativelor tinerilor de 
la „Progresul“-Brăila și „Tudor 
Vladimirescu“-București intr-un 
număr de organizații de bază, 
sarcină pe care a dus-o la înde
plinire. l-a fost încredințată de 
asemenea organizarea concursu- 
lui-ghicitoare „Cine știe — 
cîștigă 1“, pe tema Revoluției 
din Octombrie care s-a bu
curat de un succes deosebit la 
întreprinderea „Nicovala“. Un alt 
activist extrabugetar. Gornic Gri- 
gore, a avut sarcina reorganizării 
brigăzilor de bună deservire din

In satul
Marelui AII

(Urmare din pag. l-a)

lor din Valea Neagră ca fi orașe- 
nilor.

tn sat există două școli, una 
de 7 ani în limba romînă, care 
a fost mărită anul trecut cu încă 
o clasă, fi alta în limba tătară. 
Din cind în cînd în sat poposește 
caravana cinematografică și rulea
ză filme. Spuneam că Cogeali se 
numește azi Valea Neagră. Nu știu 
de ce i s-o fi spus astfel, dar 
fapt este că satul este așezat de-a 
lungul unei văi. Pe această vale 
a fost săpată cîndva o fîntînă cu 
un diametru destul de mare care 
să poată alimenta întreg satul. Era 
altă, dată un fapt obișnuit să-i 
vezi pe cei care locuiau pe dealul 
dinspre apus cărînd apă cu saca
lele trase de măgăruși, de la Fin- 
tina cea Mare. In zilele de vară, 
cînd bărbații ți tinerii plecau la 
cîmp, treaba aceasta o făceau fe
meile care se speteau cu cobilițele 
de apă în spate ureînd dealul. 
Mar ia Leșanu și nevasta lui Buciu 
îți mai amintesc de vremurile ace
lea. De doi ani însă apa le vine 
singură în curte prin țevile cana
lizărilor, iar gospodinele nu fac 
altceva decît să deschidă robinetul.

★
La Valea Neagră am auzit o le

gendă. Fie că e adevărată, fie că 
a fost născocită de imaginația bo
gată a acestor oameni, mi s-a pă
rut deosebit de semnificativă. Se 
spune că tot de mult, tare de 
mult, în orice caz după ce Aii cel 
Mare intemeiase satul și se așeza
seră aci cele trei seminții : ro- 
mini, turci și tătari, a pus stăpî- 
nire pe sat un bei. Era stăpin 
peste tot. Pământul era al lui și 
cine voia să muncească trebuia să 
muncească pentru bei. Se mai afla 
in Cogeali un turc sărac, pe nume 
Naim, atît de sărac îneît nu avea 
decît brațele lui, un cal bătrîn și 
prăpădit și șapte copii, din care 
nici unul nu era bun de muncă, 
ci doar de mîncare. Dar din ce 
primea pentru muncă de la bei 
nu-i putea ține. într-o noapte vi
sează Naim că-i bate în geam o 
pasăre frumoasă, tare frumoasă și-i 
spune : „Scoală Naim, înhamă ca- 
Iul la plugul de lemn pe care-l ai 
moștenire de la tatăl tău și taie 
brazdă pe Dealul cel Mare". Tur
cul se trezește buimăcit, se îngro
zește de ceeace-i spusese pasărea 
în vis, pentru că pământul de pe 
Dealul cel Mare era al beiului, 

ib dar la gîndul că poate aceasta 
este porunca lui Alah, pune calul 
la plug ți urcă să-și taie o fîșie 
de pământ. Pământul însă era tare, 
înțelenit, pentru că beiul il fo

losea doar ca pășune pentru tur
mele lui, astfel că gloaba de cal 
n-a putut să tragă plugul. Atunci 
omul s-a înhămat alături de cal și 
au pornit amândoi în susul dealu
lui. Abia spre ziuă au reușit să 
ajungă în creastă. Și cum se lumi
nase de-abinelea, beiul l-a văzut, 
a încălecat pe cal și a venit în
tr-o fugă. 0 bufnitură de pistol și 
au rămas pe veci acolo și Naim 
și calul. De atunci în fiecare an 
oamenii au venit să pună cîte o 
mină de pământ pe locul unde a 
murit cel care rîvnise să aibe pă- 
mint. S-a ivit astfel cu vremea o 
movilă care se cheamă „Movila 
închinată“.

De jur împrejurul ei se află as
tăzi ogoarele gospodăriei colective. 
Ogoarele imense pe care se cul
tivă grâu, porumb și alte cereale. 
Ogoare pe care urmașii eroului de 
legendă muncesc fără teama de 
bei și moșieri.

De multă vreme nu mai urcă 
nimeni pe „Movila închinată“ să 
pună mina de țarină, dar poate 
că cel mai bun prinos de recu
noștință pentru cel care a căzut 
acolo e faptul că Ion Caraghete, 
colectivist, a dus anul trecut acasă 
un vagon de cereale, tn toamna a- 
ceasta și-a făcut socotelile și e de 
părere că a ieșit și mai bine. Și 
în socotelile lui văd parcă și o 
răzbunare a lui Naim.

cadrul organizațiilor de bază 
O.C.L. mixt. Ajutat și controlat 
îndeaproape, el nu numai că și-a 
îndeplinit sarcina, dar a organizat 
in p.us încă șase brigăzi de buna 
deservire.

De obicei în ședințele co
mitetului orășenesc noi ana- 
lizăm modul în care au fost 
îndeplinite sarcinile prevăzute 
în planul de muncă trimes, 
trial întocmit pe baza hotăririlor 
luate de conferința orășenească, 
în cadrul acestor ședințe, marea 
majoritate a membrilor comitetu
lui primesc sarcina de a răspunde 
de îndeplinirea unor sarcini mai 
urgente și mai dificile, specificin- 
du-se in procesui-verbal al șe
dinței și termenul îndeplinirii lor.

Atît conferința orășenească, cit 
și plenarele comitetului orășenesc, 
au subliniat necesitatea intensi
ficării muncii din partea biroului 
comitetului orășenesc in vederea 
creșterii rîndurilor U.T.M. Dis- 
cutind in birou această problemă 
pe baza unei situații statistice 
precise luate de la comitetul ra
ional U.T.M. — sectorul de evi
dență — noi am putut să ne dăm 
seama în mod real de posibilită
țile fiecărei organizații de bază 
în parte. Am constatat că avem 
organizații de bază ca „23 Au
gust“, cooperativa „Tîrnava“, 
„Nicovala“ etc. unde sînt nenu- 
mărați tineri buni care pot 
deveni membri ai organiza- 
zației și de care nu se o- 
cupă nimeni. Activitatea ace
stor organizații a fost analizată 
într-o ședință a biroului. Am 
constatat atunci că tinerii nu sint 
atrași de organizațiile U.T.M. 
datorită muncii neinteresante, ne
atractive, bătrînești desfășurată 
de unele din ele.

Era normal ca noi să ne ocu
păm tocmai de îndrumarea comi
tetelor oganizațiilor de bază res
pective pentru a le ajuta să or
ganizeze o activitate vie, intere
santă. Și astfel, la „Nicovala“ s-a 
trecut la atragerea utemiștilor 
spre învățămîntul politic, mai a- 
les în cercul de studiere și cu
noașterea bogățiilor și frumuseți
lor patriei. La reuniunile tovără
șești organizate la clubul fabricii, 
comitetul U.T.M. a invitat un 
număr și mai mare de neute- 
miști ajutindu-i in felul acesta 
să-și organizeze plăcut și instruc
tiv timpul liber. Exemplele pot 
continua. Cert este că intr-un 
timp foarte scurt la biroul comi
tetului orășenesc au și început 
să vină spre a fi confirmați un 
număr din ce în ce mai mare de 
utemiști noi primiți în aceste or
ganizații de bază.

în încheiere vreau să subliniez 
faptul că in munca sa comitetul 
orășenesc, ținînd seama de noile 
atribuții ce-i revin — are poslbi- 
tăți nebănuit mai mari de a deter
mina în mod concret ridicarea 
muncii fiecăreia din organizațiile 
U.T.M. pe o treaptă superioară, 
mai apropiată de cerințele și ne
voile actuale ale tineretului. Pen
tru aceasta insă trebuie realizată 
o condiție esențială: antrenarea in 
activitatea concretă de fiecare zi 
a tuturor membrilor comitetului 1

VIOREL M0Ș01U 
secretar al Comitetului orășe

nesc U.T.M. Sighișoara

Erupția - PATRIA. BUCUREȘ. 
TI, ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOA
RE, LIBERTĂȚII ; Epave - RE
PUBLICA, LUMINA, AL. POPOV ; 
Taifun la Nagasaki — MAGHERU, 
I. C. FRIMU ; Cinematograful de 
altă dată - V. ALECSANDRI, E- 
LENA PAVEL, GH. DOJA ; Frate 
și soră, oomplectare Fetița minci
noasă — CENTRAL ; O zînă ca-n 
povești, complectare Balonul roșu
- VICTORIA, MAXIM GORKI ; 
Povestea primei iubiri — DOINA, 
VASILE ROAITA ; Un program de 
desene animate — TIMPURI NOI; 
Simfonia Lenigradulul — TINERE. 
TULUI, ARTA. POPULAR, 1 MAI; 
Gervaise — GRIVIȚA ; Ctntecele 
Parisului — COȘBUC ; Don Qui- 
Jotte - CULTURAL; Camelia - 
UNIREA ; Dacă nu e una, e alta— 
C. DAVID, ILIE PINTILIE ; Două 
lozuri — ALEX. SAHIA ; S-a în- 
tîmplat la Belgrad — FLACARA ; 
Mazurka dragostei — MUNCA ; 
Cicatricea - MIORIȚA; Străbătînd 
Parisul — MOȘILOR ; Ștrengărită
- 23 AUGUST. OLGA BANCIC ; 
Poetul - DONCA SIMO ; Prolo
gul - M. EMINESCU ; Intîlnlre la 
bal — VOLGA, ALIANȚA ; Lumea 
tăcerii — N. BALCESCU ; Impo. 
triva tuturor — BOLESLAW BIE. 
RUT; Godzilla - AUREL VLAI- 
CU.

O reușită transpunere pe ecran 
apreciatei piese a lui Leonida

Leonov — „Un om obișnuit“. Cine 
este acest om obișnuit ? Nu este 
altul decît Svekolkin (P. Kons- 
tantinov) vechi prieten al cele
brului cântăreț de operă Ladighin 
(V. Merkuriev), căruia îi vine in 
ospeție. Pentru a nu se face de 
ris cu prietenia unui „om de 
rînd“, Ladighin îi cere lui Sve
kolkin să se dea drept o mare 
personalitate. Adevărul este că 
Svekolkin este o personalitate de 
seamă dar in primul rînd prin 
calitățile sale sufletești și apoi 
prin funcția ce o ocupă în lumea 
științifică. Așa se face că el reu
șește să dejoace manevrele mes
chinei mătuși Konstanția — per
sonaj ce repugnă prin josnicia ca
racterului său.

Sub direcția artistică a lui Mi- 
hail Romrn, realizatorii filmului 
au valorificat cu multă pricepere 
situațiile dramatice ale piesei și 
în special punctul ei nodal — ex
plicația dintre Konstanția și fiica 
ei — Kira cu tînărul savant Ale- 
xei. Avind impresia ci Alexei va 
pierde un important premiu în 
bani pe care-l obținuse pentru 
succese în cercetări biologice, Kon
stanția o îndeamnă pe Kira să-l 
părăsească. Datorită intervenției 
lui Svekolkin, se află că Alexei 
rămîne în posesia premiului iar 
Konstanția se face de rîs prin 
înscenările-i caraghioase. O mare 
calitate are filmul în veridicita
tea caracterelor ; fiecare personaj 
este bine conturat : Ladighin este 
îngîmfat și hazliu dar cinstit, to
tuși Kira se lasă — datorită slăbi
ciunii ei de voință — purtată de 
intrigile mamei ei, Anușka este 
pură, naivă și de o mare frumu
sețe sufletească. „Un om obișnuit“ 
demonstrează convingător victoria 
in societatea sovietică a principii
lor moralei socialiste asupra ră
mășițelor vechilor concepții îna
poiate.

Cinematograful
de alta dată

Neoriginal în aparență — filme 
care să evoce începuturile cinema
tografiei au mai existat — „Ci
nematograful de altă dată“ are o 
menire aparte care iese la iveală 
la o analiză mai atentă. „Cinema
tograful de altădată“ nu este de
cît o pledoarie, prin reducere la

O scenă din filmul „Un om obișnuit“
peri de ridicol poveștile nevero
simile cu vampe și cuceritori de 
duzină, cerînd întoarcerea la ade
vărul vieții, la arta pe care o re
clamă marile mase. Interesant de 
remarcat că în această apărare 
ofensivă a filmului progresist ita
lian joacă cu o vervă și un umor 
de bună calitate Lea Padovani, 
ale cărei creații in filmele pline 
de conținut social „Casa mult vi
sată“ și „Roma orele 11“ nu le 
vom uita niciodată. Filmul este 
o reușită de preț a genului satiric 
grotesc aplicat fără menajamente 
propriei arte.

absurd, împotriva artei rupte de 
viață, lipsite de naturalețe la care 
recurg unii producători în zilele 
noastre după cum o făceau și în 
urmă cu vreo cinci zeci de ani, 
pentru un film animat de idei 
progresiste, inspirat din realitatea 
imediată cum e de pildă, curentul 
neo-realist italian. O însăilare de 
mici episoade melodramatice de 
tipul preistoriei artei mute, în
cadrate într-o intrigă premeditat 
simplistă (în genul René Clair 
dar cu mai puțină fantezie ți 
spumozitate) are darul de a aco-

Festivitatea inmînării 
unor ordine și medalii

Duminică dimineața a avut loc 
la Sfatul Popular al Capitalei 
festivitatea inmînării de ordine și 
medalii conferite de Prezidiul Ma
rii Adunări Naționale cu prilejul 
celei de-a 10-a aniversări a Re
publicii Populare Romîne unor 
activiști de partid și de stat, 
muncitori, militari, tehnicieni, in
gineri, învățători, profesori, oa
meni de știință și artă din Ca
pitală pentru merite deosebite în 
îndeplinirea sarcinilor, pentru 
activitatea deosebită depusă pe tă- 
rimul construcției de stat, econo
mice, sociale, culturale și ob
ștești.

După ce a înmînat decorațiile, 
tov. C. Paraschivescu-Bălăceanu a 
felicitat pe cei distinși.

în numele celor decorați
luat cuvîntul tovarășii : Ion Tă- 
răngoi, muncitor la uzinele „Tim
puri Noi“, acad. Al. Graur, I. 
Turcu, președintele comitetului de

au

întreprindere al Complexului 
C.F.R. „Grivița Roșie“, Gheorghe 
Paizi, activist de partid și Elena 
Chioreanu muncitoare la uzinele 
textile „7 Noiembrie“ care au 
mulțumit partidului și guvernului 
pentru distincțiile acordate și și-au 
luat angajamentul de a munci 
mai departe pentru noi succese 
în activitatea lor.

★
Tot duminică au avut loc festivi

tăți pentru înmînarea unor ordine 
și medalii conferite de Prezidiul 
Marii Adunări Naționale cu pri
lejul celei de-a 10-a aniversări a 
R. P. Române la Sfaturile popu
lare regionale din Timișoara, Su
ceava, Deva și alte centre regiona
le, unor activiști de partid și de 
stat, oameni de știință și cultură 
care activează în cadrul regiunilor 
respective.

(Agerpres)
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O scenă din Mimul „Cinematograful de altă dată’

Consfătuiri
cu cadrele didactice

Ministerul Invățămintulud și 
Culturii a organizat în zilele de 
29—30 decembrie 1957, în centre
le regionale Iași, Cluj, Tg. Mu
reș, Orașul Stalin, Suceava și 
Constanța consfătuiri cu un nu
măr însemnat de cad're didacti
ce, diriginți și directori de școli 
cu rezultate bune în munca in- 
structiv-educativă pentru discuta
rea unor măsuri privind evitarea 
supraîncărcării elevilor din șco
lile de cultură generală.

In ziua de 4 ianuarie 
a avut loc la Ministerul 
mîntului și Culturii o 
tudre cu directori de școli și ca
dre didactice fruntașe din orașul 
București în vederea definitivării 
acestor măsuri.

1958 a
Invăță- 
consfă-

Nu cunosc cifre statistice, dar 
oricine știe că zilnic, pe întinsul 
planetei noastre, în inima Europei 
ca și în cele mai fndepărtate 
locuri se nasc mii și mii de sufle
te, viitorii muncitori și țărani me
dici și ingineri. Poate fi cine
va în lume împotriva acestora, 
se poate cineva pronunța pen
tru oprirea venirii lor pe lu
me, pentru uciderea celor existen- 
ți ? La această întrebare care 
pare pe drept cuvînt un non-sens 
oricărui om lucid, trebuie să dăm 
încă din păcate un răspuns afir
mativ.

Că așa este ne demonstrează 
Jean Freville în lucrarea sa „Spe
rietoarea malthusianistă“—recent 
apărută și în limba romînă în Edi
tura de stat pentru literatura poli
tică. Pastorul englez Thomas Ro- 
bert Malthus și-a fundamentat 
vestita-i „teorie“ în lucrarea a- 
părută în 1798 purtînd următo
rul titlu — „Eseu asupra prin
cipiului populației și efectele 
lui asupra perfecționării viitoare 
a societății, cu observații asupra 
teoriilor d-lui Godwin. d-lui Con- 
dorcet și altor scriitori“. Lu
crarea^— acest fapt îi explică suc
cesul în rîndul claselor dominan
te — a apărut ca o reacție împo
triva unui mediu înaintat, opti
mist, influențat de revoluția fran
ceză și de filozofia iluminiștilor. 
„Principiul“ de bază a lui Malt
hus constă în aceea că populația 
crește mai repede decît mijloacele 
de subzistență. Ce este deci de fă
cut în fața acestei situații ? O 
parte a populației va trebui să se 
zbată în foamete și mizerie, să fie 
condamnată epidemiilor și în cele 
din urmă morțil. „La marele os
păț al naturii — scrie Malthus — 
nu este loc pentru fiecare“.

Pentru ca populația să nu mai 
crească, Malthus preconizează 
„abținerea de la căsătorie, înso
țiră de castitate“. Aceste indicații 
sînt_ date bineînțeles săracilor; 
ei sînt aceia care trebuie să re
nunțe la dragoste, la căsătorie și 
la copii.

Dar Malthus nu este omul care 
să se mulțumească cu precepte 
generale. El trece la chestiuni cu 
mult mai practice. Militează pen
tru desființarea oricăror drepturi 
ale săracilor, pentru a putea dez. 
membra însăși familiile lor. Ata
că asistența socială, căci aceasta 
contravine, după el. legilor na
turii. După Malthus, clasele con
ducătoare au dreptul la totul, la 
bogății nenumărate, iar celor ce 
muncesc le este refuzat și mini
mul de trai. Și nu cumva să în
cerce aceștia din urmă să schim
be orînduirea existentă căci în fe
lul acesta — chipurile — vor ex
tinde și adînci racilele. „Cel mai 
bun lucru ce-1 avem de făcut este 
de a-i face să înțeleagă că singu
rul mijloc de a ridica cu adevărat 
prețul muncii este de a micșora 
numărul muncitorilor“ — scrie 
Malthus.

Malthus nu a fost un caz izolat. 
Freville analizează în lucrarea sa 
„teoriile“ discipolilor contempo
rani ai lui Malthus, demascînd cu 
vigoare barbaria acestor propovă
duitori ai nimicirii oamenilor și 
arătînd că neomalthusianismul — 
unul din curentele cele mai apă
rate și răspîndite de către ideolo
gii burghezi ai zilelor noastre — 
este prin esența sa profund antL 
uman-

Pare cu atît mai stupid că 
în epoca marilor cuceriri ale știin-

populația să nu mai 
ilthus preconizează

♦) Jean Freville — „Sperie
toarea malthusianistă“ — E.S.P. 
L.P. — 1957.

Lașitatea și meschinăriapornesc de la o educație egoistă
(Urmare din pag. l-a)

influențe care și-au pus amprenta și care țin 
de profilul moral al înșiși educatorilor lor. 
Copiii unici sau copiii educați încă din primii 
ani de viață într-un sistem arhicunoscut din 
dragostea foarte mare pentru ei, ajung mai tîr- 
ziu să fie „arici" dăunători cu chip de om. Ați 
auzit probabil și dumneavoastră oameni serioși 
spunînd unor mogîldețe : dacă mănînci totul, 
mergem la teatrul de păpuși, dacă te speli sin
gur, mama îți dă o bomboană. Pentru o notă 
bună, mergem în plus la cinematograf. Pentru 
că mergem la unchiul bolnav și ai să fii cu
minte acolo, ne ducem după aceea la cofetă
rie. Sau, din dorința de a educa cumpătarea, 
sobrietatea, pe baza unei concepții spartaniene 
de educație, copilul trebuie să justifice fiecare 
bănuț dat de părinți și obținerea sumei pentru 
tramvai, caiet, creion etc. este însoțită de un 
adevărat ritual contabil care urmează să impri
me în mintea sa valoarea reală a sumei de bani. 
In altă ordine de idei, autoritatea părintească 
este cunoscută încă de o masă mare de părinți 
sub haina pedepselor severe, cel mai adesea cor
porale, iar faptele rele sînt totdeauna amenin
țate cu lucruri groaznice, povestiri îngrozitoare, 
balauri, zgipțuroaice, spirite întunecate, care 
încep să terorizeze sufletul micuților ziua, dar 
mai ales noaptea. Se strecoară treptat în sufle
tul unor copii frica de urmări, fără să fie con- 
știenți însă de noțiunea binelui sau a răului. 
Temători de stihii și de lucruri reale, copiii în
cep să fie lași și să transfere această conduită 
și asupra unor raporturi mai complexe cu cei 
din jur. Lașitatea și meschinăria devin trăsă
turi ale caracterului, clădite zi de zi de la 3-4 
ani pînă la 20-24 ani. Mai tîrziu, părinții se 
întreabă cum se poate ca propriul lor copil sau 
copii să fie atît de mărunți în relațiile cu oa
menii, să contravină unor norme cu care ei în 
fond nu sînt de acord. Nu mai este nevoie de 
explicații suplimentare pentru astfel de fapte. 
Copilul devine o persoană închisă în ea, ego
centrică, universul se reduce extrem și con
duita altora este apreciată în raport cu micro
cosmosul personal. Concepția despre viață a 
omului izolat care urmărește numai satisface
rea dorințelor sale, de ia cele mai mărunte la pe tulpina egoismului a numeroase ilustrări 
cele mai fantastice, caracterizează o anumită practice aduse chiar de părinți. Mercantilismul 

1 — evident în discuții ale familiei — 
meschinăria în relațiile cu vecinii, cunoscuții 
sau chiar cu prietenii, meschinăria dorințelor 
noastre chiar în legătură cu copiii se imprimă 
adine In caracterul celor neformați. Ca poate

țel, în epoca descompunerii uria
șei energii nucleare se găsesc 
„savanți“ care proclamă că pă- 
mîntul nu poate da mijloacele de 
subzistență necesare populației în 
continuă creștere. In plin secol 
XX William Vogt, starostele neo- 
malthusianiștilor contemporani, 
propune să fie sterilizate popoa
rele de „rasă inferioară“ și „in
divizii care trăiesc mereu în mi
zerie... ceea ce valorează mai 
mult decît acordarea unui ajutor 
hoardelor pe care ereditatea ge
netică și socială le face nevia
bile“. Vogt și alți „teoreticieni“ 
burghezi de aceiași teapă se stră
duiesc să justifice războaiele „to
tale“ la care visează și pe care le 
pregătesc regii tunurilor și ai 
bombei atomice, căpeteniile mo
nopolurilor.

Și pentru teoriile lui Vogt, Burn- 
ham, Pendell ș. a. sînt valabile 
cele spuse de clasicii marxisin- 
leninismului la adresa lui Mal
thus. Marx arăta că Malthus este 
un economist vulgar, că el „păcă
tuiește împotriva științei'“, că 
falsifică știința pentru a servi cla
selor conducătoare. Marx a ară
tat că, într-adevăr, în capitalism 
se poate vorbi de suprapopulație, 
dar de o suprapopulației relativă. 
Nu lipsesc mijloacele materiale 
pentru subzistența oamenilor dar 
aceste mijloace nu sînt just repar
tizate. Un număr mic de exploa
tatori dețin cantități uriașe de 
bunuri materiale în vreme ce ma
sele exploatate nu pot dispune a- 
desea de cele necesare asigurării 
existenței.

Atunci cînd 'Marx enunțînd le
gea populației în orînduirea capi
talistă declara că există pe glob 9 
suprapopulație relativă, el indica 
totodată și mijloacele înlăturării 
acestei situații. Orînduirea socia
listă face să dispară această su
prapopulație relativă. Prin căile 
pe care le deschide dezvoltării 
continue a forțelor de producție, a 
întregii economii și culturii, socia
lismul nu numai că nu este pen
tru sistarea creșterii populației, 
dar o favorizează. Așa se explică 
faptul că în Uniunea Sovietică și 
în celelalte țări socialiste tinerii 
sînt priviți nu ca viitori concurenți 
la ocuparea unui loc la „marele 
ospăț“ ci ca viitori constructori ai 
vieții libere pentru toți cei ce 
muncesc. Lor li se oferă toate 
condițiile pentru a se dezvolta, 
pentru a-și cultiva aptitudinile, 
pentru a deveni adevărați oa
meni-

Tn zadar — scrie Freville — a- 
menințg neomalthusianiștii lumea 
cu trăznetele lor ridicole, în zadar 
hărăzesc ei morții mulțimile. Vii
torul va fi construit fără ei și 
împotriva lor. Nimic nu va opri 
mersul înainte al istoriei, nimic 
nu va împiedica triumful omu
lui.

Victoria socialismului în în
treaga lume va face să dispară 
pretutindeni suprapopulația rela
tivă, va asigura tuturor oameni
lor belșug și bunăstare.

J. MARKOV

Cu timpul, asemenea tineri se văd Izolați de deveni copilul care este obligat, spre exemplu, 
prieteni, colegi și nici măcar nu-;i dau seama 
de tragicul și micimea existenței lor. Viața so
cială se opune unor asemenea exemplare care 
devin inevitabil oblomovi întîrziați ai secolului 
nostru. . „ „

Lupta împotriva trăsăturilor negative de ca- concordanțe perfecte a măsurilor educative luate 
racter, printre care și lașitatea și meschinăria, *1®  ambii părinți, d*  J-_ 1 -
nu se poate desfășura prin măsuri unilaterale care îngrijesc copilul, apoi între familie, școală 
și mai ales nu trebuie să înceapă de abia în etc- Nimic nu poate fi mai dăunător decît in- 
momentul depistării lor în formă evidentă, consecvența atitudinii educatorilor. Prestigiul 
Ea trebuie să pornească din primele luni menținut prin * bătaie, înfricoșare, dresează pe 
de viață ale copilului în cadrul unui sis
tem unitar de măsuri, urmărite cu perseverență 
și care să ducă la înlăturarea egoismului, ego
centrismului, să precizeze în mintea copilului 
valoarea sa reală în raport cu tinerii sau copiii 
de aceeași vîrstă.

Dacă m-am oprit în acest articol numai asu
pra aspectelor care-i privesc pe părinți nu în
seamnă însă că aș fi de părere că tot complexul 
de acțiuni educative menite să formeze carac
terul copiilor cade exclusiv în răspunderea lor. 
Rolul școlii, al colectivului, al organizației 
U.T.M., al întregii societăți își are locul stabilit 
în procesul complex al creșterii tînărului. Pă
rinții rămîn însă cei dela care se așteaptă esen
țialul, să îndrume pe drumul drept, dela înce
put, pașii celui pe care-l încredințează vieții.

Intr-adevăr, chiar din primul an de viață re
gimul impus de părinți sau de cei ce ajută la 
creșterea copilului, poate imprima micului cetă
țean germenii unor trăsături pozitive sau ne
gative. Părinții care se supun tuturor capriciilor, 
dorințelor impulsive ale copiilor, seamănă de 
timpuriu și apoi dezvoltă egoismul, impulsivi
tatea, lăcomia. Este foarte important ca părinții 
să învețe ei înșiși să deosebească nevoile reale 
de cele fictive în organizarea regimului de via
ță al copiilor. Problema regimului reprezintă 
însă numai un aspect al influenței hotărîtoare.

Copiii, am spus mai sus, sînt o oglindă a pă
rinților și în general a factorului educativ. 
Exemplul celor mari și în special al părinților 
este mult mai grăitor și hotăritor în educație 
decît povețele bogate sau pildele căutate.

Meschinăria izvorăște mai ales din altoirea

într-o zi caldă de primăvară să poarte totuși pe 
el pardesiul cel nou pentru a fi văzut de cu- 
noscuți și de cei de pe stradă ? !

Vorbeam mai sus de necesitatea unității de 
cerințe. Prin aceasta înțeleg realizarea unei

SUCCESELE
Industriei noastre 

de antibiotice
Fabrica de antibiotice a in

trat în cel de-al 3-lea an de 
activitate. înzestrată cu utilaje 
primite din Uniunea Sovietică 
această întreprindere asigură 
integral necesarul intern de 
penicilină și creează și însem
nate disponibilități pentru ex
port. Fabrica a livrat la 
export în mai multe țări prin
tre care Turcia, Finlanda și 
R-PF', Iugoslavia 2.500 miliar
de UJ. de penicilină. Numă
rul sortimentelor a crescut din 
an în an. în 1956 s-a prodiu 
penicilina, procain-penicilina și 
dicilina pentru tabletare. Anul 
trecut au fost produse penici
lina zootehnici ți aureomicina. 
în acest an se vor fabrica can
tități însemnate de dicilină in
jectabilă, retacilină, vitamină 
B-12 ți streptomicină.

de rude, bunici, persoane

mentalitate socială, proprie societății bazate pe celor mari 
exploatarea omului de către om. Ea se dense- meschinări 
bește fundamental de conduita colectivistă și 
împiedică integrarea tînărului în societatea nouă 
socialistă.

copil, dar în locul trăsăturilor pozitive apare 
ura, cinismul, lașitatea.

Disoluțiile în familie au adesea drept urmare 
exagerarea sentimentului părintesc care trans
formă pe copil într-o ființă egocentrică, tira
nică.

Atmosfera familiară mai poate educa expe
riența simpatiei omenești. Vorbirea frumoasă, 
estetica, faptele din casă, dezvoltă de timpu
riu simțul frumuseții. Relațiile din familie se 
transferă pozitiv și asupra relațiilor cu ceilalți 
oameni, cu tot ce înconjoară pe tînăr. El va 
deveni astfel din ce în ce mai pătruns de uma
nism și străin oricărei atitudini josnice.

în complexitatea problemelor educației trăsă
turilor morale în familie, un rol nu mai puțin 
important revine dezvoltării criteriilor de eva
luare și — mai ales — de autoevaluare la co
pil. Ca un corolar al măsurilor de mai sus apar 
criterii reale de valoare în conștiința copilului, 
tînărului pe baza cărora se apreciază și — mai 
ales — se elaborează cerințele față de cel din 
jur. Este clar că prin astfel de condiții, meschi
năria nu va înflori nicicînd.

Insfîrșit, raporturile stabilite în activitatea 
concretă determină — prin cunoașterea lor — 
justa autoevaluare. Supraaprecierea — ca re
zultat al educației egoiste — va dispare ca ur
mare a raportării propriei persoane Ia actele și 
valorile realizate de cei din jur.

Desigur, analiza noastră se poate încă mult 
îmbogăți. Chiar problematica dezvoltării trăsătu
rilor morale în familie, cunoaște o largă inter
dependență a factorilor, pe care noi am punc
tat-o.

Poate rămîne o ultimă întrebare: dacă întîl- 
nim la copiii sau tinerii pe care-i educăm tră
sături negative de felul meschinăriei sau lași
tății, cum trebuie să reacționăm ?

In concluzie, răspunsul e unic: revizuind în
treg sistemul de influențe care au acționat a- 
sunra copilului sau tînărului și schimbînd total, 
exploziv acest sistem.

Vacanta 
școlăreasca

(Urmare din pag. l-a)

netul și să-l mulțumesc, tova. 
rășa Alexandru continuă :

— Am lăsat mai la sfîrșit 
unele activități mai atrăgă
toare.

— Timpul vacanței este u 
minunat prilej pentru a prinde 
viață concursul nostru pentru 
pionieri șl școlari „Să ne cu
noaștem ținutul natal". Tot a. 
cum la casele de pionieri și In 
multe școli se organizează tra. 
diționalele — căci au de.acum 
tradiție — concursuri de basme, 
se țin concursuri „Drumeții ve
seli", sint organizate cicluri de 
filme pentru pionieri șl școlari, 
întllniri cu personalități ale vie
ții politice, economice, artistice 
și sportive. Tot In acest timp 
se desfășoară faza comunală și 
intercomunală a celui de-al 
ll-lea festival al pionierilor in. 
titulat „Cu ctntecul și dansul 
Pe plaiurile Banatului".

O ascultam pe tovarășa Ale. 
xandru șl în minte mi-a venit 
articolul „Soare pentru copii" 
publicat de Zaharia Stancu în 
1936:

„S-au terminat cursurile șco
lare.

Copiii galbeni șl puțini la 
trup ai muncitorilor tlnjesc pe 
maidanele periferiilor.

Nici ...........................
plecat

Nici 
plecat

E bine să nu uităm toate a- 
cestea ca să înțelegem mal pro
fund eforturile de azi.

o colonie de școlari n-a 
la munte.
o colonie de școlari n-a 
încă la mare".



Festivalul tineretului

După cum transmite postul * 
de radio Cairo, Consiliul Su- ș 
prem al Tineretului din Egipt * 
a hotărât să organizeze spre t 
sfîrșitul anului 1958 la Cairo ț 
un festival al tineretului din S 
Asia și Africa. Această hotă- * 
rire a fost luată in urma stră- ș 
lucitului succes al conferinței î 
de solidaritate a țărilor AsieiI 
și Africii care și-a încheiat lu- * 
crările recent la Cairo. Festi- j 
valul va avea drept scop să * 
întărească relațiile de priete-ș 
nie între tineretul ambelor j 
continente, precum și o mai 5 
bună cunoaștere reciprocă. *

Pe de altă parte s-a hotărît ♦ 
crearea unui secretariat special ! 
pentru problemele tineretului I 
din Asia și Africa pe lingă * 
Consiliul permanent al Confe- f 
rinței de solidaritate a țărilor j 
Asiei și Africii. I

MOSCOVA. — Prezidiul Sovietu 
lui Suprem al U.R S.S. a numit p( 
Mihail Alekseevicl Menșikov am 
basador extraordinar și plenipo 
tențiar al U R S.S în Statele Unite 
ale Amerlcll

Prezidiul Sovietului Suprem ai 
URS.8 a eliberat pe Oheorghi 
Nikolaevici Zarubin din funcția de 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al U.R.S S. în Statele Unite 
ale Americii In legătură cu trece
rea sa In altă muncă.

SOFIA. — Printr-un decret al 
Prezidiului R P. Bulgaria s-a ho
tărît convocarea celei de-a 3-a A. 
dunări Populare a R. P. Bulgaria 
în prima sesiune extraordinară, pe 
data de 13 Ianuarie 1958

DELH! — La 5 ianuarie a fost 
semnat la Delhi declarația comună 
a prtmului ministru al Indiei, la. 
waharlal Nehru și președintelui 
guvernului Cehoslovaciei, Viliam 
Siroky, care au dus tratative prie. 
tenești și cordiale In legătură cu 
relațiile dintre India și Cehoslova
cia și cu problemele internaționale 
actuale

BUDAPESTA. — La 7 Ianuarie 
se va deschide la Budapesta con
ferința Organizației Internaționale 
de radio, consacrată muzicii popu. 
lare. Ptnă în prezent și-au anunțat 
participarea delegați ai societă. 
ților de radio din Moscova, Ber. 
lin. Sofia, București. Varșovia. 
Praga, Bratislava șl Damasc.

BERLIN - Camera Populară a 
R D Germane a fost convocată 
în ședință plenară pentru zilele 
de A și 9 ianuarie Pe ordinea de 
zi a șeaințel <.e află legea cu pri. 
vire la cel de-al doilea Plan cin. 
cinai, hotă'lrea cu privire la pla. 
nul economic de stat pe anul 1958. 
legea cu privire la planul bugetu. 
lui de stat pe anul 1958 și alte 
‘egl.

La ordinea zilei IfltCa frâlâttVClOr
între Est și iest

Comentarii, reacții, presupuneri...
In jurul propunerii lui Macmillan de a se încheia 

un pact de neagresiune între Est și Vest

Părerea lui Stuart, membru al Camerei 
din CanadaComunelor

Comunicatul agenției TASS 
cu privire la noua reducere 

a forțelor armate ale U.R.S.S.

Cercurile politice și diplomatice 
din capitalele occidentale acordă 
o deosebită atenție declarației 
primului ministru englez Macmil- 
ian în care acesta s-a pronunțat 
în favoarea încheierii unui pact 
de neagresiune între Est și Vest.

Presa franceză de luni dimi
neață comentează pe larg propu
nerea primului ministru englez și 
cu excepția ziarelor de extremă 
dreaptă ca „L’Aurore“ și „Figa
ro“, adoptă o poziție favorabilă 
acestei propuneri. Sub titlul „De 
ce nu“, ziarul „Paris-Journal“ 
publică un articol în care se 
pronunță în favoarea propunerii 
primului ministru englez. „Deo
camdată ne aflăm in faza dis. 
cursurilor șl a posibilităților. Dar 
în epoca proiectilelor atomice a- 
semenea discursuri 
mină simple cu
vinte și Wa
shingtonul ca 
șl N.A.T.O. ar 
greși profund 
dacă ar neglija 
posibilitățile europene oglindite 
în aceste discursuri. Războiul 
rece trebuie să înceteze și dezar
marea trebuie Începută prin re
glementarea sistematică și pro
gresistă a problemelor politice 
divergente“.

Ziarul „Libération“ califică pro
punerea lui Macmillan drept e 
„inițiativă de destindere“ și sub 
liniază că „planul Rapacki, pro
punerea Iui Macmillan și ofensi
va din S.U.A. împotriva Iul Dul
les și a planului ultrareacționa- 
rilor războiului rece sint elemen
te de natură să favorizeze sub di
ferite forme și la un nivel dife
rit destinderea internațională“

Ziarul „L’Humanité“, deși con
sideră propunerea lui Macmillan 
ca „prea vagă și însoțită de con 
siderațiuni extravagante asupra 
meritelor bombei cu hidrogen“, 
este totuși de părere că această 
propunere trebuie privită în mod

rabile, deoarece „orice inițiativă 
urmărind întărirea păcii este a 
probată de opinia publică ita
liană“.

Fostul ministru de externe al 
Canadei, Pearson, a declarat că 
propunerea lui Macmillan privind 
încheierea unui pact de neagre 
siune între Est și Vest este o 
idee foarte bună. „A sosit tim
pul, a declarat Pearson, ca Oc
cidentul să manifeste o inițiativă 
care să nu urmărească numai 
scopuri propagandistice“.

Potrivit relatărilor agenției As
sociated Press, „persoane oficia
le americane nu au manifestat 
entuziasm față de declarația pri
mului ministru englez. Departa 
mântui de Stat 
încă în mod
Macmillan“,

nu a comentat 
oficial declarația lui

OTTAWA 5 (Agerpres). — TASS 
transmite: Social-democratul Stuart, 
membru al Camerei Comunelor 
din Canada, luînd cuvîntul în 
parlament, s-a pronunțat pentru 
organizarea unei conferințe la înalt 
nivel între reprezentanții Răsări
tului și Apusului pentru discutarea 
problemelor actuale ale relațiilor 
internaționale. El a declarat că 
după părerea sa la această confe
rință trebuie să participe N. S. 
Hrușciov, D. Eisenhower și j. 
Nehru.

Stuart a propus ca ordinea de 
zi a conferinței să se limiteze la

probleme privind arma 
unificarea Germaniei și 
zarea unor regiuni din 
centrală.

O conferință la nivelul miniștri- 
lar Afacerilor Externe nu ar avea 
un succes dacă la ea ar participa 
secretarul de stat al S.U.A., Dulles, 
care „este aproape o calamitate in
ternațională“.

Stuart a declarat în încheiere că 
o conferință între Hrușciov, Eisen
hower și Nehru ar putea netezi 
calea spre stabilirea unor relații 
mai normale între Răsărit și Apus.

nucleară, 
neutrali- 
Europa

Pentru o „conferință la nivel înalt“

MOSCOVA 6 (Agerpres). — Agenția TASS 
transmite următorul comunicat:

In conformitate cu hotărîrea Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. din 21 decembrie 1957 și călăuzit de 
politica leninistă de pace și prietenie între 
popoare și de dorința sinceră de a destinde 
încordarea internațională, guvernul Uniunii Sovie
tice a luat hotărîrea de a efectua o nouă reducere 
a forțelor armate ale U.R.S.S. cu 300.000 
meni în afară de reducerea lor cu 1.840.000 
efectuată în anii 1955—1956.

Din Republica Democrată Germană vor fi 
pe teritoriul U.R.S.S. și vor fi desființate 
și formații militare cu un efectiv total de peste 
41.000 de oameni. Din Republica Populară Ungară 
vor fi retrase pe teritoriul U R.S.S. și 
ființate unități și formații militare cu 
total de peste 17.000 de oameni.

Guvernul sovietic consideră această

de oa- 
oameni

retrase 
unități

vor fi des- 
un efectiv

acțiune in

treprinsă în mod unilateral, înainte de realizarea 
unui acord general de dezarmare, drept o nouă 
contribuție importantă la slăbirea încordării și 
crearea unei atmosfere de încredere in relațiile 
dintre state. Se exprimă speranța că acest act de 
bunăvoință va servi drept exemplu pentru alte 
state, și în primul rînd pentru principalii membrii 
ai Uniunii Atlanticului de Nord — S.U.A., Anglia 
și Franța, care dispun de mari forțe armate, să 
ia măsuri practice de reducere a forțelor arma'.e 
și de încetare a cursei înarmărilor periculoase și 
împovărătoare pentru popoare

Fondurile eliberate în urma noii reduceri a for
țelor armate și a cheltuielilor militare vor fi folo
site de guvernul sovietic pentru construcția pașnică 
și pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor ma
teriale și culturale de trai ale poporului sovie'ic.

Militarilor demobilizați din armată și flotă in 
baza hotăririi guvernului li se va asigura de lucru 
ținîndu-se seama de localitățile unde se vor stabili.

In spiritul 
colaborării frățești

STUDENȚII CHINEZI 
care învață limba romînă 

LA PEKIN
LONDRA 6 (Agerpres). — Co

mitetul Executiv al Comitetului 
englez pentru apărarea păcii a 
lansat chemarea ca la 23 Ianuarie 
să se organizeze la Londra o de
monstrație largă șl un miting în 
sprijinul delegaților care vor vi
zita la această dată pe membrii 
parlamentului și le vor exprima 
năzuința crescîndă a poporului 
englez spre tratative la nivel Înalt 
între șefii marilor puteri.

Delegațiile vor prezenta urmă
toarele propuneri care sint expuse 
în chemarea de mai sus:

IN PRIMUL RIND convocarea 
unei „conferințe la nivel înalt“

care ar putea duce la: a) înce
tarea tuturor experiențelor cu ar
ma nucleară; b) crearea în Euro
pa centrală a unei zone lipsită de 
arma nucleară; c) adoptarea 
unui acord privind dezarmarea 
care să cuprindă armele nucleare, 
proiectilele-rachetă, armamentul 
„clasic“ și nivelul efectivului for
țelor armate.

IN AL DOILEA R1ND înceta
rea zborurilor efectuate deasupra 
Angliei de avioanele încărcate cu 
armă nucleară.

IN AL TREILEA RIND anu 
larea tuturor acordurilor privind 
stocarea rachetelor nucleare în 
Anglia.

COMUNICATUL CU PRIVIRE 
LA ȘEDINȚELE COMISIEI 
C.A£.R. PENTRU COLABORA
REA ECONOMICA Șl TEHN1- 
CO-ȘTllNȚIFICĂ IN DOMENIUL 

INDUSTRIEI CHIMICE

Comentînij re
acțiile negati
ve ale Wa- 
shingtonu - lui 
față de propu
nerea lui Mac. 

millan, agenția France Presse 
subliniază că înainte cu cîteva 
zile de întrunirea la Paris a 
Consiliului nA.T.O., convocat la 
8 ianuarie pentru discutarea răs 
punsului la ultimul mesaj ai lui 
N. A. Bulganin, cuvîntarea lui 
Macmillan „face ca poziția gu
vernului englez să fie cu totul 
alta decit aceea aliaților săi 
americani în problema tratative, 
lor cu rușii“.

„Nu se știe dacă propunerea 
lui Macmillan va fi inclusă în 
proiectul concret englez care va 
fi prezentat Consiliului N.A.T.O 
la 8 ianuarie a.c.Cuvintarea lui 
Macmillan este în primul rînd 
destinată opiniei publice engleze, 
dar ideea ei principală va trebui 
să fie prezentată in mod inevi 
tabil de delegația engleză la 
N.A.T.O. Observatorii politici 
consideră că această idee are 
șanse să fie primită favorabil de 
alte două delegații și anume de 
cea norvegiană și cea daneză 
Firește că ea va fi pe placul ma
jorității țărilor Commonwealthu 
lui in care Macmillan pleacă I<a 
7 ianuarie“.

no pot să ră-

în Italia, relatează cerespon- 
mtul agenției „Ansa“, primele 
acții față de propunerea lui 
acmillan sînt în general fav».

millan, agenția

Prezențe romînești 
peste hotare

Spectacolele artiștilor romîni în India — 
o adevărată sărbătoare

MADRAS 6. Corespondentul 
pecia! Agerpres transmite : La 3, 
' și 5 ianuarie au avut loc. la Ma- 
Iras, în sala Academiei de muzică 
.Pandal” ultimele spectacole pre- 
entate in India de grupul fotclo- 
ic al Ansamblului C. C. S-, care 
nsoțește delegația culturală romî- 
ă ce vizitează India, Birmania și 
leylonul. Spectacolele, care au 
ost patronate respectiv de guver- 
atorul statului Madras, de primul 
linistru al statului și de ministrul 
'.discuției, s-au bucurat de un fru- 
m succes și au fost viu aplau-

Exprimînd admirația spectatori
lor indieni față de arta poporului 
romîn, guvernatorul statului Ma
dras, Raț Amannar, a declarat: 
„Spectacolele prezentate de artiș
tii romîni au constituit pentru noi 
o adevărată sărbătoare. Am simțit 
în muzica și dansurile ce ni le-ați 
prezentat bucuria de a trăi a po
porului romîn și ne-am simțit și 
mai apropiați de el”.

Pretutindeni în cursul vizitelor ți 
turneelor efectuate pe pămintul 
Indiei membrii delegației culturale 
romîne și ai grupului folcloric s-au 
bucurat de o primire excepțională.

Succesul maestrului C. Silvestn la Amsterdam

„Conducătorii statelor trebuie să se intîlnească" — iată lozinca 
cu care au manifestat de curînd un grup de londonezi.

«1 plecat in

AMSTERDAM 6 ( Agerpres ).—- 
i Amsterdam au avut loc in zi
le de 3 și 4 ianuarie două con- 
rte dirijate de artistul poporu- 
i Constantin 
•ui pe care

Silvestri in tur
ti întreprinde in

din 4 ianuarie cei

Cezar Frank. Artistul romîn a 
fost rechemat de mai mutle ori la 
pupitrul orchestrei de ovațiile 
publicului.

Presa olandeză a publicat nu
meroase cronici elogioase despre 
arta dirijorului romîn. Ziarul 
„Massbode“ din Amsterdam, re- 
ferindu-se la „marele succes al 
dirijorului romîn“, subliniază că 
artistul romîn depășește noțiunea 
obișnuită de șef de orchestră prin 
fidelitatea față de partituri, prin 
inspirația cu care le interpretea
ză, dovedindu-se un muzician de 
mare sensibilitate.

DJAKARTA 
La 6 ianuarie, 
tele Republicii 
cu avionul spre 
diei. Președintele Sukarno va vi
zita de asemenea Egiptul, Paki
stanul. Birmania, Ceylonul, Tai- 
landa și Japonia. In timpul ace
stei vizite de o lună și jumătate 
Sukarno va avea convorbiri cu

6 (Agerpres). — 
Sukarno, președin- 
Indonezia, a plecat 
Delhi, capitala In-

Motive 
de iritare

conducătorii acestor state în legă
tură cu problemele situației inter
naționale.

Luînd cuvîntul pe aeroport 
înainte de plecare Sukarno a che
mat poporul indonezian la liniște 
și vigilență față de provocări, in
diferent din ce parte ar veni ele. 
Președintele și-a exprimat convin
gerea că poporul indonezian își 
va păstra unitatea în orice situa
ție.

Funcțiile președintelui în timpul 
absenței sale vor fi exercitate de 
Sartono, președintele parlamentu
lui indonezian.

Intre 17 și 21 decembrie 1957 
au avut loc la Berlin ședințele 
Comisiei permanente de colabora
re economică și tehnico-științitica 
în domeniul industriei chimice.

La ședință au luat parte repre
zentanți ai țărilor membre ale 
Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc : Bulgariei, Cehoslova
ciei, R.D. Germane, Poloniei, Ro- 
miniei, U.R.S.S. și Ungariei.

In calitate de observatori au 
participat reprezentanții Republi 
cii Populare Chineze, Republicii 
Populare Democrate Coreene și 
Republicii Populare Federative lu. 
gosiavia. in cadrul ședințelor s-a 
făcut bilanțul activității Comisiei 
și grupurilor de lucru

Comisia a constatat cu satisfac 
ție că în perioada care a trecut 
a fost desfășurată o vastă activi
tate utilă pentru lărgirea colabo
rării în domeniul industriei chi
mice, au fost aprobate recoman
dările privind coordonarea pro
ducției și lucrărilor de cercetări 
științifice jn domeniul îngrășă
mintelor minerale, fibrelor artifi
ciale, maselor plastice, coloranți- 
lor organici, lacurilor și vopsele
lor, și altor produse ale industriei 
chimice. Drept una din sarcinile 
cele mai importante s-a hotărît 
să se organizeze pregătirea ma
terialului în vederea coordonării 
planurilor de perspectivă pentru 
dezvoltarea unor ramuri ale in
dustriei chimice a țărilor mem 
bre ale Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc pînă în anul 1975 
Măsurile proiectate vor asigura 
îndeplinirea hotăririlor celei de-a 
8-a sesiuni a Consiliului de Aju
tor Economic Reciproc, referitoa 
re la coordonarea producției pe 
o perioadă de timp îndelungată. 
Coordonarea planurilor pe termen 
lung va contribui la avîntul cel 
mai rapid al producției chimice, și 
ca atare la o mai bună aprovi
zionare a populației din țările so
cialiste — membre ale Consiliu
lui de Ajutor Economic Reciproc 
— în special cu produse impor
tante ca îngrășămintele naturale, 
fibrele artificiale, masele plastice, 
cauciucul sintetic etc.

Comisia a adoptat de asemenea 
planul de activitate pe anul 1958 

Ședințele au decurs într-o at
mosferă de colaborare prieteneas 
că și frățească a țărilor lagărului 
socialist.

Satelitul 2

Recent, prin intermediul Ambasadei R.P. Chineze la Bucu 
rești, redacția ziarului nostru a primit din partea Institutului 
de limbi străine din Pekin un articol în legătură cu activitatea 
studenților chinezi de la resp ectivul institut, care învață limba 
romînă.

Pentru a întări schimburile 
culturale și colaborarea priete 
nească între popoarele chinez 
și romîn, partidul comunist și 
guvernul chinez și-au îndreptat 
de mult atenția în direcția pre
gătirii cadrelor specializate in 
limba romînă. Așadar, in afa
ră de studenții trimiși la stu
dii în România, cadrele care 
să cunoască limba romînă 
se specializează și în țara 
noastră. Potrivit instrucțiunilor 
Ministerului tnvățăminlului su
perior din R. P Chineză, in 
toamna anului 1956 Institutul 
de limbi străine din Pekin a 
primit sarcina de~ onoare de a 
înființa o catedră de limba ro 
mină.

Cursul de limba romînă este 
urmat de 20 de studenți veniți 
din diferite colțuri ale țării. 
Din cauza deosebirii mari între 
limba chineză și limba romî
nă, studenții chinezi aveau 
multe greutăți la invățătură, in 
special in ceea ce privește pro 
nunția. Sint oameni din unele 
localități ale Chinei, ca de pil
dă, cei din Nankin, cărora le 
este extrem de dificil să redea 
deosebirea dintre 
surde și sonore, i 
rența între n și l. Iată 
inițial s-a pus un accent 
bit pe predarea lecțiilor 
netică- Fără îndoială că 
încă multe alte greutăți 
sușirea gramaticii. Chinezii, de 
pildă, nu obișnuiesc să așeze 
pronumele personal înaintea 
verbului și înțeleg foarte greu 
noțiunea articolelor. Treptat 
insă toate aceste greutăți sint 
învinse. Spre marea noastră 
bucurie, Partidul Muncitoresc 
Romîn și Guvernul R.P.R. ne-au 
acordat un mare sprijin 
sușirea limbii române, 
trimit cărți și reviste, 
torită muncii entuziaste 
cialistului trimis, tovarășul Dia-

915 rotații
MOSCOVA 6 (Agerpres). - TASS transmite: Pînă 

la 7 ianuarie ora 6 dimineața cel de-al doilea satelit 
artificial al pămîntului a efectuat 915 rotații în ju. 
rul pămîntului. Pe timp senin ce) de-al doilea sate
lit al pămîntului va putea fi observat cu ochiul liber 
după apusul soarelui de la 59 grade la 65 grade la. 
titudine nordică și înainte de răsăritul soarelui de la 
25 grade la 56 grade latitudine sudică.

I consoanele 
să facă dife- 

de ce 
deose- 
de fo- 
există 
în in-

in in- 
Ni se

Da- 
a spe-

La concertul 
este 2.500 de auditori, printre 
are se aflau numeroase perso- 
alități culturale din Olanda, pre- 
um și șefii unor misiuni diplo- 
latice acreditați la Amsterdam, 
u aplaudat cu căldură interpre- 
irea dată de dirijorul romîn și 
rchestra Konzert Gobouw unor 
icrări de Beethoven, Mozart și

Aplauzele culese ia Cairo de Teatrul de păpuși 
, Țăndărică“

CAIRO 6 (Agerpres). — La 3 
muarie a avut loc la Cairo un 
iectacol al Teatrului de păpuși 
Țăndărică“
Printre personalitățile care au 

sistat la spectacol se aflau fa- 
ilia președintelui Gamal Abdel 
asser, Zaharia Abdul-Maguid 
lohyeddin, ministru de Interne, 

Kamal El-Din Hussein ministrul

Educației, Fathy Radwan minis
trul Orientării Naționale. Kamal 
Ramzy Stino ministru) Aprovi 
zionării precum și funcționari su 
periori din diferite ministere.

Spectacolul „Humor pe sfori“ 
s-a bucurat de aprecierea unani
mă a celor prezenți, multe ta
blouri fiind aplaudate la scenă 
deschisă.

CAIRO 5 (Agerpres). — In 
cadrul unei recente conferințe de 
presă ținute la Cairo prințul Fei- 
sal ibn Aboul Aziz al Arabici 
Saudite care totodată este prim- 
ministru și ministru al Afacerilor 
Externe, a anunțat o importantă 
schimbare in politica Arabiei Sau
dite in chestiunile petrolifere. Fei- 
sal a precizat că pe viitor țara sa 
va pretinde din partea tuturor 
societăților petrolifere care exploa
tează zăcămintele de petrol din 
Arabia Saudită o redevență de 
57.125 din beneficiile realizate.

Motive de iritare pentru mono- 
poliștii din S.U.A.

IZVORUL CREAȚIEI
Ideea creării tn centrul Europei a unei zone lipsite de armament 

atomic este susținută de cercuri tot mal largi ale opiniei publice 
internaționale.

(Ziarele)

Unitate de acțiune.
(Din ziarul „Neues Deutschland“)

Oleg Gonciar este autorul 
bine cunoscutei trilogii „Ste
garii“ în care se relatează des
pre eroismul de masă al oa
menilor sovietici în anii Mare
lui Război pentru Apărarea 
Patriei, despre misiunea mă
reață a Armatei Sovietice, care 
a adus popoarelor Europei eli
berarea de sub jugul fascist

★
Ucraina este deseori vizitată de 

oaspeți dîn alte țări. Este legitim 
sentimentul de mîndrie care ne cu
prinde cînd le arătăm republica 
noastră și vedem ce impresie pu
ternică produce asupra lor străve
chiul Kiev cu cupolele sale aurite 
și largul Nipru, cîntat încă de Go- 
gol, și cartierele luminoase ale 
noilor noastre orașe socialiste în
floritoare, și mai ales însuși po
porul nostru cu sufletul său bun, 
simplu și drept, un popor care în
drăgește munca, un popor priete
nos care, cu o mare energie și cu 
avînt creator, construiește acum o 
viață pașnică și fericită.

In anul care a trecut, 1957, po
porul ucrainean, împreună cu po
poarele frățești din Uniunea So
vietică, a sărbătorit cea de a 40-a 
aniversare a Marelui Octombrie și 
proclamarea Puterii Sovietice în 
Ucraina.

Se poate spune pe drept cuvînt 
că poporul nostru e renăscut prin 
revoluție, că tocmai Marea Revo
luție Socialistă din Octombrie l-a 
condus spre cîmpul vast al crea
ției istorice, a deschis în fața lui 
drumul prieteniei, apropierii și u- 
nirii cu alte popoare.

Ce se știa în trecut în alte țări 
despre Ucraina ?

de Oleg Gonciar
scriitor din R.S.S. Ucraineană

Cîntecul, minunatul rfntec popu
lar, această perlă cea mai de preț 
a culturii noastre naționale, iată 
ce ne-a reprezentat în fața lumii, 
fiind glasul poporului nostru multi
lateral talentat și eroic.

In afară de cîntece am mai avut 
și o literatură bogată, l-am avut 
pe Șevcenko, unul dintre cei mai 
mari poeți revoluționari ai lumii 
slavone, l-am avut pe Lesia U- 
krainka, care a creat capodopere 
demne să intre în tezaurul poeziei 
universale, l-am avut, în fine, pe 
marele Ivan Franko, fiul unui fie
rar galițian, pe care, din inițiativa 
Consiliului Mondial al Păcii, l-a 
comemorat nu de mult întreaga o- 
menire progresistă, 
mintirea lui cu 
goste.

Apariția culturii 
rena mondială este determinată nu 
numai de înaltele ei calități in
terne, ci și de schimbarea situa
ției poporului — popor descătușat, 
ridicat de Octombrie la egalita
tea în drepturi, popor care a ocu
pat un loc demn între celelalte 
popoare.

Noua literatură ucraineană so
vietică, păzind grijuliu și conti- 
nuînd cele mai bune tradiții de
mocratice și revoluționare ale lite
raturii dinainte de Octombrie, a 
constituit în același timp cuvîntul 
nou despre poporul său, despre 
participarea lui activă 'a acțiunile 
și evenimentele noii epoci revolu

înconjurînd a- 
atenție și dra-

noastre pe a-

conescu, s-a reușit să se întoc
mească manualul elementar al 
limbii române ; tot cu spriji
nul său lectorii chinezi au ter 
minat intocmirea gramaticii 
elementare a limbii romîne. In 
urma ajutorului primit studen 
ții chinezi au obținut rezultate 
remarcabile la invățătură Pînă 
acum ei și-au însușit peste 2005 
de cuvinte și cunosc in linii 
mari gramatica limbii romîne 
S-au înregistrat progrese simți
toare și in ceea ce pi ivește 
pronunțarea.

Studenții de la Institutul de 
limbi străine din Pekin au o 
viață culturală bogată, țuiindu 
se seama mai ales de specific 
In fiecare săptămînă, studenții 
pot vedea in cadrul Institutului 
filme, se duc ta teatru -au or 
ganizează reuniuni. Biblioteca 
dispune de numeroase și diver 
se ziare și reviste chineze sau 
străine Printre ele se află zio 
re și publicații periodice româ
nești ca. de pildă, re- ista „Fia 
căra“, „Romînia de azi“ „Si în 
teia“, „Romînia liberă“ etc. In 
timpul lor liber studenții au 
învățat multe cîntece rominești

In decursul celor 5 ani cit 
durează învățătura lor la 
stitut, in afara obiectelor
bază ea marxism-leninismul. is
toria revoluționară chineză și 
limba chineză, studenții de la 
limba romînă au obligația -ă și 
însușească cu precădere limba 
de specialitate, să cunoască cele 
mat importante opere literare 
clasice și contemporane romîne. 
să capete cunoștințe în legătură 
cu istoria și geografia Romi 
niei. Sîntem convinși că stu
denții care și-au luat ca spe
cialitate limba romînă vor în
deplini cu succes sarcina dată 
de partidul și guvernul nostru, 
și in viitor, vor aduce o Con
tribuție prețioasă la dezvolta
rea prieteniei și colaborării în
tre cele două țări ale noastre.

în
de

In clișeu : Scriitorul Oleg Gonciar.

ționare. Ca e- 
xemple caracte
ristice ale a- 
cestei lucrări 
pot fi numite li
rica revoluționa
ră a lui Tîcina 
sau „Călăreții“ 
lui Ianovski, sau 
minunatele nu- 
vele-scenarii ale 
lui Dovjenko — 
lucrări bine cu
noscute nu nu
mai la noi ci și 
peste hotare.

Viața poporului ucrainean, mun
ca sa constructivă, clocotitoare, 
trecutul său îndepărtat și apro
piat constituie astăzi izvorul crea
ției scriitorilor ucraineni contem
porani din diferite generații.

Ca literat m-am născut în tran
șeele Marelui Război pentru Apă
rarea Patriei, cînd, fiind student- 
voluntar am nimenit în focul bă
tăliilor, al faptelor de arme eroice 
și suferințelor poporului, cînd am 
cunoscut din apropiere sufletul 
omului simplu sovietic, iar pe ur
mă a apărut nevoia de a scrie des
pre el, despre prietenul lui și des
pre contemporanul lui.

După terminarea trilogiei „Ste
garii“ („Alpii“, „Dunărea Albas
tră“ și „Praga — orașul de aur“) 
și a unui volum de nuvele, în ul
timii ani mi-am oonsacrat mai 
mult forțele muncii asupra roma
nelor „Tavria“ și „Perekop“, care 
din punct de vedere tematic și 
al subiectului șînt strîns legate în
tre ele. Rott>''ih1 ..Perel-op“ a fost

(•
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publicat nu de mult; în el se vor 
bește despre episoadele războiului 
civil în Ucraina, despre eroii re
numitei epopei de la Perekop, des
pre acea bătălie care a deschis în 
fața tinerei republici posibilitatea 
unei construcții pașnice și pline de 
bucurii.

Anul trecut pe baza scenariilor 
mele, studiourile cinematografice 
„A. Dovjenko“ din Kiev au turnat 
două filme artistice dintre care 
unul — „Scînteia partizanilor“ — a 
apărut nu de mult pe ecran.

In planurile de creație cele mai 
apropiate figurează un volum de 
povestiri despre Ucraina zilelor 
noastre, precum și un volum des
pre prima perioadă a Războiului 
pentru Apărarea Patriei.

Cu prilejul anului nou vreau să 
transmit tuturor colegilor mei din 
străinătate urări de noi succese în 
munca lor de creație. Fie ca mun
ca noastră să stea în slujba întă
ririi prieteniei între popoare 1



- SPARTACIIIAD
de iarnă a TINERETULUI

CONCLUZII

Publicăm mai jos cîteva din

de bază U.T.M. și conducerea co
lectivului sportiv nu se îngrijesc 
însă de ANTRENAREA MASEI 
ACESTOR TINERI la întreceri.

Studenții clujeni la start...

în munca
SPORTIVĂ

CLUJ (de la co
respondentul no
stru).

Intr-o atmosferă 
caracteristică tinere
ții, studenții clujeni 
au inaugurat cei din- 
t i în orașul de pe 
Someș întrecerile ce
lei de a treia Spar- 
tachiade de iarnă a 
tineretului.

In cadrul adunării 
la consiliul orășe
nesc al Uniunii A- 
sociațiilor Studenți
lor s-au discutat a- 
mănunțit măsurile 
organizatorice. Adu
narea era pe sfîrșite. 
Cineva, pare-mi-se 
profesorul lenei Mi- 
klos, neobosit anima
tor al sportului stu
dențesc clujean, s-a 
ridicat spunind:

— Am o propu- 
nere.

Cu 
spus

voce caldă și-a 
părerea : 
Să 

întrecere 
versități, 
ani de
c.iiar grupe de stu
diu. Obiectivul : par
ticiparea cit mai lar
gă la întrecerile 
Spartachiadei.

Propunerea nu s-a 
mărginit la atîta :

— Să chemăm la 
întrecere toate cen
trele universitare din 
țară.

Cind aceste rin. 
duri văd lumina ti
parului roadele în
trecerii încep să se 

la

arate. Afișe multico
lore împînzesc sălile 
de curs, amfiteatrele, 
laboratoarele. Gaze
tele de perete au 
caracter festiv, arti
colele fiind chemări 
pentru participarea 
tuturor studenților la 
întrecerile tinereții 
și ale afirmării spor
tive.

La universitatea 
Victor Babeș și la 
universitatea Bclyai 
au apărut gazete de 
perete fulger. Zilnic 
apar anunțuri de ge
nul :

„Astăzi s-au în
scris... studenți
întreceri. Tu nu par
ticipi ?“

Nu numai atît. Au 
început întrecerile 
propriu-zise. La trîn- 
tă au participat la 
concursuri 89 stu
denți de la universi
tatea Bolyai și 48 de 
la Institutul Agrono
mic. Nimeni nu și-ar 
fi închipuit că între 
studenți sînt atîția 
iubitori ai gimnasti
cii. La universitatea 
„Victor Babeș“ nu
mărul celor înscriși 
la această disciplină 
se ridică la 170. Ur
mează jucătorii de 
tenis de masă. In 
primele zile au p ar

in trecere 
de la

„Bo
ia uni- 
„ Vie tor

ticipat la
112 studenti 
universitatea 
lyai“, 96 de 
versitatea

pornim o 
între uni- 

facultăți, 
studiu și

*
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Intr-o vizită la Miercurea Ciuc fotoreporterul a surprins la an
trenament pe campioana (arii, Maria Weinrich.

PE SCURT
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* La 12 ianuarie va începe la 
Riga finala celui de-al 25-lea cam
pionat unional de șah. La turneu 
vor lua parte 19 concurenți: marii 
maeștri I. Averbach, I. Boleslavski, 
D. Bronștein, E. Gheller, V. Kor- 
cinai, A. Kotov, T. Petrosian, B. 
Spasski, M. Taimanov, M. Tal, A. 
Toluș; maeștrii: L. Aronin, A. 
Eannik, A. Ghipslis, B. Gurghe- 
nidze, N. Krogius, L. Polugaevski, 
A. Suetin șl S. Furman.

In același timp amatorii de șah 
așteaptă cu nerăbdare meciul re
vanșă pentru titlul mondial dintre 
campionul lumii V. Smîslov fi fo
stul campion M. Botvinik. Acest 
meci va începe la 4 martie la Mos
cova fi va cuprinde 24 de partide.

* Tînărul schior romîn Dinu Pe
tre a repurtat duminică în cadru) 
concursului internațional de la 
Eled (R.P.F. Iugoslavia) o fru
moasă victorie în cursa de 10 km. 
lond juniori realizînd timpul de 
30’25”. Bine pregătit, Dinu Petre 
a demonstrat cu prisosință calită
țile sale, reușind să întreacă o se
ria de schiori valoroși din Italia, 
Austria, Polonia și Iugoslavia. Pe 
locul doi s-a clasat italianul Aldo 
Pcller cu 37’26” urmat de iugo
slavul Kopenthal cu 38T8”.

Cursa de 15 km. seniori a reve
nit polonezului Mataj Andrei cu 
49’34”. El a fost urmat de coechi
pierul său Kazimîr Zelek cu 50’54 
și italianul Baldo Bernardi cu 
51’22”. Reprezentantul nostru C. 
Enache a ocupat locul 5 cu 51 41 . 
Ceilalți schiori romîni s-au clasat 
astfel; 8) Manole Aldescu 52’40” ; 
17) S. Drăguș 54’04”; 22) Su-
pcală 55’11”.

•k In orașul Neumunster din R.F. 
Germană s-a desfășurat turneul 
internațional de handbal de sală 
la care au luat parte echipele a 
opt orașe din R. P. ‘Ungară, Fran
ța, R. P. Română și R. F. Germa
nă. In eliminatorii echipa orașului 
București a făcut parte din grupa
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Babeș“ și 72 de la 
Institutul Agrono
mic.

Pădurea Făget a 
cunoscut animația u- 
nor febrile pregătiri 
a schiorilor incă 
înainte de 15 decem
brie. Arbitrii au con
semnat pe foile de 
concurs 240 studenți 
înscriși numai de la 
universitatea Bolyai 
și de la agronomie.

Bilanțul este bun. 
Intr-o singură săp- 
tămînă la universită
țile clujene au luat 
startul 953 p.artici- 
panți. Nu uitați: în
scrierile sînt abia la 
început. Pînă acum 
pe tabelul întrecerii 
primul loc îl ocupă 
universitatea Bolyai 
cu peste 400 partici- 
panți, fiind urmată 
îndeaproape de uni
versitatea Victor Ba
beș și Institutul A- 
gronomic ai căror 
studenți nu vor 
nici un preț să 
lase mai prejos

cu 
se 

. . Și 
concură la cucerirea 
steagului de colectiv 
fruntaș pe centru u- 
niversitar.

Cine îl va cîștiga 
pînă 
greu 
Cert 
pînă la mijlocul lunii 
februarie peste 7003 
de studenți clujeni 
vor lua startul la în
treceri.

la urmă este 
de prevăzut, 

este un lucru :

A obținând următoarele rezultate : 
a învins cu 8-3 echipa Parisului, 
a făcut joc egal — 8-8 — cu echi
pa Neumunster și a pierdui cu 7-12 
la Kiel. In mectut pentru locul trei 
handbaliștii noștri au repurtat o 
frumoasă victorie cu 8-7, asupra 
echipei selecționate a orașului Bu
dapesta, clasată a doua în grupa B.

Turneul a fost cîștigat de for
mația orașului Kiel care a între
cut în finală cu 9-7 pe Flensburg.

s P
de
pe
de

Ținînd seama 
titlul — fotbal 
bicicletă — ca și 
faptul că la Zürich 
s-a și organizat un 
veritabil campionat 
mondial, se pare că 
într-adevăr sportul 
s-a îmbogățit cu încă 
o disciplină. Dacă ne 
gîndim însă la me
ciurile care au avut 
loc cu prilejul cam-

pionatului mondial, 
atunci...

„Competiția“ 
desfășurat într-unul
dintre cele mai mari 
restaurante ale bătrâ
nului 
Drept
meciurile 
mese cu 
maculate, 
argint,

»•a

oraș elvețian, 
„garnitură“ 

au avut 
fețe albe i- 
tacîmuri de 
pahare de

c»nX?Aui

Cum se desfășoară
ÎN1RECERILE

Au trecut 20 de zile de la începerea oficială a celei de a III-a 
ediții a Spartachiadei de lamă a tineretului. In aceste zile, în 
întreaga țară au luat startul la întrecerile primei etapei zeci și 
sute de mii de tineri.

De mare interes s-au bucurat întrecerile Spartachiadei șl în 
întreprinderile și instituțiile din Capitală. Pentru a afla amănunte 
în legătură cu organizarea și desfășurarea întrecerilor in Capi
tală, ziarul nostru a întreprins o anchetă. La întrebarea noastră: 
CUM SE DESFAȘOARA ÎNTRECERILE SPARTACHIADEI? au 
răspuns mai mulți tineri din diferite întreprinderi :

Publicăm mai jos cîteva din răspunsurile primite.

„23 Au-

la întrebare, ne-a a-

Pe tovarășul TEODOREL OL- 
TEANU, secretarul consiliului co
lectivului sportiv al uzinelor „Va- 
sile Roaită“ (raionul 
gust“), l-am găsit cu greu. Răs- 
punzîndu-ne 
tras atenția încă de la început:

— Sîntem în plină reorganizare 
a activității sportive... Și iată ce 
ne-a declarat apoi:

— întrecerile Spartachiadei n-au 
început încă. Conducerea colecti
vului a fost aleasă de curînd, de 
vreo 2-3 săptămîni, și n-a avut 
timp să se ocupe de organizarea 
întrecerilor. S-au înscris, totuși, 
vreo 48 de muncitori la întrecerile 
de șah și vreo 16 la tenis de ma
să. (In uzină lucrează peste 1000 
de muncitori). Aceștia fac parte 
de altfel și din secțiile respective 
ale colectivului sportiv. Sperăm 
ca astăzi să înceapă întrecerile la 
șah (sîmbătă n. n.) la clubul uzi
nei. Avem un club mare și fru
mos. Avem și mai multe perechi 
de schiuri și echipament de iarnă. 
N-avem însă mingii de tenis de 
masă.

— De ce n-am început pînă 
acum întrecerile ? Păi eram în re
organizare. Am difuzat, în schimb, 
cîteva afișe și am vorbit cu cei 
din comitetul U.T.M. Vor antrena 
și ei mai mulți tineri Ia întreceri. 
S-ar putea spune că ei au lăsat 
organizarea Spartachiadei pe sea
ma noastră. Și invers.

La întrebarea noastră ne-a răs
puns printre alții și tov. ANGHEL 
ION, secretarul comitetului U.T.M. 
de la Atelierele centrale 1. T. B. 
(raionul „1 Mai“).

— Din păcate, întrecerile Spar
tachiadei n-au început încă la noi. 
Sperăm ca luni să înceapă la șah. 
(Discuția a avut loc sîmbătă, n.r.l. 
Am făcut însă o seamă de pregă
tiri. Avem schiuri, s-a cumpărat 30 
de perechi de patine, s-a pregătit 
clubul. Pregătirile acestea le-am 
început însă destul de tîrziu. Și 
acum, deși alegerile au avut loc de 

con-
acum, deși alegerile au avut l 
mult timp, colectivul sportiv 
tinuă să fie încă în... reorganizare. 
Nu se poate spune că tovarășii din 
conducerea colectivului nostru 
sportiv s-au preocupat prea mult 
de organizarea întrecerilor Sparta
chiadei.

In ceea ce ne privește, am

La 12 ianuarie, reprezentativa de ciclism a țării
noastre va lua startul în cea de-a V-a ediție a marii com
petiții „Turul Egiptului“. Spre deosebire de multe alte for

mații, echipa do ciclism a R.P.R. a fost prezentă la toate cele patru 
ediții de pînă acum ale competiției egiptene, numărîndu-se de fie
care dată printre animatoarele întrecerii.

Traseul împărțit în 13 etape 
măsoară 1.900 km. și va fi par
curs în două săptămîni. Ca 
în fiecare an, plecarea se va 
da din Luxor, oraș situat în „ini
ma“ Egiptului, la aproape 800 km. 
de Cairo, capitala țării. Luxorul e 
o așezare milenară. Aci se afla, 
cu mii de ani în urmă, faimoasa 
cetate Teba, din care n-au mai ră-

R T ?! ♦ ♦ ♦

cristal, băuturi alese, 
toalete de seară și 
în plus, acompania
mentul frenetic al 
unei orchestre de 
jazz. Intr-un cuvînt, o 
atmosferă ambiantă !

Ce păcat însă că 
fotbalul pe bicicletă 
are așa de puțină 
contingență cu spor
tul adevărat 1 

reușit să antrenăm pînă acum 130 
de tineri care s-au înscris să par
ticipe la diferite prohe ale Spar
tachiadei. E drept, în cadrul ate
lierelor lucrează peste 1400 de oa
meni. Sperăm să mai antrenăm cel 
puțin 100—200 de tineri. Pentru 
aceasta avem nevoie de un singur 
lucru: o preocupare mult mai mare 
din partea colectivului sportiv.

Pe tînărul muncitor VASILE 
POPESCU, lăcătuș-ajustor la uzi
nele „Timpuri noi“ (raionul „Tu
dor Vladimirescu“) l-am intilnit 

poarta uzinei. Terminase 
' ' ‘ "A

la poarta uzinei, 
schimbul și mergea spre casă.

acceptat cu amabilitate să ne răs
pundă la anchetă.

— Se spune că la noi întrece
rile au început. Nu știu precis. 
Se prea poate. Am văzut, e drept, 
cîțiva oameni jucînd într-o zi șah. 
Insă despre Spartachiadă la noi 
nu s-a vorbit prea mult. Am spu
ne chiar de loc. Am văzut un afiș 
sau două prin uzină. Cred că a- 
ceasta a și fost toată munca de 
popularizare desfășurată în uzina 
noastră în jurul Spartachiadei. 
Nu se poate spune că tinerii de la 
noi nu vor să participe la între
cerile Spartachiadei. Avem și con
diții. Se găsesc și schiuri și pa
tine și șahuri. Din păcate însă 
colectivul sportiv și organizația 
U.T.M. se ocupă doar formal de 
antrenarea tinerilor la întrecerile 
sportive. Dacă participă cîțiva 
zeci de oameni se declară că lu
crurile merg bine, că 
ordine.

Lucrurile nu stau 
așa. 8n uzina noastră 
teva sute de tineri. Organizația

totul e în

însă chiar 
lucrează ci-

mas decît Luxor și Camac, două 
vestite mahalale ale străvechei ce
tăți. Vestigii ale vechii civilizații, 
stau impresionantele colonade și 
ziduri ale numeroaselor temple.

Startul se va da din fața coloa
nelor mărețului templu al lui 
Ramses al Il-lea (înalte de 30-40 
m.) înaintea căruia se întinde o 
splendidă alee, cu lespezi de mar
moră, străjuită de un sfinx. Ase
menea statui — întruchipînd pu
terea faraonilor, regii Egiptului —■ 
se aflau, pe stînga și pe dreapta 
Nilului, („fluviul sfînt“), în număr 
de peste 600. Nu departe, se gă
sește prima cataractă (cascadă)

CU BICICLETA
pe valea NILULUI
din cele 7 cîte numără Nilul pe 
parcursul său.

De Ia Luxor, unde startul se va 
da în cadrul unei fastuoase ser
bări, din care nu lipsesc demon
strații ale tineretului, îmbrăcat în 
vechi și pitorești costume egipte
ne, dansînd in sunetele muzicii o- 
rientale. caravana ciclistă se va în- tei piramide au lucrat timp de 30 
drepta spre Kenia, apoi spre So- 
hag și Assiut. Aci, la Assiut, se 
poate vedea gnomul, aparat cu 
care învățatul Eratostene a măsu
rat primul, acum 2000 de ani, pă- 
mîntul.

Șoseaua asfaltată, îngustă, stră
bate ținuturi cu vegetație luxu
riantă sau pămînturi aride cu iar
bă aspră și vegetație pipernicită, 
unde pasc numeroase cirezi de

Din răspunsurile primite la an
cheta noastră și publicate mai sus, 
ca și din cele nepublicate, se des
prind cîteva concluzii importante.

1. Deși tinerii Capitalei au în
tâmpinat cu interes organizarea în
trecerilor Spartachiadei de iarnă, 
unele organizații de bază U.T.M. 
au rămas pasive. In multe locuri, 
organizațiile de bază U.T.M. au 
început de-abia în ultimele zile să 
se ocupe de popularizarea Sparta
chiadei și organizarea întrecerilor 
(exemplu uzinele „Vasile Roaită" 
și altele).

2. Se observă deseori o acută
lipsă de colaborare a- colectivelor 
sportive cu organizațiile U. T. M. 
(exemplu: Atelierele Centrale
I.T.B., uzina „21 Decembrie", etc.).

3. Unele comisii raionale de or
ganizare a Spartachiadei de iarnă 
a tineretului nu-și desfășoară ac
tivitatea așa cum ar trebui. (Co
misiile raionale „23 August", „1 
Mai" și altele).

4. Insfîrșit, lipsa mingilor de te
nis de masă — o problemă destul 
de dificilă care trebuie să preocu
pe îndeaproape organele U.C.F.S.

A mai rămas numai o lună de 
zile pînă la capătul primei etape, 
etapa de masă a Spartachiadei. 
Evident, nu se vor putea obține 
rezultatele cele mai bune dacă co
misia orășenească București de or
ganizare a Spartachiadei nu va lua 
de urgență măsurile necesare pen
tru înviorarea desfășurării întrece
rilor Spartachiadei.

Cine va fi noul campion de șah:

Giinsberger sau Troianescu?
iț Penultima rundă a campionatului republican de șah disputată 
X duminică nu a putut încă stabili pe noul campion. Cei doi pre- 
p tendenți la titlu —• Gunsberger și Troianescu — au înregistrat două 
/ victorii, primul rătnînînd cu un avantaj de o jumătate de punct, 
£ astfel că de-abia ultima rundă programată pentru marți va fi ho- 
5» tărîtoare. Gunsberger a cîștigat la Alexandrescu care a jucat pasiv 
/ deschiderea, iar Troianescu l-a învins pe Pușcașu într-o bună par- 
S. tidă pozițională, speeulînd cu abilitate slăbiciunile create în lagărul 
£ advers. Negrea a cîștigat prin atac de mat la Seimeanu. Au mai 
3 cîștigat Szabo la Crețulescu și Bălănel la Urseanu. Cu remiză s-au 
Jț terminat partidele Nacht—Costea, Ciocîltea—Bozdoghină, Stanciu— 

Mititelu și Rcicher—Radovici.

măgari. în continuare, de-alungul 
cursului Nilului, ruta trece prin 
sate de felahi (țărani egipteni) cu 
case mărunte, sărăcăcioase. La Al- 
menia și El Fayom — capete de 
etapă—se mai pot vedea caravane 
de cămile pregătindu-se să por
nească în lunga lor cale prin de- 
șerturile situate nu departe de mă
noasa vale a Nilului. în aceste 
orașe, alături de vechile case, obi
ceiuri ciudate și porturi specifice 
vechilor egipteni, apare evidentă 
influența modernismului. La El 
Fayom e de altfel și prima zi de 
odihnă a cicliștilor (16 ianuarie).

Sfîrșitul etapei a V-a va avea 
loc la El Ghiuzeh, o subur
bie a marelui oraș Cairo. La mică 
distanță de El Ghiuzeh, sfîșie 
văzduhul cele trei piramide — 
Keops, Mikerinos și Kefren — 
care alcătuiesc una din minunile 
lumii și datează de peste 5000 de 
ani. Privindu-le, chiar și cei mai 

mari tehnicieni se minunează și 
astăzi de proporțiile lucrării. Pi
ramida lui Keops, cea mai mare, 
numără 146 de m. înălțime, iar 
laturile ei au cîte 232 m., pirami
da fiind alcătuită din 3.200.000 de 
blocuri de piatră, fiecare bloc cîn- 
tărind 1-2 tone. La realizarea aces- 

ani peste 200.000 felahi, mulți 
dintre ei murind din pricina mun
cii istovitoare, a climei și a mize
riei. Aceste piramide, care nu sînt 
altceva decît morminte ale farao
nilor, ascundeau bogății fără sea
măn : aur, grîne, bijuterii, mobilă, 
pietre prețioase, stofe, vase de ar
gint și aur, cu care erau îngropați 
regii.

Alături de piramide, un alt mo-

Baschetul este astăzi unul dintre sporturile preferate de tineri. O fază palpitantă Ia coș. Autorii 
sînt elevii liceului „Gh. Șincai“ din București. Foto: D. F. DUMITRUSPORTIVII COLECTIVEI
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Un obișnuit meci de fotbal. 
Două echipe (costumate în albas
tru și roșu) în dispută pentru a- 
celaș balon rotund. Scorul e aîb, 
deși de 87 minute poarta albaștri
lor este infernal asediată. < Dar 
ghinionul vine de unde nici nu 
te aștepți. Portarul albaștrilor de
gajează. Un coechiper preia și în- 
tr-a splendidă cursă pe extremă, 
ajunge în careul advers. Surprins, 
un apărător, îl faultează. Lovitură 
de pedeapsă... gol. 87 de minute 
au presat și iată-i pe fotbaliștii cu 
tricourile roșii părăsind terenul 
învinși cu 1—0.

Ciudat, deobicei în vestiare 
loc adevărate dispute, schimb 
reproșuri. Ei însă tac. Dar ce 
rere are antrenorul ? Este doar 
fostul internațional I. Burdan, an
trenor de prima categorie. La an
trenament a convocat toată secția 
de fotbal : seniori, juniori, pitici, 
aproape vreo sută la număr. Fru
mos echipați în culorile colectivu
lui, fotbaliștii se uitau la cele 38 
de mingi ce așteptau parcă resem
nate pe gazonul verde al stadio
nului.

îi priveam pe rînd încereînd 
să-l recunosc pe înaintașul Iuhas, 

se

nument uriaș : sfinxul, statuie i- 
mensă săpată într-un uriaș bloc de 
piatră. Un mic amănunt, spre a ne 
da seama de proporțiile gigantice 
ale sfinxului : în urechea lui 
pot adăposti comod 2 oameni.

Apoi, Cairo. Oraș mare, cu a- 
proape două milioane de locuitori 
și cu aspecte și populație tare pes
triță. întîlnești aci tot felul de oa
meni, auzi vorbindu-se cele mai 
felurite limbi.

Pe străzi forfotă mare. Gălăgie. 
Pe ulițele negustorilor, alături de 
vitrine impunătoare comercianți 
ambulanți îți oferă marfa lor : 
amulete, diverse amintiri, mici o- 
biecte lucrate artistic, din fildeș, 
abanos, piele de crocodil sau din 
argint. v.

Părăsind Cairo — situat la în
ceputul deltei Nilului lungă de 200 
km. — coloana ciclistă va ajunge 
la Suez, parcurgînd o șosea situată 
în apropierea deșertului. De la

Suez, cicliștii urcă pe o șosea mo
dernă, asfaltată, care merge para
lel cu canalul, la 10—15 metri de 
acesta, și poposesc la Port-Said, 
capătul de nord al canalului de 
Suez, canal lung de peste 160 de 
km. și lat de 60 de metri, pentru 
naționalizarea căruia poporul egip
tean a desfășurat o aprigă luptă.

Interesant de notat că se mai 
văd și astăzi, nu departe de ca
nal, urmele unui alt canal, du
rat acum 2.500 de 
Nekao și care lega 
cu Marea Roșie. Pe 
fost trimisă o flotă 
pentru prima oară 
fricii.

Părăsind Port-Said, caravana 
străbate imensa deltă a Nilului 

ani de către 
delta Nilului 
acest canal a 
care a făcut 

înconjurul A-

pe fundașul stînga Andu Antonin 
sau pe portarul Adalbert Beling. 
Prea mult nu spun încă aceste 
nume. Dar rețineți-le, cine știe : 
peste ani le veți mai întîlni. Aniin- 
tiți-vă atunci că primii pași în 
sport i-au făcut într-un obișnuit 
colectiv sportiv.

DE ce rìde iuliana...?
14,2 este ultimul record perso

nal al tinerei alergătoare Iuliana 
Șavoi. Cu această performanță a 
cucerit locul III în finalele Spar
tachiadei de vară a tineretului. 
14,2 nu este un timp deosebit. 
Pînă la recordul țării mai sînt 
secunde de învins... Da, dar ducă 
ați fi cunoscut-o cu ani in urmă 
pe Iuliana... La primul său con
curs — un cros de masă — a 
alergat în fustă. Asta nu pentru 
că magazia colectivului sportiv ar 
fi fost săracă. Colectivul sportiv 
are echipament în valoare de pes
te 60.000 lei. Dar pe atunci Iuliana 
socotea indecent, ba chiar con
damnabil să apară în echipament 
sportiv în fața lumii. Oricine în
cerca s-o convingă că nu-i deloc 
indecent costumul de sport, ea o 
ținea una și bună. Dar „ghinio
nul“ Iulianei a fost tocmai pasiu
nea ei pentru atletism. Nu-i mai 
plăceau alergările de fond; in 
schimb o cuceriră cele de viteză. 
Pantofii cu cuie nu se împacă insă 
deloc cu decenta fustă. Să renunțe 
la atletism ? Intr-o zi primi o 
invitație pentru un concurs oficial. 
Avea să se prezinte pentru prima 
oară la startul probei de 100 m. 
plat. întrecerea se desfășura 
pe un mare stadion. Cîțiva 
spectatori pufniră in ris, cînd 
printre concurente apăru Iuliana 
in ciudata ei costumație. Luă star
tul dar după 10—20 de metri se 
împiedică și căzu.

Cînd își amintește azi de acea
stă întimplare rîde cu multă pof
tă. Și are de ce : in lupta cu se
cundele Iuliana n-a învins numai 
timpul dar și unele prejudecăți.

DESPRE UN AMĂNUNT

Pățania Iulianei m-a furat în- 
tr-atît că am uitat un amănunt. 
Secția de atletism a colectivului 
numără aproape 20 de membri. Și 
nu-i Iuliana singura deținătoare de 

trecînd prin orașele capăt de eta
pă : Zagazig, Shebin Elkom, Da- 
mietta, Mehalla el Kobra. Prin 
delta Nilului, șoseaua parcurge în
tinderi pline cu bălți, vegetație a- 
bundentă, adevărate păduri de 
stuf și trestie, deasupra cărora 
zboară din zori și pînă în seară 
tot felul de păsări.

în sfîrșit, se ajunge la Alexan
dria, marele port la Mediterană, 
fondat aci cu 2.000 de ani în urmă 
de către Alexandru Machedon. Aci, 
cavarana va avea cea de-a doua 
zi de repaus (25 ianuarie) îna
inte de a porni să acopere cei 
230 km. ai ultimei etape : Ale
xandria—Cairo. Traseul ultimei 
etape trece nu departe de El Tah- S. SPIREA

Echipa reprezentativă a țării din precedenta ediție — intr-un 
scurt popas

performanțe. Juniorul Gheorghe 
Buzaș este finalist al ultimei edi. 
ții a crosului „1 Mai“. La Bucu
rești a fost împreună cu coechi- 
perul său Haș Tudor. Numai că 
acesta din urmă a participat la 
întrecerea seniorilor.

Să-mi fie îngăduită încă o pre
cizare. 300 de membri ai colecti
vului sînt șahiști pasionați. Mulți 
dintre ei au categorii de clasifi
care. Campionului colectivului 
Hiighel Francisc i-a fost atribuită 
categoria l-a.

„La noi, toată lumea joacă șah, 
La concursuri însă numai pe cir
ca 300 ne bazăm. Restul sînt încă 
începători“.

Așa răspunde Carol Cristof, pre
ședintele colectivului sportiv, cînd 
este 
lor.

întrebat de numărul șahiști-

LA LUMINA
REFLECTOARELOR...

nu 
să 
de

Veni și ziua fixată pentru reor
ganizarea colectivului sportiv. Ni
meni, nici chiar dintre membrii 
vechiului consiliu al colectivului 
sportiv nu bănuia ce pasiune mai 
sălășluiește în sufletele sportivilor. 
Dar unde în altă parte daci 
aici, la această ședință, aveau 
se ridice probleme noi ? Așa 
fapt s-a și intim plat.

„Joc tenis de masă, fotbal, 
dar mai mult îmi place bas
chetul. In toamna asta utemiștii 
au trecut la amenajarea unui te
ren de baschet. Ne-au sosit insă 
tîrziu panourile. Ar mai rămine 
doar să formăm secția de baschet. 
Amatori pentru baschet ? Să nu 
vă fie teamă de asta. Se găsesc 
destui“.

Nimeni n-a privit ca deplasată 
dorința lui Mihai Gavrilă. Dimpo
trivă.

Intr-o seară de primăvară, la lu
mina reflectoarelor, se va scrie o 
nouă pagină în istoria acestui co
lectiv — cea rezervată secției de 
baschet.

★
Faptele relatate au fost culese 

din activitatea colectivului sportiv 
„Stăruința" al colectiviștilor din 
comuna Dorobanți, raionul Arad.

VASILE RANGA

rir (capăt de etapă în 1957) un 
oraș nou care se înfiripă în mar
ginea „Ținutului Eliberării“ ; o 
imensă întindere de pămînt sterp, 
desțelenit acum 
turilor. Și ~ 
se încheie 
unde zeci 
se înghesuie, 
doanele polițiștilor, spre a-i saluta 
cu uralele lor specifice și entuzias
te pe participanții la această com
petiție, care, alături de alte în
treceri sportive, aduce o contribu
ție efectivă la strîngerea legături
lor de prietenie între tineretul din 
numeroase țări de pe glob.

și redat cui- 
„Turul Egiptului“ 
în capitala țării, 

de mii de oameni 
strigă, rup cor-


