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TINERETUL-
SPRIJIN PREȚIOS
al SFATULUI POPULAR

In urmă cu două-trei zile, cîțiva 
ingineri din cadrul Sfatului Popu
lar raional „23 August“ din Capi
tală au terminat întocmirea unei 
hărți a raionului. La prima ve
dere nimic deosebit. Sînt doar 
consemnate în ea spitale, fabrici, 
școli, grădinițe, parcuri, piețe, ci- 
nemalograte. magazine, străzi, case 
ctc„ adică obiective obișnuite pen
tru fiecare hartă. Și totuși, harta 
aceasta este într-un fel neobișnuită. 
Toate obiectivele consemnate în 
ea — și nu sînt puține ca număr 
— au fost construite sau amena
jate în ultimii doi ani ; sînt o 
parte din realizările Sfatului Popu
lar a) raionului „23 August“ din 
Capitală. De remarcat si un alt 
lucru. Majoritatea acestora au fost 
realizate cu sprijinul puternic al 
maselor de eel'țeni și, în primul 
rind, al tinerilor.

Pentru a afla amâpunte în legă- 
lură cu aceste realizări, ca și 
despre contribuția tinerilor la ob
ținerea acestora, ne-ain adresat to
varășului.. Jîadu Jlragan, pre
ședintele comitetului executiv al 
Sfatului Popular raional „23 Au
gust“. '' '

— E cunoscut îndeobște, ne 
•pune interlocutorul nostru că sfa- 
urile populare se bazează în șc- 
nlvărea trebufildr lor gospodă

rești în primul rînd pe activitatea • 
însuflețită a maselor de :cetățeni„ 
Și dacă sfatul popular raional. „23 
August“ a ' obținut în uliimii, 2 
ani b seamii de realizări. însemna
te, aceasta se datorește tocmai 
sprijinului și contribuției maselor. 
In mod deosebit aș vrea, să subli-, 
niez aici «portul important pe 
care l-am primit în activitatea- 
noastră do zi cu zi din partea ti
nerilor. Do fapt, în toate planu
rile pe care le-am făcut, ne-atn ba-:
zat în mare măsură pe ajutotul jinit tinerii t 
tineretului.

— Ați putea ti ne dați cîtetla 
exemple ? :

— Desigur. Iată, să vorbim nu
mai de cîteva din realizările noa- 
atre edilitare. Numai în cursul anu
lui trecut (1957), în cadrul raio
nului a-a construit cinematograful

țele de apă potabilă, canalizări 
etc. De exemplu, la extinderea re
țelei de apă pe o distanță de 
6530 de metri în cartierele nou 
înființate, 23 August, Ostrov, Balta 
Albă etc., au participat circa 
2550 de tineri, efectuînd peste 
280.000 ore de muncă voluntară. 
La lucrările de electrificări, de uuiuusc uc r<uu, pu awoiv, , ,

de construcții puteai vedea zeci și asemenea, un ajutor important I-arn 
sute de tineri muncind de zor ală- primit <J>» tinerilor. Nu-
turi de vîrstnici la ridicarea con
strucțiilor precum ți ---------
alte acțiuni gospodărești din car
tiere.

— Cine au fost acești tineri ?
— Ar fi greu de spus. Au fost 

doar mii de tineri, muncitori func- 
ționari și elevi, de la uzinele „23

din b-dul „30 Decembrie", fabrica 
de oxigen, noua școală (nr. 49) 
din cartierul Vatra Luminoasă, 
piața Cățelu, spitalul urinelor „23 
August“, s-a amenajat parcul Ver- 
gului, și multe altele. La toate 
acestea, noi am simțit din plin 
sprijinul tineretului. In zilele căl
duroase de vară, pe aceste șantiere 
de construcții puteai vedea zeci și'

De vorbă cu tov.

RADU DRĂGAN, 
președintele comitetului executiv 
al Sfatului popular al raionului 

„23 August“

iuivoica v„u- ma* *n ultimii doi ani au fost elec- 
li la diferite trifieate un număr de 62 de străzi 

, pe. o lungime de 78.877 m. li
niari. Vreau să remarc sprijinul 
dat de tinerii din comuna Pante- 
limon (comună subordonată raio
nului nostru) care muncind ală
turi de vîrstnici au reușit să ter
mine în întregime electrificarea 
comunei. S-au evidențiat tinerii 
Pena Manole, Bueur Petre și 
mulți alții.

Cu contribuția tinerilor, în ul
timii doi ani Sfatul Popular raio
nal a realizat construirea a 
76 de clase noi, unui spi
tal, 4 creșe, 445 de aparta
mente, 3.690 m. de canalizări, pa- 
varea a 41 de străzi mărginașe, cu 
o suprafață de 113.000 m. pătrați, 
parcuri amenajate pe o suprafață 
de 15.000 m. p. și multe altele.

— O ultimă întrebare : în ce 
măsură fi-au adus contribuția la

August", „Republica" de la „Fila
tura Romînească de Bumbac“, 
fabrica „Electrocablul" de la șco- - . ... . _
Iile medii nr. 13 și 15 și din multe toale ace3tea tlnera deputați ? 
alte locuri. ,Să vă dau un exemplu. . “ Tjebme apus de la bun 
J,a șantierul viitoarei Case a Tine-. !nc?Pu‘’ tiner.u « și fi
retului din raionul nostru, au nem _dm‘ comitetele de-strada au 
participat, pînă acum, în zilele fo9t ™ prpnul nnd agitatori in- 
de muncă voluntară peste 6000 de, flăcărați în antrenarea tineriloT la 
tineri din tot cupținsul raionului, diferitele acțiuni gospodărești. în 
Spuneți-mi pe care dintre , aceștia cartierele Balta Albă, 23 August, 
să-i evidențiem? Au muncit doar c- ,u . al{el d;n inițiatiTa ti. 
toți, cu aceeași dragoste și insufle- ... ,.: ' ° . neruor deputați s-au canalizat nu-
țire. ... ... . ., , ... . meroase străzi, au luat ființa piețe— Tn o» alt» acțiuni v-au ipn- , , , .

și„ magaeme noi, s-au amenajat 
parcuri.

După cum M vede, în toate ac
țiunile sale, Comitetul executiv al 
Sfatului Popular Taional primește 
un sprijin deosebit de prețios din 
partea tinerilor deputați, dar mai 
ales din partea tinerilor cetățeni.

AL. PINTEA

— Evident, aportul tinerilor n-a 
constat numai la construcția de 
clădiri și amenajări de parcuri. 
Acolo unde locuiesc fiecare, în 
cartierul respectiv, ei au răspuns 
la acțiunile întreprinse de deputați 
și comitetele de stradă pentru pa
rări, electrificări, extinderi de re-
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In fotogratia de mal aus, ? 
puteți vedea noua construcție • 

Școlii nr. 49 din cartierul î 
v'atra Luminoasă, la construc. * 
ția căreia tinerii au muncit cu * 
însuflețire.

Mașinile — 
funcționari model 
O nouă expoziție tehnică 

a R. D. Germane

Chiar avtnd un eontlnut utfl, 
munca „de birou", administra
tivă, nu prea înctntă nici mu
zele poeților, nici entuziasmul 
omului dornic de acțiune. Mulți 
tineri ar dori să facă altceva... 
O muncă practică, direct pro. 
ductivă. Interesele colectivității 
sînt identice. Ce-i de făcut ?

Prima soluție o știm: redu
cerea formularisticii, simplifi
carea evidenței. A doua, alătu
ri de ea : mecanizarea — și în 
acest domeniu.

Expoziția recentă • reprezen
tanței" comerciale a R. D. Ger
mane, (țeschisă în b-dul Ma. 
gheru din București, este toc
mai închinată organizării,și 
mecanizării evidenței contabile, 
factor important al reducerii 
cheltuielilor de administrație.

De la mașinile de scris elec
trice, care pe de o parte ușu. 
rează munca, cerînd o apăsare 
cu degetele de 10 ori mai ușoară 
decît mașinile obișnuite, iar pe 
de altă parte ridică la dublu 
productivitatea celei mai rapide 
dactilografe, atenția ne e atra
să de mașinile automate de 
facturat, calculat și contabili
zat; care, asigurtnd și o pre
cizie deosebită, înlocuiesc fie
care pînă la 4—5 persoane.

In plus, releele... nu tnttrzie 
la servici, nu spun nimănui 
„vino mîlne“ și nu fac șuete. 
Iată avantaje de preț ale „func
ționarilor mecanici“ „Secura“, 
„Rhelnmetall“, „Triumphator", 
„Mercedes“ etc., unelte valo
roase tn mîinile unor lucrători 
de administrați* bine calificați.

!
Citiți azi .*
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Recensămîntul
copiilor

Măsurile ce trebuie luate an de 
an pentru aplicarea integrală a 
legii invățămintului elementar 
general și obligatoriu, precum și 
pentru dezvoltarea continuă a în
vățămîntului elementar de 7 ani, 
necesită o evidență precisă a nu
mărului de copii de virstă școlară.

Potrivit unei hotărîri a Consi

liului de Miniștri, tn ziua de 26 
ianuarie 1958 se va efectua pe 
întregul teritoriu al țării recen- 
sămintul copiilor in virstă de la 
1 an la 14 ani. Lucrările de re- 
censămînt vor fi efectuate de co
mitetele executive ale sfaturilor 
populare regionale, raionale, oră
șenești și comunale.

RAJ KAPOOR
în București

★ O carieră începută la 14 ani * Rolurile 
preferate ♦ Proiectele de viitor ale artistului 

* Va fi o romîocă partenera lui Raj Kapoor?
— E zăpadă ?
Doar o clipă Raj Kapoor a îmbrățișat cu privirea aerogara. O clipă 

suficientă pentru ca în jurul lui să se formeze un brîu viu care se 
strîngea. Amatorii de autografe l-au asaltat cînd se afla încă pe scara 
avionului -Iar acum pe pista asfaltată, popularul actor indian este 
supus iremediabil unui nou asalt al entuziaștilor care anulează, spon
tan, exigențele protocolare.

— Cită căldură, poporul acesta este foarte cald... Sînt bucuros să 
cunosc o (ară și un popor nou pentru mine.

Raj Kapoor zîmbește. Cutele frunții, vioiciunea ochilor, zîmbetul ne
istovit ne evocă „Vagabondul“. Vocea ni se pare familiară. Lingă 
mine, cineva — probabil, ca să-i facă plăcere lui Raj Kopoor — în- 
gînă timid binecunoscuta melodie...
Tn august, la Moscova, am aler

gat trei zile după Raj Kapoor. Lo
catarul de la hotelul „Ucraina" era 
de găsit doar tn ore tîrzll de noap
te pe care nici tradiționala lipsă 
de politețe gazetărească nu în
drăznea să le tulbure. La hotelul 
bucureștean „Athenîe Palace", 
clnd bagajele abia- fuseseră aduse 
in apartament, am reușit să obțin 
rlvnitul interviu. Aci, asaltul era 
tot atit de insistent ca și pe pista 
aeroportului. Raj Kapoor părea 
Insă resemnat. Evident, gloria îl 
obligă la ...sacrificii. Numeroșii 
ziariști îl țin sub focul concentric 
al întrebărilor ca intr.o agitată 
conferință de presă.

— Ceva despre începuturile dvs. 
în artă.

— La 14 ani am debutat. Mai 
eram încă in școală clnd am înce
put să joc tn teatru și in cinema
tograf... (Pentru admiratoarele lui 
Raj Kapoor ne permitem o parante. 
ză — actorul indian are 34 de 
ani).

— Ce anume v-a stimulat inte
resul pentru* artă ?

— Tatăl meu este un popular ac
tor de teatru și cinematograf. El 
mi-a transmis prin stnge firea de 
artist. Acum joacă mai ales tea
tru...

— Dvs. jucați teatru ?
— Ctteodată. Teatrul șl cinema, 

tografia sint tnsă două arte com
plect diferite. E bine pentru un ar
tist de cinematograf să joace șl în 
teatru deoarece acumulează o oa.

„ȘTAFETA
CULTURALĂ44

Este cunoscut ci în tlmpal Ier. pornesc de la comunele aflate Ia 
nli tinerii de la sate dispun de marginea raionului și merg plnă 
mal mult timp liber. Acesta este la comuna reședință de raion, 
de altfel motivul pentru care iar- Comunele de la capătul de unde 
na, activitatea culturală se desfă- pornesc traseele, după ce vor fi 
șoară mai intens decît in toiul pregătit și vor fi răspuns condi- 
miincilor agricole. '■ In regiunea fiilor de participare, vor întocmi 
noastră, „ Galați, apropierea ier- cîte un mesaj In care vor arăta 
ni'j a determinat în multe orga, 
nizații U.T.M. frămîntări și cău
tări de noi Inițiative menite să 
stimuleze și să sprijine o viață 
culturală bogată a tineretului. 
Așa a luat naștere ideea organi
zării „ștafetei culturale" — că
reia comitetul regional U.T.M. ii 
acordă o importanță deosebită.

In cele ce urmează am să în
cerc să explic, pe cît voi putea, în 
ce constă conținutul precum și 
organizarea și desfășurarea „șta
fetei culturale“. Ideea e de altfel 
o variantă a tradiționalei ștafete 
a tineretului în sărbătoare. Numai 
că aici rolul ștafetei nu se limi
tează doar la transmiterea de me. 
saje, ci, prin însăși organizarea ei, 
activitatea artistică și culturală a 
tineretului crește, se înviorează, 
transmițîndu-se în același timp 
experiența unor rezultate de sea
mă obținute în acest domeniu; 
pentru că desfășurarea ștafetei 
culturale este strîns legată și 
chiar condiționată de antrenarea 
masivă a tineretului în activitatea 
cultural.artistică, de concursurile 
artistice care vor avea loc cu pri
lejul înminării mesajelor.

Pe scurt, „ștafeta culturală“ se 
organizează în felul următor: in 
flecare raion, comisia de organi
zare a stabilit 3 sau 4 trasee care

cum și.au organizat activitatea 
culturală Mesajul va fi trimis 
prin ștafetă pînă la prima comu
nă de pe traseul respectiv, înmî- 
narea acestuia făcîndu-se în ca-

O inițiativă menită să dea 
un nou avînt muncii 
culturale de masă iu 

rîndul tineretului

drul unui program artistic la 
care își dau concursul echipele 
artistice ale comunei de unde a 
venit ștafeta. In duminica urmă
toare, comuna care a primit șta
feta va întoarce vizita primei co
mune, iar în cealaltă duminică 
ștafeta va porni cu un nou mesaj 
spre cea de a treia comună de 
pe traseu ș.a.m.d.

Participarea unui colectiv de 
tineri la „ștafeta culturală" pre
supune insă o seamă de condiții 
care trebuie îndeplinite în prea
labil de fiecare colectiv partici
pant. La noi, în regiune, s-a sta
bilit un număr de 15 condiții. Nu 
le voi enumera pe toate. Iată insă

O deviză a tinerilor muncitori:

CURĂȚENIE —
ORGANIZARE —
DISCIPLINA

• recare experiență. Tn film, vioara 
tntlia este regizorul, dar In tea
tru — actorul...

— Care a fost primul rol prln- 
: clpal pe ecran ?

— Tn „Floarea de lotus", turnat 
tn 1946, am avut primul rol prin
cipal. Primul film in care am de
ținut, in afara interpretării perso
najului central, și regia a fost 
„Văpaia". Filmul acesta reflectă 
lupta pentru libertate in sinul fa
miliei, 'împotrivirea față de preju
decăți. Familia nu permite unui ti- 
năr să devină actor. El biruie însă 
prejudecățile și ajunge un actor 
mare.

— După părerea dvs., oare vă 
sînt particularitățile creației ?

— Nu am nimic special. îmi 
place să joc roluri de om simplu, 
obișnuit, provenit din mediul oră
șelelor. Iubesc rolurile romantice, 
de adolescent...

— Care rol v-a oferit deplina 
satisfacție ?

—In momentul clnd un actor este 
satisfăcut de sine încetează de a 
mai fi actor. Un actor trebuie să-și 
dorească să creieze mereu mai 
bine, să nu fie niciodată mulțumit 
de sine. Insă, pot spune că am în
drăgit rolurile din „Vagabondul" 
și „Sub vălul nopții"...

— Și în India „Vagabondul“ a 
cunoscut același succes ca în Eu
ropa ?

— Da. Se Joacă mereu pe ecra
nele cinematografelor bucurindu.se 
In continuare de interesul publi
cului...

— V-am ruga 
■ pre ctteva din 

cese.
— „Ploile" a

să ne vorbiți des- 
marile dvs. suc-

pe cele mal Importante dintre 
ele:

In fiecare Întreprindere, insti
tuție sau comună trebuie să existe 
cîte o echipă de teatru, o brigadă 
artistică de agitație, cor, orches- 
tră, echipă de dansuri etc., care 
vor fi pregătite pentru concurs, 
întreprinderile și instituțiile mai 
mici, cu un număr restrins de ti
neri — ca să poată îndeplini a- 
ceste condiții — se pot grupa cîte 
două-trei sau patru.

O condiție este de asemenea ca 
toți tinerii din organizația respec
tivă să fie înscriși la concursul 
„Iubiți cartea“ Și un număr de ti. 
neri să fi obținut insigna „Prie
ten al cărții“. în afară de aceasta, 
în fiecare comună trebuie să existe 
un colț roșu, un cerc al natura- 
liștilor și să se creeze cei puțin 
cîte o echipă de volei, oină și 
fotbal.

Pentru a asigura realizarea sco
purilor propuse am căzut de a- 
cord că acea comună care la 
data fixată pentru predarea șta
fetei nu va împlini integral con
dițiile de participare, să nu poată 
preda ștafeta. Intirzierea pro
vocată astfel se va pena-!
liza cu scăderea unul anumit nu-

.. __  _ rulat doi ani tn
jir tntr.un cinematograf din Cal- 
cutta. Filmul acesta este o poveste 
de dragoste tn munții Cașmirului 
ți demonstrează că dragostea e 
nemuritoare, că ea înseamnă nu 
numai atracția fizică, ci aparține 
sublimului... După acest film am 
realizat „Vagabondul", apoi „Mi
cul lustragiu". A urmat un insuc. 
c'es: „Suspinul". Este o tragedie 
In care eroul-interpretat de mine 
— moare răpus de tuberculoză. Pu. 
blicul n-a venit la acest film de. 
oarece n-a vrut să-l vadă pe Raj 
Kapoor murind.-

— Am observat în filmele in
diene o puternică influență folclo
rică...

— Multe filme stnt realizate pe 
baza unor basme sau legende 
populare. Cit privește partea mu
zicală, folclorul indian este a-

EUGENIU OBREA

CORNELIA COMAN 
responsabila Comisiei cultu

ral-sportive a Comitetului 
regional U.T.M. Calați

— Așează piesele în așa fel Incît să respecți spațiul fixat lor și să nu ocupe locul de trecere 
— spune maistrul Gheorghe Va sile utemistului Nicolae Flencheș și elevului strungar ion lordache.

Foto: N. SCARLET

Treburi redacționale, m-au fă- riat secția. Atunci să fi venit aici, 
cut să trec, zilele trecute, pe la aveați ce scrie-..
Complexul C. F. R. „Grivița 
Roșie“. După ce am rezolvat pro
blemele pentru care venisem, am 
intrat în secția strungărie-vagoa- 
ne. Aici lucrează unele cunoștințe 
ale mele mai vechi, eroi ai unor 
reportaje trecute. Și,cum era înce
put de an nou, m.-am gîndit să le 
spun „La mulți ani“ și să le urez

> Intr-adevăr, aspectul secției este 
. mult schimbat. De altfel nici acum 
nu pot să mă . plîng că n-am ce 
scrie. Dimpotrivă. Mă uit în 
jur. Din loc în loc sînt tra
sate linii albe. „Acestea mar
chează aleile de acces ale ate
lierului pentru ca fiecare munci
tor să șt,ie unde e voie să se de- 

noi izbînzi’în muncă. Dar,'de cum- ppzitcz'e" piesele“ și ‘ materialele și 
am intrat'.în' secție, am rămas unde ------- *- —
de-a dreptul uluită. La început 
am crezuȚcă, dat fiind faptul că, 
am mai îmbătrînit cu, un an, am 
pierdut cărarea și . am nimerit alt
undeva. De fapt nu-i imposibil 
să ți se întîmple așa ceva într-o 
întreprindere mare ca „Grivița 
Roșie“. Strungarul Ion lordache, 
membru în. comitetul U.T.M., m a 
ajutat însă să mă dumiresc: '

Am trecut-și noi să aplicăm ini
țiativa tinerilor de la „Tudor Vla- 
dimirescu“, de aceea lucrurile par 
schimbate. Vă amintiți: înainte 
vreme aici mașinile erau așezate 
în șir și acționate de un singur 
motor electric. Din această prici
nă pe sus era o adevărată pînză 
de curele de transmisie; lumina 
pătrundea cu greu, iar ferestrele 
abia se zăreau. Acest sistem, pe 
lingă faptul că strica aspectul 
secției, dăuna muncii tuturor, de
oarece atunci cînd se defecta o 
mașină trebuiau oprite toate. Așa 
că într-o duminică am organizat 
muncă voluntară și tinerii au lu
crat cu mult entuziasm pentru 
desființarea vechiului , sistem de 
acționare a mașinilor. Am reor
ganizat fluxul tehnologic al ma
șinilor și de atunci fiecare are 
motorul ei. De aceea s-a și lumi-

Raj Kapoor și soția sa coboară din avion
Fot® : D. F. DUMITRU

nu“ — mă lămurește un 
muncitor,' văzînd atenția cu care 
le urmăresc- Mai într-o parte, un 
rastel de metal Nici acesta nu 
exista înainte; Pe el se depozitea
ză metalul brut, orînduit pe dife
rite dimensiuni, necesar prelucră
rii. De aceea nu mai vezi peste 
tot locul metal aruncat. De altfel, 
atunci cînd tinerii au pornit la a- 
plicarea inițiativei, s-au scormo
nit toate ungherele și în secție s-a

strîns nici mai mult nici mai pu
țin decît 70.000 kg. fier vechi ră
mas înainte fără rost aici. De 
atunci, la fiecare două săptămini 
tinerii fac curățenie generală, și 
tot ceea ce este de prisos se 
scoate afară.

Firește că acțiunea aceasta a 
avuf’urmări binefăcătoare asupra 
mersului producției, deoarece ma
șinile nu mai intră des in repara
ții neplanificate.

Au devenit tot maf rare cazu
rile cînd tinerii nu-și îngrijesc 
mașinile, cînd mai găsești pe ici- 
pe colo cîte un dulap neorînduit. 
Lucrul cel mai interesant este că 
tinerii de la Complexul C F. R.

C. BANCILA

UN DIOGENE
VEST-GERMAN

Se știe că Diogene colinda 
cu un felinar, ziua în amiaza 
mare, în orașul plin de lume 
în căutarea unui om. Erich 
Dombrowski, unul din specia
liștii rubricii economice a zia
rului vest - german „Frankfur
ter Allgemeine" a plecat și el, 
ziua în amiaza mare, cu un fe
linar în mină în căutarea capi- 

..tal ului monopolist din Germa
nia occidentală 

dar nu l-a 
găsit I Și dacă 
în căutările
Diogene a 
original, nu 
lași lucru 
poate 
despre domnul 
Dombrowski. In 
ultimii ani au fost mobilizați 
destui economiști și publiciști 
burghezi pentru a dovedi „dis
pariția capitalismului exploata
tor“, „dispariția monopoluri
lor“ etc.

Domnul Dombrowski scrie :
„La drept vorbind, în repu

blica noastră federală nu exi
stă decît cîteva monopoluri de 
stat : monopolul căilor ferate 
(cu excepția unor linii particu
lare) și al poștelor, al chibritu
rilor și al alcoolului. Întreprin
derile comunale nu au decît 
un rol secundar. La noi nu exi
stă monopoluri particulare ca

•spune

atare, deși avem, bineînțeles, 
întreprinderi sau asociații de 
întreprinderi care dețin poziții 
puternice pe piață. Să nu ui
tăm însă că așa-numitcle aso
ciații industriale care domină 
pe piață vor fi supuse unui 
control special în baza unei legi 
care se va elabora ulterior im- 
fiotriva îngrădirii concurentei.
n curînd va fi, probabil, adop

tată o lege cu 
privire la inter
zicerea generală 
a cartelurilor. E- 
conomîa este 
deci liberă“.

Așadar, ,nu e- 
xistă monopoluri 
particulare în-

trucît asociațiile industriale 
carp domină pe piață VOR FI 
supuse controlului în baza unei 
legi speciale care URMEAZĂ 
SA FIE probabil adoptată.

Nimic de zis, admirabilă lo
gică : astăzi este foarte ca’d 
fiindcă serviciul meteorologic 
prevede pentru poimîine o tem
peratură de 4- 25 grade...

Lăsînd la o parte această lo
gică de șarlatan a „ilustrului" 
economist vest-german, vrem să

EM. RUCAR
(Continuare în pag. 3-a)

bucurindu.se


Mi-1 amintesc de cînd era de-o șl mai știi să „ciupești“ cu sirin- 
șcțioapă; doar împreună am bă- ga de ici, de colo, ca să-ți faci 
tut minge* pe maidan, împreună * *--•»“ > -■- 1 -*•—->
am trăit emoțiile primei zile de 
școală, ta cursul elementar și 
apoi în liceu, eram prieteni ne- 
despărțiți.

Visuriie adolescenței, cu planuri 
îndrăznețe pentru viitor ne înfier- 
bîntau deopotrivă capetele — vo- _ . . . .
iem să devenim ingineri, medici. ; și urechi) ; dincolo, în interior, 
artiști. Planul de-#.merge la ace- vedeam insă alt on>.
eași facultate l-am abandonat Imconținuare discuția a decurs 
pentru că lui nu-i prea plăceău cam “pe dcelașt tort — cu micile 
științele exacte. La absolvirea li- mele riposte — de care interlo- 
ceului fiecare șt* urmat drumul j —-
T. G. a dat examen la Institu
tul Mridfco-Farțnaceutic și a

Plecarea unor delegații 
care au luat parte la funeraliile 

tovarășului dr. Petru Groza

« țț

1 i
’ A

Duminică dimineața au părăsit 
Capitala membrii unor delegați; 
și reprezentanți de peste hotare 
care au participat la funeraliile 
dr. Petru .Groza.

La orele 8,30. a părăsit, Capi
tala delegația Republicii Popu
lare Polone. Din delegație au fă
cut parte Bolesiaw Podedworny, 
locțiitor al președintelui Consi
liului de Stat, Roman Nowak, 
membru al Consiliului de Stat, 
generat Janusz Zareycki, adjunct 
al ministrului Apărării Naționa
le. A făcut parte de asemenea 
din delegație Janusz Zambro- 
wiez, ambasadorul R. P. Polone 
la București.

Pe aeroportul Băneasa, dele
gația a fost condusă de tovară
șii Constantin Pîrvulescu, Gh. 
Stoica, A. Mălnășan, general lo
cotenent I. Tutoveanu, general 
maior I. Gheorghe, general loco- 
tenent C. Verdeș.

★
Cu același avion a părăsit Ca

pitala ambasadorul cu misiune 
specială al președintelui Finlan
dei, Urho Kekkonen și al 
guvernului finlandez, Gunnar 
Palmroth, ministrul Finlandei. la 
București.

Oaspetele a fost condus de 
tov. A. Mălnășan, adjunct al mi
nistrului Afacerilor Externe, și 
C. Franțescu, șeful Protocolului 
din M. A. E.

★
La ora 8,45 a părăsit Capita

la delegația Republicii Populare 
Albania. Delegația a fost alcă
tuită din Hadji Lleshi, președin
tele Prezidiului Adunării Popu
lare a R. P. Albania, Behar 
Shtylla, ministrul Afacerilor Ex
terne, Cirjaco Harito, membru 
în Prezidiul Adunării Populare. 
Din delegație a făcut parte de 
asemenea Miha Lako, ambasa
dorul R. P. Albania la Bucu
rești.

Membrii delegației R. P. Al
bania au fost conduși de tovară
șii Constantin Pîrvulescu, Gh. 
Stoica, A. Mălnășan, genaral lo
cotenent I. Tutoveanu, general 
maior I. Gheorghe, general lo
cotenent C. Verdeș.

★
La ora 9 a părăsit Capitala 

delegația Republicii Democrate 
Germane. Din delegație au făcut 
parte dr. Johanțteis Dieckmann, 
președintele Camerei Populare, 
dr. Lothar Bolz, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri și mi
nistrul Afacerilor Externe, Paul 
Scholz, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Max Opitz, 
secretar de stat la Cancelaria 
prezidențială a președintelui 
Wilhelm Pieck, Pețer Florin, 
președintele Comisiei de politică 
externă a Camerei Populare.

La aeroportul Băneasa, dele
gația a fost condusă de tovară
șii Petre Borilă. Ștefan Voitec, 
A. Mălnășan, Filip Geltz, acad. 
P. Constantinescu-Iași, general 
locotenent Arhip Floca, general 
locotenent C. Verdeș.

★
Tot de la aeroportul Băneasa, 

la ora 9,15, a părăsit Capitala 
delegația Republicii Cehoslova
ce. Delegația a fost alcătuită 
din tovarășii: Rudolf Barak,

membru al Biroului Politic al 
. C.C. al Partidului Comunist Ce

hoslovac, ministrul Afacerilor In
terne, conducătorul delegației, 
JiQsef Țesla, membru al C.C. al 
Partidului Comunist Cehoslovac, 
Josef Valo, vicepreședinte al 
Adunării Naționale a R. Ceho
slovace. Din delegație a făcut 
parte de asemenea, dr. Ivan Ro- 
hall Illkiv, ambasadorul R. Ce
hoslovace la București.

Delegația R. Cehoslovace a 
fost condusă de tovarășii gene
ral colonel Alexandru Drăghiei, 
Ștefan Voitec, Emil Popa, gene
ral locotenent Arhip Floca.

★
La ora 10, tot de pe aeropor

tul Băneșsa, a părăsit Capitala 
reprezentantul guvernului Sue
diei, ambasadorul cu misiune 
specială Rolf Sohlmann, minis
trul Suediei la București.

Oaspetele a fost eondus de 
tovarășii Atanase Joja, Eduard 
Mezincescu, Costin Nădejde.

★
Duminică seara a părăsit Ca

pitala, înapoindu-se în patrie, 
delegația R. P. Bulgaria.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii: Encio Staikov, mem
bru în Biroul Politic al C.C. al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului Național al 
Frontului Patriei, Nikola Gheor- 
ghiev, vicepreședinte al Birou
lui Adunării Populare, dr. Pe- 
tăr Kolarov, ministrul Sănătății 
și Prevederilor Sociale.

La plecare, în gara Băneasa, 
membrii delegației au fost salu
tați de tovarășii: Gheorghe A- 
postol, dr. Voinea Maririescu, 
Gh. Vasîlichi, V. Cristache.

Delegația R. P. Bulgaria a 
fost însoțită pînă la frontieră de 
tovarășii Gh. Vasilichi și V. 
Cristache.

Delegația guvernamentală a 
Uniunii Sovietice care a partici
pat la funeraliile dr-ului Petru 
Groza a părăsit luni dimineața 
Capitala lnapoindu-se.în patrie.

Delegația a fost alcătuită din 
Frol Kozlov, președintele Consi
liului de Miniștri al R.S.F.S.R., 
membru în Prezidiul C. C. al 
P.C.U.S., Piotr Pospelov, membru 
supleant al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., secretar al C. C. al 
P.C.U.S. Nikotaî Patolieev, ad
junct al ministrului Afacerilor ,Ex. 
terne al U.R.S.S. Din delegație a 
făcut parte de asemenea A. A. E- 
pișev, ambasadorul Uniunii Sovie
tice Ia București.

La plecare pe aeroportul Bă- 
neasa delegația guvernamentală 
a Uniunii Sovietice a fost condusă 
de'tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Chivu Stoica, Emil Bodnă- 
raș, Alexandru Moghioroș, Ion 
Gheorghe 'Maurer, Anton Moi- 
sescu, Aurel Mălnășan. S. Bu- 
ghici, general locotenent Floca 
Arhip și alții.

Au fost de față A. A- Epișev, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membrii Ambasadei.

★

La ora 10 a părăsit Capitala 
delegația Republicii Populare 
Chineze.

Din delegație au făqșit parte 
Go -Mo-jo, locțiitor al președinte, 
lui Comitetului permanent al A- 
dunării reprezentanților populari 
din întreaga Chină, locjjjtor al 
președintelui Comitetului 3 Nățio- 
nâl al Consiliului politic consul
tativ al poporului chinez,, preșe
dintele Comitetului popular pen
tru apărarea păcH din întreaga 
Chină și președintele Academiei 
Chineze de Științe; Burhan Sha- 
hidi, locțiitor al președintelui Co
mitetului Național ăl Consiliului 
politic consultativ al po
porului chinez, locțiitor al preșe
dintelui Comitetului naționalități
lor al Adunării reprezentanților 
populari din întreaga Chină, pre
ședintele organizației religioase 
islamice din China. Din delegație 
a făcut parte de asemenea și Ke 
Bo-nian, ambasadorul R.P. Chi- ; 
neze la București.

Totodătă a părăsit Capitala re
prezentantul Sudanului, Moha- 
med Hamad El Nil, ambasado
rul Sudanului la București

La plecare, la aeroportul Bă
neasa, oaspejil au fost salutați 
de tovarășii Gh. Gheorghiu-Dej, 
Chivu Stoica, Emil Bodnăraș. A- 
lexandru Moghioroș, I. Gh. Maw- 

rer, Avram Bunaciu, Atanasa 
Joja, Anton Moisescu, Aurel Măl
nășan, Eduard Mezincescu, Cos
tin Nădejde, generalii locotenenți 
Ion Tutoveanu și C. Verdeș.

Au fost de față membrii Am
basadei R.P. Chineze Ia Bucu
rești în frunte cu ambasadorul 
Ke Bo-nian, precum și dr. Hus- 
sein Chawky, ambasadorul Egip
tului la București.

*

Luni dimineața a părăsit Ca
pitala delegația guvernamentală 
a R. P. Mongole.

Din delegație au făcut parte 
Delgîrjab, ministrul Comerțului 
Dughersuren, locțiitor al mi
nistrului Afacerilor Externe șț 
Ravdan Sandayn, ambasadorul 
R.P. Mongole la București.

La plecare membrii delegației 
au fost conduși de tovarășii Ata
nase Joja, Aurel Mălnășan, Iacob 
Coțoveanu, Costin Nădejde.

★
Luni seara a părăsit Capitala 

Anand Sarup Dhawan, reprezen
tantul guvernului Indiei la fune
raliile dr. Petru Groza.

La plecare, țn Gara de Nord, 
Anand Sarup Dhawan a fost 
condus de tovarășii: Eduard Me
zincescu, de generali și ofițeri 
superiori ai forțelor armate ale 
R.P.R., G. Franțescu, directorul 
Protocolului din Ministerul Afa
cerilor Externe.

La plecarea delegațiilor au fost 
intonate imnurile de stat ala 
R.P.R. și țărilor respective. Con
ducătorii delegațiilor, însoțiți de 
reprezentanții țării noastre, au 
trecut apoi țn revistă companiile 
de onoare.

(Agerfres)

prin preajmă, nu- trebuie decît să 
se ivească prilejul. Preocuparea 
organizației U.T.M. față de el și 
de ceilalți membri ai săi poate 
contribui la evitarea surprizelor 
neplăcute. Cînd va deveni un 
„caz“ de discutat într-o adunare 
generală U.T.M. și se vor lua 
măsuri va fi de acum tîrziu...

Cred că forța organizației 
U.Ț.M. și-'a colectivului trebuie 
folbsite pentru o acțiune lentă, 
cbntințjă, de influențare în bine, 
de formare a unor concepții jus- 

cutorul. me>t nu se prea sinchisea., te, ca intr-un laborator de for
mare a caracterului, de formare 
â unor oarrieni cu înalte calități 
morale.

o „țoală“ mai ca lumea, atunci 
ești „om greu“...

Renunț să mai comentez limba
jul. Dar făcusem ochii mari și 
priveam omul din fața mea : ace
eași Statqră, aceiași ochi mobili, 
același păr castaniu (lă'sât însă 
să crească anapoda peste ceafă

— ■ițind mersi pe stradă,t sau la 
T. - b repniune ’ tovărășească, intim- 

reușit cu succes iar eu am in- plător și intr-o sală' de spectacol 
trat la Academia Militară Tehui- și vezi o femeie drăguță, simțul 
că. Dar nu despre mine vreau să tău de barbut nu te îndeamnă s-o 
vorbesc. Eu erarii intr-tin oraș, el cunoști, să-i intri în grație, să 
în i^tt'ul, daț( depărtarea geogră- *” “ * J *
fică po^te avea vreo importanță 
între doi prieteni ?

La început ne scriam regulat: 
Impresii despre noua muncă, pro
fesori, excursii, cunoștințe — ceea 
ce se poate scrie între doi oa
meni dbîșritffți să-și împărtășeas
că fiecare gînd. Cu timpul însă 
primeam din ce în ce mai puțină 
vești de la el ca mai t‘ 
respondența noastră să se între
rupă de tot. Rar îmi mai răspun
dea ria cîte o scrisoare, cu bana
lități. „bine, mulțumesc'1 — „îmi 
merje bine“...

Am avut prilejul să trec prrn 
orașttl unde se găsește și m-am 
grăbit să-t caut, să vad ce este cu 
el. L-am înțîlnit pe T. G. cînd 
se pregătea să plece in oraș. M-a 
întîmpînat cu o îmbrățișate oa- 
1 - ■ -.-^1—'. ■’ */■ 
găminte': ,;Fiî drăguț șî virțo rnîi- 
ne — acum sînt foarte grăbit, 
peste, 10 minute am o „șustă“<

A doua zi l-am găsit acasă. 
Să-mi fie iertată indiscreția, însă 
deranjul din camera lui mă fășa 
să înțeleg adincile transformări 
prin care trecuse locatarul în ul
timul tițnp.

M-am grăbit să încep eu dis
cuția. ■

— Ai o cameră drăguță ; locu
iești -singur ?

— Șă stai singur și să ai intra
re separată,, acesta-i lucrul prin
cipal. mi-a răspuns el amu-

"r.s/ " 1 *Uat-0
T ce i-am 

:sțit ce am mai făcut în ulti- 
țfrnp.-am început să-l asaltez 

iriSrebări despre colegi, facul-

. fii alături de ea ?
— Bine, dar femeia aceea are 

și ea uri scop în viață, o dragoste 
pentru un prieten, un soț poate... 
ingîn eu.

— Ce dragoste, ce soț ? Dra
gostea nu cunoaște nici o ba
rieră. ■ ;'

M-am străduit totuși să-mi
rai puține năstrăz caimui și isă-i vorbesc 
tîrziu ci>- fără sa adopt un top moralizator

despre principiile noastre de via
ță dinainte, despre adevărata 
dr.agoșie; l-am vorbit și de ea, 
fata blondă, zve'tă și zburdal
nică care l-a iubit.

M-am interesat ta colegi despre 
comportarea iui la facultate.

— Visător, plictisit, absent ia 
ce se petrece in jarul Iui — sînt 
cuvintele unei colege de grupă— 

, . , ■. nu-i atent ia prelegeri, la semi-
recare; un jimbri sri:t și_o jru- naril y!ne adesea nepregătit.

‘ Al-au durut toate aceste, desco
periri pentru că îri torid ele echi
valează cu pierderea unui bun 
prieten: un om curat și integru, 
curajos și pasionat de muncă nu 
poate .fi înlocuit cu un ins care 
fuge după o viață ușoară, ia -voia 
întimplărli și a „norocului“, care 
disprețuiește munca și oamenii 
trăind superficial, care vrea să 
ia totul de la colectivitate și de 
la fiecare individ din jur, fără să 
dea nimic in schimb.

Nu pot să nli mă întreb însă 
cum e posibil ca un țînăr pe care 
cu doi-trei ani în urmă te bucu
rai să-l privești, să-i vezi rezul
tatele muncii, care ducea perse
verența pînă la încăpățînare atunci 
cînd voia să rezolve, o problemă, 
să se transforme așă ide mult in
cit să rsu-1 mai poți recunoaște? 
Cine exercită o influență atît de 
dăunătoare asupra Iui? Cred că 
e vorba de diferite persoane fri
vole cu care vine în contact în 
afara studiului, de prietenii în
jghebate ocazional, cu oameni 
rău intenționați care au reușit 
să-1 abată din drumul iui pe o 
cale străină nouă tuturor. E 
drept, prietenul meu n-a săvârșit 
incă nici o faptă infamantă; Ia 
oameni care plătesc însă tribut 
unor asemenea concepții de via
ță, faptele rele sînt întotdeauna

zat, cu subînțeles. Am 
drept o glumă și după 
p C'V e M“-'- r,-c‘ •** *** °i *
mul 
cu îi 
tate, examene...

— Cred că și Ia voi sesiunea 
asta se anunță destul de grea. 
Te.ai pregătit din timp ?

— Ce pregătire dragă ? Mai 
am timp și de asta ? Ce, mă mai 
crezi școlarul din liceu? Și ca mi 
cumva să-mi lase vreo îndoială 
asupra celor ce voia să spună, a 
complectat:

— „Baftă“, mă.nțelegi ? Asta-i 
tot. Să ai baftă în viață. Nu-i 
nevoie să muncești prea muit și 
să te omori cu firea. Să fii băiat 
„deștept“ și să știi să jonglezi. 
Iar dacă mai ești și „bărbat bine“

Muncitorii Întreprinderii „Tînăra Gardă“ din Capitală au în
ceput noul an hotărî ți să obțină rezultate și mai bune în. muncă.

Iată-î în fotografia noastră pe inginerul tehnolog lulia Stama- 
toiu discutind cu șeful secției tricotat Ștefan Vasilescu despre 
unul din noile modele pe care |e vor produce în acest an.

„Ștafeta culturală“
iiiH^Hiii^:iiiiiiiiniiNiiiiii|iiiiNiiuoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii]iiiHOniiluiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiü

(Urmare din pag. l-a) 

măr de puncte, iar o întîrziere mai 
mare de 10 zile atrage după sine 
eliminarea comunei din concurs, 
ștafeta „sărind“ în acest fel peste 
comuna sancționată.

Echipele artistice evidențiate 
de-a lungul ștafetei vor fi pre
miate.

Conducerea și organizarea pe 
plan regional a ștafetei este în
credințată unei comisii formată 
din reprezentanți ai comitetului 
regional U.T.M., secțiunii de invă- 
țămînt și cultură a Sfatuiui popu
lar regional, sindicatului regional 
agricol. Casei regionale de crea
ție populară. La raioane comisiiie 
au componența corespunzătoare. 
Comisiile locale din comune și 
sate care răspund de organizarea 
îndeplinirii condițiilor cerute pen
tru a putea lua parte ia ,,ștafeta 
culturală“, sînt compuse din 
membri ai comitetului U. T. M. 
comunal, directorul căminului cul
tural, învățători, ‘ secretarul sfa
tului popular și alții.

Toate acestea însă impun ca o 
condiție esențială, o strînsă cola
borare a organizației U. T. M. 
cu celelalte organizații de masă 
și cu instituțiile * de stat care se 
oCupă de munca culturală. E de 
la sine înțeles că fără sprijinul 
intens al sfatului popular, al or
ganizației sindicale, al caselor de 
creație, fără sprijinul tuturor ce
lor care au în grija lor cultura
lizarea maselor, organizația 
U.T.M. nu va putea aplica cu suc
ces această inițiativă. Noi, în 
regiunea noastră am găsit, în cea 
mai mare măsură, acest sprijin.

De ce am scris ziarului nostru 
despre această inițiativă ?

întrebarea aceasta ascunde un 
oarecare tîlc și cititorii articolu
lui cred că l-au și desprins. Do
rim ca și alte organizații UT.M. 
să studieze posibilitatea organi
zării ștafetei culturale în regiu
nea lor, să facem un larg schimb 
de experiență pe această cale. 
Acest lucru cred că ne va fi de 
folos deopotrivă, atît nouă tineri
lor din regiunea Galați, cît și ti
nerilor din alte regiuni.

NASIASE SPIRU 
str. Panduri nr. 60, 

București

De curînd la fabrica de confecții „Gh. Gheorghiu-Dej 
Capitală a luat ființă o secție de fabricare a ciorapilor pentru 
copii, de damă și bărbătești.

Secția este dotată cu mașini cu dispozitive speciale, per- 
mițînd executarea unui ciorap cu o contextură mai elastică.

Aceste mașini prelucrează ciorapi cu modele din fire colo
rate de bumbac mercerizat, iar întregul proces de tricotare 
se execută pe aceeași mașină.

75 de ani de la nașterea lui Alexei Tolstoi

ELOGIUL
I

caracterului rus
V

în viața sa, prea scurtă pen
tru înfrigurata activitate lite
rară — și nu numai literară — 
căreia i se dăruise, Alexei 
Tolstoi a fost solicitat de multe 
teme. Se cunosc romane ale 
sale, piese de teatru — unele 
inspirate din istorie, cărți pen
tru copii, captivante povestiri 

' s, versuri, cu - 
Fără îndo

ială însă că ceea ce l-a atras 
cel mai puternic, ceea ce i-a 
inspirat cele mai viguroase o- 
pere ale sale, este sufletul rus; 
acel suflet rus pe care începuse 
să-l cunoască în copilăria lui 
petrecută la moșia tatălui vi
treg (apropiat cum era de ță
rani și de fantezia populară 
care îl încînta) de care nu au 
izbutit să-l rupă nici influența 
trecătoare a simbolismului, nici 
anii emigrației. (în acești ani 
și după întoarcerea în patrie, 
Alexei Tolstoi a scris cele mai 
profund naționale dintre căr
țile sâle). După cum mărturi
sea el însuși, chiar în perioa
dele timpurii, de rătăciri, de 
căutări, în atmosfera de rafina
ment steril a cercului poeților 
decadenți, scriitorul tîniea după 
o artă realistă, care să nu se 
strecoare nepăsătoare pe lîngă 
marile întrebări ale vremii.

Legătura sufletească cu pă
mîntul natal, pasiunea pentru 
limba de o bogăție copleșitoare 
a poporului său au determinat 
drumul lui Alexei Tolstoi ca 
artist, i-au îndreptat privirea 
spre acele puncte cruciale ale 
istoriei țării sale, spre „epo
cile tragice și cele creatoare“ 
în care s-a format, în toată 
măreția lui, caracterul rus. E 
ceea ce i-au oferit figurile unor 
uriași ai istoriei ruse ca Ivan 
cel Groaznic sau Petru cel Ma
re cu vremea lor furtunoasă și 
anii plini de dramatism ai Re
voluției și construirii socialis
mului.

Revoluția este în cărțile lui 
Alexei Tolstoi, drumul firesc 
al poporului, împlinirea desti-

științifico-fantastice, 
legen de folclor.

nului său istorie. Nu pot exista 
atitudini multiple față de re
voluție căci a încerca să-i ră- 
mîi străin înseamnă să respingi 
adevărul unic al poporului, să-l 
trădezi deci. La eroii săi calea 
spre înțelegerea revoluției por
nește întotdeauna de Ia dra
gostea pentru pămîntul natal 
așa cum s-a întîmplat cu scri
itorul înșuși — și legătura a- 
ceasta indestructibilă cu patrio
tismul — în sensul lui cel mai

generos — dă o tărie deosebită 
sentimentului revoluționar. Dra
ma eroilor din „Calvarul", în 
acea parte a vieții lor care se 
desfășoară sub semnul nehotă- 
rîrii, al lipsei unui ideal bine 
conturat este tocmai izolarea 
lor artificială de popor, de ma
sele oare urmau să dărîme 
vechea orânduire (izolare arti
ficială fiindcă, de pildă, Dașa 
și Katia nu au în realitate, 
principii de viață străine lumii 
noi, ele sînt suflete simple și 
curate — dar descumpănite de 
atmosfera unui mediu căruia 
în fond îi sînt ostile, împiedi
cate de condițiile în care au 
crescut să înțeleagă cît sînt de 
aproape de popor, de aspira
țiile lui). Drumul calvarului ce
lor două surori, al lui Teleghin 
și mai ales al lui Roșcin în
seamnă mai cu seamă înlătura-

CURĂȚENIE —
ORGANIZARE—

DISCIPLINĂ

rea treptată a obstacolelor ar
tificiale ridieate de vechiul re
gim între intelectualitatea cin
stită și oamenii simpli. Drumul 
acesta — chiar dacă e întorto- 
chiat uneori — odată străbă
tut pînă la acest punct, nu cu
noaște întoarcere. Căci desco
perind în luptătorii revoluției 
întruparea acelorași adevăruri 
în care cred ei înșiși, eroii 
„Calvarului“ aderă pe deplin 
la cauza revoluționară. Calea 
lor a fost grea pînă aici. Mai 
departe, ei vor merge neîn
doios alături de cei mulți, fără 
șovăieli și false complicații. 
Acesta este sensul finalului 
cărții, scris în mod simbolic 
parcă, în zilele pînd începea 
pentru poporul sovietic o nouă 
încercare cumplită, războiul 
sîngeros pornit de cotropitorii 
naziști. E un fel de pasiune a 
adevărurilor mari, simple și 
severe în această epopee revo
luționară a lui Alexei Tolstoi 
ca și în celelalte cărți ale 
sale, de altfel. Și e firesc ca pe 
scriitor șă-1 fi atras măreția 
sobră a oamenilor objșnuiți ca
re și-au dezvăluit frumusețea 
sufletească în împrejurările 
hotărîtoare create de război, 
ca tocmai el să scrie „Povesti
rile lui Ivan Sudariov“ și acea 
cutremurătoare și totuși tonică 
istorisire „Caracterul rus“. Cre
dința în forța sufletească a 
poporului său care-și apăra de 
fascism viața demnă, cucerită 
cu grele jertfe, nu l-a părăsit 
nicicînd pe Alexei Tolstoi. El 
s-a stins din viață cu puțin 
înainte de izbînda finală a- 
supra Germaniei naziste, nu a 
cunoscut sfîrșitul războiului 
dar încă în timpul marii în
cleștări el își exprima convin
gerea că victoria va fi de par
tea țării sale, care lupta pentru 
idealurile adevăratei umanități.

Maestru al cuvântului artis
tic, oare a știut să valorifice pe 
deplin bogățiile nesecate ale 
minunatei limbi ruse, Alexei 
Tolstoi a lăsat opere grandioa
se nu numai prin patosul pa- 

{triotismului și credinței lor re
voluționare ci și prin frumusețea 
lor literară deosebită, opere 
care ocupă un loc de seamă 
printre marile valori ale litera
turii universale.

FELICIA DAN

Raj Kapoor
IN BUCUREȘTI

(Urmare din pag. l-a)

„Grivița Roșie“ organizează cu
rățenia și buna organizare a 

‘locului de muncă nu de teama 
iă postul utemist de control l-ar 
pune în atenția opiniei publice, 
nici de rușinea de a primi obser
vația șefului de secție, inginerul 
Corneliu Purada, sau a maistrului 
Gheorghe Vasile care-, îndrumă 
cu multă tragere de inimă, ci 
pentru că s-au convins că numai 
așa pot munci cu spor. Acest lu
cru a făcut ca — de pildă — 
brigada de tineret de la strungă- 
rie-vagoane să devină o brigadă 
care să dea produse de bună cali
tate și să desființeze rebuturile la 
prelucrare.

Dar tinerii de la „Grivița Ro
șie“ nu și-au îndreptat atenția 
numai spre gospodărirea locului 
de muncă, ci și spre întărirea dis
ciplinei. înainte, mulți făceau 
greutăți secției prin comportarea 
lor. Ion Despa și Aurica Țencu 
erau mai mereu „prezenți“ în ga
zeta postului utemist de control 
pentru faptul că lipseau nemotivat 
și nu se țineau de lucru.

In schimbarea atitudinii unor

tineri față de muneă, a avut un 
mare rol reorganizarea muncii 
pe brigăzi și pe partizi, în ca
drul măsurilor legate de apli
carea sistemului de salarizare 
îmbunătățit. In felul acesta s-a 
creat o opinie sănătoasă față de 
nedisciplinați. Munca și retribuția 
fiind colective, chiulangii nu-și 
mai găsesc locul. Datorită noii 
forme de organizare muncitorii 
cîștigă mai bine, există mai multă 
colaborare și ajutor reciproc, și 
totodată a sporit și producția, s-a 
îmbunătățit calitatea produselor.

In ceea ce privește disciplina, 
mai sînt desigur încă multe lu
cruri de făcut Unii tineri înfu
murați ca Ion Gheorghe, de pildă, 
proaspăt, absolvent al școlii pro
fesionale, atunci cînd li se atrage 
atenția asupra absentelor sau în- 
tîrzierilor au încă o atitudine ne
cuviincioasă față de șefii de par
tidă. Dar aceștia au rămas din ce 
în ce mai puțini, iar postul ute
mist de control se grăbește să le 
arate slăbiciunile, deoarece dacă 
mai întîrzie, va intra într-adevăr 
în „criză“ de poante. Tocmai o 
astfel de „criză“ urmărește să 
realizeze prin activitatea sa pos
tul utemist de control.

Cîștigătorîi Concursului 
nostru de jocuri

în urma tragerii la sorți (din 
7-1-1958) a celor 83 de soluții e- 
xacte primite în cadrul etapei a 
III-a s-au stabilit următorii ciști* 
gători:

Premiul I: Silvestrovici Leonid 
(str. N. Titulescu nr. 23 Timi\ 
șoara).

Premiul II: Petrov Ana (str. 30 
Decembrie nr. 12 — Cîmpulung- 
Muscel).

Premiul III: Males Marcel (str. 
Arcului nr. 26 — București).

Mențiuni: Dudzic Petru (str. 
Ipsilanti nr. 27 — Iași); Gîndac 
Doru (Calea Moșilor nr. 126 A — 
București); Georgeti Elisabeta 
(b-dul Libertății nr. 193 —Militari 
— București); Dorel Macarovici 
(str. I. L. Caragiale nr. 21 —. 
Cîmpulung-Muscel); Costicea Li
dia (str. Mihai-Vodă nr. 16 — 
București); Gdorgescu Felicia (str. 
Gh. Coșbuc nr. 97 — București); 
Ștefănescu Mircea (U.M. 03440 — 
Craiova); Mateianu Ismail (str. 
Medic Severin nr. 16 — Bucu
rești) ; Ștefănescu Amalia (Filimon 
Sîrbu — Slatina); Bîrsan Traian 
(str. Șerban-Vodă nr. 22-24 —
București); Stoenescu O. Maria 
(comuna Măceșu de Sus — Raio
nul Segarcea) ; Iorga I. Valentin 
(str. Voldemar Lăscărescu nr. 9 — 
București); Mangîru loan (str. în
clinată nr. 25 — București); Co- 
chisa Magdalena (str. Mico nr. 2 — 
Cluj) ; Pîrvu Alexandru (str. Apo- 
Iodor nr. 21 — București).

Cîștigătorîi se pot prezenta la 
redacție spre a-și ridica premiile 
începînd de la data de 20-1-1958.

(Urmare din pag. 1-ă)

proape totdeauna sursa de Inspl. 
rație... Or, tocmai aceasta dă un 
puternic colorit național producției 
noastre cinematografice...

— Care vă sînt' planurile da vii
tor ?

— Acum am întrerupt filmările 
pentru a veni i la București. Deo. 
camdată joc ea actor pentru alft 
producători. îmi pregătesc însă o 
produefie pe care am intitulat.o 
„Glumețul" șl a cărei turnare in. 
cepe luna viitoare. Va fi o come, 
die umană, o poveste de lacrimi și 
zlmbete. Începutul filmului va face 
cunoștință spectatorilor cu un bă. 
lat simplu, sărac șl cu mama sa. 
Mama își învață fiul .că una din 
cele mai mari virtuți umane este 
să-fi faci semenii fericiți. Dacă ai 
dat cuiva fericire, ai fost de folos 
societății. Băiatul crește, are că. 
deri și urcușuri în viață șl nu uită 
ce l-a învățat mama: oferă feri, 
cire multora cu prețul lacrimilor lui. 
Voi realiza filmul de o asemenea 
manieră incit șă fie pe înțelesul 
oricărui om. Am intenția sa.l fac 
simbolic, ca simbolurile să înlo. 
cuiască pe cît posibil cuvîntul ros- 
tit.

Aveți realizată distribuția 
personajelor ?

— Nu încă. Am nevoie de două

Raj Kapoor și soția sa salută 
tineretul romîn

interprete ; una indiană și alta 
străină...

— Poate descoperiți în Romtnia 
interpreta necesară ? Trebuie să fie 
blondă sau brună ?

— Indiferent. Dacă vom găsi o 
asemenea interpretă vom încerca 
să facem probele în studiourile ro. 
mlnești...

— Cît ștați tn țara noastră ?
Intervine producătorul Balraf 

Bakri, pînă atunci tăcut spectt 
tor;

— A fost destul de dificil acest ' 
voiaj deoarece Raj Kapoor se află 
ÎN filmare. De aceea nu va putea 
sta mult...

— Dar, categoric, voi mai veni 
aci...—ne psițură Raj Kapoor. Do. 
resc să subliniez ci sînt recunos. 
eător că mi s-a dat posibilitatea 
să mulțumesc publicului rominese 
pentru interesul arătat față de 
filmele mele.

Si acum cîteva cuvinte des
pre premiera romînească a fil
mului „Articolul 420‘. Eroul 
principal se numește Raj ca și 
interpretul său si este un tînăr 
înaripat de iluzii care...

Dar decît să vă povestim noi 
subiectul fimului, mai bine du- 
ceti-vă să-l vizionați, aolaudîn* 
du-1 cu această ocazie ne Rai 
Kapoor în persoană.

Maistru! Ion 
Pîrvu dă expli. 
cații în atelie
rul de lăcătușe- 
rie a Școlii pro. 
lesionale de u- 
cenici de pe 
Hngă uzinele 
„Clement Gott- 
wald“ din Ca
pitală, elevului 
Gheorghe Ma- 
covei din anul I.



In vederea alegerilor din U. R. S. S.

TELEGRAMA

r
articole, o conferință reștrinsă 
la nivel înalt care să examineze 
problema unui pact de neagresiu- 
ne dacă sovieticii doresc unul? A-

Succesul spectacolelor 
Ansamblului

Ea Londra
LONDRA 13 (Agerpres). —■ 

Corespondentă specială : Ansam
blul de cînlece și dansuri popu
lare Giulești a sosit la Londra 
pentru a participa la festivitatea 
anuală organizată de Societatea 
engleză de cînteee și dansuri fol
clorice, care sărbătorește anul aces
ta împlinirea a 60 de ani de ac
tivitate.

Vineri seara, în cadrul unui 
program la care au participat cî- 
leva sute de dansatori, instru
mentiști și cîntăreți din întreaga 
Mare Britanic, membrii Ansam
blului Giulești și-au prezentat 
programul în sàlà Albert Hall. 
Peste 7.000 de spectatori au aplau
dat furtunos „Hora de femei“ 
„Suita de dansuri de pe Mureș“ și 
„Călușul“, executate de dansatorii 
ansamblului, precum și potpuriul 
de melodii populare interpretate 
la vioară de maestrul Nicu Stă- 
nescu. La sfîrșitul spectacolului 
publicul și membrii celorlalte 
echipe participante au ovaționai 
îndelung pe artiștii romîni.

Spectacolele Ansamblului Giu
lești la Londra continuă.

După cum s-a anunțat, N. A. Bulganin, președintele Consiliu
lui de Miniștri ai U.R.S.S., a adresat mesaje lui E. Gerhardsen, 
primul ministru al Norvegiei, H. K. Hansen, primul ministru 
al Danemarcei, A. Van Acker, primul ministru al Belgiei, J. 
Diefenbaker, primul ministru al Canadei, și lui K. Karamanlis, 
primul ministru al Greciei.

In mesaje se exprimă speranța că propunerile sovietice cii 
privire la convocarea unei conferințe la nivel înalt se vor bucura 
de înțelegerea și sprijinul premierilor și a guvernelor respective. 

H* GAITSKELL: „Trebuie să răs
pundem lui Bulganin cu căldură 
și prietenie“

LONDRA 13 (Agerpres). — 
Ziarele britanice de duminică au 
publicat declarațiile lui H. Gait- ■ 
skell, liderul partidului laburist, 
și A. Bevan, membru al Comite
tului Executiv al partidului la
burist, în care aceștia cer accep
tarea imediată a propunerilor 
guvernului sovietic privind con
vocarea unei conferințe ia înalt 
nivel pentru slăbirea încordării 
internaționale.

>tA susține conferința — scrie 
Gaitskell într-un articol din zia
rul „Reyniolidis News“ — nu în
seamnă că trebuie să acceptăjm 
de la bun început toate propu
nerile rușilor. Puțem însă accepta 
să discutăm propunerile lor.

După părerea mea, Cel puțin 
ultimele trei propuneri trebuie sa
lutate în forma lor actuală. Tre
buie însă să adăugăm la ace
stea și propriile noastre propu
neri.

Trebuie să răspundem afirma
tiv la propunerea de a înceta 
experiențele cu arma nucleară 
pe un anumit termen, dar tre
buie să căutăm ca la această 
conferință să fie discutată o 
problemă și mai radicală — înce
tarea sub control internațional a 
producției tuturor tipurilor de 
armă nucleară..

Trebuie să răspundem afirma
tiv la propunerea 
Europa o zonă 
Dar nici această 
este suficient de

După părerea 
puterile occidentale 

I propună retragerea tuturor trupe, 
lor străine de pe teritoriul ma: 
multor state din Europa de est 
și de vest, un pact de securitate 
mutuală care să garanteze fron
tierele acestor teritorii etc.

„Trebuie, a spus în continuare 
Gaitskell, să răspundem afirma
tiv și la propunerea rușilor de a 
discuta planurile încetării fricțiu
nilor in Orientul Mijlociu...“.

„Trebuie, declară Gaitskell, să 
renunțăm la ideea că tratativele 
cu Rușii sînt o primejdie pentru 
securitatea noastră. Actualul im
pas diplomatic are o influență 
demoralizatoare asupra democra
ției. Trebuie să folosim toate po
sibilitățile pentru a ieși din a- 
cest impas. Trebuie să răspun
dem lui Bulganin cu căldură și 
prietenie... și în același timp să 
prezentăm propunerile noastre 
proprii. Să nu pierdem timp. Să i 
uităm toate considerentele de 
prestigiu, care nu fac decît să

de a se crea în 
denuclearizată. 
propunere nu 
complectă“

lui Gaitskell, 
trebuie să

Un om detestat pretutindeni
ț NEW YORK 12 (Agerpres).—„Nu ne face plăcere să o repetăm me- 
ireu, dar Dulles trebuie să plece“, se spune într-un editorial al publi
cației „United Mine Workers Journal“, organul sindicatului rnineri- 
• lor din S. U. A.
i Alăturtndu-se criticilor pe oare le-a adus secretarului de stat ame- 
;riqan cunoscutul comentator Joseph Alsop, care a afirmat că Dulles 
Ieste „detestat“ în Europa occidentală, editorialul spune : „Noi cre- 
;dem că Alsop nu a mers destul de departe. Dulles este detestat nu 
:numai în Europa occidentală, dar și în lumea întreagă, mai ales 
Țnsă în rîndurile națiunilor care se trezesc ale Asiei și Africii. Noi pu- 
item chiar demonstra că Dulles este detestat din toată inima și în Sta
nele Unite ale Americii“.

Noile poziții ale unor conducători europeni cu pri
vire la slăbirea încordării internaționale și asigura
rea coexistenței pașnice, au determinat izolarea lui 
Dulles de aliații săi vest-europeni. Chiar în Statele 
Unite se observă o mișcare împotriva secretarului de 

(ZIARELE)

g
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Un azikoî din ziarul „Sorbq“
BELGRAD 13 (Agfrpreș). — Ip- 

tf-iih articol intitulat „Calea tra
tativelor“ ziarul „Borba“ scrie că 
guvernele unor țări occidentale, 
pronunțîndu-sb împotriva unei în- 
tîlniri. a reprezentanților puterilor la 
cel mai înalt nivel, își argumen
tează cel mai des poziția susținînd 
că în situația actuală sînt necesare 
nu cuvinte, ci acțiuni concrete, de 
pace.

Dacă vom examina o serie de 
declarații apărute în ultimul timp menilor de stat al unor țări oc- 
în occident inclusiv recentul mesaj' 
al lui Eisenhower adresat Congre
sului, scrie ziarul în continuare, 
vom vedea că ele conțin foarte pu
ține propuneri concrete, îndreptate

sprp menținerea fi întărire? păcii 
internaționale, sau nu conțin deloș 
asemenea propuneri.

Lozinca „fapte, nu vorbe“ își 
pierde cu adevărat orice sens, da
că occidentul trece sub tăcere pro
punerile' concrete de pace făcute 
de cealaltă parte și ia concomi
tent noi măsuri de înarmare.-

Ziarul arată că unul din aspec
tele pozitive ale recentelor mesaje 
ale Uniunii Sovietice adresate oa-

I *
: «s

frîneze •ucrurile, trebuie să îm
brățișăm ideea conferinței și să 
spunem întregii lumi lj ce ne 
așteptăm de la o asemenea con
ferință“.

Intr-un articol publicat în zia
rul de duminică „News of World“ 
un alt fruntaș al partidului labu. 
rist, A- Bevan, se pronunță de a- 
sejnenea pentru acceptarea a trei 
propuneri sovietice. „Aceste pro
puneri, scrie el, sînt: încetarea 
imediată a experiențelor cu bom
bele cu hidrogen și atomice pe 
o perioadă de 2—3 ani... crea
rea în Europa Centrală a unei 
zone denuclearizâte..., stabilirea „Washington Post and Times He- 
unor posturi de control pentru raid“. „Pentru ce nu ar avea loc, 
preîntîmpinarea unui atac prin scrie ziarul într unul din acest® 
surprindere și crearea unei zone 
de inspecție prin fotografierea 
din avion“. Bevan subliniază că 
și p serie de alte propuneri, în 
special „noua propunere cu pri
vire la un pact de neagresiune 
dintre N.A.T.O. și țările membre 
ale pactului de la Varșovia, pot 
fi considerate ca binevoitoare“. 
Dar, duipă părerea lui Bevan, toc
mai primele trei puncte au „o 
importanță de neprețuit“. El con
sideră că aceste propuneri. în 
caz că vor fi acceptate, „s-ar 
transforma în acțiuni precise, ar 
avea drept rezultat o colaborare 
permanentă între puteri și ar face 
necesară o inspecție reciprocă’ a- 
supra căreia au inșistat tot tim
pul guvernele occidentale ca o 
condiție indispensabilă pentru în
țelegere asupra dezarmării“.

„Un
După cum arată ziarul englez 

„Tribune“, conducătorii tuturor 
țărilor N.A.T.O. sînt supuși la 
presiuni din partea opiniei publi
ce occidentale care cere nego
cieri cu Răsăritul“.

Chiar și în Statele Unite se fac 
simțite din ce în ce mai puternic 
asemenea presiuni. Pe această li. 
nie se încadrează ciclul de arti
cole publicat de ziarul american

cidentale este faptul că U.R.S.S. a 
propus ca la conferința internațioî 
rudă la cel mai înalt nivel șă par
ticipe țări, care nu fac parte din 
nici unul din blocurile existente.

ii

ceasta nu ar fac? nici un rău, iar 
un eventual acord ar putea în? 
lesni acorduri și asupra altor pro
bleme“. ,,Politica mondială, scrie 
și ziarul burghez vestgerman 
„Süddeutsche Zeitung“ într-un ar
ticol în care pledează în favoarea 
aceleași teze,.se află în momentul 
de față intr-o fază cinci mai mult 
ca oricînd politicienii și nu milita
rii ar trebui să aibă1 cuvintul ho- 
tărîtor. Dacă politicienii apuseni 
sînt intr-adevăr dispuși să caute 
căi noi pentru tratative și destin
dere, ei nu pot să nu aprecieze 
acțiunea sovietică ca un gest po
liție pozitiv“.

Propunerile sovietice
au forță de atracție

Bevan critică reacția negativă ieS. Pf6a b 
nrciniinoril'a cymrî olirà rinn har mai TZilìIa propunerile sovietice din par

tea secretarului de stat al S.U.A., 
Dulles.

și despre slăbirea încordării inter
naționale, președintele Eisenho- 
vier insista asupra întăririi apă
rării. Contrastul acesta are un ca
racter tragie“.

„Le Populaire de Paris“, orga
nul Partidului socialist francez, se 
alătură și el corului ziarelor bur
gheze care se văicăresc că iniția
tiva de pace este din nou în mîi- 
nile Uniunii Spyietice.

Ziarul „Paris Jdurnal“ este însă 
nevoit să recunoască că propune
rile sovietice au b forță de atrac- 

în ^ceeașTzî'tfnd țIe în o011** °PiPiei Pub,ice fran- 
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Ziarele pariziene consacră nu
meroase comentarii mesajelor lui 
N. A. Bulganin adresate șefilor 
guvernelor unor țări occidentale.

Ziarul „Les Échos“, referindu- 
se ia propunerea sovietică de a 
se convoca o conferință a condu
cătorilor de state din Est și Vest, 
declară cu iritare că această pro
punere pune „puterile apusene în- 
tr.-o situație penibilă. £[e se, tem 
delacșaștă conferința, dar Țnțe- 

“■‘jirie pă m^i.curînd sau, 
___ _____ > vor trebui să fie de 
acord cu ea“. „Parcă dinadins — 
scrie ziarul — î
Bulgarpn .vorbea despre tpatatjve ,ceze.

------ —.--------------------—-—„—ă—£—«------
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Constituirea Comisiei 
electorale centrale

Sovietul Uniunii și Sovietul Na
ționalităților.

Președinte al Comisiei electo
rale centrale a fost desemnat 
Viktcr Grișih, propus de Consi
liul Central al Sindicatelor din 

„__ ._______ r, , , .. U,R.S.S„ vicepreședinte — Piotr
nerea" alegerilor pe întregul teri- Moskătdv, secretar — losif Sci- 
toriu a'l țării pentru cele două kin, propuși de Sindicatul lucră- 
Camere ale Sovietului Suprem: lorilor din domeniul culturii.

MOSCOVA 12 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 12 ianuarie, 
ziarele centrale au publicat de
cretul Prezidiului Sovietului Su
prem 4I U.R.S.S. cu privire la 
constituirea . Comisiei electorale 
centrale, care se va ocupa cu ți-

Institutul de fler șl oțel din Pe
kin pregătește ingineri metalur
gici pentru dezvoltarea rapidă a 
industriei țării.

In fotografie: Intrarea Ia in
stitut.

Prezidiului Marii 
Adunări Naționale 
a R. P. Romîne

București

Poporul Uniunii Birmane și eu 
personal mulțumesc cu căldură 
Prezidiului Marii Adunări Na
ționale și poporului Republicii 
Populare Romîne pentru felicită
rile și urările transmise cu oca
zia celei de-a 10-a aniversări a 
independenței țării noastre.

U WIN MAUNG
Președintele Uniunii Birmane

BERLIN 13 (Agerpres). — 
La 12 ianuarie, a luat sfîrșit 
la Leipzig ședința Comitetu
lui Executiv al Uniunii In
ternaționale & Studenților 
.(U.I.S.), Ja care au participat 
delegați și observatori din 26 
d® țări. In cadrul ședinței au 
fost adoptate p serie de rezo
luții și declarații.

Comitetul Executiv s-a a- 
dresat studențijor din întrea
gă lume chpipîndu-i să se a- 
lăture la cererea popoarelor 
cu privire ia încetarea ime
diată a experiențelor țu arma 
nucleară, interzicerea, produc
ției și folosirii ei, și dezar
marea generală.

In rezoluția care șe ocupă 
de problema algeriană Comi
tetul Executiv condamnă răz
boiul pe care guvernul fran
cez îl duce Împotriva poporu
lui algerian și îi încredințea
ză pe studenții algerieni care 
luptă împreună cu poporul lor 
pentru libertatea Algeriei că 
este solidar cu ei. Comitetul 
Executiv cere eliberarea din 
închisoare a pațrioților alge
rieni, arestați de autoritățile 
colonialiste franceze.

Comitetul Executiv al U.I.S. 
și-a exprimat de asemenea 
solidaritatea cu studenții din 
Cipru, frianul de Vest, Cuba 
și Camerun care luptă pentru 
libertatea și independența po
poarelor lor.

In cadrul ședinței Comite
tului Executiv s-a hotărit ca 
în perioada dintre 4 și 13 
septembrie șă“ se convoace la

Pekin cel de-al V-lea Con 
greș al Uniunii Internaționale 
a Studenților.

Comitetul Executiv al U.I.S. 
a hotărit apoi ca zilele de 21 
februarie și 24 aprilie să fie 
zile internaționale de luptă a 
tineretului și studenților im. 
potriva colpniaiistnului. A fost 
de asemenea adoptată hotări- 
rea ca între 10 și 17 noiem
brie 1958 șă fie organizată 1 
săptămîna internațională a 
studenților.

Cemitetul Executiv al U.I.S. 
a hotărit ca în luna august 
a.c.’să se țină la Tokio o cin- < 
ferință Consacrată luptei stu. 
dfenților pentru pace.

Comitetul Executiv al U.I.S. 
a adoptat de asemenea o re
zoluție în care jși exprimă ho- 
tărîrea de a întări colaborarea 
cu celelalte organizații inter, 
naționale studențești, și în
deosebi cu „Conferința Inter
națională a Studenților“.

Reprezentanții organizații, 
lor studențești din R.D.G., 
Polonia și Cehoslovacia, care 
au luat parte la ședințele Co
mitetului Executiv al U.I.S., 
au adoptat o declarație comu
nă în care cheamă Uniunea 
Studenților germani din Ger
mania occidentală șă se a’ă- 
ture cererii cu privire la crea
rea în Europa a unei zone 
denuclearizate. îp declarație 
este exprimată convingerea că 
lupta comună a studenților 
din țările Europei centrale va 
contribui la întărirea păcii în 
întreaga lume.

Noua aeronavă „IL48
Moscova“ ■

MOSCOVA 12 (Agerpres). — 
Noua aeronavă pentru curse re
gulate „IL-18 Moscova“ va putea 
zbura atît dincolo de Cercul Fo- 
Iar, cit și deasupra nisipurilor 
arzătoare din deșertări. Mașina 
este calculată astfel incit să su
porte diferențe de temperatură 
de pină la 120 grade. Salonul 
confortabil al avionului este pre
văzut cu o instalc.ție de climă ar
tificială.

„iL-18 Moscova“ poate folosi 
orice aerodrom. Dintre toate a- 
vi. armele de această clasă, acesta 
are cea mai scurtă distanță de de
colare. Fiecare din cele patru mo
toare ale avionului are o putere 
de ț.OțlO

Ziarul 
relatează 
încercare 
lători, 
tudine 
cursul 
toate 
ale avionului, printre care siste
mul de aterizare fără vizibilitate 
și pilotul automat.

In aceeași zi s-a efectuat un zbor 
de îpcercare cu o încărcătură de 
58 tone.

C.f.
„Moskovskaia Pravda“ 
despre primul zbor de 

al noului avion de ca
care s-a 
de peste 
zborului 
utilajele
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vemul sovietic consideră astfel 
utilă participarea la conferință 
a unor state ea India, Afgani
stan, Egipt, Iugoslavia, Suedia, 
Austria.

Primite cu interes deosebit 
în toate țările lumii, din noile 
propuneri sovietice' reiese cu pri
sosință strădania guvernului so
vietic de a fpee totul pentru 
asigurarea unei păci trainice. 
In comentariile de presă care 
ne vin de peste hotare nu poți 
să nu vezi însă cum se face o 
anumită paralelă între efortu
rile de. pace ale Uniunii Sovie
tice și poziția pe care, cu înca
pă țînare se situează Statele 
Unite. Ziarul „New York Ti
mes“ a fost nevoit astfel să re
cunoască că în cercurile oficiale 
engleze și din alte țări occiden
tale se ‘ consideră că „situația 
internațională cere din partea 
guvernului de la Washington 
acțiuni diplomatice mai poziti
ve“. Dar judecând după fapte 
putem constata că există cercuri 
conducătoare din S. U. A. care 
nu vor tn nici un chip convo
carea unei conferințe la nivel 
înalt și nici adoptarea unei alte 
măsuri îndreptate spre pace.

Opinia publică internațională 
a fost pusă în fața a două lu
cruri care vorbesc de la sine des
pre liniile pe care Uniunea 

. Sovietică pe deoparte, și S.U.A. 
pe de altă parte, le urmează în 
politica mondială. In timp ce 
?;uvemul sovietic proclamă în 
ața lumii întregi dorința sa de 

a trăi’ m pace cu toate po
poarele, la Washington, în tra
diționalul mesaj al lui Eisen
hower „Cu privire la starea 
Uniunii“ se flutură cu insisten
tă ideea „menținerii păcii cu 
ajutorul factorilor de amoniu 7

■ ‘ țafe“ nesuflîndu-se în schimo 
nici măcar un cțivințel despre 
propunerile sovietice deși Toată 
lumea cunoaște că acestea se t 
discută cu însuflețite în toată t f

ridicat la o aiti
lo.000 metri, tn 
au fost încercate 
de aeronavi gație

urmă nici nu se putea visa, 
folosirea armelor de extermi
nare în masă prezintă pericole 
inimaginabile pentru viață, pen
tru comorile civilizației umane.

Uniunea Sovietică vine și cu 
o altă propunere importantă, 
menită să urnească din loc 
problema dezarmării. In propu
nerile sovietice' se relevă că 
acurp . .există prenjțȘ«». pe,ji^u ca 
propunerea privitoare la 'crea
rea unei zone denuclearizate 
din oare să facă parte inițial 
cel puțin patru state, să devină 
obiectul unei discuții. imediate 
la o conferință a conducătorilor 
statelor.

Uniunea Sovietică, călăuzită 
de năzuința asigurării securită
ții Europei, a propus'în repe
tate rînduri și propune de ase- 
mepea și de data aceasta Să 
se încheie un pact de. neagre
siune între statele care . fac 
parte din N.A.T.O. și statele 
membre ale Tratatului de. la 
Varșovia. Această propunere 
se bucură de un sprijin tot mai. 
larg îp Occident unde sub 
presiunea din ce în ce mai 
mare a opiniei publice, perso
nalități influente se pronunță 
în același sens — ceea ce con
stituie un fapt pozitiv. Mesajul 
adresat de N. A. Bulganin iui 
H. Macmillan arată că, guver
nul sovietic a primit cu satis
facție declarația făcută la 4 ia
nuarie de către premierul bri
tanic.

Este știut că o mare impor
tanță în rezolvarea problemei 
dezarmării o are reducerea, 
efectivelor armatelor celor pa
tru puteri. Deși într-un trecut 
nu prea îndepărtat Uniunea 
Sovietică și-a redus în mod u- 
pilater|l trupele spic, îp unpă 
cu cîtava zilei am asistat -la o
nouă reducere de , trupe din • 
partea Uniunii Spvjejfce/ Un a- 
sejnenea gest este așteptat de- . 
sigur de către popoare, și din 
partea puterilor occidentale. Țn 
propunerile guvernului sovietic 
se arată că reducerea efectivu
lui trupelor străine staționate 
pe teritoriul Germaniei, pe teri
toriile celorlalte țări membre 
ale N.A.T.O.' și ale țărilor 
membre. ale Tratatului de la 

; Varșovip va avea o uriașă im
portanță politică pentru îmbu
nătățirea situației în Europa.

Ideea „conferinței Est-Veșt“ 
la pivei înalt cuprinde însă 
cercuri largi ale opiniei publice 
internaționale. Ele cer ca pro
bleme cum sînt dezarmarea, în
cetarea propagandei de război, 
promovarea comerțului interna
țional, problemele Orientului 
Mijlociu, ca și altele să fie so
luționate la o asemenea confe
rință în interesul păcii. Este de , 

' la sine înțeles că asemenea pro
bleme interesează un număr 
mai mare de state care nu fac 
parte din nici o grupare. Gu-
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Pășind la construirea casei 
sale omul a pornit întotdeauna 
de la temelie ; este o consem
nare a hptărîrii lui de a-și 
dura un lăcaș temeinic. Și cîte 
visuri frumoase nu-și fac loc 
îneepînd tocmai de la piatra 
de temelie. Aceasta va trebui 
să fie bineînțeles durabilă toc- 
mai pentru ca să reziste intem
periilor naturii, timpului.

Există în situația internațio
nală momente asemănătoare în 
care punerea pietrei de temelie 
este imperios necesară căci de 
aceasta va depinde realizarea 
unei păci durabile în lume. 
E ca și cum la o casă nu se 
poate începe oonstrucția fără 
această temelie. Momentul in
ternațional în care ne aflăm 
este un asemenea moment în 
care continuarea funestului 
„război rece“ amenință în njod 
direct soarta întregii lumi. Și 
tocmai din aoeastă cauză gu
vernele tuturor statelor, dar în 
special ale marilor puteri, ău 
acum o mare răspundere pen
tru realizarea celei mai fierbinți 
aspirații a popoarelor : pacea. 
Ele sînt chemate să pornească 
la clădirea unei păci trainice 
punîndu-i o temelie durabilă. 
Recentele propuneri ale guver
nului sovietic pentru slăbirea 
înoordării internaționale pot 
constitui în adevăratul sens al 
cuvîn.țului. o asemenea temelie. 
Pentru popoare și pentru cauza 

J păcii este o fericire că într-un
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POZIȚIE DE... FORȚA!
desen de NIC. MICOLAESCU

'■onisTEnrj
PAȘNICA

asemenea moment de mare 
răspundere internațională Uni
unea Sovietică vine din nou îh 
fața lumii cu importante .pro
puneri de pace. Guvernul so
vietic, făcîndu-se ecoul, părerii 
unor guverne și cererii tot mai 
insistente a cercurilor largi ale 
opiniei publice internaționale, 
propune, printre altele, organi
zarea în cursul următoarelor 
2—3 luni a unei conferințe a 
conducătorilor de state cu par
ticiparea șefilor guvernelor.

Nici un om cinstit nu va 
putea să nu observe că situația 
obiectivă arată că în prezent 
există toate condițiile pentru ca 
conducătorii statelor să se în- 
tîlnească în jurul aceleași me
se. Ei își vor upi astfel efor
turile pentru a determina o 
schimbare hotărîtoare în situa
ția internațională în direcția în
sănătoșirii acesteia. Să luăm 
mai întîi un deziderat vechi al 
popoarelor: rezolvarea proble
mei dezarmării. Uniunea So
vietică vine cu propunerea pe 
deplin realizabilă de a se înceta 
imediat, cel puțin pentru o pe
rioadă de doi-trei ani, experien
țele cu armele atomică și cu 
hidrogen. Această propunere, 
este oît se poate de rezona
bilă. Căci în secolul nostru, 
cînd mințile agere ale omenirii : 
rezolvă asemenea probleme 
cum este cea a cuceririi cos
mosului la caro cu ctțiva ani în

lumea. Așa se face ,că pînă și. 
„TirneV a fost determinat să 
recunoască oă ■ în bnosațul’llui 
Eisenhower „lipsește ceva ce a 
așteptat de la el întreaga lu
me“. Ce anume lipsește e olar: 
tocmai dorința concretă de pace 
a S.U.A.

Desigur că asemenea lucruri 
nu pot să nu dea de gîndit opi
niei publice care vede că în 
timp ce puterile occidentale re- 

, petă la nesfîrșit sloganul „pț- 
ce cu' ajutorul forței“. Uniu
nea Sovietică face propuneri 

' cohorete și realiste care să slu
jească cu adevărat pacea lumii. 
Acești oameni simpli din în
treaga lume, cercurile cele mai 
largi cer cu insistență să se în
ceapă discuții între Răsărit și 
Apus, să se pună piatra de te
melie pe care se poate clădi o 
pace trainică, durabilă.

I. BODEA

:
*::

MOSCOVA -- La 13 ianuarie a 
sosit la Moscova o delegație co
mercială a Republicii Populare 
Romîne tn frunte cu Marcel Pa, 
pescu, ministrul Comerțului.

SOFIA. — La 13 ianuarie s«a 
deschis prima sgsiupe extraordi
nară a Adunării Populare nou alese 
a Republicii Populare Bulgaria. 
Sesiunea a ales Biroul și Prezidiu) 
Adunării Populare. In funcția de 
președinte al Biroului Adunării 
Populare a fost ales Ferdinand 
Kozovski în funcția de președintș 
al Prezidiului Adunării Populare— 
Gheorghl Damianrrv. Sesiunea a 
ales pe Anton Iugov președinte al 
Consiliului de Miniștri care a fost 
împuternicit cu formarea guver. 
nului.

NEW YORK. 
tăfeni americani care 
za „Grupul de adepți 
neviolente împotriva 
cleare" a adresat președintelui 
S.U.A-, Eisenhower, o scrisoare în 
care declară că intenționează să se 
deplaseze In regiunea Oceanului 
Pacific unde S.U.A. proiectează ca 
In aprilie să facă noi experiențe cu 
arma nucleară. Membrii grupului 
— Oeorge Willobyy, Lawrence 
Scott, Albert Smith Biglow și 
William Huntington au declarat că 
vor. .rămîne tn regiunea în care vor 
avea loc experiențele tn semn de 
protest împotriva experiențelor cu 
arma nucleară.

grup de ce. 
se intitulée- 
ai acțiunilor 

armei nu.

WASHINGTON, Ministerul
Muncii al S.U.A. a anunțat că în 
cursul anului 1957 în Statele Unite 
au fost pierdute 16.000.000 de zile 
muncă din cauza grevelor. Nu. 
mărul grevelor s-a ridicat la circa 
3.600 cu participarea a aproape 
1 40O.POO de muncitori.

PEKIN. — La 10 ianuarie Corni- 
tetul pe întreaga Chină al Consiliu, 
lui Consultativ Politic Popular a 
ascultat raportul lui Ciu En-lai cu 
privire la sarcinile reformei scrierii 
chineze, care constau tn simpl.'fi, 
carea ieroglifelor chineze, intro
ducerea unei limbi vorbite pe în
țelesul tuturor șl a transcrierii al
fabetice pentru limba chineză

(Urmare din pag. I-a) 

subliniem alt aspect al pălăvră- 
gglilor dttînnephti. In pynglică- 
riile lui Dombrovski despre 
„dispariția“ nțonopplurilor vest- 
germane,: i^Se la iveală ’foarte 
clar o trăsătură comună tutu
ror încercărilor de a ‘„infirmă“ 
teoria marxist-leniniștă,, deșpre 
iniperialitm: nesocotirea, totală 
a faptelor.

Cu numai două zile înainte 
de apariția genialelor descope
riri ale lui herr Dombrowski, 
revista vest-germană „Der Spie
gel“ a publicat, un amplu ar
ticol intitulat „Concernul 
Schlișker". Se istorisește acolo 
pe larg cum a creat Wily 
Schlieker un concern care cu
prinde opt societăți dintre cele 
mai mari (metalurgice, de con
strucții navale, de transpor
turi). Printre altele concernul 
Schlieker a monopolizat în pro
porție de 65% exportul vest
german de tablă de oțel. Acest 
Schlieker care și-a înyeput ca
riera pa furier în unitățile SS, 
a condus pe timpul lui Hitler 
serviciul de aprovizionare a in
dustriei de război cu metale 
feroase. El a cîștigat apoi sume 
uriașe livrînd oțel Statelor Uni
te în timpul războiului din Co
reea. Și acum controlează ret-.

muri întregi ale economiei vest- 
germane. Dar această istorioa
ră din „Der Spiegel“ i-a „scă
pat“ domnului Dombrowski. 
Așa cum i-a „scăpat“ probabil 
și un amplu articol publicat în 
aceeași zt—ce coincidență !—de 
gazeța herlimză „Nazional Zei- 
tung' sub titlul întins de-a la
tul udei pagini întregi; „Băn
iile' monopoliste sînt din nou 
călare pe situație“. Se arată a- 
colo că 1S0 de magnați ai prin
cipalelor trei bănci monopoliste 
vest-germane („Deutsche Bank“, 
„Dresdner Bank“ și „Commerz 
Bank“) operează cu aproape 95 
la sută din întregul capital pe 
acțiuni din R. F. G. Și tot acolo 
se serie negru pe alb : „Nici 
un proiect de lege cit de cit 
important nu este supus spre 
examinare guvernului federal 
fără a se cere în prealabil avi
zul marilor bănci și al asociații
lor patronale".

După toate acestea, ne-am 
putea imagina următoarea scri
soare de protest adresată de 
Diogene-Dombrowski redactori
lor de la „Der Spiegel“ și „Na
zional Zeitung".

„Domnilor, dumneavoastră a- 
firmați lucruri total inexacte, 
nereale. Nici concernul Schlie- 
ker, nici monopolurile, bancare

la care vă referiți nu există tn 
realitate deoarece tn viitorul 
mai mult sau mai puțin înde
părtat va apare o lege anti- 
concern".

Deoarece noi preferăm să ne 
menținem în sfera realului, vom 
spune lucrurilor pe nume: do
rind să scoată basma curată 
marile caracatițe monopoliste 
vest-germane, domnul Dom
browski e nevoit să ocolească 
realitățile. In loc de analiză 
economică, nu-i rămîne decît -ă 
recurgă la prestidigitație eco
nomică.

In același număr din ziarul 
„Frankfurter Allgemeine" în 
care a apărut descoperirea nou
lui Diogene de pe meleagurile 
vest-germane, se poate citi o 
scurtă știre cu privire la con
vocarea congresului „Societății 
de magie din Germania“, care, 
după cum sintern asigurați, „în
trunește peste 600 de magi
cieni“. Organizatorii acestui 
congres l-ar putea onora pe 
domnul Dombrowski nu cu o 
simplă invitație ci cu un man
dat care să-i dea drept de vot 
deliberativ. Prin studiile — sau 
mai precis prin scamatoriile sale 
economice — el a dovedit că-l 
merită cu prisosință.
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PESTE 700.000
MEMBRI IN U.C.F.S

O acțiune a utemiștilor 
din cooperativa „Artex"-Arad

♦ ♦ ♦ ♦ »♦ ♦♦♦♦♦♦

Gimnastica in producție
trebuie să devină o obișnuințăo

Zilele trecute a avut loo la “
Uniunea de cultură fizică și sport ★ Alegeți ÎD 4308 colectiv» Sportiv« * SpOftlVl 
comitetului0“ d0penorganizfrea î romirii în 140 de întîlniri internaționaie * Plenara 
u.c.f.s. cu acest pniej tov ion lărgită a Comitetului de organizare a U.C.F.S. * 
lui de organizare a U.C.F.S., a fă
cut o informare asupra aplicării 
prevederilor Hotărîrii C.C. al 
P.M.R. și Consiliului de Miniștri 
din 2 iulie 1957 cu privire la reor
ganizarea mișcării de cultură fi
zică și sport și a sarcinilor ce re
vin mișcării sportive pe anul 1958.

PINA LA DATA DE 1 IA
NUARIE 1958, IN U.C.F.S. 
S-AU ÎNSCRIS 762.015 MEM
BRI. Pînă la 1 ianuarie 1958 
au avut loc alegeri în 4308 co

se 
in

Iectivo sportive, urmînd să 
mai facă astfel «ie alegeri 
alte 2042 colective sportive. 

Vorbind despre calendarul 
lemațtonal, tov. Balaș a arătat

in- 
, .. ____  că

în anul 1958 sportivii romîni vor 
participa la 140 întîlniri interna
ționale printre care campionate 
mondiale, campionate europene, 
tocuri balcanice de atletism, lupte, 
taschet. tir și tenis de masă.

A luat apoi cuvîntul tov. Ma- 
nola Bodnăraș, președintele Comi
tetului de organizare a U.C.F.S., 
care a făcut o expunere privind 
sarcinile ce revin mișcării de cul
tură fizică și sport din tara noa
stră în lumina Manifestului Păcii.

Plenara a adoptat o hotărîre în

care se trasează sarcini importanta 
mișcării de cultură fizică și sport.

UNA DIN PRINCIPALELE 
SARCINI ESTE ASIGURAREA 
RASPINDIRII SPORTULUI IN 
MASA, IN AȘA FEL INCIT 
PINA LA SFIRȘITUL ANU
LUI 1958 MIȘCAREA NOA
STRĂ SPORTIVA SA AJUN
GĂ LA 2.000.000 DE MEM
BRI. Se va pune un accent 
deosebit po atragerea unui nu
măr cit mai mare de membri 
din școli și mediul sătesc.

/.ceasta va constitui baza pentru 
creșterea necontenită a nivelului 
calitativ al sportului în țara noa-

stră. De asemenea se vor lua mă
surile corespunzătoare pentru or
ganizarea federațiilor pe ramuri de 
sport și a cluburilor sportive. In 
pregătirea noilor cadre de sportivi 
un rol de seamă va avea și în 
viitor complexul G.M.A. Pentru 
îmbunătățirea calitativă a activi
tății G.M.A. vor trebui găsite noi 
forme atractive și stimulative. O 
atenție specială trebuie să se a- 
cordo experimentării și introdu
cerii gimnasticii în producție care 
va putea contribui Ia întărirea să
nătății maselor, la ridicarea capa
cității lor de muncă.

(Agerpres)

Nu se poate spune cu exactitate 
matematică — inițiativa s.a năs. 
cut mărfi la orele 13 sau joi la 
orele 9. Nu, pentru că o asemenea 
evidență nu există nicăieri, iar 
toate investigațiile făcute au ră. 
mas fără rezultat. Precis nu se 
cunoaște nici autorul inițiativei. 
In orice caz se știe doar atit : 
după citirea Hotărîrii partidului șl 
guvernului cu privire la reorga
nizarea mișcării sportive, printre 
utemiști, a început să se discute 
despre introducerea gimnasticii de 
producție. Cind s-a pronus apoi să 
se treacă la acțiune, membrii co. 
mitetului U.T.M. de la cooperativa 
„Artex" din Arad s-au entuzias
mat.

— O acțiune tinerească, folosi
toare 1 La treabă! Așa...

Au început pregătirile
Pentru început, a fost aleasă 

secția 11-a confecții a cooperativei. 
Aici sînt cei mai mulți tineri șl 
utemiști — un ' motiv în plus ca 
introducerea gimnasticii de pro.

Iarna nu așteaptă
Prin satele din regiunea București

alci. Tov. Stan

a de la uzinele t 
Bierut“ din Capi-,,

• • taiă, fotoreporterul nostru a • ■ 
■'prins un aspect din întrecerea ” 
îechipelor feminine de popice 4 
4D.T.R.N.A. și Voința M.C. ♦ 
Ț Echipa tinerelor cooperatoare * 
4 de la „Voința“ nare decît*
♦ două lurtț de experiență, darf
Ț a și obținut rezultate destul de J 
4 bune. 4

De cînd a început cea de a III-a Spartachiadă de iarnă a tine
retului, am colindat mai multe sate și comune ale regiunii Bucu
rești. Pe unde am trecut, m-arn interesat îndeaproape de ceea ce s-a 
făcut pînă acum în vederea bunei desfășurări a Spartachiadei.

Preocuparea comitetului 
U. T. M.

Comitetul raional U.T.M. Roșiori 
de Vede și-a luat angajamentul să 
antreneze la Spartachiadă 20.000 
de tineri. Comisia raională de or
ganizare a Spartachiadei a luat 
măsuri. S-au înființat comisii spor
tive la comune, s-au făcut panouri 
și s-au pus la locuri vizibile afișe, 
în această privință rezultatele cele 
mai bune s-au obținut pînă acum 
în comuna Peretu. Pînă acum s-au 
înscris 200 de tineri iar printre ei 
se găsesc toți utemiștii. Ilie Staicu, 
secretarul comitetuiui U.T.M. pe 
comună și întregul comitet sprijină 
efectiv munca sportivă. Așa se face 
că de mai multe zile au și început 
întrecerile de șah și schi. Un nu
măr de 20 tineri ți-au procurat 
schiuri iar alții și le confecționea
ză ajutați de cei mai pricepuți.

Halal schiuri. Niște doage de 
butoi prinse de încălțări cu sîrme 
și sfori. Pe lacul din apropiere, 
alți tineri se chinuiesc cu niște 
patine ciudate : niște fiare și bu
căți de tablă. L-am întrebat pe Ilie 
Petre, unul dintre cei doi „schi
ori“, ce știe de Spartachiadă. A 
dat mirat din umeri.

— Ce Spartachiadă, nene ? Nu 
știu nimic, tntr-adevăr Ilie nu știa 
nimic după cum majoritatea tine
retului din comună nu știe. De 
ce ? Pentru că comitetul U.T.M 
n-a luat nici o măsură. Aceeași 
situație există și în comunele Cro- 
vu, Bulbucata, Letea Nouă și al
tele din acest raion. Ce are de 
gînd comitetul raional U.T.M. 
Drăgănești-Vlașca ? Sau și-a pus în 
gînd să amine Spartachiada de 
iarnă la... primăvară ?

organizatorice ați luat ? Cîți tineri 
a-au înscris ?

— Păi... niciunul, fiindcă pînă 
acum colectivul sportiv al comu
nei Mihăilețti n-a făcut nimic. Nici 
afișaj, nici panouri. Nu ne-a pro
curat nici un material sportiv. Ce 
să facem cu două șahuri pe care 
le avem la cămin ? La noi sînt ti
neri mulți și...

...Și în această privință comite
tul raional U.T.M. Domnești ți 
comisia raională de organizare a 
Spartachiadei ar trebui să-și spună 
cuvîntul. Dar mai bine ar fi să 
treacă neîntîrziat la fapte căci... 
iarna nu așteaptă.

N. BARBU

ducfle să tnceapă
Nicolae, șeful secției, s.a entuzias. 
mat și el.

- Vă dau tot spriiinul. Cu o 
condiție, tnsă, să pot participa și 
eu !

Problema s-a dezbătut apoi tn. 
tr.o ședință a consiliului de con. 
ducere a setției cooperativei și a 
biroului de secție U.T.M. Expune
rea de motive a fost făcută de 
Bălășcău Aurdl, secretarul orgbni- 
rației U.T.M. S-a amintit de foloa
sele acestei acțiuni,, in special de 
urmările pe care le are pentru să
nătatea tinerilor muncitori, de ex
periența acumulată în această pri
vință de tinerii de la F. C. ,,Gh. 
Gheorghiu-Dej" din București și 
multe alte lucruri. Majoritatea ti
nerilor au fost de acord.

S.a hoiărit să se ceară sprijinul 
comitetului orășenesc U. T. M., al 
U.F.C.S. (să repartizeze un pro
fesor de educație fizică care să 
conducă programul de gimnastică) 
și al... policlinicii. Ciudat? Și to. 
tuși foarte normal

— Am hoiărit, ne spune secre. 
tarul comitetului U.T.M. să che. 
măn un medic care să vorbească 
tinerilor explicind științific foloa
sele practicării exercițiilor de gim. 
nastică. La ședință s-au făcut pro
puneri interesante. După - cîteva 
zile de la începerea exercițiilor, 
cînd se va acumula o oarecare ex
periență, să se invite ctțlva repre
zentanți șl de la 
ale cooperativei, 
și să se extindă 
o lună de zile, 
bească tinerilor cu date exacte pe 
baza constatărilor și analizelor 
făcute, despre rezultatele practică, 
'il gimnasticii de producție tn 
îmbunătățirea sănătății muncita, 
rilor.

— Ce idee ? Doar stntem oameni 
serioși, se tmpotriveau, Insflrșit, 
alții.

Au
erau

fost și din aceia care 
nici pentru, nici contra. 
Faceți, o . să vedem ce.o
pare insă că un rol, dacă

nu
sd

„Se face sport, frate !"

celelalte secții 
Să ia exemplu, 
inițiativa. Peste 
medicul să vor.

Discuții
Cel mal mulți dintre tineri au 

fost de acord. Au existat însă șl 
dintre aceștia:

— La ce să folosească acolo, ct. 
teva mișcări — spuneau unii.

— Numai, copiii fac gimnastică, 
spuneau alții.

Doagele de butoi
Pe delușorul ce duce în comuna 

Bălăria din raionul Drăgănești- 
Vlașca cîțiva puști se dau cu să
niuța. Doi mai răsăriți.„. schiază, 
ti aștept să urce din vale.

— Ce sînt astea prinse de pi
cioarele voastre ?

— Schiuri, nene — răspund ei 
cam rușinați.

Ilie Constantin, secretarul orga
nizației U.T.M. din satul Tufa- 
Costieni raionul Domnești, vrea 
cu tot dinadinsul să mă convingă:

— Da, frate, Ia noi tinerii fac 
sport. Se dau cu săniuța, se iau la 
trîntă, se dau pe gheață...

— Bine, bine dar în legătură cu 
Spartachiada de iarnă ce măsuri

IIUIlllllllllllllllilIllllllllllllllllllllllllllllinilllN  ;ill!||illllll||||||||l!llllllllllllllllll!llllllllllllllllll!lllllllll!llllllll!llllllilillllllllllllllllilllllllilllllimillllillllllilll!ll

0 experiență pozitivă
' Cîteva cartoane albe, scrise proaspăt cu tuș negru și afișate 
la locuri vizibile, mi-au atras atenția. Inscripția de pe fiecare 
afiș era următoarea: „Tineri și tinere, participați la întrecerile 
ce au' loc în cadrul Spartachiadei de iară“. Mal jos colectivul spor
tiv „Carpați“ anunța întrecerile la trință, șah și schi. Notițele cu 
data concursurilor organizate de colectivul sportiv „Carpați“ la 
uzina „I. C. Frimu“ din Sinaia mi-au sugerat ideea unui scurt 
reportaj.

La clubul uzinei, în jurul me
selor de șah, 60 de tineri concu
rau pentru primele locuri. Cine 
va cîștiga titlul de campion ? în
trebarea constituia de fapt obiec
tul principal al trudei celor 60 de 
concurenți. Pînă la urmă s-a do
vedit cel mai bun șahist tî
nărul Ion Botezata.

în carnet îmi notasem și alte 
probe.

I-am văzut „la trîntă“ pe an
trenorii de lupte Ion Staicu și 
strungarul Ion Cernea. In sala 
unde avea loc proba la .trîntă 
erau doar trei perechi de tineri. 
Antrenamentul și sfaturile antre
norilor atrag însă noi tineri spre 
această disciplină sportivă. Sudo
rul Ion Ifrim și rectificatorul Ion 
Drăguș sînt cei mai buni la trîn-

tă, împărțindu-și primele locuri 
în clasament.

Cea mai mare animație am gă
sit-o pe pîrtiile din timp amena
jate pentru probele de schi din 
cadrul Spartachiadei. Zăpada că
zută din abundență a
unui număr de 40 de tineri din 
uzina „I. C. Frimu“ să demon
streze cu prisosință priceperea 
lor în probele de schi. Despre 
care să scrim mai întîi ? Stan 
Focșaneanu, Andrei Erdeli 
Vasile Ruegg, din cei 40 de 
neri concurenți, s-âu dovedit 
fi cei mai buni.

Merită cuvinte de laudă comi
tetul U.T.M. și colectivul sportiv 
„Carpați“ care dau atenția cuve
nită bunei organizări a întrece
rilor Spartachiadei în rînduri'le

j • In cadrul unul concurs de 
Inatație desfășurat simbătă la 
Sidney, tînărul înotător au- 

' stralian John Konrads in vtrstă 
i de numai 15 ani, a stabilit un 
i nou record al lumii în proba de 
1 380 yarzi liber, realizînd timpul 
' de 9’17"7jI0. Vechiul record mon. 
1 dial 
[ nea 
, en.

era de 9’ 19”2/10 și aparți- 
americanului George Bre.

Continuîndu-și turneul în 
echipa de fotbal

iasă.
Se r .....

hotăritor, In orice caz dintre cele 
mal mari, l-a avut cuvlntul unui 
om înalt și .slăbuț. Aceasta s-a in. 
timplat la sflrșitul unei zile de 
muncă. In ziua aceea, șeful secției 
a anunțat că la sfîrșitul lucrului 
se va organiza o mică discuție co. 
lectivă cu un personaj oarecum 
neobișnuit — medicul policlinicii, 
dr. Bagoaruș Andrei.

— Vreau să vă îndemn să faceți 
gimnastică, a fost primul cuv'.nt al 
medicului. De ce ? Pentru că acea, 
sta e in folosul sănătății dumnea. 
voastră — și a explicat apoi pe 
larg... Oamenii stau cile opt ore 
pe scaun cu corpul aplecat asupra 
mașinii de cusut sau a lucrului. 
Din cauza aceasta după ani de 
zile coloana vertebrală capătă anu
mite deformații. Capacitatea pulmo. 
nară se îngustează și ea. Odată cu 
aceasta scade pofta de mincare, 
corpul slăbește iar bolile pot ac
ționa mai in voie. A vorbit apoi 
despre rezultatele bune pe care 
gimnastica le are asupra capaci
tății de muncă și a randamentului 
zilnic al muncitorilor.

Tinerii l-au ascultat cu interes. 
Evident argumentele detailate 
zate pe date științifice (șl 
care din lipsă de spațiu nu le 
tem reproduce), au avut un 
hotăritor tn convingerea tinerilor 
despre utilitatea gimnasticii de 
producție. Și astfel, a doua zi s-au 
organizat...

Primele exerciții

nu

ba. 
pe 

pu. 
rol

sprijine îndeaproape inițiativa ute. 
miștilor de la cooperativa „Artex". 
Profesorul Pop Alexe de la Școa
la medie nr. 1 s-a angajat să 
conducă primele exerciții.

Comitetul orășenesc U.T.M. și 
U.C.F.S. Arad au format in plus 
și un colectiv care să sprijine ac
țiunea tinerilor de la cooperativa 
,,Artex". Și nu numai s-o sprijine 
ci s-o extindă și în alte întreprin
deri din cadrul orașului.

Și iată că a venit ziua așteptată, 
S.a căzut de acord ca in prima zi 
exercițiile să se execute doar cinci 
minute. Și asia in timpul pauzei 
de la ora 11. (Mijlocul zilei de lu
cru). Cu timpul, minutele vor creș
te pină la 8—10 și s.ar putea ca să 
se introducă și la începutul zilei 
de lucru. Asta deocamdată doar 
in proiect.

Cu zece minute înainte de ora 
il s-au deschis larg ferestrele. Și 
la ora 11 exact, cind s-au oprit 
mașinile, profesorul Pop Alexe s.a 
suit pe estrada din capătul sălii.

— Astăzi, prieteni, vom începe 
primele exerciții de gimnastică. 
Borșoș Ileana, Ardeoan Gheorghe, 
Rișa Elena, Redei lostf ca și toți 
ceilalți tineri, au fost entuziasmați 
de această acțiune participind cu 
însuflețire la executarea exerciții- 
lor. In fundul secției l.am văzul 
executlnd exercițiile de gimnastică 
și pe șeful secției tov. Stan Ni. 
culae

Și a doua zi. la ora 11, profeso
rul a venit din nou. De data acea, 
sta tinerii muncitori l.au întimpi. 
nat cu bucurie. Profesorul le cu. 
cerise simpatia. Dar nu numai atit. 
După exercițiile acelea de gimnas. 
tică se simțeau parcă mai bine, 
începură să dispară încetul cu in. 
cetul senzațiile de amorțeală, du
rerile difuze, somnolența. Din ziua 
aceea, la secția ll-a confecții a 
cooperativei „Artex" din Arad, 
gimnastica de producție a devenit 
un lucru obișnuit, de fiecare zi.

J. ALPIN

înaintea campionate’or internationale ale R. P. R.

„Paletele“ romînești 
și-au verificat forma

Un antrenament în ei s-au dovedit in
prezența spectatorilor constanți — de ia 0
bucureșteni. Așa s-ar partidă la alta. De
putea caracteriza, în departe, mai cont'

U.C.F.S. a orașului a format un 
colectiv de profesori de educație fi
zică care să studieze exercițiile de 
gimnastică cele mal indicate șl 
care să conducă executarea zilnică 
a acestora — aceasta sub directa 
urmărire a comisiei orășenești de 
gimnastică care sui angajat să

. ranțe care s-au afir* 
mat cu acest prilej» 
Mariana Barasch s-a 
impus printr-o pro* 

apă- .. minatoare vervă
joc, cu un rever de
rutant și eficace. 
Deși foarte tînără 
este dotată cu o bună 
condiție fizică, cu o 
mare putere de luptă. 
Primii ei pași spre 
consacrare ne îngă
duie să întrevedem in 
persoana ei, un spor
tiv deosebit de talen
tat. J

Geta Strugaru a 
înfruntat-o cu curaj 
pe maestru emerită 
a sportului Angelica 
Rozeanu aflată în hu
nă dispoziție de joc 
în vreme ce Maria 
Tompa a aruncat în 
lupta cu Ella Zeller 
o armă perimată, e- 
nervanta țăcăneală.

Cum adevărata ve
rificare pentru cam
pionatele europene va 
avea loc peste cîteva 
zile, componenții lo
tului R.P.R. au da
toria să nu dezmintă 
nici cu acest prilej 
renumele cucerit.

VAL. BRĂDULEȚ

plect în atac și 
rare față de ceilalți, 
Gantner pierde în fa
ța lui Reiter după ce 
conduce cu 2—0. Zel- 
Ier joacă cu succes în 
turneul masculin și se 
comportă sub orice 
nivel în fața Măriei 
Tompa.

Ne îngrijorează și 
de această dată com
portarea primei noa
stre formații mascu
line. Finala probei 
de dublu masculin 
s-a disputat între 
cuplul Angelica Ro- 
zeanu—Fila Zeller și 
Matei Gantner—Tibe- 
riu Harastaszi. Cuplul 
nostru feminin care 
a evoluat și în tur- 
neul masculin a în
trecut in semifinală 
pe T. Reiter și P. 
Pesch. Această înfrin- 
gere nu trebuie con
siderată ca întîmplă- 
toare. Ea reflectă sta
diul actual de pregă
tire al formației mas
culine.

Botner deschide ca
pitolul tinerelor spe-

cîteva cuvinte, con
cursul de selecție al 
lotului republican de 
tenis de masă, desfă
șurat duminică în sa
la Floreasca.

Nota de antrena
ment a fost reclamată 
mai cu seamă de o 
destul de îndelungată 
vacanță a primilor 
noștri jucători de te
nis de masă. Nume 
consacrate în ierar
hia tenisului de ma
să rominesc : Angeli
ca Rozeanu, Ella Zel- 
er, Matei Gantner, 
Toma Reiter, Tibe- 
riu Harastaszi — au 
fost scutiți de emoția 
unui concurs de se
lecționare. Grație a- 
cestui fapt, ei și-au 
îngăduit să lupte — 
aproape în întregime 
— fără convingere. 
Plutonul tinerilor 
noastre speranțe s-a 
dovedit a fi (cu unele 
excepții : Botner,
Andronache, Barasch, 
Bujor) la fel de dis
tanțat de consacrați. 
Cum peste cîteva zile 
cele mai bune „pale
te“ romînești vor pri
mi riposta într-o pri
mă întrecere interna
țională — Campiona
tele internaționale de 
tenis de masă ale 
R.P.R. — se cuvine 
să facem unele re
marci pe marginea 
recentei dispute.

Așa cum s-au pre
zentat duminică, jucă
torii noștri de tenis 
de masă ne-au creat 
emoții pentru cam
pionatele europene de 
la Budapesta. Ne-am 
fi așteptat să-i vedem 
într-o formă mai bu
nă. Dar, din păcate, 
nu s-au prezentat nici 
măcar în forma lor 
obișnuită exceptînd 
aici pe Gantner, deși 
învins de Reiter, și 
pe Ella Zeller. Sînt 
de fapt singurii care 
au luptat oarecum la 
reala lor valoare. Oa
recum, pentru că și

puțin î
Ultima confruntare a boxerilor 

noștri, dubla Intilnire cu reprezen. 
tativele R.D.G. rie-a permis să fa
cem unele constatări deloc îmbu. 
curatoare privind dezvoltarea a- 
cestei discipline sportive în țara 
noastră. p

Infringerea cu discutabilul scor 
6—4 ne.a surprins neplăcut. Evo
luția in ring p. boxerilor noștri 
insă este supărătoare de-a drep
tul. Mircea Dobrescu a Intilnit in 
persoana lui Milek o veche cunoș. 
tinfă, de forțe egale, pe care l-a 
învins de două ori.

Tot atîtea victorii avea și Milek 
asupra sa. Meciul decisiv a reve. 
nit însă boxerului german. Acesta 
a luptat din prima repriză, a dorit 
victoria și a cucerit-o. Dobrescu a 
preferat contra atacul aștepttnd 
momentul pentru o lovitură 
sivă. Urmărind spectaoolul, 
cpnsiderîridu-și, adversarul, 
la urmă a fost învins.

Și infringerea sa a căzut 
în balanță întrecerii. .

Un alt moment critic. Făresz se 
arăta. măi. bine pregătit decît ad
versarul său. Cu toate acestea a 
pierdut. Explicația a găsii-o sin. 
gur :

— Nu m-ăm orientat 
punct de vedere tactic.

Dpr această lipsă de 
tactică a hotărit soarta 
dintre primele reprezentative 
iispirtă, ne-a adus infringerea.

Utilii din inelele cordonului de 
siguranță i'rri pregătirea tactică — „
este șubred-la Făresz — și antre- Dacă avern^ tnsă tn vedere faptul 
norii au trecut peste un... amănunt •— J
de genul acesta.

Vă amintiți 5—5 : este rezulta
tul cu oare a luat sfîrșit în
tîlnirea de la București. Este 

un scor echitabil, dacă nu onorabil, 
Da, la un singur pas de victorie 
precum tot la un pas de tnfrîngere. 
E drept că la box mai mult ca în 
alte discipline sportive rezultatele 
sînt uneori subiective și cu acest 
prilej judecătorii arbitri s-au între
cut în a fi nedrepți,

Să recunoaștem totuși că pentru 
noi înfrîngerea era mai aproape 
decît victoria. Cum asta ? La ce 
te poți aștepta cînd pornești bla
zat într-o luptă, fără dorința de a

mbucurăfoare
Învinge. De fapt aici se simte ne. 
voia unei explicații. In rtndurile 
boxerilor s-a încetățenit o vorbă :

— N-avem nici un stimulent a. 
tunci cînd boxăm în țară. Ne-am 
obișnuit cu publicul, iar victoria 
acasă pare mai sigură.

Dumnealor însă pierd din vede, 
re lucrul cel mai prețios: presti
giul, culorile patriei trebuie apă
rate cu aceeași ardoare și în tară. 
O infrîngere acasă este întotdea. 
una mai dureroasă.

Lipsind „stimulentul“ presupus de 
ei, întîlnirea cu reprezentativa B 
a R. D. G, nu le-a trezit interesul 
alllllllllllllllliliuilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllll.

însemnări despre 
boxul rominesc

roase. Nu, pentru că nici măcar 
cu cîteva flori nu se face primă, 
vară. Stnt multe 
mente de viitor. Am enumerat Insă 
doar cîteva din ele capabile să 
împrospăteze vechea gardă, să asi
gure cum se spune spatele frontu
lui. Or, tocmai o asemenea pro
blemă a scăpat din atenția 
U.C.F.S.

Conîpetițiile pentru juniori stnt 
încă puține la număr. Cit privește 
activitatea competițională a senio. 
rilor ea este ceva mai dezvoltată. 
Dar in desfășurarea ei stnt cunos. 
șute deja mari lacune. De multă 
vreme se discută dacă divizia de 
box, este sau nu utelă. Și aceasta, 
tri loc să se ajungă la o mal bună 
formulă de desfășurare. In actua. 
Iul campionat pe echipe, două.trei 
formații boxează iar restul stnt 
simple figurante. Din această dis. 
oută pe asociații reiese cit se poate 
de pregnant disproporția de pre. 
gătlre existentă In rtndurile bo. 
xerilor noștri. Este, In fapt, o do. 
vadă a lipsei de grijă pe care o 
manifestă asociațiile sportive pentru 
creșterea boxerilor. In țară s-a tre
cut deja la organizarea noilor clu. 
buri sportive. Ar fi de dorit ca de 
la bun început boxul, această dis
ciplină atit de apreciată in țara 
noastră să stea tn atenția fiecărui 
club sportiv tn parte. Fiecare club 
să devină o adevărată școală de 
creștere a unei noi generații de 
boxeri.

asemenea ele.

ELLA ZELLER

deci, 
des. 
pînătineretului de la „I. C. Frimu"- 

Sinaia.
Timpul permite din plin orga

nizarea întrecerilor Spartachiadei 
de iarnă a tineretului. Iată, de 
pildă, în raionul Tîrgoviște, 25 de 
tineri din comuna Dobra au con
curat la șah. Utemistal Ion Stoi
ca a cucerit locul întîi. La Tătu- 
reni, comună tot din acest raion, 
83 de tineri mobilizați de organi. 
zația U.T.M. s-au întrecut la 
schi, iar la Mija din cei 32 de ti- 

permis- nerj care au concurat la tenis de 
masă, tînărul Ion Udrescu s-a 
clasat pe primul loc. întrecerile 
sportive prevăzute în 
Spartachiadei 
ză mase tot 
și tinere.

Comitetelor
revine sarcina să ajute și să îndru
me mai mult organizațiile de la 
sate, din școli și întreprinderi 
pentru a antrena un număr cît 
mai mare de tineri în întrecerile 
Spartachiadei.

cadrul 
de iarnă antrenea- 

mai mari de tineri

greu

bine din

orientare 
tntllniril 

in

’'lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllir 
cuvenit. Așa se face că lotul B, nu 
s-a verificat în cantonament cu 
cea mai mare atenție.

Dănilă Done a intrat în concurs 
cu o greutate nereglementară ca- 
tegoriei sale, îngreunînd astfel 
drumul . echipei către victorie. Pe 
deasupra federația de specialitate 
a chemat în lot boxeri complect 
ieșiți din formă. Cismaș (C.C.A.) 
-T- cel mal concludent exemplu.

Și 
ti-

a
raionale U.T.M. le

N. PU1U

- . uiți ar fi tentați să considere 
A/Ttardivă acum o analiză a' tn-

■» 'A tllnirilor cu boxerii germani. 
~ " ........ .. ■_ _ ; r - i
că Intilnind un adversar bine pre. 
gătit, hotărit să se afirme lucru, 
rile nu stau tocmai așa. 
Și mal ales atunci cind aceste 
constatări stnt tn măsură să 
explice de ce tn ultima vreme, 
tn box batem pasul pe loc. O ase. 
menea analiză pare cit se poate 
de firească. De ce de ctțiva ani 
aceiași Nicolaie Linca, Gh. Ne. 
grea, M. Dobrescu reprezintă bo
xul rominesc tn marile confruntări 
internaționale ? Nu avem elemente 
tinere, talentate, cu perspective de 
afirmare ?

Da... și nu. Da, pentru că I. 
Mihallc, V. Scliiopu, I. Pintea (ne. 
întrebuințat tncă tn măsura tn 
care ar trebui) stnt elemente valo.

V. RANGA

TURUL EGIPTULUI

JndOnezia, echipa de fotbal 
iSteaua Roșie Bratislava a ju- 
cat zilele trecute la Surabaia cu 
echipa „Persibaja“. Fotbaliștii , 
'cehoslovaci au cîștigat- cu sco< ‘ 
'rul,. de 5—0 (1—0).

. Simbătă a început compe
tiția internațională de rugbiXV 
„Turneul celor 5 națiuni". In 
primul meci disputat la Edim- 
burg, echipa Scoției a învins cu 

echipa Franței.
uurtiuiLifJii jLtyfcct. u ui»
11—9 (8—6) echioa Franței.
Rugbiștii pancezi au avut din 
nou cel ; mai bun jucător în

1 fundașul Vannier. Totuși, gaz. 
dele au făcut față cu succes 
echipei franceze și juctnd cu 
tact pe „contraatac" au repur. 
■tpt un remarcabil succes.

Schiorii de la C.C. A. victorioși
Al doilea mare 

concurs de schi al 
sezonului, „Cupa Po
iana“. organizat de 
asociația Voința, a 
fost influențat de 

t timpul nefavorabil. 
Duminică mai ales, 
un vînt cald a topit 
zăpada din Poiana- 
Stalin și probele de 

, ștafetă s-au 
în 
de 
în 
au 
de 
și-au luat 

.• față de, dinamoviști. 
In cursa de 15 km. ___ .
Constantin Enache. a poia) . în

Pe locul doi s-a cla
sat Dinamo I — 3h. 
08’16“.

Intr-o probă de 
slalom special dispu
tată pe Cristianul 
Mare, Nicolae Pan- 

(C.C.A.) - l-a

condiții 
grele.

probele 
excelat 

la

disputat 
deosebit 

Simbătă, 
de fond, 

..... schiorii 
C.C.A., care 

revanșa

obținut o victori» 
clară în 57’47”, între- 
cînd pe Ion Cimpoia 
(C.C.A.) — 59’29“ ș> 
Stelian Drăguș 
(C.C.A.) — 59’34“.
Proba feminină de 5 
km, a) revenit dina- drea

Si- întrecut pe coechipie. 
rul său Ion Coliban. 
La femei o surpri
ză : Magdalena Ma- 
rotineanu, marea far 
vorită a 
căzut Ta 
a trebuit 
lumească 
doi, victoria revenind 
Elișabetei Suciu.

Campionatul de șah 
al U. R. S. S.

movistei luliana 
mon cu timpul de 
23’01“, urmată de 
Margareta Arvav 
(Voința) cu 23’45“ 
2/10

Proba de ștafetă 
masculină 4 X 10 
km a fost cîștigată 
de prima formație a 
C.C A. (Crăciun, E- 
nache, Drăguș,1 Clin-

' i 3h.05’22".

cursei, a 
un viraj și 
să se mul- 

cu locul

In sala mare a Palatului Știin
ței din Riga a avut loc la 12 ia- 

, nuarie festivitatea de deschidere 
a finalei celui de-al 25-lea cam
pionat de șah al U.R.S.S. La a- 
cest campionat care contează și ca 
turneu zonal, participă 11- mari 
maeștri și 8 maeștri. Concursul se 
anunță pasionant și stîmește in
teresul cercurilor șahiste din lu
mea întreagă. Primii patru cla
sați se vor califica pentru turneul 
interzonal ce va avea loc în Iu
goslavia,

Interesul turneului este mărit 
și de faptul că la 25 ianuarie se 
vog comemora 50 deani de la 
moartea celebrului șahist rus Mi- 
hail Cigorin. Cu acest prilej, s-au 
instituit premii speciale.

’ ».

Progresul București 
la Budapesta

Sîmbătă s-a desfășurat la 
Budapesta întîlnirea internațio
nală de polo pe apă dintre e- 
chipele Voroș Meteor și Pro
gresul București. întîlnirea a 
îuat sfîrșit cu un rezultat de 
egalitate 3—3 (1—0).

înaintea disputării jocului 
da polo a avut loc un un con
curs de natație în cadrul că
ruia au evoluat și înotători de 

'la clubul Progresul București. 
|O frumoasă performanță a rea- 
llizat Elisabeta Bratu, învingă- 
itoare în proba de 100 m. flu- 
jture, cu timpul de l’22”7/10. 
Proba de 100 m. liber băieți < 
s-a încheiat cu victoria sporti
vului Magyar (R. P. Ungară), 
cronometrat în - 58.”7/10. . Re
prezentantul nostru Blajec, a 
ocupat locul doi cu rezultatul 
de 59”7/10.'

* C. Moiceanu în același fimp cu cîștigăforul în prima etapă * Maghiarul 
TOrdk - purtătorul tricoului galben * I. Brabaru al 14-lea în clasamentul general

CAIRO 13 (Agerpres). — In 
vechiul oraș egiptean Luxor a în
ceput duminică cea de-a 5-a edi
ție a Turului ciclist al Egiptului, 
care reunește 45 de alergători din 
9 țări : Bulgaria, Uniunea Sovie
tică, Romînia, Ungaria, ~
mană, Liban, T urcia, 
Egipt. _

După cum transmite 
dentul Agenției TASS, 
zorii zilei o mare mulțime de oa
meni a împînzit trotoarele care 
mărginesc aleea Sfinxilor de unde 
urma să se dea plecarea. După 
defilarea sportivilor, guvernatorul 
provinciei Kena, generalul Rușdi, 
d ars panglica de start cu torța 
adusă din marele templu de un 
atlet localnic îmbrăcat în portul 
vechilor egipteni. Apoi cei 45 de 
concurenți au pornit în lunga lor 
călătorie, care se va termina la 26 
ianuarie, după 1.911 km.

Contrar așteptărilor, prima eta
pă al cursei, Luxar-Sohag, conside
rată drept cea mai dură din cau
za lungimii șale (221 km.) cît și 
a șoselei acoperite cu nisip, nu a 
creat mari diferențe de timp în
tre plutoane.

Din cauza căldurii mari,, nimeni 
nu a riscat o evadare mai timpii-, aflau romînii Braharu, Șelaru, Do-

R.D. Ger-
Siria și

corespon- 
încă din

rie și plutonul a trecut compact 
prin Kena (km. 68), unde ma- 
ghiocul Tdrdk a cîștigat sprintul, 
urmat de rornînul Șelaru și Koțev. 
De aici încep hărțuieli și trena 
cursei se accelerează. Mai mulți 
concurenți turci, maghiari și egip
teni rămin în urmă.

Pe ultima parte a cursei ger
manul Stoltze evadează prin sur
prindere, unlrenînd cu el pe Ko
țev, Moiceanu și sovieticul Said- 
hujin. Cei patru cicliști intră 
pe străzile orașului Sohag, în 
timp ce grosul plutonului urma 
la cîteva sute de metri. Sprintul 
final este cîștigat de Iioțev înain
tea lui Stoltze în timp 
nu ocupă locul patru, 
timp cu învingătorul.

Clasamentul etapei :
Koțev (R.P.B.) a parcurs 221 km. 
în 6h.l5’52” (timp cu bonificație 
6h.l4’52”) ; 2. G. Stoltze (R.D.G.) 
1— 6h.l5’52” (timp cu bonificație 
6h. 15’22”); 
(U.R.S.S.) — 6h.l5’52” ; 4.
Moiceanu (R.P.R.) 6h.l5’52” ; 
A. Cerepovici (U.R.S.S.) —
6h.l6’28” ; în același timp a 
sit un pluton mare în care

ce
în

1.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Sctntell“, Tel. 7.60.10. Secția scrisori: Tel. 7.66.91. Tiparul: Combinatul Poligrafic Casa Sctnteil „I. V. Stalin".

Moicea- 
același

Boian

.1. G. Saidriu jin
6h.J5’52” ; 4. C.

5.

so
te

brescu ; maghiarii Tdrbk și Ara- 
ny, sovieticul Melehov și alții,

★
CAIRO 13 (Agerpres). — Cea 

de-a doua etapă a Turului ciclist 
al Egiptului, disputată luni între 
orașele Sahag și Asslut, a fost cîș
tigată de alergătorul maghiar Ge- 
za Tdrbk, care a parcurs 115 km. 
în 3h 05’ 07”. Pe locul doi s-a 
clasat sovieticul Alexei Petrov — 
3h 07’ 27”. Cu același timp au 
fost cronometrați în ordine Olden- 
berg (R. D. G.), Olizarenko 
(U.R.S.S.), Dohrescu (R. P. Romî- 
nă) și Koțev (R. P. Bulgaria). Alți 
trei cicliști romîni: Braharu, Șe- 
l«ru și Calcișcă au 1 realizat timpul 
de 31i 10’ 21”. Suferind un acci
dent mecanic, C. Moiceanu a pier
dut aproximativ 10 minute față de 
clștigător.

In urma acestei etape Tdrbk (R. 
P. Ungară) îmbracă tricoul galben 
care fusese purtat de Koțev, iar 
echipa U.R.S.S, a trecut- pe primul 
loc în clasamentul pe țări. In cla
samentul general individual, pri
mul dintre cicliștii 1 romîni este 
Ion Braharu pe locul 14, la apro
ximativ 6 minute de lider.

Astăzi se desfășoară etapa a 
lll-a, Asslut - Minia.
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