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wmrmrn 
spus nimic. Cînd au ajuns acolo 
i-a arătat oile mușcate de lupi.

— Ce zici de asta ?
Nu zicea nimic. Tăcea pri

vind în pămînt. Dobre abia aș
tepta să-1 ia în primire-

— Să te duci după lupi și să 
cauți oile. Din burta lor să le 
scoți.

Flăcăul se urcă pe cal și por
ni prin stepă în întuneric, la 
întîmplare. N-a găsit însă nici 
urmă de lup. S-a întors amărît.

Geuget n-a mai plecat acasă. 
A stat acolo cu ei pînă Ia ziuă 
și l-au boscorodit pe vinovat pe 

rînd.
— Dacă nu te-oi învăța 

minte nicî acum, să vezi! Te 
pun in discuția adunării (Geu
get era și secretarul organiza
ției U.T.M.)- Te joci cu oile 
gospodăriei, Ie lași singure și 
pleci Ia bal ? Să vedem cînd 
o să dai ochii cu tovarășul Să
bii ce-o să zici. N-o să-ți crape 
obrazul ? El e om bolnav și e 
în stare să stea zi și noapte la 
colectivă numai să meargă totul 
bine și tu, flăcău zdravăn cit un 
munte dai bir cu fugiții. Bine. 

,Te-nvățăm noi minte.
Geuget I-a învățat minte. I-a 

tăiat două zile-muncă, dar asta 
a fost nimic pe lingă tot ce i-a
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’ Noaptea era de o frumusețe 
a tdiburătoare, cu culori ireale, 
’ca ale unui decor de teatru. 
’Imensa stepă a Dobrogei dor- 
□mea un somn liniștit, respirînd 
’ușor prin porii pămîntului rea- 
’văn și prin firele de iarbă în
cărcate cu rouă. Nu luminau 
’decît stelele, care punctau în
tunecimea înaltului ca niște 
a stropi de lumină albă. Era li- 
’niște, o liniște profundă de 
’stepă. ....
5 Turma colectivei din Coba- 
’din dormea în tîrla de mar- 
’ginea satului. Oile rumegau în 
□ tihnă, adunate roată, unele 
’lingă altele. Dobre Voicu se 
’ trinti pe o rină, cu o haină 
3 sub cap, cu gindurile pierdute 
’cine știe unde. Fumă cîteva 
’ țigări, apoi se sculă și se duse 
’in partea cealaltă să-l caute pe 
iStelian, celălalt cioban cu care 
’ara „de serviciu“ în seara aceea. 
,Se roti de cîteva ori în jurul
> oilor, dar Stelică nu era nică- 
’ieri. Fluieră de cîteva ori, îl 
Jstrigă. Nu răspundea nimeni.
> — Hm, tuși Dobre Voicu 
’supărat. Ai întins-o la fete, 
’pungașule. O să măninci tu
> nițică trinteală pentru asta. 
’ își mai aprinse o țigară ca 
,să-i mai treacă supărarea. După 
>o vreme, Dobre își dădu sea- 
>ma că nici ciinii nu sînt acolo. 
JOr fi plecat c,u el te pomenești, 
>s-au dus și ei la distracție. Asta 
1 nu era bine. Fără cîini stîna era 
’ aproape ca și singură.
> Gîndindu-se la toate astea,^JUUULJUUUUUUUUUUUL2JU1JIJLk 
’Dobre se așeză iarăși pe iarbă o 
’ Deodată oile săriră în pi-o 
,cioare începînd să se îndese® 
»unele într-altele speriate. Do-0 
Jbre începu să strige, alergă în-o 
,colo și-ncoace. Din întuneric,®

1 , pîndeau ochi a-o
sfredelitori ca niște o- -- o

măăăi! strigă el° 
o

G Lupii s-au repezit în oi și-au® 
Jomursicat cîteva. Dobre tăbărîo 
£cu ciomagul pe ei. In clipa a-o 
(oceea alții atacau turma pe la® 
Jaspate. Dobre striga din toâte0 
IjPuterile să-l audă oamenii. Geu-o 
sget, brigadierul, nu dormea.® 
’Sări repede pe un cal și aler-o 
’gă pe cîmp. Pînă să ajungă el,® 
□ lupii luaseră însă două oi și® 
’ mursicaseră cinci. Dobre Voicuo 
’înjura cit îl ținea gura, adu-® 
□nînd oile răzlețite de turmă. o 
’ — Dacă-I prind pe băiatu-ăla,o 
’îl omor. S-a dus la bal și-a® 
□ luat și ciinii cu el. o

’ Geuget se urcă iar pe cal și o 
’fugi repede în sat, Ia sala unde® 
□ era balul. Intră înăuntru ca 0o 
’furtună și-l smulse pe Stelicăo 
’din horă. Pe-afară cîinii ședeau® 
’tolăniți și-I așteptau. o
’ Pînă la stînă Geuget nu i-ao

Satelitul II a fost fotografiat
la București
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(Continuare în pag. 2-aJ o

fade aproape, 
g prinși și t
G lanterne. Veniseră lupii.
Jo — Lupii,
j® către sat din toate puterile.

După o comunicare primită te
legrafic de la Moscova de Observa
torul Astronomic București, sateli
tul al doilea se va vedea la Bucu
rești marți, 21 ianuarie, la ora 
18,56, la înălțimea maximă de 41 
grade în direcția 236 grade azimut, 
adică nord-est. Cu un minut 
devreme satelitul va trece 
steaua polară.

★

în seara de 19 ianuarie, în 
cere deasupra țării noastre, sateli
tul al doilea a putut fi observat 
timp de două minute, la ora 18,52 
în direcția constelației Ursa Mare. 
S-au obținut cinci poziții vizuale cu 
ajutorul lunetelor și două clișee fo
tografice ale satelitului. Rezultatele 
au fost transmise telegrafie la 
Moscova.
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Proletari din toate firile» unifi-vi !

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
Marți 21 ianuarie 1958

Oamenii muncii continuă să propună
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CANDID AȚII F.D.P
în alegerile pentru SFATURILE POPULARE

In Capitală
mult timp înainte de 
zeci și zeci de cetă-

încă cu 
ora fixată, 
teni din cartier au venit la Casa 
de cultură N. Bălcescu, din str. 
11 Iunie, pentru a participa la 
adunarea în care urma să fie de
semnat un candidat în circum
scripția electorală orășenească 
nr. 262.

Cînd bătrînul Marin Căpulescu 
a pronunțat numele lui ION

ANGHEL, în sală s-a pornit o 
explozie de aplauze. Rînd pe 
rînd, numeroși cetățeni au luat 
cuvîntul pentru a susține can
didatura tipografului Ion Anghel 
de la fabrica de timbre din 
București. Ion Anghel este pro
pus din nou candidat. In ultimii 
doi ani lista realizărilor gospo
dărești și edilitare s-a îmbogă
țit : 493 străzi electrificate, 90 de 
noi spatii verzi însumînd 190.000 
m.p. ; 27 km. conductă de gaze

Imagine din Orașul dr. Petru Groza, regiunea Oradea

poporului COSTACHE ANTO- 
N1U, GH. CALCAN, vicepre
ședinte al Sfatului Popular al 
Capitalei, tîmplarul DUMITRU 
OPREA, montatorul ION C. MI- 
RICA de la Complexul C.F.R. 
„Grivița Roșie“ și alții.

s-a 
l-a 
Ion

me-

Nu se poate spune că nu ai emoții Înainte de examen. De 
aceea, strînși în jurul asistentei de grupă dr. A. Ioanid, stu
denții anului IV grupa 348 de la Facultatea de Stomatologie 
din Capitală ascultă explicațiile recapitulative care ar putea fi 
chiar întrebări la examenul la care vor intra peste cîteva clipe.

»Tinerele, educane, rasuunderi
tn ediție locală

Contribuția CODindUlUi tClHlIC
Șl A BIBLIOTECII LA

calificarea tinerilor muncitori
Cabinetele și bibliotecile tehnice 

au obținut multe și importante 
succese în activitatea lor. Ele au 
contribuit în mod nemijlocit la in
troducerea tehnicii noi în proce
sul de producție, ceea ce a deter
minat în numeroase sectoare de 
activitate creșterea productivității 
muncii, scăderea prețului de cost 
și, drept urmare a acestora, rea
lizarea unor importante economii. 
Important este faptul că acțiunea 
de introducere a tehnicii avansate 
în procesul de producție, la care 
și-au adu« contribuția cabinetele 

l și bibliotecile tehnice, a căpătat

Inginerul ~ Zslgmond ^Alexandru șl monteorul Gh. 
Stănicuț de la uzinele „23 August“ din Capitală, controlînd 
fixarea celor două jumătăți de volantă, piesă ce urmează să 
fie montată la compresorul de amoniac

tot mai mult caracterul unei largi blioteca tehnică nu are un colectiv 
voluntar care să o sprijine, iar 
tovarășa bibliotecară Cornelia Fie- 
sieru nu poate cuprinde singură 
o muncă atît de complexă. Propa
ganda tehnică este slabă. De exem
plu, în întreprindere nu sînt vi
trine cu cărți tehnice, nu se fac 
recenzii, cercuri de citit, nici in
formări bibliografice în secții sau 
pe grupe de meserii. Bibliotecara 
nu se duce aproape de loc cu cărți 
acolo unde lucrează muncitorii, 

1 iar stația de radioamplificare nu 
este folosită pentru popularizarea 
cărții tehnice.

La cabinetul tehnic se înregis
trează propunerile de inovații, se 
studiază și se rezolvă. Cam atît. 
Acest stil de muncă „funcționă
resc“ cuibărit într-o instituție prin 
excelență inovatoare, este dăună
tor. trebuie arătat Bel puțin pe 
scurt că, din păcate, cabinetul teh
nic nu a întreprins nici o acțiune 
— prin bibliotecă, prin cursuri, 
întreceri, schimburi de experiență 
între inovatori, conferințe, consfă
tuiri etc. — pentru a stimula în-

mișcări de masă.
Am vizitat nu de mult întreprin

derea „Electroaparataj“ din Capi
tală. Cîteva cifre pe care mi le-a 
dat tov. Zoia Spasinovici de la ca
binetul tehnic sînt concludente. în 
cursul anului care a trecut munci
torii de la această întreprindere 
au realizat aproape 600 inovajii. 
Pînă la sfârșitul anului au și fost 
aplicate 130 inovații, socotindu-se
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La întreprinderile 
„Electroaparataj*1 
și „7 Noiembrie"

economiile antecalculate la 288.000 
lei.
• Faptul că aici există o atentă 
preocupare în direcția inovațiilor 
este dovedit, printre altele, și de 
varietatea problemelor rezolvate. 
Tînăra ing. Liliana Opreanu, de 
pildă, a reușit să prepare în în
treprindere sulfatul de nichel ne
cesar băilor de galvanizare, de o 
calitate superioară aceluia care se 
achiziționează de la alte între
prinderi. La „Electroaparataj“ se 
realizează în urma aplicării ace
stei inovații o economie antecal- 
culată de 25.000 lei.

O importantă economie de ma
noperă se realizează la propune
rea strungarului utemist Ion Că- 
linescu, care pentru meritele sale 
deosebite a fost ales pentru a 
șaptea oară secretar al organiza
ției de bază U.T.M. El a găsit so
luția tehnică, ca la minerul de 
siguranță de 350 amperi, la repe
rul cuțit, să se strunjească simul
tan opt bucăți în loc de una.

Ar fi imposibil să enumerăm 
aci toate inovațiile sau pe autorii 
lor. Numărul este foarte mare. 
Printre ei se află și tineri care, 
în urma strădaniilor lor au de
venit muncitori cu o calificare su
perioară, oameni preocupați în 
cel mai înalt grad de problemele 
tehnicii avansate. Am putea să 
mai amintim pe frații Nicolae și 
Vasile Oprea, pe Alexandru Oprea 
și mulți alții.

Activitatea aceasta are însă și 
o latură oare, din păcate, nu este 
spre lauda cabinetului și a biblio, 
tecii tehnice de la „Electroapara
taj“. Muncitorii întreprinderii se 
ocupă de problemele noutăților 
tehnice într-un mod cu totul spon
tan. Nu există o preocupare per
manentă pentru atragerea tinerilor, 
pentru îndrumarea și educarea lor 
din punct de vedere tehnic. Bi-

MIRCEA SPIRIDON

pe 39 de străzi. Alte 28 de străzi 
au fost canalizate. S-au făcut 
181 reparații capitale la imobi
lele naționalizate. Au fost con
struite încă 108 apartamente 
pentru oamenii muncii. Au fost 
reamenajate piața Gh. Coșbuc și 
Berceni. Și la toate aceste ac
țiuni Ion Anghel și-a adus con
tribuția.

Gina Florescu, mamă a 2 co
pii, care locuiește în acest cartier, 
a arătat în cuvîntul său că 

■ simțit mîhnită că altcineva 
propus înaintea ei pe tov. 
Anghel.

— Deputatul nostru este
reu în mijlocul nostru. II vezi In 
piețe, în magazine ; vine prin 
casele oamenilor pentru a-i în
treba cum trăiesc, ce doleanțe 
au.

Apoi, cetățeanul Gh. Iliescu și 
Dumitrescu Henrieta, care îl cu
nosc pe tov. Ion Anghel de mai 
mulți ani, au susținut de aseme
nea cu multă căldură candidatu
ra deputatului lor.

In unanimitate, într-o atmos
feră entuziastă și de înaltă răs
pundere cetățenească, tov. Ion 
Anghel a fost desemnat candidat 
F.D.P. în circumscripția orășe
nească nr. 262.

M. ZAMFIR
★

Pînă în prezent, cetățenii Capi
talei au propus drept candidați 
ai Frontului Democrației Popu
lare 735 de muncitori fruntași, 
ingineri și tehnicieni, reprezen
tanți ai organizațiilor de partid, 
ai organizațiilor sindicale, de ti
neret, de femei, culturale, oameni 
de artă, știință și cultură, pensio
nari, militari, gospodine, repre
zentanți ai cultelor, mici meseriași. 
La aceste adunări au luat parte 
aproape 60.000 de cetățeni.

In ultimele zile, în Capitală 
au maj fost propuși candidați ai 
F.D.P. pentru alegerile de depu
tați în sfaturile populare artistul

■fr In regiunea Iași, aproape 
86.000 de cetățeni au partici
pat pînă acum la adunările 
obștești, în cadrul cărora au 
fost propuși 1.875 candidați ai 
F.D.P. în alegerile de deputați 
de la 2 martie. Pentru susține
rea acestor candidaturi au luat 
cuvîntul la adunări peste 6.800 
de cetățeni.

ir în adunările pentru de
semnarea de candidați în ale
gerile de deputați pentru sfatu
rile populare, care au loc în 
satele și orașele legiunii Ti
mișoara, la care au participat 
mii de cetățeni, au fost pro
puși 1.604 candidați ai F.D.P.

* Adunările din regiunea 
Cluj au întrunit peste 67.500 
cetățeni. Au fost propuși 1.526 
de candidați.

ir Paralel cu propunerile de 
candidați ai Frontului Demo
crației Populare în întreaga 
țară continuă operațiile de în
scriere a cetățenilor în listele 
de alegători. Pînă la 15 ianua
rie în orașul și regiunea Con
stanța au fost înscriși în aceste 
liste peste 240.000 de alegători, 
în orașul Constanța s-a termi
nat înscrierea în liste a tuturor 
alegătorilor.

ir în regiunea Suceava, Con
siliul regional al Frontului De
mocrației Populare editează 
peste 40.000 de afișe și grafice 
care vor populariza realizările 
sfaturilor populare obținute cu 
sprijinul activ al deputaților 
și al maselor largi de cetățeni.

: 
• 
: 
e 
: 
• 
:

t

O problemă care privește
națiunile mari și mici

Zilele acestea tovarășul Chivu 
Stoica, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne, a primit o scrisoare 
din partea „Comitetului pentru 
prevenirea războiului nuclear“ — 
Asociația apolitică a cetățenilor 
din orașul Dunedin, din Noua 
Zeelandă. Cetățenii din Dunedin 
aduc la cunoștința guvernului ro- 
mîn rezoluția adoptată de ei, în 
unanimitate, în legătură cu pre
venirea războiului nuclear. „De
oarece noi considerăm — se spu
ne în această rezoluție — că pe
ricolul armelor atomice este foar
te grav pentru viitorul omenirii, 
noi insistăm ca guvernul neo
zeelandez, prin Commonwealth-ul 
britanic șl Națiunilor Unite, ca și 
pe orice alte căi posibile, să facă 
de urgență demersuri ca să se 
asigure o înțelegere internaționa
lă pentru imediata încetare a ex
periențelor cu armele nucleare de 
către toate națiunile, ca un pas 
spre dezarmarea generală“.

Cetățenii din Dunedin propun 
ca cele treț puteri dețirțătoare de 
armament nuclear să se înțelea
gă deocamdată asupra unei faze

preliminare de oprire a experien
țelor cu arme atomice.

„Aceasta este o problemă care 
privește vital toate națiunile, mari 
sau mici — scriu cetățenii din 
Dunedin — și sperăm ca dv., cu- 
noscînd că o asemenea preocu
pare există chiar și în acest colț 
Îndepărtat de lume, veți fi încu
rajați In eforturile dv. și ale gu
vernului dv. pentru oprirea cursei 
înarmărilor atomice“.

In urmă cu două luni, Comi
tetul orășenesc U.T.M. Tr. Se
verin, cu sprijinul comitetului 

a editat 
stradă — 

și cea- 
Gazetei 
denumi-

orășenesc de partid, 
două gazete de 
una a fruntașilor 
laltă — satirică, 
satirice i s-a dat 
rea „Tinerețe, educație, răs- 
punderi“. De aceasta se ocupă 
un colectiv redacțional în frun
te cu Petcu Nicolae, secretar 
al comitetului orășenesc U.T.M.

în primul număr s-au publi
cat cîteva articole din „Scîn- 
teia tineretului“, in care se 
vorbea despre dragoste, despre 
răspunderea părinților pentru 
educarea copiilor. Alături cîte
va caricaturi cu eroi dintre lo
cuitorii orașului. Printre aceș
tia privitorii i-au recunoscut 
pe tînăra Toma Viorica, cea 
care intitulîndu-se „inspector“ 
furase sume mari de bani la 
niște magazine, ca și pe Ioan 
Paselici un om care preferă să 
vagabondeze în loc să mun
cească.

Mă aflam în Tr. Severin cînd 
a apărut cel de al doilea nu
măr al gazetei satirice. Mărtu
risesc că nu mi-a fost deloc u- 
șor să-l citesc, așa de mare era 
aglomerația în fața lui. Poezia 
intitulată „Mambo-samba-pin- 
guin“ satiriza cu vehemenți 
năravurile celor ce se intitu
lează „dansatori la modă“.

Celelalte două articole, deose
bit de importante prin tema 
pe care o abordau, îți răscoleau 
inima. Ele vorbeau despre Tă- 
năsescu Nicolae de numai 17 
ani, hoț de la 15 ani, condam
nat la 2 ani închisoare fi des
pre Florica Ivăsceanu, Dima 
Eugenia, Folea Anastasia, Flo
rica Firulescu, care, scăpate de 
sub îndrumarea părinților, a 
colectivului, au trebuit să fie 
condamnate pentru vagabondaj.

în prezent 
nesc U.T.M. 
nou număr 
va cuprinde caricaturi ale ace
lor elevi care încă citesc cărți 
decadente. Se vor recunoaște a- 
tunci elevii Blejan Sebastian de 
la liceul seral și Voicu Sevas- 
tița de la școala profesională 
sanitară.

Comitetul orășenesc U.T.M. 
Turnu Severin a făcut din ga
zeta satirică de stradă un mij
loc de educație, de formare a 
opiniei cetățenilor față de ase
menea fapte, i-a ridicat împo
triva celor care pătează onoa
rea colectivului. Și fapt îm
bucurător, în oraș sînt tot mai 
rare cazurile de felul celor 
semnalate în gazetă.

E o inițiativă care merită să 
fie extinsă.

LIANA CRINGUȚ

comitetul orășe- 
pregătește un 

al gazetei. El

:

D ezvoltarea 
industriei ușoare în 1958

în acest an lucrătorii din întreprinderile industriei ușoare vor 
pune la dispoziția consumatorilor cantități sporite de produse, în 
sortimente variate. Producția globală a industriei ușoare va creșter, 
potrivit prevederilor cu 5,1 la sută față de anul 1957. Anul acesta 
se vor produce în plus 3,8 milioane m.p. țesături de mătase, 9,4 
milioane m.p. țesături de bumbac, 6,3 milioane perechi de ciorapi 
din bumbac, 1,8 milioane perechi de încălțăminte. De asemenea, 
producția de țesături subțiri din in și cînepă va crește cu 50 la 
sută față de anul trecut. Se vor realiza de asemenea 100.000 m. p. 
țesături din fire poliamidice, se vor fabrica primele cantități de 
tricotaje din astfel de fire și se vor produce 5 milioane m. p. 
de țesături neșifonabile din bumbac. Va spori de asemenea produc
ția de catifea cord, stofe kamgarn, țesături jaquard, balonseide, 
ciorapi mercerizați etc.

în cursul acestui an se vor produce 1200 sortimente, desene și 
culori noi la țesăturile de bumbac, lînă și mătase, 300 modele noi de 
tricotaje și confecții, 358 modele noi de încălțăminte și articole 
de marochinărie, sortimente noi de sticlărie, articole casnice și 
jucării.

(Agerpres)

Datoria
mai presus de orice

Cooperația de consum 
intensifică schimbul de produse 
intre oraș și sate

In anul 1957 prin rețeaua unităților cooperației de consum s-au 
desfăcut mărfuri în valoare de 10.290.000.000 lei — cu 
1.090.000.000 lei mai mult decît în anul 1956. Desfacerea mărfu
rilor, îndeosebi în mediul rural, a sporit considerabil. Țărănimea 
a cumpărat prin cooperație în 1957 mărfuri a căror valoare este 
de aproape trei ori mai mare decît în 1950.

Grija pentru buna aprovizionare a satelor cu mărfuri, sporirea 
producției agricole și avantajele pe care statul le acordă produ
cătorilor prin sistemul de contractări și achiziții, a determinat 
creșterea interesului țăranilor muncitori pentru valorificarea sur
plusului de produse agricole prin cooperative.

In .anul 1958 va crește și mai mult rolul' cooperației de con
sum ca principal achizitor de produse agro-alimentare. Există 
posibilități pentru realizarea planului sporit de achiziții la cereale, 
legume, fructe, păsări, ouă etc.

In același timp cooperația va desface în 
sporit de mărfuri a cărui valoare, va ajunge 
adică cu, 
desfăcute în anul trecut. Populația sătească 
sută mai multe perechi de încălțăminte din 
precum și 96.000.000''metrj țesături de bumbac și lînă, ceea ce 
reprezintă cu 5.500.000 metri mai mult decît anul trecut, cu 28 
la sută mai multe’tricotaje, cu 25 la sută mai multe cărămizi, 
cu 28 la sută mai multă țiglă, cu 6 la sută mai-multă cherestea 
și cu 27 la suită mai multă mobilă decît în 1957.

r.300.000.000 lei mai mare decît

acest an un volum 
la 11.590.000.000 lei, 
valoarea mărfurilor 
va primi cu 16 la 
piele decît în 1956,

O sală mare de judecată. Asis
tență numeroasă. Deodată, ușa sălii 
se deschide brusc. înăuntru intră 
o femeie tînără. Pășește atent pe 
coridorul dintre bănci, șchiopătind 
ușor. Privirile ei caută cu înfrigu
rare pe cineva. Își face loc prin
tre oameni și se așează lingă un 
milițian care stă tăcut, stingher, 
pe o bancă din față. După cîteva 
clipe de vădită încordare lăuntrică, 
se apleacă spre el și murmură :

— Dumnevoastră mi-ați 
viața în noaptea aceea ?

— Tovarășa
— Da, eu 1
— Sst... Fiți 

judecătorul.
— Piciorul, cum stați cu 

S-a vindecat ? —

Cornelia ?
Vasăzică... 
atentă la ce

salvat

spune

picio
rul ?... S-a vindecat ? — întreabă 
femeia cu răsuflarea întretăiată.

— Inpă prost... M-au adus cu 
mașina la proces — șoptește mili
țianul, uitîndu-se drept înainte.

Obrajii tinerei se aprind. Noian 
de gînduri se învălmășesc în min
tea ei.

★
Noapte aprigă de iarnă cu lună 

sticloasă. Ca de obicei sergentul 
major Ion Savin patrulează atent. 
Asemenea muncitorului care știe 
rostul fiecărei piese, fiecărui șu
rub al mașinii pe care o conduce, 
aidoma gospodarului priceput 
care-și cunoaște fiecare ungher al 
casei sale, așa își cunoaște mili-

țianul Savin sectorul. Cu ochi a- 
geri, el observă zi de zi cea mai 
mică schimbare survenită în sec
torul său. Acum, către miezul 
nopții geroase, pășește încet pe 
strada 13 Septembrie. La între
tăierea cu strada Vulcan se oprește 
o clipă. Cu privirea străpunge în
tunericul. Nimic. Pornește mai de
parte. De odată aude un zgomot 
ciudat. împietrește. Ascultă. Ră
bufnesc de undeva țipete înfun
date. In același timp, o locomo
tivă șuieră prelung și pune în miș
care o 
clipă Savin 
cultă iară, 
de armă.

garnitură de tren. Intr-o 
traversează linia. As- 
Țipete. O detunătură

★ ■
Se apropie ora închiderii restau

rantului. Cornelia Faraschiv își 
face socotelile și se pregătește de 
plecare. De la masa lui stingheră, 
individul cu haină de piele, cu 
fular alb de mătase, o fixează iar 
cu privirile. Cornelia se ridică. In
dividul soarbe din pahar ultima 
înghițitură. Cornelia apare îmbră
cată, cu poșeta pe mină. Stă de 
vorbă cu un ospătar. Omul ro
bust, cu haină de piele se ridică 
brusc. Aruncă încă o privire fu
gară apoi iese și se depărtează cu 
pași repezi. Se postează într-un 
colț întunecos de stradă. Femeia 
iese și pornește de-a lungul străzii. 
Individul pășește în urma ei, cău- 
tînd întunericul. Trec 10 minute... 
15... 20.’Urmărirea din umbră con-

tinuă. Femeia traversează o linie 
ferată. In urma ei, individul cu 
pași lenți, agil. Cornelia apucă pe 
o străduță întunecoasă. Omul gră
bește pasul. Se oprește lingă un 
pom și urmărește cum femeia des
chide o portiță, cum intră în 
curtea inundată de beznă. Cu 
pași mari, individul se apropie, 
deschide portița și fără un cuvînt 
se. repede în spatele femeii. O 
prinde cu o palmă grea de gură, 
cu alta caută să-i smulgă poșeta. 
Robustă, femeia se scutură puter
nic. Pentru o clipă, palma de pe 
gură e înlăturată și femeia dă 
un țipăt prelung. Mîinile feme'i 
se încleștaeză pe geantă și dinții 
ei se înfig adine în mîna puter
nică care vrea să i-o smulgă. Țipă 
puternic. Individul slăbește. Un 
țipăt surd. Un foc de aripă...

★
Sergentul major aleargă într-a- 

colo intr-un suflet. Sare peste o 
garnitură de tren, apoi peste alta. 
Se oprește. Cercetează în dreapta 
și în stingă. Privește fiecare a- 
mănunt. Sub văpaia lunii, deslu
șește în fundul unei curți o sclipi
re argintie, subțire ca un fir de 
beteală. Fără zăbavă se apropie de

N. BARBU 
«i M. MAIER
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La seminarul
tinerilor intelectuali
din satele raionului Lugoj

Punînd fa practică indicațiile 
Biroului C.C. al U.T.M. comitetul 
regional U.T.M. Timișoara a or
ganizat în raionul Lugoj primul 
seminar raional al tinerilor inte
lectuali de la sate. La acest semi
nar au luat parte tineri învățători, 
profesori, ingineri, medici din sa
tele și comunele raionului.

Cu mult înainte de ora fixată 
pentru deschiderea seminarului, 
majoritatea tinerilor intelectuali 
din cei 111 veniți la seminar îșl 
manifestau curiozitatea — discu- 
tfad în grupuri — față de această 
acțiune cu totul nouă pentru ei.

Deschiderea seminarului a fost 
făcută de tov. Ioan Luda, prim 
secretar al comitetului raional 

. U.T.M., care arată pe larg scopul 
Seminarului, mijloc de creștere 
continuă a nivelului cunoștințelor 
ideologice, de cunoaștere mai pro
fundă a principalelor probleme 
actuale ale politicii partidului și 
ale politicii internaționale, pre
cum și cunoașterea celor mai noi 
cuceriri ale științei și culturii ob- 

■ ținute de lagărul socialist. După 
aceasta se intră în programul de 
lucru al seminarului. în prima zi 
s-au prezentat expunerile: „Par
tidul Muncitoresc Romfa, condu
cătorul U.T.M.“ ținută de tov. 
Weisz Ștefan, secretar al comite
tului raional de partid Lugoj și 
„Marxism-leninismul despre nece
sitatea obiectivă a transformării 
socialiste a agriculturii“, ținută de 
tov. Ioan Luca, prim secretar al 
comitetului raional U.T.M. Lugoj, 
care în lecția sa legată de exemple 
concrete din regiunea noastră a 
subliniat importanță transformării 
socialiste a agriculturii.

Fără îndoială că dacă ar fi fost 
anunțate măi din vreme temele 
expunerilor principale ca și biblio
grafia ce trebuia studiată la aceste 
teme, pregătindu-se din timp, ti
nerii intelectuali participanți la se
minar ar fi avut posibilitatea nu 
numai să asculte expunerile și' să 
pună întrebări pe marginea a- 
cestora dar să și discute și să-și 
însușească mai profund problemele 
expuse în cadrul seminarului.

In cursul după amiezii au fost 
ținute conferințele : „Importanța 
lansării celui de al doilea satelit 
artificial al pămîntului" — con
ferință expusă de tov. ing. Băbu- 
ția Ioan, asistent la Institutul poli
tehnic Timișoara, expunere care a 
stîmit interesul unanim al tineri
lor intelectuali; în continuare a 
avut loc expunerea tov. prof. 
Gheorghe Berinde „Despre supe
rioritatea moralei comuniste asupra 
celei burgheze“ precum și infor
marea politică ținută de tov. Ilie 
Iacob, directorul cabinetului raio
nal de partid Lugoj.

Seara, toți participanții la se
minar au luat parte la seara dis
tractivă, în cadrul căreia au avut 
loo momente vesele, ghicitori mu
zicale, un concurs „Cine știe 
cîștigă.

în cea de a doua zi a semina
rului s-a prezentat expunerea 
„Despre dragoste, căsătorie și fa
milie în societatea socialistă“ ți
nută de tov. judecător ton Do- 
brescu.

în concluziile de închidere a se- 
r 
( 
f

minarului și-au spus părerea și 
unii tineri participanți, apreciind 
ca pozitiv acest seminar raional 
al intelectualilor de la sate. Astfel, 
în cuvîntul său tov. Nicolae Lăză- 
rescu, învățător, a propus ca pe 
viitor în programul seminarului să 
se prevadă și expuneri pe grupe 
de profesii. Concluzia finală a
fost aceea că seminarul
atins scopul în mare măsură.

MARIȘ DUMITRU 
activist ai Comitetului 

regional U.T.M. Timișoara

și-a

Anul una mie nouă sute două
zeci și patru își făctl intrarea 
în istorie prinir-Un ger nemai
pomenit. Ghenar bintul cu furie 
peste fana acoperită de zăpadă, 
urlînd și asmuțind 
mii, mai cu seamă în 
lui jumătate, furtuni și 
prelungite.

Și în sud-vest, liniile 
ferată erau înzăpezite. Oamenii 
se luptau cu dezlănțuitele Stihii 
ale naturii. Eticele de oțel ale 
plugurilor de zăpâdă se împlîn- 
tau in nămeți uriași, croind drum 
trenurilor. Gerul și viscolele ru
peau sîfmele înghețate ale tele
grafului și din cele douăsprezece 
linii lucrau numai trei: te,egra- 
iul indo-european și două linii 
de legătură directă.

In camera de telegraf a sta
ției „Sepetovka 1“, trei aparate 
„Morse“ nu»și încetau convorbi
rea, Înțeleasă numai de o ure
che depritîsă.

asupra lu- 
a doua 
viscole

de cade

vintului pe care-1 scrisese: 
„Lenin“.

Aparatul continuă să țăcăne, 
dar gindul, care se izbise întîm- 
plător de un nume cunoscut, se 
întorcea iarăși la dinsul. Tele- 
graîistul se uită încă o dată la 
ultimul cuvînt: Lenin. Ce ?... 
Lenin Cristalinul ochiului re
flecta, în perspectivă, întreg tex
tul telegramei. Cîteva clipe tele
grafistul se uită la foaia de hîr- 
tie și, pentru întîia oară după 
treizeci și doi de ani de serviciu, 
nu crezu în ceea ce scrisese.

De trei ofi parcurse fa fugă 
rinduriie Scrise, dar cuvintele se 
repetau cu îndărătnicie: „A în
cetat din viață Vladimir llicl 
Lenin“. Bătrtaul sări in picioa

Și omuil cu scurtă de piele, 
plin de zăpadă șl respirind greu, 
repetă încet și cu vocea gi- 
tuită :

— Da, tovarăși, a murit Lenin!
Și cum, de data asta vestito

rul nu mai striga, Ariton înțele
se adevărul înfricoșător; numai 
atunci văzu fața lui: era secre
tarul organizației de partid de la 
ateliere.

Muncitorii ieșeau din șanțurile 
pentru reparații, ascultau în tă
cere vestea morții aceluia al că
rui nume î| cunoștea întreaga 
lume.

La poartă mugi o locomotivă. 
Tresăriră cu toții. După prima, ră
sună la capătul gării a doua și 
apoi incă una... La chemarea lor

• • ••••••• f I
Aparatutl ciocăni pauza și tele

grafistul își opri privirea pentru 
o zecime de secundă, asupra cu-

„iml stă bine f spuse viitorul logodnic FtanciSc Arnbruș 
din G.A.C. „Hristo Botev“ din comuna Vinga, raionul Arad, 
prietenului săli Francisc Rancov.

TOATA GRIJA
cînd c In joc avalai comun

(Urmare din pag. l-a)

ceilalți ciobani. De 
se mai mișca Stelian 
oi nici să-l pici cu

avea o ambiție- Să 
Ciobani ai lui,

In curînd apare
Luceatânii“ j

J
4

In curînd apare

organ bilunar al Uniunii 
Scriitorilor din R.P. Romînă)

CbtifitiiB :

Literatură
— Artă
— Informație 

cu'turalâ

zis el și 
atunci nu 
do lingă 
ceară.

Geuget
facă cu cel 12 
dintre care jumătate erau tineri, 
o școală severă pe care cine 
n-o trecea, n-avea ce căuta la 
stînă. De fapt el le-a spus de la 
început :

— Măi băieți, cui nu-i place 
la oi, să spună de Ia început, 
Să so ducă într-altă parte. 
Asț^-i muncă grea, nu-i jucărie. 
Plouă, ninge, e furtună, tu, 
cioban nu trebuie să te miști 
de lingă oaie. Nu te miști 
de-aici. Aici e o avere, sute 
de mii de lei. Nu ne jucăm cu 
avutul colectivei. Cine are de 
gînd să facă cum a făcut Ste- 
lică să se ducă la altă muncă 
mai ușoară.

Băieții n-au pleeat niciunul. 
Au rămas la oi și de-atunci nu 
s-a mai pierdut 
(așa le spune 
Geuget o văzut 
era copil, argat
Ii plăceau de atunci oile. De- 
asta căuta el mereu să-i facă pe

nici o hilcătă 
Geuget fa oi), 
de oi de cind 
Ia un chiabur-

Datoria

băieți să le fie dragă meseria 
asta, care are frumusețile ei.

— Mă, asta-i treabă de băr
bat, de voinic care poartă în 
mînă bîta de cinci kile.

Geuget a făcut cu ciobanii 
lui o școală, o școală Ia care aii 
crescut oameni adevărați. Le 
ducea ziare și cărți și-i punea 
să citească.

— Să fiți oameni cu carte, să 
nu numărați oile pe răboj, cum 
făceau dacii acum 2.000 de ani. 
Să-nvățați să uhiblați cu doc
toriile, să faceți infecții, vili 
sînteți tehnicieni, nu ciobani de 
rînd.

Ciobanii au trecut toți prin 
școală și-au reușit. Ultimul exa
men și 1-au dat pe o furtună. 
Un șuvoi mare do apă prinsese 
turma de miei și-o rostogolea 
la vale, gata s-o prăpădească. 
Moș Dumitru PușCașu, om de 
60 de ani, cioban de mic copil; 
care-și iubea mieii ca pe niște 
copii de-ai lui, s-a aruncat pri
mul în viitoarea apei carc-i a- 
jungea pînă la piept Ceilalți au 
sărit după el. s-au luptat cu 
viitoarea, au căzut, au înghițit 
apă, s-au murdărit de noroi, dar 
nu S-a pierdut nici un miel. 
După ce i-au scos afară, cîțiva 
miei erau amețiți, nu se puteaii 
ține pe picioare. Ciobanii i-âu 
luat în spinare și i-au purtat 
așa kilometri întregi.

Geuget venea in întîmpinarea 
lor călare.

— Ați pierd; 
’, măi scaf;

— Ați pierdut cumva vreun 
miel, măi scafandrilor ?

— Nici măcar o coadă.

mai presus de orice
(Urmare din pag. l-a)

curte. Deschide portița și se a- 
propie prevăzător lipindu-și corpul 
de peretele udei măgării La un 
colț, pe neașteptate, îi apare în 
față o matahală. E individul in 
haină de piele cu fular alb. Sa
vin ridică intr-o Clipită pistolul și 
întreabă sever:

— Ce cauți dumneata aici ?
— Păi... am o cunoștință... știți... 

o fată și.,.
— Buletinul dumitale I...
Individul se supune. Mutîndu-și 

privirile fulgerător de la individ 
la buletin, milițianul îl poftește pe 
acesta sub lurtiiha uhui bec din 
apropiere. Fotografia nu cores
punde cu chipul posesorului.

— De unde ai...
Milițianul rtu-și termină bine 

întrebarea că individul se răsucește 
și... o piedică, dat Savin îi înfige 
mîna puternic în guler, îl scutură 
zdravăn pentru S-l dezechilibra. 
Se pregătește să-l prindă de 
mînă, ca să-1 conducă cu 
ușurință la secție. Aplecat, indivi
dul se smucește, scoate pistolul de 
la briu și trage. Savin simte o ar
sură în picior apoi năvala sîngelui 
cald. O clipă încleștarea mîinii îi 
slăbește, dar într-o altă frîntură de 
timp, milițianul se aruncă în spa
tele Iul și-1 doboară Irt nămînt. 
Minutele se scurg, dar banditul se 
svîrcolește zadarnic sub puterea 
mîinilor încleștate în grumazul 
lui. Sîngele din vinele milițianu
lui însă se scurge. Ii ard obrajii ca

para, 
ditrtl

puterile ii slăbesc. Dar bart- 
nu-i mai poate scăpa.

*

cîtăva vreme după procesulLa . _____
banditului, care a prihiit 17 ani 
de închisoare, se intilnesc întîm- 
plfltor într-o stație de tramvai doi 
oameni, Cornelia Paraschiv, o tî- 
nără casierița la lin restaurant de 
stat și sergentul mujor de miliție 
lort Savin. Femeia se apropie si 
întreabă sfioasă :

— Dumneavoastră, tovarășe ser
gent major ?

— După cum vedeți.
:— Cum o duceți cu sănătatea, 

cu serviciul ? S-a vindecat rana ? 
Mie mi-a trecut.
ftiăi ușor.

— Cu serviciul ca întotdeauna. 
Rana s-a ftibhis.

— Voiam atît de mult să vă 
întîlnese. Știți, atunci la proefes am 
fost atît de emoționată, îneît mi-a 
fost greu să SCOt Un cuvînt de 
mulțumire pentrucă ml-ațf salvat 
viața și m-afi redat familiei mele... 
Acum vă strîng mîna, dar vă rog 
să-tni spuneți noutăți...

—- Noutăți ? N-am. Ai mei sînt 
sănătoși... — a răspuns simplu Sa
vin.

Noi vă vorti desvățui însă mai 
multa : milițianul Ion Savin a fost 
felicitat și premiat de comandant . 
Pe meleagurile lui din Zeletin, 
Gheorghe Chiriac. secretarul de 
nartid și alți consăteni care au a- 
fl-t de 'apta sa l-au felicitat și ei. 
Merita.

vlndccitt rana ? 
Am fost rănită

Pruni alia 
LENINISTA

fragment din romanul „Așa S-a Călit Ojellll“
de N. Ostrovski

re, ridică bucla in spirală a pan. 
glicii și se uită fix la ea. Frag
mentul de panglică, lung de doi 
metri, îi confirmă ceea ce nu pu. 
tuse să creadă 1 își întoarse fața 
palidă, ca de mort către tovară
șele lui și ele auziră exclamația 
lui speriată :

— A murit Lenin 1
Vestea dureroasei pierderi se 

strecură din sală aparatelor pe 
ușa larg deschisă și, cu iuțeala 
vintului vijelios, flutură prin 
gară, pătrunse în viscol, se în
volbură pe linii Și pe macazuri 
și, ca un suflu înghețat, răzbătu 
prin porțile întredeschise ale de
poului.

In depou, pe șanțul de repa
rații nr. 1 se afla o locomotivă — ----- s—----- s 0 dreagă

ușoare, 
coborîse

puternică șl plină de alarmă, se 
alătură șuierul sirenei de la uzi
na electrică, ascuțit și pătrunză
tor ca zborul unui proiectil. Un 
sunet curat și plin de vuiet, vi- 
brînd ca arma, izbucni din sire
na minunatei locomotive a rapi- 

să 
le

întinse, împodobiți cu zăpadă șl 
cu ace de gheață, iar în sală era 
o căldură înăbușitoare, din prici
na sobei prea încinse și a respi
rației a șase sute de oatoeni, care 
ținuseră să participe la ședința 
de doliu a organizației de par
tid.

In sală nu se mai auzea ru
moarea obișnuită. Durerea cea 
mare domolise glasurile; oa
menii vorbeau șoptit. îngrijora
rea și mihntrea se putea citi in 
ochii tuturor. Părea că se adu
nase echipajul unei corăbii care 
își pierduse mult încercatul cîr- 
maci. smuls de furtună și arun
cat in mare.

Membrii biroului își ocupară 
tot atit de tăcut locurile la masa 
prezidiului. Spătosul Sirotenko 
ridică domol clopoțelul, îl agită 
ușor și din nou îl lăsă pe masă. 
Sertfnia'lul fusese de ajuns și o 
tăcere apăsătoare puse treptat 
stăpinlre pe adunare.

După terminarea raportului se 
ridică Sirotenko, secretarul or
ganizației de partid. Nimeni nu 
se miră deși spunea ceva neo- 
bișnuit la o ședință de doliu. 
Sirotenko declară:

— Cîțiva muncitori au adre
sat adunării rugămintea de a 
se examina cererea pe care 
depus-o și care e semnată 
treizeci și șapte de tovarăși.

Și dădu citire cererii:
„Organizației feroviare

partid din gara Sepetovka. Căile 
ferate de sud-vest.

Moartea conducătorului nostru 
ne cheamă în rîndurile bolșevici
lor; vă rugăm să ne verificați in 
ședința de astăzi și să ne pri
miți in Partidul lui Lenin“.

Dedesubtul acestor cîteva cu
vinte erau înșirate două coloane 
de semnături.

Sirotenko le citi, oprindu-se cî
teva secunde după fiecare, pen
tru ca adunarea să-și poată a- 
mihti numele cunoscute.

— Polentovski Stanislav Zig- 
mundovici — mecanic de loco
motivă, treizeci și șase ani sta
giu de muncă.

Se auzi un murmur de apro
bare.

— Korceaghin Artiom Andree- 
vlci — lăcătuș, șaptesprezece ani 
stagiu de muncă.

— Bruzjak Zahar FHiipovici — 
mecanic de locomotivă, douăzeci 
și unu de ani stagiu de muncă.

In timp ce adunarea auzea 
pronunțîndu-se numele veterani
lor din rindurile acelora care au 
lucrat cu fierul și cu păcura, in 
sală creștea un vuiet adînc, dar 
Sirotenko continua să strige 
semnăturile.

Iar cînd omul care-și pusese 
cel dinții iscălitura se apropie 
de masă, se așternu o liniște de
plină.

au 
de

de

începuse 
de reparații 
Polentovski
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Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 1 
președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale! 

a Republicii Populare Romîne
București

Cu prilejul alegerii dv. ca președinte al Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare Romîne vă rog, tovarășe pre
ședinte, să primiți în numele Prezidiului Adunării Populare a Re
publicii Populare Albania și in numele meu personal felicitările 
ceje mai cordiale și urări de noi succese în activitatea dv. pusă in 
slujba poporului frate roinin și cauzei păcii și socialismului.

Sîntem convinși că activitatea dv. în funcția de președinte al 
Prezidiului Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romine 

va contribui la cauza dezvoltării și întăririi continue a prieteniei și 
colaborării strînse între cele două popoare ale noastre frățești, 
precum și intre țările lagărului socialist în frunte cu Uniunea So
vietică.

Tirana

HADJI LLESHI
Președintele Prezidiului Adunării Populare 

a Republicii Populare Albania

D-lui ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționalei 

a Republicii Populare Romîne
București

Exprimînd felicitării« mele pentru alegerea ca președinte al 
Prezidiului Marii Adunări Naționale, transmit in același timp în 
numele poporului italian urări sincere pentru un viitor cit mal 
bun poporului romîn.

GIOVANNI GRONCHI 
Președintele Republicii Italia

■F

oare se pregătea 
Kiev. Acest sunet 
toate celelalte. 
G.P.lI.-ului tresări 
cînd mecanicul loco-

pe care 
’brigada
Bătrînul 
singur în șanț, sub pîntecele 
locomotivei sale să 
cătușilor piese defecte. Zahat 
Bruzjak, împreună cu 
ton îndreptă legăturile strîmbe 
ale grătarelor. Bruzjak pusese un 
grătar pe nicovală și-l ținea 
strins cu un clește, in timp ce 
fierul răsuna sub loviturile de 
ciocan ale lui Ariton.

In ultimii ani, Zahar îmbătrî- 
nise; a cută adincă îi brăzda 
fruntea — urmă lăsată de eveni. 
mentele trăite și suferite de el. 
Fire albe ii argintau tîmplele. 
Era puțin gîrbovit, iar în ochii 
lui, duși acum în fundul capului, 
se întrezărea amurgul anilor.

Prin deschizătura luminată 
ușii se strecură cineva afară, 
dispăru, înghițit de umbrele 
murgului. Ciocanul lovi fierul

arate lă-

Ari-

a 
Șl 

a- 
Ș> 

acoperi cu zgomotul lui primul 
strigăt, dar cind omul ajunse în 
fugă lingă cei ce lucrați la loco
motivă, Ariton rămase 
nud ridicat în aer și 
izbi de nicovală.

--- Tovarăși, a murit 
Barosul lunecă încet 

și mîna lui Ariton 
zgomot pe podeaua de ciment.

— Ce-ai spus ?
Mîna lui Ariton strînse încle

ștat scurta de piele a celui care 
adusese îngrozitoarea veste.

Leniti !
pe umăr 

il lăsă fără

duilui „S“, 
plece spre 
acoperi pe

Agentul 
mit atunci 
motivei poloneze a trenului di
rect Sepetovka-Varșovia, aflînd 
pentru ce sună sirenele de alar
mă, le ascultă o clipă, apoi ridică 
mîna încet și trase de lanțul care 
deschidea ventilul sirenei. Meca. 
nicuil știa că face acest lucru 
pentru ultima oară, că n-o să 
mai lucreze pe această locomo
tivă, dar mîna lui nu se desprin
dea de lanț și urletul mașinii lui 
îi ridică în picioare, de pe di
vanele moi ale compartimentelor, 
pe curierii și pe diplomații po
lonezi, care tresăriră speriați.

Depoul se umplu de oameni. 
Veneau din toate părțile ca un 
furnicar și, cînd sala cea mare 
fu arhiplină, răsunară primele 
cuvinte într-o tăcere de doliu.

Secretarul comitetului distric
tual de partid în Sepetovka, ve
chiul bolșevic Sarabrin, vorbi cel 
dinții.

— Tovarăși! A murit Lenin, 
conducătoru! proletariatului mon
dial ! Partidul suferă o pierdere 
ireparabilă, căci a murit acela 
care a creat șl educat Partidul 
Bolșevic, pregătindu-I și oțelin- 
du-1 pentru lupta neîmpăcată îm
potriva dușmanilor... Moartea 
conducătorului partidului și al 
clasei muncitoare cheamă în rin. 
durile noastre pe cei mai buni 
fii ai proletariatului...

Răsună un marș funebru, sute 
de capete se descoperiră și Ari
ton, care nu mai plînsese de 
cincisprezece ani, simți cum i se 
urcă un nod în gltlej ; Umerii lui 
puternici începură să se zguduie 

Părea că pereții clubului căi
lor ferate nu vor suporta presiu
nea maselor de oameni. Afară 
era un ger cumplit. La intrare, 
cei doi brazi își țineau crengile

ui-

Pînă noaptea tîrziu continuă 
în depou examinarea acelora 
care veneau la rînd. Fură admiși 
in partid numai cei mai buni, 
aceia care erau bine cunosc uți și 
a căror viață întreagă era cu
noscută.

La moartea Iul Lenta, sute de 
mii de muncitori au devenit bol
șevici. Pierderea conducătorului 
nu a destrămat Fîmdtorfle parti
dului. S-a întîfflpiat la fel ca Și 
cu potoul care, avînd rădăcini 
puternice în pămînt, nu piere 
atunci cînd i se retează vîrful.

*) Titlul dat fragmentului a- 
parține redacției.

Congresul Sindicatului muncitorilor 
din transporturi și telecomunicații 

și-a încheiat lucrările ■
Duminică s-au încheiat lucrările 

celui de-al V-lea Congres al 
Sindicatului muncitorilor din 
transporturi și telecomunicații. La 
discuții pe marginea raportului de 
activitate al Comitetului Central 
au luat cuvîntul peste 50 de dele
gați și invitați.

Luînd cUvîntul; tovarășul ge
neral de armată Emii Bodnăraș, 
Vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul Transporturi
lor și Telecomunicațiilor, a expus 
pe larg sarcinile ce revin tuturor 
lucrătorilor din transporturi și 
telec0rtuhicațiî pentru îndeplini
rea și depășirea planului pe anul 
1958, indicînd totodată forme și

metode eficace de muncă pentru 
toți lucrătorii din acest sector, 
inclusiv organele și organizațiile 
siridlcale- A luat apoi cuvîntul 
ing. Mihai Marin, secretar al 
Consiliului Central al Sindicate
lor.

Congresul a adoptat o rezoluție 
în care se recomandă organelor 
și organizațiilor sindicale o serie 
de măsuri pentru mai btina orga
nizare a producției.

Trecîndu-se la cel de-al doilea 
punct de pe ordinea de zi, Con
gresul a alfes noul Comitet Cen
tral al Sindicatului muncitorilor 
din transporturi și telecomuni
cații.

Contribuția cabinetului tehnic
Șl A BIBLIOTECII LA
calificarea tinerilor

(Urmare din pag. l-a) producție, la organizarea lunii ino. 
vanților soldată cu un bilariț bo
gat.

Cum sînt sprijiniți însă tinerii ? 
Răspunsul reiese, dintr-o „statisti
că“ pe care 0 are chiar tov. ing. 
B-aisa Bodeanu, șefa cabinetului 
tehnic. Cele 66 inovații aplicate în 
cursul anului trecut sînt realizate 
de 88 de persoane. Dintre toți a- 
ceștia 28 sîrtt muncitori. Deci 
activitatea cabinetului tbhnic se 
sprijină mai mult pe tehnicieni 
și ingineri. Este nesatisfăcător că 
în rîndurile inovatorilor ‘— de-

clinația multor tineri muncitori 
spre munca de crea [ie tehnică.

S-ar părea, la prima vedere, că 
biblioteca și cabinetul tehnic de 
la uzinele textile „7 Noiembrie“ 
au făcut țeva mai mult în direc
ția educării tehnice a muncitorilor 
și îndeosebi a tinerilor. Cabinetul 
tehnic a organizat un ciclu de 
conferințe cu privire la căile pen
tru mărirea capacității de produc
ție a mașinilor existente, îmbogă
țirea sortimentelor și a modelelor, 
îmbunătățirea tușeului țesăturilor altfel prea puțini față de numărul 
pentru rochițe prin aplicarea a- 
pfetültii neșifonabil etc. De aseme
nea, cabinetul teluric, a făcut in
struirea întregului personal tehnic 
și muncitoresc din țesătorie în 
scopul introducerii mînUirilor uni
ce la războaie, ceea ce a dus la 
eliminarea timpilor morți, la creș
terea indicelui de utilizare a mași
nilor și la ușurarea efortului fizic. 
Un aport deosebit a fost adus de 
cabinetul tehnic la organiza
rea și instruirea brigăzilor de

muncitorilor acestei întreprinderi 
— nu se află decît 6 tineri. Nu
mai 6 tineri inovatori din ce; a- 
proape 900 tineri ai întreprinde
rii ! Această situație nu este în- 
tîmplătoare. Cabinetul tehnic nu 
a întreprins absolut nimic pentru 
a-i sprijini pe tinerj în activita
tea lor de producție. Biblioteca 
tehnică trăiește într-un trist ano
nimat. Ea este rar solicitată, iar 
printre cititorii mai frecvenți poți 
găsi numai 2—3 tineri.

uncitori
Cabinetele și bibliotecile tehnice 

pot avea un aliat puternic în or
ganizațiile U.T.M. La întreprinde
rile amintite, această colaborare e 
inexistentă. Prin organizația lor, 
tinerii pot fi mobilizați mult mai 
ușor în muncă pentru Creșterea 
nivelului lot tehnic profesional. 
Păcatul constă îhsă în faptul că 
nici chiar comitetele U.T.M. nu 
se preocupă de această problemă. 
Tov. Maria Stan, de exemplu, se
cretara comitetului U.T.M. de la 
Uzinele textile „7 Noiembrie“ nu 
are decît răspunsuri evazive la o 
întrebare cu privite là această 
problemă. De fapt, comitetul 
U.T.M. de acj nu a luat nici o 
măsură precisă, concretă, pentru 
a-i îndrepta pe tineri spre biblio
teca tehnică, pentru a nu mai fi 
în această întreprindere peste 200 
tineri necalificați.

Cabinetele și bibliotecile tehni
ce nu Vor reuși să Valorifice capa
citatea ș; pasiunea tinerilor pentru 
tot ceea Ce este nou în tehnică, 
dacă această muncă nu va fi dusă 
într-o strînsă colaborare direct cu 
tinerii, cu organizațiile U.T.M. din 
întreprinderile respective.

Excelenței sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER 

Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne

București
Cu prilejul alegerii dv. Ia Președinția Prezidiului Marii Adunări 

Naționale a Republicii Romîne, exprim excelenței voastre felici
tările mele cele mai sincere și vă urez deplin succes in îndepli
nirea sarcinii dv.

MOHAMED REZA PAHLEVI
Șahul Iranului

Vizite de plecare ale ambasadorului 
R. P. F. Iugoslavia

In legătură cu plecarea dirt Stoica, președintele Consiliului 
R.P. Romînă, ambasadorul R.P.F. de Miniștri, șl la 20 ianuarie to- 
Iugosl-avia la București, N Vuja- - , , Qh Gheorghiu-Dej, 
novici, a făcut vizite protocolare f 
la 18 ianuarie tovarășului Chivu prim-secreter al C.C. al P.M.R.

Ședința de constituire a Consiliului 
[TA. S. din centrul universitar 

București
Sîmbătă a avut loc la Casa de 

cultură a studenților „Grigore 
Preoteasa“, ședința de constituire 
a Consiliului Uniunii ascociațiilor 
studenților din centrul universitar 
București) la care au participat re
prezentanți ai tuturor asociațiilor 
studențești din Capitală.

Dările de seamă ale consiliului 
și comisiei de cenzori au oglindit 
succesele pe care asociațiile stu
dențești le-au obținut în munca de 
educare a tineretului studios 
contribuția pe care au adus-o 
formarea cadrelor de specialiști 
o bună calificare. S-a subliniat 
factorul principal în obținerea 
cestor succese îl constituie îndru-

Ș' 
la 
cu 
că
a-
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marea și sprijinul nemijlocit al 
organizațiilor de partid și U.T M.

A fost subliniată necesitatea 
consolidării organizatorice a aso
ciațiilor pentru antrenarea masei 
largi de studenți la îndeplinirea 
planurilor de activitate ale aso
ciațiilor.

Dările de seamă și proiectul- 
program au fost urmate de discu
ții care au adus propuneri și su
gestii privind munca de viitor.

In a doua parte a‘ ședinței s-a 
ales Consiliul Uniunii asociațiilor 
studenților din centrul universi
tar București.

(Agerpres).

Realiză» ile unui sfat popular comunal

In anii aceștia la niirgciil
Dumitru Mocanu struni caii 

vînfoși, trase căruța lîngă 
sfatul popular și legă că

păstrul de un stîlp. S0 întorcea de 
la gară. Trimisese ginerelui — 
la Iași — un pachet cu ce s-a pri
ceput băbuța lui să facă.

— O fi avînid el și acolo, dar 
ce e de la părinți e mai bun măi 
Ghiță I spunea Mocanu, parcă 
scuzîndu-se, președintelui sfatului 
popular, Gheorghe Fieraru, care-l 
întrebase de sănătate.

— Cu ce treburi pe la noi, moș 
Dumitre ?

— la, să văd ce mai faceți. Am 
auzit la difuzor c-o să fie alegeri. 
Dreptu-i ?

— Drept. Iaca sîntem gata cu 
listele de alegători.

Dumitru Mocanu își anină de 
vîrful nasului o pereche de oche
lari cu sticle groase, se uită peste 
maldărele de foi pe care erau în
soriși alegătorii și mormăi:

— D-apoi mulți, îs... și băieți 
fără armată și fete și babe... Iaca 
așa e bine. Tot poporul își spune 
cuvîntul la treburile comunei... 
Murgeni. O comună azvîrlită 

între dealurile roditoare din 
preajma Prutului, cu oa

meni harnici, pricepuți lucrători 
ai pămîntului. E o comună mare, 
cu aproape 1500 de familii, cu lu
mină electrică și școală medie. 
Comuna Idurgeni s-a dezvoltat în 
anii aceștia de cind, vorba lui 
Dumitru Mocanu, tot poporul își 
spune cuvîntul la treburile comu
nei.

S-a muncii mult, dar s-a mun
cit cu spor, tineretul a fost în
totdeauna alături de ceilalți cetă
țeni, adueîndu-și aportul la toate 
acțiunile inițiate de sfatul popu
lar. Ba de multe ori, utemiștii — 
la sfatul comuniștilor — au fost 
inițiatorii. Prin muncă voluntară, 
prin autoimpUneri și cu fondurile 
alocate de stat acestei comune al
tădată părăginite, sfatul populat 
din MUrgeni a reușit să traducă 
în fapte dorințele cetățenilor.

S-au realizat dorințe ce păreau 
d fi de domeniul Unui viitor în
depărtat : școală medie, canaliza
re, blocuri muncitorești.

Privesc lista realizărilor din ul
timii ani: 16 blocuri pentru lo
cuințe, uzină electrică, radiofica- 
re, cinematograf, școală medie, 
casă raională de cultură, o gară 
nouă in locul unei foste barăci,

două magazine, spitalul și-a du
blat capacitatea, o nouă fabrică 
de pline în plină construcție, Un 
mare magazin universal de ase
meni în construcție, teren de sport, 
parcuri.

Privesc Usta Și-l ascult pe Du
mitru Mocanu ce-mi Vorbește de 
Murgenii de acum 25 de ani.

— Satul ista, avea vreo 400 de 
famtlii. Erau în el vreo 10 care 
rămăseseră cu 1-2 ha. de pămînt 
de la împroprietărirea din ’22. Cei
lalți lucram la boier cu ziua, cu 
săptămîna, cu viața întreagă, pen
tru o bucată de mămăligă. In 
sat erau 15 lucruri importante : o 
școală primară, de patru clase, o 
primărie, un post de jandarmi și 
12 oîrciumi. In rest, casele noa
stre ca vai de ele...

Lrcuitorii Murgenilor nu cu
noșteau acum 25 de ani ni
mic din binefacerile civiliza
ției. Cunoșteau însă exploatarea 

moșierilor Emil Djuvara, proprie
tar a peste 2.000 de ha., Nicolae 
Ștefănescu, Haralamh Popa și ge
neral Iacohescu. Cunoșteau de 
asemeni pe cei 3 primari care se 
schimbau la fiecare alegere după 
partidul oare trecea la jaful țării. 
De mergea vreunul cu vreun ne
caz la primărie, seara urma să „vi
ziteze“ postul de jandarmi. Și 
asta pentru că necazurile ță- , 
rănilor din Murgeni erau legate de 
neomenia moșierilor. Emil Dju- 
vara i-a luat lui Gheorghe Văsîi 
o văcuță ce pășise pe pămînt bo
ieresc. Nevoiașul s-a plîns... pri
marului. Răspunsul a venit seara, 
prin bătaia ce i-a dat-o șeful de 
post Florea. Dumitru Mocanu s-a 
plîns primarului că Nicolae 
fănescu nu i-a plătit cele 15 
lucrate. A fost scos la lucru 
5 zile cu jandarmii...

— Prima toamnă când am 
acasă plinea de pe cîmp, a
cea a lui ’944, povestește Dumi
tru Mocanu, Bărbații tineri erau 
toți pe front. Acasă doar neve
stele și bătrânii. Ne-aU scos cu 
jandarmii în august '44 să sece
răm griul și să-l treerăm cu mare 
grabă. Dar moșierii n-au mai reu
șit să strîngă recolta. Oamenii au 
muncit încet și n-au apucat nici

Ște- 
zile 
alte

dus 
fost

• at
să secere d-apoi să mai treiere. 
Și-or fugit boierii și-am rămas noi. 
Am secerat, ăm treierat Și tot ce-a 
ieșit am împărțit la Oameni. A 
fost prima noastră recoltă...

Moș Dumitru Mocanu își scoase 
ochelarii, 
îndesă în 
strigă pe

— Măi

îi șterse cu grijă și-i 
buzunarul hainei. Apoi 

președintele sfatului: 
Ghiță, ia vorbește 'm-

nealui despre ce s-o făcut la noi 
în ultimii ani.

— Ce să-i spun eu? Dacă vrea 
poate să meargă și să vadă singur.

Am să adaug doar că întreaga 
comună este cooperativizată com
plect încă de la 20 august, iar 99 
la sută din familii sînt în colecti
vă; în ultimii șase ani s-au con
struit 
adică 
acum 
cărui
vite și cereale și păsări și vin. 
Trăim intr-adevăr o viață nouă 1

Am plecai de la sfatul popular, 
am mers pe străzi, am intrat în 
case și, vorba președintelui, am 
văzut singur ce s-a făcut în anii 
aceștia.

aproape 400 de case noi, 
încă pe atîtea cite existau 
25 de ani; în ograda fie- 

cetățean se găsesc acum si

GH. ANGELESCU

(CIXEMÂTOGIțAFE)

Articolul 420 - PATRIA, BUCU. 
REȘTI, ÎNFRĂȚIREA INTRE PO- 
POARE, 1 MAI ; Mîndrie - RE. 
PUBLICA, I. C. FRlMU, GH. 
DOJA, VOLGA, LIBERTĂȚII ; Is
pita - MAGHERU. VASILE 
ROAITA ; Fiul pescarului — V. 
ALECSANDRI. ELENA PAVEL, 
ALEX. POPOV ; Un om obișnuit— 
LUMINA, FLACARA. DONCA 
SIMO: Ștrengărită - CENTRAL; 
Erupția - VICTORIA, ALEX. SA- 
HIA, MIORIȚA. 23 AUGUST ; Vră- 
jitoarea — DOINA ; O zînă oa-n 
povești, complectare „Balonul ro
șu“- MAXIM GORKI ; Arta. Ca- 
lea trainică, Peisajul din Kvolin, 
Oltul străbate Carpațll, A fost o- 
dată.. . Noapte și ceață — TIM
PURI NOI ; Povestea primei iu
biri - TINERETULUI, POPU- 
LAR; CioatflcCa - GRlVtȚA; Vră
jitorul - CULTURAL. ; S.a fattin- 
plat la Belgrad - UNIREA ; In 
calea trăznetului — CONST DA- 
VID ; Epava — ARTA ; Arena ce. 
lor curajoși — MUNCA ; Vtnătoara 
tragică - MOȘILOR.

I. c.
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Primul satelit artificial
MOSCOVA 20 (Agerpres). — TASS transmite : 

Potrivit datelor obținute de pe urma observațiilor 
și calculelor traectoriei, s-a stabilit că la 4 ianua
rie primul satelit artificial al pămintului a intrat 
în straturile dense ale atmosferei și și-a încetat 

existența. Pătrunderea satelitului în straturile den
se ale atmosferei și arderea lui n-au fost înregis
trate în mod direct. Numeroasele știri sosite între 

28 decembrie și 5 ianuarie în legătură cu observa- 
i țlile asupra zborului unor corpuri luminoase prove

nite din diferite regiuni ale Uniunii Sovietice se re
feră la bolizi, deoarece regiunile și timpul apariției 
lor nu corespund cu planul orbitei satelitului.

Așa dar primul satelit artificial al pămîntului

șî-a încetat existența 
lansat la 4 octombrie 1937, a cărui perioadă inițială 
de rotație in jurul pămintului era de 96,2 minute 
la Înălțimea maximă a orbitei deasupra pămintutui 
de 950 km., a existat ca un corp cosmic timp de 
92 de zile. In această perioadă primul satelit arti
ficial al pămîntului a efectuat 1400 de rotații în 
jurul pămîntului și a străbătut aproape 60 milioane 
km. ceea ce este egal cu distanța de la pămint la 
Marte în momentul cînd aceasta se află cel mai 
aproape de pămint.

Observațiile asupra primului satelit artificial au 
permis să se obțină date științifice prețioase despre 
straturile superioare ale atmosferei și despre legile 
mișcării sateliților artificiali ai pămîntului.

Prețioase observații în urma zborului primului satelit
MOSCOVA 20 (Agerpres). La 

4 ianuarie și-a încetat existența 
primul satelit artificial al pă
mîntului din lume lansat în 
Uniunea Sovietică. In decurs 
de trei luni el a înconjurat de 
1.400 de ori pămîntul și a par
curs aproximativ 
km.

După cum i s-a 
unui corespondent al agenției 
TASS la Comitetul Sovietic pen
tru Anul 
calculele 
sovietici 
existenței 
firmate în întregime. Observa
țiile minuțioase asupra zboru
lui. aplicarea metodelor elabo
rate de matematicienii sovietici 
și folosirea mașinii electronice de 
calculat cu acționare rapidă au 
permis să se prevadă cu precizie 
poziția satelitului în orice mo
ment.

Observările efectuate asupra

60 milioane

comunicat

Geofizic internațional, 
oamenilor 
privitoare 
satelitului au fost con-

de știință 
lia durata

zborului primului satelit au per
mis să se adune un prețios ma
terial științific despre densita
tea păturilor superioare ale at
mosferei, structura ionosferei și 
alte fenomene geofizice. Sem
nalele satelitului pe lungimea 
de Undă de 15 m. au fost recep
ționate pe o distanță foarte 
mare, care a depășit cu mult 
distanța vizibilității directe, iar 
într-o serie de cazuri această 
distanță a ajuns pînă la 10.000 
km. Urmărirea semnalelor sate
litului a permis să se descopere 
în unele pături ale ionosferei a- 
numite unde purtătoare care 
ușurează răspîndirea undelor 
radiofonice la mari distanțe.

Primejdia meteoriților s-a do
vedit în realitate mai mică de
cît se prevăzuse. Satelitul a 
trecut prin pături de meteoriți 
și în ciuda acestui fapt timp în
delungat nu a suferit avarii. 
S-au precizat condițiile de tem-

A- 
a 

în
de 

ale

peratură, în care s-a aflat sa
telitul. Chiar primele rezultate 
ale observațiilor asupra mișcării 
primului satelit au permis preci
zarea parametrilor celui de-al 
doilea satelit artificial al pămîn- 
tului și orbita lui.

Comitetul sovietic pentru 
nul Geofizic Internațional 
luat măsuri în vederea unei 
formări depline a oamenilor 
știință și a cercurilor largi
populației din toate țările asu
pra particularităților cele mai 
importante ale experiențelor fă
cute cu primul corp cosmic arti
ficial din lume.

In prezent în conformitate cu 
obligațiile asumate. Comitetul 
sovietic pentru A.G.L a pregătit 
Un referat științific preliminar 
cu privire la mișcarea sateliților 
pe care îl va trimite organiza
ției Anului Geofizic Internațio
nal.

Primul ministru sudanez Abdalla Khalil î

Sintem convinși că există multe 
posibilități de a dezvolta relații 

prietenești cu Romînia
Convorbire cu delegația ziariștilor romini
KHARTUM 20 (Agerpres). — 

Corespondență specială : In tim
pul șederii în Sudan, delegația 
ziariștilor romini, care vizitează 
cîteva din țările Orientului Apro
piat și Mijlociu, a fost primită de 
primul ministru sudanez, Abdalla 
Khalil, cu care a avut o convor
bire.

Ră'spunzînd întrebăȚilpr. ce i-au 
fost adresate de ziariștii romîni. 
premierul Klta.lil a subliniat suc
cesele înregistrate de Sudan . în 
cei doi ani de la proclamarea in
dependenței saie, pe calea dez
voltării economice și sociale — 
în special în domeniul dezvoltării 
învățămîntului și asistenței so
ciale.

Primul ministru sudanez a 
subliniat că Sudanul va saluta 
o colaborare mai strînsă cu Ro
mînia în domeniul economic, mai 
ales în ce privește dezvoltarea 
industriei petrolifere a țării, oare 
se află în momentul de față ta 
începuturile ei.

Vorbind despre extinderea re
lațiilor dintre Sudan și Romînia 
și în alte domenii, primul mini
stru Khalil a declarat: „Poporul 
sudanez dorește să stabilească și

să întrețină relații cu toți priete
nii săi. Știm că Romînia 
țară ou vechi tradiții și

este o 
sîntem 

convinși că există multe posibi
lități de a dezvolta relații priete. 
nești cu Romînia, în deosebi re
lații economice și culturale. Su
danul este o țară tînără care și-a 
cîștigat de curînd independența 
și care are nevoie de încurajare. 
Ne pare foarte bine că primim 
această încurajare“.

In ce privește politica externă 
a țării sale, primul ministru su
danez a subliniat că Sudanul se 
încadrează cu totul în uriașa 
mișcare de solidaritate a popoare
lor Asiei și Africii, așa cum s-a 
afirmat ta recenta conferință de 
la Cairo. „Politica noastră con
stă în sprijinirea luptei pentru 
eliberare a popoarelor africane și 
credem că viitorul le va aduce li
bertatea. încă de pe acum Nige
ria și Uganda sînt în ajunul eli
berării“.

★

Delegația de ziariști romîni a 
avut o convorbire și cu ministrul 
de Externe Mohammed Ahmed 
Maghub.

Ansamblul C C S. 
șî«a încheiat turneul în Ceylon

Situația din Venezuela
continuă

să se agraveze
NEW YORK 20 (Agerpres). 

Mișcarea împotriva regimului 
dictatură se intensifică în întreaga 
țară.

Potrivit relatărilor coresponden
tului din Caracas al agenției Asso
ciated Press, în oraș nu contenesc 
demonstrațiile studenților. Poliția 
nu mai poate face față demon
stranților și pentru împrăștierea 
acestora se folosesc tot mai des 
unități militare regulate. La 16 
ianuarie împotriva demonstranților 
au fost folosite gaze lacrimogene.

La 17 ianuarie la Caracas a fost 
publicat „Manifestul libertății“ 
semnat de 88 cunoscuți activiști pe 
tărim obștesc din țară, printre 
care 
cere 
nești 
tului
guvern în conformitate cu consti
tuția țării. In manifest se cere 
de asemenea ca bogățiile naționale 
aie Venezuelei să fie folosite tn 
interesul dezvoltării ei indus
triale.

de

11 foști miniștri. Manifestul 
restabilirea libertății cetățe- 
și politice, a libertății cuvîn- 
și întrunirilor, schimbări în

Pe adresa „Moscova
MOSCOVA 20 (Agerpres). — 

TASS transmite: Pe adresa 
„Moscova-Sputnik“ S-AU PRI
MIT PESTE 90.000 DE SCRI
SORI, TELEGRAME Șl RADIO
GRAME DIN 58 DE TARI ale 
lumii. Au mai fost primite peste 
300 DE COLETE cu diferite foto
grafii ale sateliților, ala rachetei 
purtătoare și înregistrări pe ban
dă de magnetefon a semnalelor 
de radio emise de sateliții artifi
ciali ai pămîntului.

„Pravda“ din 18 ianuarie a pu
blicat o pagină întreagă cu spi
cuiri din corespondența primită 
din Uniunea Sovietică și din 
străinătate în legătură cu lansa
rea sateliților artificiali.

EDUARDO CARALLES, profe
sor la colegiul din Robledo (Co
lumbia) exprimă un sentiment de 
admirație față de oamenii sovie
tici în legătură cu lansarea sate
liților artificiali ai pămîntului. El 
speră că va putea vizita cîndva 
U.R.S.S. — „Țara care este cen
trul civilizației“, și să participe 
împreună cu oameni sovietici la 
viitoarele expediții în lună

După cum anunță ziarul „Prav
da“ pînă în prezent 1.300 DE

PERSOANE Șl-AU EXPRIMAT 
DORINȚA SA ZBOARE PRIMII 
IN SPAȚIUL COSMIC.

Cetățeanul american W. A. 
KONNEL (statul 'Maryland) ară- 
tînd că acum doi ani două per
soane din S.U.A. s-au ocupat cu 
vînzarea loturilor din Lună și au 
Vîndut bilete pentru zboruri în 
Lună pe prima „cosmonavă cu 
reacție“ întreabă „veți vinde oare 
bilete pentru prima navă de pasa
geri care va zbura în Lună ?“ 
Această problemă este pusă de 
mister 
faptul că după
„în prezent este de necontestat că 
tocmai nava voastră reactoare va 
fi prima lună".

MAURRICE ALVARD, om de 
știință din Anglia, care pregătește 
o nouă ediție a unei cărți științi
fice în care intenționa să includă 
un capitol în legătură cu proiec
tul satelitului american „Van
guard“, anunță în scrisoarea sa 
că în legătură cu faptul că Uniu
nea Sovietică a lansat primul sa
telit artificial al pămîntului ar 
dori să consacre acest capitol sa
telitului sovietic.

„Noi, prietenii tăi mexicani, te

Konnel în legătură cu 
cum scrie el.

Economia R.P.D. Coreene se dezvoltă cu succes
PHENIAN 20 (Agerpres). — 

La 19 ianuarie ziarele din R.P.D. 
Coreeană au publicat comunica
tul Direcției centrale de statistică 
de pe lîngă Comisia de Stat a 
Planificării a R.P.D. Coreene cu 
privire la rezultafele îndeplinirii 
planului de dezvoltare a econo
miei naționale a R.P.D. Coreene 
pe anul 1957.

Planul producției industriale

globale a fost îndeplinit de între
prinderile de stat și cooperatiste 
în proporție de 117 la sută.

Pînă la sfîrșitul anului 1957 
existau 16.032 de cooperative a- 
grîcole din care făceau parte 95.6 
la Șută din gospodăriile țără- 

~ ' globală de ce-
1957 a fost de

nești. Producția 
reale în anul 
3.200,000 tone —■ adică cu 11,4 
la siită mai mare decît în anul 
1956.
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Intr-unul din numerele sole, 
ziarul „Național Zeitung", or
gan al partidului național de
mocrat din Germania referin- 
du-se la problemele internațio
nale actuale, sublinia că nici
când opinia publică nu s-a pro
nunțat atît de activ în spriji
nul unei inițiative de pace a 
lagărului socialist. Ziarul sus- 
amintit făcea această remarcă 
referindu-se la ideea creării 
unei zone denudearizate în 
centrul Europei. La această 
idee ne vom referi în articolul 
de față.

Propunerea creării unei zone 
in care să nu existe armament 
nuclear a fost făcută la ulti
ma sesiune a Adunării Gene
rale a Organizației Națiunilor 
Unite, în numele guvernului 
polonez, de către ministrul său 
de externe, Adam Rapacki.

„In interesul securității Po
loniei și destinderii în Europa 
— a declarat Rapacki — de 
comun acord cu ceilalți mem
bri ai Tratatului de la Varșo
via asupra inițiativei sale, gu-

Sputnik“
iubim și te admirăm", acestea 
sînt cuvintele cu care se adresea
ză satelitului artificial al pămîn- 
tului mexicanul Francisco Pena- 
fiel. Noi te iubim deoarece, con
tinuă el, știm că tu ești mesage
rul păcii și prieteniei. Numai în
tr-o țară ca a ta se pot naște 
copii minunați ca tine. Tu ești 
creația unei societăți mai bune, 
juste“.

COLOMBO 20. Trimisul special 
Agerpres transmite : Grupul fol
cloric al ansamblului C.CS. din 
R.P. Romină fi-a încheiat turneul 
pe care l-a făcut în Ceylon la in
vitația Ministerului Culturii al 
Ceylonului. Spectacolele s-au bucu
rat de un deosebit succes. La 19 
ianuarie în Piața Independenței 
din Colombo a avut loc ultimul 
spectacol la care au asistat mii de 
locuitori ai capitalei ceyloneze. In 
cursul turneului în Ceylon artiștii 
romini au dat spectacole la Co
lombo, Kandi, Halte, Matra și 
Ratnapur. Sumele provenite din 
concerte ou fost donate fondului

de ajutorare a populației care a 
avut de suferit de pe urma inun
dațiilor.

La 18 ianuarie Al. Buican, con
ducătorul delegației culturale ro- 
mine din care face parte grupul 
folcloric al ansamblului C.C.S., a 
avut o întrevedere cu ministrul 
Culturii, în cursul căreia s-a dis
cutat problema lărgirii relațiilor 
culturale între cele două țări.

La 20 ianuarie delegația cultu
rală romină a plecat în Birmania 
unde grupul folcloric va da o se
rie de spectacole. Din Birmania 
delegația culturală romină va 
pleca în Indonezia.

După preluarea societății regale olandeze de transporturi navale 
K.P.M., noii conducător; indonezieni ai întreprinderii vorbesc mun
citorilor acestei întreprinderi, care își exprimă bucuria și 
adeziunea față de măsurile luate de autoritățile indoneziene.

Dezvăluirea unor planuri de a 
forma un stat separat în Sumatra

DJAKARTA 20 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt al armatei 
indoneziene a declarat că autori
tățile se află în posesia unor do
cumente care dovedesc existența 
unor planuri de a forma un stat 
separat în Sumatra. Aceste docu
mente au fost întocmite de colo

nelul Lubis, fostul șef al stalului 
major al armatei indoneziene, 
implicat în tentativa de asasinat 
împotriva președintelui Sukarno. 
Planurile lui Lubis, arată agenția 
Associated Press, prevedeau for
marea unui guvern central și pro
clamarea statului Sumatra. .

Condamnarea acțiumlor unui bloc politic 
reacționar în R. P. Chineză

Taxiul aerian 
„Pciolka“

KIEV 20 (Agerpres). — TASS 
transmite; Cunoscutul specialist 
în construcția de avioane Oleg 
Antonov, care a realizat și avio
nul turbopropulsor „An-10“, a 
creat in prezent avionul de călă
tori „Pciolka“ care ar putea fi 
denumit taxi aerian.

Noua mașină, Care are o ca
pacitate de 6—8 călători, este a- 
daptată zborurilor ta distanțe 
scurte și mică altitudine. Ea nu 
are nevoie de âerodroame spe
ciale ; pentru decolare și ateri
zare îi trebuie doar o pistă de 
50—60 metri. Avionul este pre
văzut cu dispozitive destinate 
zborurilor fără vizibilitate. Vite
za Iui este de 50—230 km.

Monoplantil bi motor „Pciolka“ 
va putea fi pilotat de orice avia
tor după un antrenament de 
scurtă durată.

S-ati făcut pregătiri pentru 
zborurile de încercare cu taxiul 
aerian. Urmează să fie produse 
uite citeva variante ale acestui 
avion : unele sînt destinate trans
portului mărfurilor, altele — 
lucrărilor de prospecțiuni geolo
gice, de salvare, depistării 
bancurilor de pește etc.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*

PIAMI RAPACKI“

vemul R. P. Polone declară că, 
în cazul cînd cele două state 
germane ar consimți să inter
zică producția și depozitarea 
armei atomice și termonuclea
re pe teritoriul lor, Republica 
Populară Polonă este gata să 
introducă concomitent aceeași 
interzicere pe teritoriul său“. 
In cadrul aoeleeași sesiuni a 
O.N.U. propunerii polotleZe i 
s-a alăturat și Cehoslovacia.

De atunci propunerea polo
neză a intrat în vocabularul 
comentatorilor de presă sub 
numele de „planul Rapacki". 
Planul se referă la crearea unei 
zong denuclearizate care sa CU- 
prindă state cu o suprafață de 
800.000 km. pătrați și cu o 
populație de 100.000.000 de 
oameni. El nu 
ieșirea statelor interesate din 
Pactul Atlanticului de Nord 
(N.A.T.O.) și din Tratatul de 
la Varșovia.

Uniunea Sovietică și celelal
te țăH socialiste aprobă iniția
tiva Poloniei; N. A. Bulganin, 
primul ministru al Uniunii So-

condiționează

vietice a relevat importanța 
acestui plan și în mesajele a- 
dresate lui Eisenhower și altor 
conducători de state din Occi
dent.

„Planul Rapacki" este con
siderat înainte de toate ca o 
propunere realistă, practică, a . 
cărei traducere in viață nu se 
poate să nu contribuie la de
stinderea încordării. Căci dacă 
ne aruncăm privirea pe harta 
Europei vom observa fără 
greutate că cele patru țări — 
Polonia, Cehoslovacia, R. D. 
Germană și R. F. Germană — 
se află situate în inima conti
nentului nostru. Evenimentele 
istorice sînt o mărturie a fap
tului că această regiune de 
centru a constituit din totdeau
na zona cea mai nevralgică a 
Europei. Valoarea propunerii 
crește în actualele condiții de
oarece ea se referă la o cate
gorie de arme dintre cele mai 
distrugătoare. Propunerea cu
prinde apoi elemente realiste, 
rezonabile, de mare importan-

fă pentru destinderea interna
țională, cum sînt:

— înfăptuirea ideii zonei de- 
nuclearizate, pe lîngă faptul 
că ar crea prilejuri de regle
mentare a celorlalte probleme 
internaționale, va arăta, înain
te de toate, că există posibili
tatea înfăptuirii primului pas 
către realizarea unui acord ge
neral asupra dezarmării ;

— „planul Rapacki" fiind o 
propunere minimală, accepta
rea lui de către celelalte pu
teri ar putea duce la extinde
rea zonei denuclearizate — 
ceea ce n-ar fi decît în inte
resul preîntâmpinării unui nou 
război;

— o zonă denuclearizată ar 
putea să ofere, după cum se 
exprima președintele partidului 
social - democrat din Germa
nia occidentală, Ollenhauer 
„noi puncte de plecare pentru 
rezolvarea problemei germane”;

— în cazul realizării planu
lui polonez statele europene ar 
fi în mai mare siguranță, izbuc
nirea unui incident local n-ar 
putea atrage Europă, dintr-o- 
dată și in mod automat, în- 
tr-un război generai și pustii
tor, așa cum din nefericire s-a 
petrecut Intr-un trecut 
puțin îndepărtat.

Din momentul în care a 
fost formulată și pînă aii, pro
punerea poloneză, alături de 
propunerile Sovietice și ale al
tor state socialiste, se bucură 
de un larg sprijin. Comentatori 
de presă din toate țările, și cu 
deosebire din Europa, persona
lități din riadul cercurilor cu 
influență în Apus, guvernele 
unei serii de state, intr-un cu- 
vlht, pături din ce în ce mai 
largi ale opiniei publice au 
primit „planul Rapacki" cu in
teres. Aceasta 
mai ales acum, 
bine cunoscute 
rilor războinice 
a amplasa într-o serie de state 
din Europa occidentală baze

prea

este explicabil 
cînd au devenit 
planurile cercu- 
din S. U. A. de

Eisenhower despre „caracterul 
nefavorabil“ al economiei S. U. A

WASHINGTON 20 (Agerpres).
La 20 ianuarie președintele 

Eisenhower a adresat Congre
sului mesajul anual despre si
tuația economică a țării care 
arată scăderea producției in
dustriale în S.U.A. Președintele 
recunoaște în mesaj „caracterul 
nefavorabil“ al situației generale 
a economiei țării și „neclarita
tea“ perspectivelor dezvoltării ei.

In mesaj se arată că în 1957 
venitul național al S.U.A. a 
orescut cu 5 ta sută în compa
rație cu 1956. Dar 4/5 din a- 
ceastă creștere s.a datorit Ur
cării prețurilor și devalorizării 
continue a dolarului. In expre
sie fizică, anul trecut s-a înre
gistrat doar o creștere infimă a 
volumului global al producției. 
In ce privește producția indus
trială ea nu numai că nu a 
crescut, ci a coborît chiar sub 
nivelul anului 1956. In mesaj 
se arată că această scădere a 
producției industriale s-a ac
centuat îndeosebi ta sfîrșitul fi
nului șl va continua în anul 
1958. „Aprecierea realistă a ac
tualei situații a economiei, se 
spUrte în mesaj, necesită tecu 
noașterea caracterului nefavora
bil al tendinței dezvoltării eco
nomice în ultima vreme”.

In mesaj se exprimă o neli
niște deosebită în legătură cu

ca
care 
Știe,

micșorarea investițiilor de 
pital în economia S.U.A. 
constituie după cum se 
unul din indiciile importante ale 
conjuncturii economice generale. 
Din mesaj rezultă că guvernul 
speră să neutralizeze „reduce
rea irtvestițlilof de capital într-o 
serie de importante ramuri ale 

pro-producției“ prin sporirea 
ducției de război.

Perspectivele economice 
favorabile sînt ilustrate în 
saj și prin faptul că în cursul 
anului trecut <a crescut și mai 
mult datoria de stat și publică.

Din mesaj reiese ca în 1957 
în S.U.A. s-au intensificat ten
dințele inflaționistei ceea ce și-a 
găsit expresia în creșterea pre
țurilor.

După cum rezultă din mesaj, 
guvernul intenționează să ~~ 
sească o ieșilre din r' 
creată în lărgirea continuă 
sectorului 
pe seama mijloacelor 
de la contribuabili. In mesaj se 
spune că excedentul veniturilor 
asupra cheltuielilor, prevăzut în 
noul buget, nu va fi „suficient 
de m>are“ pentru a permite mic
șorarea impozitelor. Așa dar, 
contribuabilii americani vor fi 
nevoiți să asigure în noul an 
financiar 65 ta sută din toate 
veniturile bugetului.

ne-
me-

1 ga- 
ieșilre din situația 

a 
militar al economiei, 

obținute

hi- 
ra-

de 
în-

pentru arme atomice fi cu 
drogen, pentru lansarea de 
chete.

Din considerente lesne 
bănuit, o mare adeziune
trunește propunerea poloneză 
în țări ca Germania occiden
tală, Franța ?i Anglia. Intr-un 
moment în care, sub oblădui
rea cercurilor conducătoare 
americane, Germania occiden
tală devine, în toată accepțiu
nea cuvintului, un vast poligon 
militar, poporul german îji ri
dică cu tărie glasul cerînd a- 
doptarea propunerii poloneze. 
Nenumărate personalități con- ■ 
damnă guvernul Adenauer 
pentru respingerea unei aseme
nea propuneri. Intr-un discurs 
radiodifuzat, unul din liderii 
social-democrat germani, Mel- 
lies a avertizat guvernul de la 
Bonn că atitudinea sa de igno
rare totală a unor propuneri 
atît de importante pentru po
porul german ca acelea ale gu
vernului polonez constituie o 
gravă greșeală.

Propunerea poloneză stîrne- 
ște un deosebit interes și în 
Franța unde mulți comentatori 
recunosc că, în urma înfăptui
rii „plaurului Rapacki“, poporul 
francez nu va mai fi, în sfîrșit 
supus coșmarului pe care îl re
prezintă un Wehrmacht înze
strat din cap pînă-n picioare 
cu armament atomic. Iată de 
ce senatorul Leon Harrion Scria 
intr-un articol din „Combat“ : 
„Cît am fi de liniștiți dacă am 
ști că în mîna militarismului 
german nu se va afla arma 
atomică. Cît vom fi de liniș
tiți dacă vom ști că trupele 
germane de la granița noastră, 
conduse de foștii generali mili- 
tariști, nu dispun de arme ato
mice I".

Există însă în Occident 
cercuri guvernante care, făcînd 
sluș in fața ordinelor ce le t>fn 
de peste ocean, ignoră cerin
țele puternice ale opiniei pu-

blice din propriile lor țări re
feritoare la adoptarea „planu
lui Rapacki“. Văzind că acea
stă idee este apropiată de min
tea fiecărui om fără prejude
căți, în presa americană și în o 
parte din presa vest-germană. 
se aud de pildă glasuri care 
fac pe dracu ghem și invocă 
o mie și una de motive pentru 
minimalizarea importanței pla
nului polonez. Fără ca nici 
măcar ele să creadă, cercuri 
interesate vest-europene flecă- 
resc ba că planul polonez n-ar 
prevedea măsuri de control, 
ba că ar ignora aspectul poli
tic al problemelor europene 
ș.a.m.d. Cunoscut este însă că, 
referindu-se la ideea zonei de- 
nuclearizate, într-o cuvintare 
în fața Seimului R. P. Polone, 
ministrul de externe polonez 
s-a pronunțat clar pentru un 
control cît mai eficace al an
gajamentelor luate, asigurînd 
prin aceasta statelor un senti
ment de siguranță cît mai 
mare. Iar în ceea ce privește 
faptul că propunerea poloneză 
ignoră aspectul politic al pro
blemelor, numai niște politi
cieni superficiali și care voit 
își pun ochelari de cal pot să 
afirme aceasta,

Se pare însă că la baza tu
turor „motivelor" stă un fapt 
pe care cercurile conducătoare 
din Occident evită să-l spună. 
Este vorba de refuzul lor în
căpățînat de a primi orice pro
punere care urmărește să con
tribuie la destinderea încordării 
internaționale. In pofida ace
stora însă, alături de asemenea 
propuneri ca o conferință Est- 
Vest la un nivel înalt sau în
cheierea unui tratat de neagre
siune între țările care fac parte 
din N.A.T.O. și cele semnatare 
ale Tratatului de la Varșovia, 
propunerea guvernului polonez 
cîștigă adeziunea unor cercuri 
din ce în ce mat largi.
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1. BODEA

PEKIN 20 (Agerpres). — 
CHINA NOUA transmite: La 19 
ianuarie a avut loc o ședință a 
Comitetului Central al Ligii de
mocrate din China ia care s-a 
discutat activitatea blocului bur
ghez de dreapta al lui Cijan Bo- 
țziun— Lo Lun-țzi, care s-a for
mat în sinul Ligii. La ședință au 
luat parte conducătorii Ligii, 
membri și membri supleanți ai 
C.C. al Ligii și reprezentanți ai 
organizațiilor locale ale Ligii — 
în total peste 200 de persoane.

Raportul „Condamnarea blocu
lui Cijan Bo-țziun — Lo Lun-țzi“ 
a fost prezentat de Și Lian, vice
președintă a Ligii. Conducătorii 
blocului Cijan Bo-țziun și Lo 
Lun-țzi și-au recunoscut crimele 
anticomuniste, antipopulare și 
ant isoci-a'l iste.

Lupta Ligii democrate din 
China împotriva blocului Cijan 
Bo-tziun și Lo Lun-țzi — se 
subliniază în raport —■ este lupta 
dintre cele două căi de dez
voltare — socialistă și capi
talistă. Numeroase fapte care
au ieșit la iveală în cursul
luptei duse în ultimul se
mestru împotriva celor de dreapia, 
se spune în raport, dovedesc 
elocvent că blocul anticomunist, 
antipopular, antisocialist a pro. 
movat în mod organizat și con
secvent un program reacționar.

Prin programul lor reacționar, 
se arată în raport, elementele de 
dreapta au luptat împotriva orîn.

duirii socialiste, împotriva dicta
turii proletariatului și a centra
lismului democratic, împotriva 
conducerii treburilor de stat de 
către partidul comunist și în 
primul rîn-d împotriva conducerii 
de către partid a intelectualilor 
și a activității în domeniul ști
inței, culturii și învățămîntului. 
Acest bloc a folosit organizațiile 
partidelor și grupurilor democra
te drept armă pentru ofensiva 
împotriva partidului comunist, a 
poporului și socialismului, urmă
rind să înlăture pentru început 
partidul comunist de la conduce
rea științei și a școlilor supe
rioare iar apoi să-l înlăture de
finitiv de la conducerea țării.

Acțiunile blocului politic reac
ționar condus de Cijan Bo-țziun 
și Lo Lun-țzi, sînt prin caracte
rul loc acțiuni contrarevoluțio
nare și constituie o trădare a pa
triei și poporului se spune în ra. 
port.

In raport se subliniază în mod 
deosebit că toți membrii Ligii 
democrate trebuie să tragă în
vățăminte din lupta împotriva 
elementelor de dreapta și să-și 
sporească vilgilența în cadrul 
mișcării pentru îmbunătățirea 
stilului în muncă, să aducă mo
dificări organizatorice Ligii de
mocrate și să se reeduce din 
punct de vedere ideologic spre 
a transforma Liga într-o forță 
politică, pusă cU adevărat in 
slujba socialismului.

Președintele Tito va vizita Indonezia
BELGRAD 20 (Agerpres). 

După cum anunță Taniug, la Bel
grad a fost dat publicității co
municatul cu privire la vizita în 
Iugoslavia a președintelui Indo
neziei Sukarno. în timpul vizitei 
între președintele Sukarno și pre
ședintele Tito au avut loc trata
tive prietenești.

Au fost discutate posibilitățile 
dezvoltării prietenești multilate
rale a relațiilor dintre cele două 
țări, îndeosebi în domeniul eco
nomic.

S-a căzut de acord ca președin
tele Tito să viziteze anul acesta 
Indonezia.

„Fascismul nu Ta trece'
PARIS 20 (Agerpreâ). Zia

rul ,<L’Htiïnanité“ relatează că la 
18 ianuarie în piața Republicii 
din Paris un grup de fasciști a 
încercat să atace pe difuzorii 
săptămînalului „L’Avangarde“ și 
ai revistei „Filles de France“ 
Fasciștii au trebuit însă să dea

bir cu fugiții primind riposta 
din partea trecătorilor.

Cele aproximativ 40(1 petsoane 
adunate la locul incidentului șbau 
exprimat indignarea împotriva ac
țiunilor impertinente ale fasciști
lor prin lozinca „Fascismul nu va 
trece”.

La închiderea ediției

Scrisoarea adresată de Eisenhower 
lui N. A. Bulganin

WASHINGTON 20 (Agerpres). — TASS transmite: Casa Albă 
a dat spre publicare in presă următoarea scrisoare a președin
telui Eisenhower adresată preșe dintelui Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., IV. A. Bulganin.

„Dragă d-le președinte 1

Am primit scrisoarea dv. din 8 ianuarie. Consider că în me
sajul meu din 12 ianuarie am abordat problemele esențiale cu
prinse în scrisoarea dv. Dacă studierea în curs a scrisorii va 
arăta că este necesar un răspuns suplimentar ulterior voi lua 
legătura cu dv.

Cu toată sinceritatea
DWIGHT D. EISENHOWER".

In urma victoriei Partidului Popular tn alegerile din Oki. 
nawa, ziarul newyorkez „Dally Mirror" cere ca guvernul S.U.A. 
să declare că toți „comuniștii“ și „spionii" (în concepția ame. 
ricană oricine respinge politica Departamentului de Stat se 
numește comunist N R.) vor fi spînzurați de felinare așa cum 
era obiceiul în această parte a lumii cînd âu apărut felinarele.

— O nouă armă ?
— Nu, instrumente civilizatoare. Trebuie să-I luminăm pe Insu

lari... cu felinare.
Desen de ȘT- M1RON



Reușita „repetiție
A CAMPIONATELOR EUROPENE

Toată grija organizării SPARTACHIADEI

DE TENIS DE MASA
Semnificația întrecerilor de Ia 

Floreasca depășește amărăciu
nea unor spectatori, care ar fi 
vrut să cîștige „ai noștri“ toate 
probele, sau bucuria acelorași care 
au avut plăcuta surpriză de a-i 
vedea pe cîțiva dintre jucătorii sau 
mai ales jucătoarele noastre mai 
puțin renumiți făcînd zile fripte 
unor „ași" consacrați de peste ho
tare. Ceea ce a fost important în 
acest concurs era însuși concursul 
ca o ultimă verificare înaintea pri
mei ediții a campionatelor euro
pene.

Considerînd astfel concursul vom 
începe cu jucătorii. Un prim nu
me care s-a impus aparține tînă- 
rtilui campion iugoslav Jeljko Hr
bud. Va trebui să-i învățăm pro
nunția corectă, căci pe măsură ce 
își va însuși rutina marilor con
cursuri va fi capabil de isprăvi su
perioare celor realizate la Bucu
rești cînd l-a eliminat net cu 3—0 
în turul al doilea pe Johny Leach 
pentru ca același Hrbud în turul 
următor, deși invins de Zoltan Ber- 
ezik să-l facă pe acesta din urmă 
să muncească din greu de la pri
ma la ultima minge.

După un an Berczik s-a prezen
tat publicului bucureștean în real 
firogres. însăși faptul că imbatabi- 
ul Berczik de anul trecut a pro

gresat. ne poate da o idee nu nu
mai despre nivelul său actual mult 
îmbunătățit în finisarea anumitor 
amănunte de execuție tehnică și 
concepție tactică dar ne dă și o 
indicație în legătură cu identitatea 
viitorului campion al Europei.

Dintre jucătorii noștri, în afară 
de Reiter (care l-a eliminat cu de
zinvoltă ușurință cu 3-1 pe Sido 
în formă bună, cu lovituri puter
nice, dibace și îndemînatece) res
tul primei echipe (Gantner, Ha- 
rasztoszi) au dovedit că sînt aceiași 
jucători buni do acum 3-4-5 ani. 
Dar — din nefericire — absolut 
aceiași I Fără nici un progres. Din 
restul jucătorilor noștri Androna- 
cho a condus Ia Buboni cu 19—10 
și a pierdut setul cu 23—21!!!) Bot- 
tner, Bujor (care a făcut un pro
mițător cuplu cu campionul junior 

Campioni 
internaționali 
ai R. P. R.

iugoslav Teran), tînărul campion al 
spartachiadei Bodea și oarecum 
Boltner parcă ne-au mai dat palide 
speranțe. Pesch a jucat cum știți 
de acum 5-7-10 ani trăgînd tot 
timpul, dispărînd de pe tabelul de 
concurs la primul său meci jucat.

Mult așteptata apariție a cunos
cutei Ann Haydon a deziluzionat 
într-o oarecare măsură 
rui avizat reținînd din 
influențele tenisului de

Jucătoarele maghiare 
zian, Olivia Mosogzi și 
rekeș și chiar Gizi Farkaș-Lantos 
din nou dispuse să încurce socote
lile noastre în legătură cu hegemo
nia feminină în sportul acesta — 
și să recunoaștem au reușit oare
cum.

Angelica Rozeanu nu a fost în
vinsă decît de o singură jucătoare 
în aceste 4 zile — Eva Koczian 
care a întrecut-o și la meciul pe 
echipe și în semifinalele indivi-

spectato- 
jocul său 
cîmp. 
Eva Koc- 
Ilona Ke-

duale. Totuși maestra emerită a 
sportului rămîne o jucătoare valo
roasă care va avea un cuvint greu 
de spus în campionatele euro
pene.

Despre Ella Zeller consemnăm 
că nu a fost în formă. Sau mai 
bine zis sperăm că nu aceasta este 
forma ei cea mai bună de care e 
capabilă actualmente.

O surpriză mai mult decît plă
cută Geta Pitică, Marta Tompa, 
Catrinel Folea, Marfa Gavrilescu, 
Mariana Barasch și chiar Maria 
Golopența (care trebuie să renun
țe neapărat și la mimica sa ieftină 
și desgustătoare după fiecare min
ge pierdută). Fiecare pe rînd și 
adeseori împreună în cuplurile 
care le-au format fie Ia meciurile 
pe echipă, fie la turneul de du
blu ne-au insuflat speranța în vii
torul tenisului de masă feminin.

Activiștii LLT*M* în fruntea
PARTICIPANTELOR

— Trebuie subliniat de la bun tn- 
ceput — ne spune tov. Bran — că 
in ultimul timp se manifestă un 
interes general cresclnd față de în
trecerile Spartachiadei. Acest in
teres am șl căutat să-l dezvoltăm 
tn primul rînd la activiștii U.T.M. 
Pentru toți 
organizat 
tn care cu 
întrecerile
trecut norme
G.M.A. Apoi am căutat ca la orga
nizarea concursurilor Spartachiadei 
să antrenăm un număr cti mal 
mare de activiști voluntari. Acum 
pot spune că acest lucru l-am șl 
reușit. Au fost instruiți astfel peste 
1.800 de activiști voluntari dintre

activiștii U.T.M. am 
astfel o zi a sportului 
toții am participat la 
Spartachiadei și ne-am 

ale Complexului

In aceste zile, în centrul preocupărilor sportive ale organizațiilor 
U.TM, de pe întreg cuprinsul țării se află Spartachiada de iarnă a 
tineretului. Se remarcă astfel o intensificare a organizării concursu
rilor ca și o participare mai masivă a tinerilor la întreceri. In regiu
nea Iași, de pildă, numai în circa două săptămîni au participat la 
concursuri peste 51.000 de tineri.

Cum se explică aceste rezultate?
Pentru a afla amănunte în legătură cu acțiunile întreprinse de or

ganizațiile U.T.M. din regiunea Iași în vederea bunei desfășurări a 
Spartachiadei de iarnă, ne-am adresat tov. DUMITRU BRAN, se
cretar al comitetului regional U.T.M- și președinte al comisiei re
gionale Iași de organizare a Spartachiadei de iarnă a tineretului.

/

♦ In proba de simplu femei, J 
4» titlul a revenit jucătoarei ♦ 
țEPA KOCZIAN, care a învins $
♦ cu 3—1 (14;—12; 15; 18) pe?
4 Ann Haydon (Anglia).
T Campionul maghiar BERC- 4) 
îfZlK a intrat din nou în pose-T 
4sia titlului în proba de simplu? 
Z masculin. El l-a învins în finală? 
♦cu 3—0 (16; 11; 14) pe re-i
♦ prezentantul nostru M .Gantner.+ 
X In proba de dublu fete FAR-Z 
^KAȘ, KEREKKES a învins cu^
♦ 3—2 cuplul Koczian, Moszoczi.V
♦ (Agerpres) J
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s " a.
Partidele din cam

pionatul republican de 
șah s-au t_..: ' 
pronosticurile 
răsturnat șl...

Toată lumea a 
că ceea ce a 
după obositorul „ma
raton“ nu s-a r»_" 
zat ; numele „primu
lui jucător“ al țării 
stă încă sub semnul 
întrebării din momen. 
tul in care finala s-a 
încheiat „remiză" 
pentru reprezentantul 
tinerei generații de 
șahiști. Alex. Gflns- 
berger și încercatul 
maestru Internațional 
Troianescu (ambii 
terminînd cu 
puncte).

Comentariul 
tru, ca o fugară 
vire asupra 
film cu Imagini lua
te mai mult dintr-un 
unghi — al tinere
ții — va releva, spe
răm. caracteristica 
concursului : lupta.

In această .luptă 
șl-a demonstrat cali
tățile aproape toată 
tînăra gardă șahistă. 
recrutată In ultimii 
ani din spartachiade. 
d'nainnvlăde șl alte 
concursuri cu adevă
rat populare. Studen
tul timișorean Giins- 
berger esle cunoscut 
ca un îndreptățit pre
tendent al mult dori
tului titlu de care a- 
cum 2 ani era tot la 
un pas A venit anul 
acesta hotărît să rea
lizeze o strălucită

terminat.
s-au

aflat 
dorit

reali-

15

nos- 
pri- 

unul

G FLORIAN

Cuplul englez Haydon-Rowe

AU CUVINTUL:
Ann Haydon și Zoltan Berczik

Zoltan Berczik a revenit în sală 
ca spectator. Doar cu cîteva mi
nute înainte terminase victorios 
o întîlnire. Spectatorul Berczik a 
fost nevoit însă să redevină ime
diat jucătorul Berczik. Nu într-o 
neprogramată partidă de tenis de 
masă, ci... într-un

Ne-am retras 
tiți de liniște 
mătate de oră»

— Mai întîi 
tenisul de masă e, cum s-ar spu
ne, prima iubire sau au mai 
existat și altele ?

— Nu-i prima iubire, dar în 
schimb este cea mai trainică. Am 
jucat fotbal și am practicat chiar

în 
am

interviu.
vestiar și ocro- 
discutat o ju-

cîteva amănunte :

performanță șl a reu
șit nouă victorii _din 
primele " ‘
Calmul 
duința 
din cel 
vantaj au alunecat u. 
neori spre o prudență 
excesivă, mai ales 
tn cazul partide, 
lor cu Rădulescu șl 
Seimeanu de la care 
putea 
„smulgă 
acceptabile, 
seamă 
privința 
teoretice 
nimic mal prejos a- 
cestor erudițl 
tri.

Oricine se 
la frumosul 
al Iul C 
însă la al 
tînăr fruntaș - pînă 
Ieri juniorul Mircea 
Pavlov.
nimeni. De-abia pri
mit în 
asediat chiar primele 
locuri arătînd celor 
care l-au susținut la 
„admitere“ că în ciu
da Insuficientelor sale 
cunoștințe la capito
lul „deschideri“., știe 
să cîștige la Pătrimi 
maeștri în stil de 
mare luptă, cum nu
mai un neobișnuit de 
viguros talent o poate 
face.

Dar debutant a fost 
nu numai Pavlov cl 
sl Stanclu. Bozdoghl- 
nă șl Pușcașii care 
de asemenea s-au a- 
firmat ca adversari 
redutabili al consa- 
crațllor noștri. Supor-

15 (76%).
său șl stră- 
de a cîștiga 
mal mic a-

totuși să 
rezultate 
mai cu 

nici în 
pregătirii 

nu este cu
că

inaeș-

aștepta 
rezultat 

Günsberger 
I celuilalt

credem că
finală el a

al ce- 
deve- 

numal 
lor —

terii lor ca și 
lorlalți tineri, 
niți „bătrîni“ 
prin succesele 
Szabo. Drimer, Ghi-
țescu sau Negrea — 
au avut de cules 
multe satisfacții din 
tăioasele partide șl 
„căile unice“ pe care 
ie ofereau la tot pa
sul.

Exceptînd deziluzia 
produsă de Mititelu 
și regretabila „că
dere“ a lui Clocîltea 
tn a doua jumătate 
a lungului concurs 
de 23 de runde (nu
mai campionatul mon. 
d'al are 24 I). cînd 
nu a jucat cum obiș
nuiește — ofensiv și 
creator — afirmăm cu 
certitudine că a fost 
promițătoare compor
tarea reprezentanților 
generației tinere.

O ultimă dovadă în 
acest sens sperăm că 
ne va oferi Gunsber- 
ger. odată cu lupta 
pentru adjudecarea 
titlului.
Confruntarea care va 

începe la 7 februarie 
cu 2 partide în Timi
șoara și se va termina 
ia 17 februarie după 
alte două la Bu. 
cureștl. se anunță de
osebit de interesantă 
șl dificilă. Evident, 
maestrul internațio
nal este dornic să șl 
reediteze perfomanța 
anului trecut pentru 
care are nevo'e nu
mai de două puncte...

Ing. ION CRIȘAN

și boxul. Tenisul de masă m-a 
ciștigat insă definitiv.

— De la ce virstă joci tenis 
de masă ?

— De la 14 ani...
— Aceasta înseamnă — dacă nu 

sînt indiscret — de 6 ani...
— întocmai. Mai serios joc doar 

de doi ani și jumătate. Prima 
competiție internațională în care 
am repurtat o victorie a avut loc 
la Vicna în 1956.

— Vă voi solicita părerea în 
ceea ce privește rezultatele la a- 
propiatele campionate europene.

— Cred că la băieți favoritul 
nr. 1 este Andreadis și, poate, un 
jucător maghiar. Finala pe echipe 
o vor disputa probabil Ungaria și 
Gehoslovacia. La fete, șansele cele 
mai mari le au Angelica Rozeanu 
și Ann Haydon. Pe echipe văd 
cîștigătoare Romînia...

— Credeți că în tenisul de masă 
mondial va continua 
asiatică ?

— Deocamdată da. 
penii nu cunoaștem 
bine jocul japonezilor. Japonezii 
sînt mari tacticieni, posedă o teh
nică remarcabilă și, ceea ce este 
foarte important, joacă mult. Te
nisul de masă este un sport cu 
adevărat popular în Japonia. Unii 
cred că supremația japoneză se 
bazează pe folosirea paletei cu 
burete. Cum explică totuși aceștia 
că jucătoarele japoneze nu folo
sesc buretele și totuși sînt învin
gătoare în confruntările cu euro
penele ? Fără îndoială e vorba de 
baza largă a tenisului de masă 
japonez care scoate la iveală me
reu noi talente.

— Ce ne puteți spune despre 
tenisul de masă romînesc ?

supremația

Noi euro- 
destul de

Un salul din partea lui Ann Haydon 
fi Johny Leach

Salut 
Mult

cu drag pe tinerii romîni. 
succes in sport ți muncă 

Berczik

Aveți o situație 
cu a noastră : un

asemănă- 
număr detoare

vîrfuri despărțite ca valoare prin 
cîteva clase de masa jucătorilor.

★

Intr-un colț al sălii Floreasca 
am găsit-o pe Ann Haydon cufun
dată în lectura unei cărți. Ne-am 
permis s-o deranjăm.

— Am aflat că jucați nu numai 
tenis de masă ci și tenis de cimp. 
Programul de antrenamente este 
delimitat în timp ?

— Da. Tenis de masă joc în 
genera] numai iarna, 
timpului 
de două 
antrenez

în restul 
joc tenis. Dar și iarna, 
ori pe săptămînă, mă 
în sală la tenis.

pronostic pentru europe--Un .
nele de la Budapesta ?

— La fete au șanse trei țări : 
Anglia, Ungaria și Romînia.

— Ați jucat cu* echipa secundă 
a țării noastre. Ce părere aveți ?

— Posedați elemente tinere ta
lentate.

— Ce impresie vi-au produs cam. 
pionatele internaționale ale K.P. 
Romine ?

— Organizarea este bună, ospi
talitatea tradițională nedesmințită. 
Mi-aș permite să fac totuși o ob
servație : mesele și lumina puteau 
fi mai bune.

Intre timp, Johny Leach începu
se să joace cu iugoslavul Hrbud. 
Nu-i mai puteam răpi atenția lui 
Haydon...

EUGEN1U OBREA

care marea majoritate au dat un 
sprijin de neprețuit in organizarea 
întrecerilor. O 
am acordat-o 
Spartachiadei.

- — Ce acțiuni
întreprins în această privință ?

— In primul rînd s.au folosii mif- 
loacele cunoscute de popularizare 
a acțiunii — prin articole în ziarele 
locale, prin stația de radio locală, 
prin publicarea la locuri cit mai 
vizibile a afișelor, de tot felul, prin 
confecționarea de panouri cuprin- 
zlnd datele de desfășurare a con
cursurilor, a etapelor și discipline, 
lor la care pot să concureze tine
rii etc. Unele comisii raionale, ca 
de pildă cele din Huși, Negrești. 
Btrlad și altele au inițiat o emi- 
siune specială săptăminală tachi
nată Spartachiadei la stațiile locale 
de radioamplificare. Cu acest pri- 
le), tn fiecare luni, se analiza fe
lul cum s-au desfășurat concursu
rile In săptămlna precedentă iar 
în partea finală a emisiunii se 
prezintă programul următoarelor 
zile și se face apel la tineri să 
participe in număr cit mai mare.

Pentru o mai bună pregătire a 
tinerilor participanțl la întreceri, 
comisia de organizare a Sparta
chiadei a pus un accent deosebit 
anul acesta pe organizarea de cen
tre de antrenament. Aceste centre 
sînt conduse de organizațiile 
U.T.M. și consiliile colectivelor 

sportive care asigură antrenarea 
tinerilor, iar de pregătirea tehnică 
ocuptndu-se profesori de educație 
fizică.

— Ce rezultate s-au obținut pînă 
acum în antrenarea tinerilor la în
treceri ?

— Cred că în total la această 
dată în regiunea noastră participă 
la întrecerile Spartachiadei peste 
70—80.000 de tineri. Deocamdată nu 
avem o situație la zi. Vă pot spune 
doar că la 5 ianuarie de pildă, 
participau la întreceri circa 52 000 
de. tineri dintre care 12.041 la șah, 
16.090 la săniuțe, 6.835 la schi, 

6.560 la gimnastică, 5.430 la trlntă, 
peste 3.100 la tenis de masă șl 
peste 1.200 la patinaj. Evident de 
la data centralizării acestor date, 
cifrele au crescut cu mult.

Printre organizațiile U. T. M. 
care au obținut rezultate bune tn 
antrenarea tinerilor, la întreceri se 
numără cele din comuna Băcești, 
raionul 
Fabrica 
die nr.
Iloalel 
comunele Mireni șl Bogdănești din 
raionul Btrlad șl multe altele.

Totuși, cu toate rezultatele bune 
obținute cred că se puteau obține 
succese șl mal importante.

— Gare credeți că au fost cau
zele care v-au împiedicat să obți
neți rezultate șl mal bune ?

— Au fost mal multe. Pe scurt 
aș vrea să amintesc doar clteva. 
In primul rlnd cred că U.C.F.S.- 
urile raionale nu au sprijinit tn 
mod temeinic organizarea întrece
rilor Spartachiadei. De fiecare dată

deosebită atenție 
și popularizării

mal importante ați

Negrești (316 partlcipanțl), 
„Țesătura" și Școala me- 

2 din lași, comuna Podul 
din raionul Tg.-Frumos,

motivau slaba lor activitate tn a- 
ceastă direcție prin preocuparea 

pentru organizarea adunărilor de 
alegeri a colectivelor sportive. Con
sider că UCFS-urile trebuiau să 
îmbine aceste două acțiuni care se 
completau cu succes una pe cea
laltă. Apoi, trebuie arătat că tn 
unele locuri — orașul Iași, raio
nul Huși șl alte locuri, comisiile 
respective de organizare a întrece
rilor nu au desfășurat tncă de la 
început o activitate susținută. De 
aceasta e vinovată șl comisia re
gională care nu s-a preocupat să 
controleze în mod temeinic activi
tatea acestor comisii.

Pentru îmbunătățirea 
am luat o serie întreagă 
suri. Sperăm că pînă la 
primei etape — mai sînt
de zile — să obținem rezultate care 
să ne claseze printre regiunile 
fruntașe In antrenarea tinerilor la 
întrecerile celei de a lll-a ediții a 
Spartachiadei de iarnă a tinere
tului.

situației 
de mă- 
sflrșitul 
circa 20

AL. PINTEA

La fabrica „Metaloglobus" din Capitală se desfășoară între
cerile Spartachiadei. Pină în prezent, după cum ni s-a comuni-, 
cat, au fost antrenați la aceste întreceri 179 de tineri.

In fotografie : un aspect de Ia întrecerile de șah.
Foto: N. SCARLET

PE SCURT # PE SCURT

La Rădăuți au continuat jocurile campionatului categoriei B lai 
hochei pe gheață. Cu mare interes a fost urmărită partida 
dintre Progresul Rădăuți și C.F.R.-Cluj. Localnicii au cîștigat 

cu scorul de 4—2 (1—0; 2—1; 1—1).
Iată alte rezultate înregistrate :
Știința Galați—Surianul Sebeș 1 —0; TAROM București—Carbidul 

Tîmăveni 4—3; C.F.R. Cluj—Știința Galați 2—0; Alimentara Tg. 
Mureș—Surianul Sebeș 4—0.

Competiția se va încheia joi seara.

In sala Energia din Capitală s-a desfășurat întîlnirea internațio
nală de șah între selecționata Energia și selecționata șahiștilor 
din Silezia (R.P. Polonă). Victoria a revenit șahiștilor romîni 

cu 11—9. S-a jucat în două tururi la zece mese.
In cursul acestei săptămîni echipa poloneză va susține o întîlnire 

cu selecționata Progresul.

Lipsuri în activitatea
sportiva

Ca șl tn alte domenii de acti
vitate, Clujul a cunoscut după 
eliberarea țării noastre un 
apreciabil progres și tn pri

vința culturii fizice și a sportului. 
S.au făcut primii pași spre îmbră
țișarea de către tineret a unor
discipline puțin practicate cum
sînt: voleiul, handbalul, rugbi, 
oină și altele.

Semnificative stnt tn această 
privință cifrele. Dacă tn anul 1949 
existau tn Cluj doar 10.152 sportivi, 
peste opt ani numărul lor este de 
27.248.

Spuneam că handbalul face 
parte din categoria sporturi, 
lor îmbrățișate de tinerii a- 

cestui oraș după 1944. El a 
cunoscut de altfel un progres mare 
tn primii ani. Acest progres s-a 
caracterizat prin promovarea tn 
prima categorie a unei echipe clu. 
jene. Lipsită de antrenor, de spri. 
jin din partea colectivului, domi
nată de elemente carieriste șl cu 
un suport moral șubred echipa s-a 
destrămat încetul cu tncetul retro- 
gradlnd tn categoria B șl de acolo 
tn campionatul regional.

Aceeași situație șl tn cazul rug. 
blulul.

Șl mai dificilă este situația gim
nasticii. Să ne aducem aminte că 
acum ctțlva ani sportivele clujene 
dominau cu autoritate flecare pro. 
bă Individuală și pe echipe. Sportl. 
ve ca Berta Corobeanu, Mellnda 
Kerekes, Magda Flnta, Olga Mun- 
teanu șl altele din Cluf, alcătuiau 
echipa reprezentativă a țării tn 
proporție de 50 la sută. Acum Insă 
gimnastica clujeană se află tn. 
tr-un anonimat supărător. De ce ?

Pentru că așa cum se tnttmplă 
șl tn cazul altor sporturi, colectl-

Turul ciclist al Egiptului
Etapa a Fll-a a Turului ciclist al Egiptului s-a desfășurat 

duminică între orașele Suez și Port-Said, de-a lungul canalului 
de Suez. La capătul celor 174 km. a trecut linia de sosire 
un pluton de cinci alergători, cronometrat cu timpul de 
3h.41’18”. Cei cinci cicliști sosiți în ordine: Saidjuhin (U.R.S.S.) 
Petrov (U.RSS.), Dobrescu (R.P.R.), Koțev (R.P. Bulgaria), 
Kappel (R.D. Germană) au stabilit un adevărat record în ma
terie de medii orare, parcurgînd distanța cu peste 47 km. pe 
oră. Este cea mai ridicată medie orară obținută în turul Egip
tului și superioară celor înregistrate în multe din marile com
petiții profesioniste. Unul din animatorii acestei etape a fost tînă
rul ciclist romîn Pasile Dobrescu, care s-a alăturat evadării în
treprinse de cicliștii sovietici și bulgari, pînă la sosire ducînd 
de multe ori trena în fruntea micului pluton,

O etapa cu vint și... oboseală
Pe traseul Port Said-Zagazig (159 km.) s-a disputat luni etapa 

a VIII-a a turului ciclist al Egiptului. Cursa a fost influențată de 
vînt, alergătorii resimțindu-se și in urma eforturilor deosebite din 
etapa anterioară. La sprintul fina) de la Zagazig s-au prezentat 
15 concurenți, desprinși de pluton la km. 130. Victoria a revenit 
lui Oldemberg (R. D Germană), care a parcurs 159 km. în 
5b46’28”. Cu același timp au fost cronometrați în ordine SaidLu- 
jin (U.R.S.S.), Olizarenko (U.R.S.S.), Șelaru (R.P.R), Koțev 
(R.P.B ), Tor°k (R.P.U.), Moiceanu și Dobrescu ambii din echipa 
R.P. Romîne. Braharu și Calcișca au sosit cu o întîrziere de 2’31”.

în clasamente nu au survenit modificări importante. Sovieticul 
Olizarenko continuă să poarte tricoul galben, în timp ce primul 
dintre cicliștii romîni, Aurel Șelaru, se află pe locul 10 la 11”11” 
de lider.

Astăzi se desfășoară etapa a IX-a, Zagazig-Shebin El Kom 
(60 km.).

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA ; București, Piața „Sctnteli". Tel. 7.60.10. Tiparul: Combinatul Poligrafia Casa Seîntefl „I. V. Stalln",

vele sportive au ca țintă princl. 
pală... fotbalul. Iar celelalte discl. 
pline sînt lăsate să se dezvolte... 
singure, fără ajutor.

D
upă o perioadă de progres 
vizibil și baschetul se află 
Intr-un accentuat regres. Este 
mal evident acest regres In 

cazul baschetului feminin. După
ce a cucerit doi ani consecutiv tit
lul de campioană republicană echi. 
pa Știința Bolyai abia a „scăpai" 
de retrogradare.

Cărui fapt se datorește acest re
gres ? In primul rînd lipsei de se
riozitate a antrenorului A tex. Șer. 
ban tn ridicarea elementelor tinere 
și talentate. Din cauza slabei sale 
munci cu elementele tinere, dar cu 
perspective frumoase, a menținut 
tn echipă elemente mediocre,
numai pentru simplul motiv 
că aveau experiență. Greșită
orientare. Greșită pentru că 
acest antrenor a uitat, ocuptndu-se 
exclusiv de lotul redus ce-l avea 
tn grijă 
trebuie să 
elementele 
lent.

O situație Identică tn atletismul 
feminin, în ciclism, tn motociclism, 
la haltere șl oină.

că treptat, treptat 
ridice la același nivel 
tinere, care vădesc ta-

Am ft însă nedrepți și lipsiți 
de obiectivitate dacă n-am 
remarca vizibilul progres al 
unor ramuri sportive cum 

sînt: voleiul, scrima, polo pe apă. 
tenisul de cîmp șl cel de masă, 
hocheiul, patinajul șl luptele.

Totuși majoritatea o constituie 
ramurile sportive care se află tn- 
tr-un accentuat regres sau cele tn 
care progresul este minim.

Am arătat tn rîndurlle de mal 
sus unele din cauzele ce duc la o 
astfel de situație. De fapt, nu sînt 
singurele.

O altă cauză a constituie șt 
slaba preocupare a organiza, 
țlilor U.T.M. față de cultură fizică

Duminică au fost reluate Jocu 
rlle campionatului masculin dt 
baschet al R.P.R. La capătul 
unul meci pasionant fruntaș 
clasamentului, C.C.A. a tnvlnt 
cu scorul de 67—64 echipt 
Progresul Mic.

Derbiul etapei programat t» 
provincie a opus formației Dl 
namo Tg.-Mureș pe Dinam« 
Oradea. Dfnamoviștli din Tg.. 
Mureș au cîștlgat cu
87-67 (43—33)

scorul de

la Cluj
șl sport, lipsă care se dovedește 
mai cu seamă tn cadrul întreprin
derilor. Există întreprinderi tn ca-r 
drul cărora nici un tînăr sau foarte 
puțini au participat la întrecerile 
pentru obținerea insignei G,M.A;

Se organizează prea puține con
cursuri școlare de atletism, gim
nastică. handbal șl notație. Spre 
această latură trebuie să se înș 
drepte atenția organelor U.T.M. 
care săptămînal ar putea organiza 
întreceri

Problema antrenorilor, acești e. 
ducători al tinerilor sportivi, pre
zintă două aspecte , diferite. 
Sînt în Cluj, antrenori, adevărați 
pedagogi și educatori dar și 
alții care nu-șl înțeleg menirea.

constltule o 
Cu excepția 

acoperii, in 
s.a mal con- 

sportivă. Fără
Bazele sportive 

altă problemă, 
unul mic bazin 
ultimii ani nu 

struit nici o bază 
drept de tăgadă această vină re. 
vine exclusiv organelor locale. Nu 
numai atît. Există baze sportive 
prost întreținute („Voința", sta
dionul „Victor Babeș" unde s-au 
desființat 2 terenuri de tenis, unul 
de volei șl altul de baschet).

Stnt săli de gimnastică folosite 
In alte scopuri In vreme ce ac. 
tivltatea sportivă se desfășoară... 
pe unde se poate. Concret: sala 
„Progresul" este astăzi depozit de 
medicamente; cea a școlii elemen
tare — dormitor ca și cea a fostei 
școli sanitare, popicărla de la A- 
zilul de bătrtnl este arhivă; alta 
a Uzinelor Electrice — magazie de 
materiale.

Remedierea acestei situații este 
posibilă. Sugerăm comitetului oră
șenesc U.T.M. ca tmpreună cu or
ganele locale să analizeze această 
problemă șl stnlem siguri că alta 
va fl situația, că activitatea spor, 
tlvă clujeană se va apropia de po
sibilitățile, condițiile șl tradițiile 
sale bogate.

MIRCEA MUNTEANU

• Stadionul Dina, 
mo din Moscova, bine 
cunoscut amatorilor 
de sport din multe 
țări ale lumii, va fi 
acoperit tn întregime. 
El se va transforma 
tntr.una din cele mai 
mari construcții spor, 
tive acoperite din lu
me. In sezonul de 
iarnă aici se va luca 
fotbal șl se vor des
fășura competiții de 
atletism, iar vara con. 
concursuri de patinaj.

O deosebită atenție 
merită proiectul Aca
demiei de construcții 
șl arhitectură care 
prevede acoperirea 
stadionului cu un a.

coperlș tn 
cupolă șl 
capacității 
de la 60.000 la 80.000 
de locuri. Autorii pro. 
ectulul intenționează 
să construiască sub 
tribune 30 de terenuri 
de volei, basket și 
tenis.

Un alt plan propus 
de un grup de Ingl. 
nerl șl arhltecțl din 
Moscova prevede un 
tip de acoperire de 
hangar cu un acope. 
rlș de sticlă demonta, 
bll. După acest plan 
capacitatea stadlonu. 
Iul va fl de 115.000 
locuri.

formă de 
mărirea 

tribunelor
• Potrivit unei știr) 

transmise de Agenția 
Associated Press, co. 
mitetul executiv al A. 
soclațiel daneze de 
atletism (D. I. F.) a 
hotărît în cadrul unei 
ședințe care a avut 
loc la 19 Ianuarie la 
Copenhaga să reia le
găturile sportive cu 
Uniunea Sovietică șl 
R.P. Ungară. Această 
hotărtre a fost luată 
cu 128 de voturi con
tra 27.
• Concursul de schi 

desfășurat tn stațiu. 
nea de sporturi de 
Iarnă Kitzbuehel din 
Tirol a fost dominat 
de concurența au
strieci.
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