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întovărășirea agricolă „în
frățirea" din comuna Șofro- 
nia a luat ființă în toamna fi
nului 1952. Chiar din primele 
zile de muncă ne-am dat tot 
interesul de a folosi cît mai 
bine avantajele pe care ni le 
oferă munca în comun. Fieca
re familie s-a înscris în înto
vărășire cu întreaga suprafață 
de pămînt. Efectuarea în co
mun a tuturor lucrărilor a- 
gricole este lucrul de căpete
nie pentru noi. La noi însă 
sînt mulți întovărășiți, care nu 
au atelaje dar în schimb dis
pun de un mare număr de 
brațe de muncă. Alții, care au 
atelaje, nu au suficiente brațe 
de muncă. Pentru aceasta tre
buia organizat ajutorul reci
proc între aceste familii, ast
fel ca lucrările să fie făcute 
la timp și în bune *eondițiuni. 
în acest scop, noi întocmim la 
începutul fiecărui an cîte un 
plan de lucru. în planul a- 
cesta sînt prevăzute toate lu
crările care trebuie executate 
de fiecare membru al întovă
rășirii, ținîndu-se seama de 
prafața de pămînt pe care 
adus-o el în întovărășire, 
această ocazie stabilim și 
tarif de plată pe categorii 
lucrări.

Atît planul de lucru cit ți 
tariful de plată sînt aproba
te de adunarea generală a în
tovărășirii. Planul de lucru ți 
tariful de plată al întovărășirii 
are ca scop de a remunera pe 
acei întovărățiți care au execu
tat o cantitate mai mare 
muncă față de suprafața 
pămînt cu care au venit 
întovărășire. Evidența 
lucrări se ține în cadrul

Muncitoarele 
fruntașe Silvia 
Verdeș și Co- 
rina Popa su
praveghind ma
șinile de trico
tat ciorapi, de 
curînd instalate 
la Fabrica de 
confecții „Gh. 
Gheorghiu-Dej“ 
din Capitală.
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Oamenii muncii
propun

candidati!
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găzii și se calculează de către 
secretarul — casier al întovă
rășirii.

Pentru intovărășiții din sat 
de la noi, toate acestea au a- 
vut o mare însemnătate. A 
crescut simțitor interesul fie
cărui membru al întovărășirii 
în obținerea unor producții din 
ce în ce mai mari. Am reușit 
totodată să înființăm și 
muri noi de producție,
cultivăm mari suprafețe cu 
culturi tehnice, mult căutate de

ra
să

MESA JULI
vicepreședintelui Indiei
SARVAPALLI RADHAKRISHNAN

F. Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

In Capitala
★ La Bucu

rești în sala de 
festivități a uzi
nelor „Grigore 
Preoteasa“ s-au 
adunat peste 650 
de alegători, 
muncitori din în
treprindere 
cetățeni 
străzile 
compun 
seri pția 
rală orășenească 
nr. 284. Ei au 
propus candidat 
al F.D.P. în cir
cumscripția lor 
pe strungarul
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unele întreprinderi industriale 
din orașul Arad. Toate acestea 
ne-au creat avantaje economice 
superioare față de sectorul in
dividual. Buna organizare a 
muncii ne-a dat posibilitatea 
să obținem în fiecare an 
te bune.

Din contractarea
1.860.325 kg. sfeclă de 
și a celor 25.800 kg. griu am 
încasat peste 500.000 lei iar 
din valorificarea legumelor, a 
pepenilor și a altor cantități 
de produse am mai obținut 
încă 255.000 lei. însemnate can
tități de produse au revenit și 
membrilor întovărășiți, calcu
late după suprafața de pămînt 
și după numărul — zilelor 
muncă. Din activitatea de pînă 
acum noi am învățat însă și 
un lucru deosebit de prețios: 
să dăm o atenție deosebită dez
voltării fondului de bază.

Pînă acum avem în proprie
tate obștească numai 4 semă
nători, 157 saci, un aparat de 
radio și eîteva mii de lei. A- 
cestea nu sînt însă suficiente 
pentru continua dezvoltare a 
întovărășirii, pentru realizarea 
planurilor noastre de viitor.

Intovărășiții au hotărît să a- 
locăim pentru fondul de bază 
cantități mai mari de produse 
și bani, să începem încă din 
acest an construcția unei ma
gazii de cereale, să cumpărăm 
un număr mai mare de mașini 
și unelte agricole care ne sînt 
de mare trebuință.

recol-

celor 
zahăr

SIMION VOLINT1R 
președintele întovărășirii 
agricole „înfrățirea“ din 

comuna Șofron.ia, raionul 
Arad
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a Republicii India,Cu prilejul sărbătorii naționale
Ziua Republicii, vicepreședintele Republicii india, 

Sarvapaili Radhakrishnan, a adresat următorul 
mesaj poporului romîn :

Sînt fericit să trimit acest mesaj poporului ro
mîn. îmi aduc aminte cu recunoștință de entuzias
mul, prietenia și de primirea călduroasă ce mi s-a 
făcut cînd am vizitat Romînia pe la mijlocul lui 
1956. îmi pare foarte rău că președintele de atunci 
s-a stins din viață- Aveți acum un președinte nou 
și-i exprim din partea poporului din țara mea cor
dialele mele felicitări pentru alegerea Iui și cele 
mai bune urări pentru îndeplinirea cu succes a în
sărcinării sale. Noi ne-am dobîndit independența în 
1947. De atunci ne-am folosit de libertatea noastră

Premiera piesei
„BĂDĂRĂNII“

la Teatrul Național
Caragiale“ a prezentat 
de Operă și Balet pre-
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Teatrul Național „I. L. 
luni seara în sala Teatrului 
miera piesei „Bădăranii“ de Carlo Goldoni.

Din distribuție au făcut parte: Gr. Vasiliu-Bir- 
lic, G. Calboreanu, artiști ai 
poporului, Tanți Cocea, NikyAta- 
nasiu, Al. Giugaru, Eugenia Po
povici, Silvia Dumitrescu-Timică, 
Marcel Anghelescu, Radu Beli- 
'an, artiști emeriți și alții.

Direcția de scenă este semnată 
de Sică Alexandrescu, maestru 
emerit al artei. Decorurile de W. 
Sigîried, maestru 
tei, iar costumele 
nescu.

La spectacol au 
șii: Gheorghe 
Chivu Stoica, Gheorghe Apostol, 
Alexandru Drăghici, Atanase Jo
ja, membri ai C.C. al P. M. R-. 
conducători ai instituțiilor cen
trale, oameni de artă și cultură, 
un numeros public.

Spectacolul s-a bucurat de suc-

politică pentru a instaura o ordine socială echita
bilă. Sperăm și dorim ca poporul din țara noastră să 
aibă posibilitatea de a se dezvolta ca unitate de 
sine stătătoare pentru a avea cele necesare hranei 
sale fizice și spirituale. Aceasta este și țelul guver
nului și a poporului romîn. Nu putem atinge acest 
scop dacă nu va fi pace în lume. Cele două țări ale 
noastre sînt dornice de a face tot ce le stă în pu
tință pentru a consolida pacea și a înfăptui progre
sul social. Acum, cînd există arme atît de ucigătoare 
și distructive nu putem 
conflict, căci un conflict 
rilor nucleare ar însemna 
și a civililor.

Obstacolele care stau
rezidă în mințile și inimile oamenilor, ele sînt mîn- 
dria, ambiția, dorința de a domina etc. Acestea tre
buie învinse pentru ca pacea să fie realizată. Sper 
că vom reuși să învingem ce este rău în firea ome
nească, cele două popoare ale noastre colaborînd și 
adueîndu-și contribuția Ia realizarea unei păci trai
nice.

Adevăratele țeluri ale democrației sînt formulate 
succint într-un verset sanscrit foarte cunoscut-

Fie ca toată lumea să poată trece peste cotiturile 
grele ale vieții; ca toată lumea să poată vedea chi
pul fericirii; ca toți să poată deveni înțelepți; ca 
toți să se poată bucura pretutindeni. Vă mulțumesc.

să nu căutăm a evita orice 
în actuala cursă a înarma- 
nimicirea celor de pe front

în calea instaurării păcii

emerit al ar
de Cella Voi-

asistat tovară-
Gheorghiu-Dej,
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La depozitul de cărți aî Bib.io. 
tecii Centrale de s at «aî al 
catuiește catalogul topografic, 
in fotografie: tovarășii Anto- 
niu Mihai și Maras Eufrosina 
lucrînd Ia întocmirea cata'.ca 
ge’.cr.
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Ion Lupu de la uzinele „Grigo- 
re Preoteasa“. Mulți dintre cei 
care au luat cuvîntul au arătat, 
susținînd candidatura, că Ion 
Lupu este un bun gospodar în 
fabrică și în cartierul unde lo
cuiește. Participanții la adunarea 
de la Atelierele auto P.T.T. din 
raionul Grivița Roșie au propus 
drept candidat al F.D.P. în cir
cumscripția electorală orășenească 
nr. 376 pe dramaturgul Aurel 
Baranga, iar la adunarea cetă
țenească care a avut loc la Biblio
teca nr. 19 din raionul 23 August, 
alegătorii din circumscripția elec 
torală raională nr. 211, au pro
pus drept candidat al F.D.P. pe 
Dumitru Cotruț, forjor la uzinele 
„23 August“. Participanții la adu
nare au susținut cu căldură pro
punerea arătînd sprijinul dat de 
candidatul propus la înfăptuirea în 
circumscripție a unei serii de rea
lizări gospodărești, printre care 
pavarea și introducerea rețelei de 
apă pe străzile Lazăr Florea și 
Nicolae Alexandru etc.

In ultimele zile în circumscrip
țiile electorale orășenești și raio
nale din Capitală au mai fost 
propuși candidați ai F.D.P. Culea 
Dincă, muncitor la uzinele „23 
August“ Maria Surugiu, învăță
toare, Gustav Vincler, inginer 
constructor. Traian Baba, secretar 
al Comitetului raional P.M.R., 
„Gh. Gheorghiu-Dej“ și alții.

iova, au propus drept candidat al 
F.D.P. în circumscripția electorală 
regională nr. 73 Segarcea, pe ță
ranul întovărășit Hristea M. Con
stantin din comuna Drănic, care 
a contribuit la o serie de reali
zări înfăptuite în ultimul an în 
comună, printre care construirea 
căminului cultural, repararea dru
murilor și podețelor etc. Tot în 
regiunea Craiova au mai fost 
propuși drept candidați ai F.D.P- 
minerul fruntaș Ion Dungă de la 
mina „Cătălinu“, decorat cu Ordi
nul Muncii. Gheorghe Oprea, di
rector adjunct al uzinelor de ma
șini si unelte agricole „7 Noiem
brie“ Craiova.

In regiunea lăți

In regiunea Craiova
★ Țăranii muncitori din Drănic, 

Foișor și Padea, regiunea Cra-

★
Iași 
candidați F.D.P. Vasile Stănescu, 
președintele sfatului popular oră
șenesc Bîrlad, Nicolae Popa, me
canic la depoul C.F.R. Iași, scrii
torul Dumitru Ignea, Elena Mi- 
hăiiescu, muncitoare fruntașă la 
fabrica „Țesătura“ din Iași, prof. 
univ. Constantin Pîntea, Constan
tin Costea, prim secretar al Co
mitetului raional Negrești al 
P.M.R., dr. Ion Manta, Popovici 
Adrian, președintele gospodăriei 
colective din comuna Sipote și 
alții. Pînă la data de 27 ianua
rie, în regiunea Iași au fost pro
puși 6-552 de candidați ai F.D.P.

In ultimile zile, în regiunea 
au mai fost propuși drept

Calificarea normatorllor
la nivelul tehnicii noi!

Am 
„Gh. 
viște într-un moment cît se poate 
de potrivit. In sala unde deobicei 
se țin consfătuirile de producție, 
se adunaseră muncitori, tehnicieni 
și ingineri. Se analiza felul cum 
a fost experimentat și aplicat sis
temul îmbunătățit de salarizare și 
normare a muncii.

Normarea tehnică în producția 
socialistă constituie un element 
deosebit de important. Este știut 
că în buna organizare a muncii, în 
creșterea continuă a producției și 
a productivității muncii, joacă un 
rol de seamă sistemul de normare. 
Cu ajutorul său se poate stabili 
măsura în care fiecare muncitor 
participă la munca colectivă și 
totodată retribuirea muncii lui.

Au trecut șapte luni de cînd în 
această uzină producătoare de uti
laj petrolifer s-a început experi
mentarea sistemului îmbunătățit de 
salarizare și normare. Aceasta a 
necesitat o amplă muncă de răs
pundere. Membrii comitetului 
U.T.M. și membrii birourilor de 
secții, în componența cărora sînt 
mulți ingineri, tehnicieni și mun-

sosit la uzina metalurgică 
Gheorghiu-Dej“ din Tîrgo-

citori fruntași în producție, au 
discutat, în adunările generale 
deschise, modul cum au fost re
zolvate propunerile făcute de ti
neri cu prilejul aplicării sistemului 
de salarizare îmbunătățit. Confe
rințele și demonstrațiile practice la 
locurile de muncă, consultațiile ți
nute la cabinetul tehnic de comi
sia centrală pe uzină care se ocu
pă de aplicarea acestei hotărîri au 
făcut ca greutățile ivite pe parcurs 
să fie înlăturate.

De bună seamă că pentru a tre
ce Ia aplicarea normelor cu moti
vare tehnică se punea foarte acut 
problema pregătirii normatorilor. 
Se cerea deci ca ei să fie școla
rizați, să aibă o calificare supe
rioară în ramura meseriei respec
tive. Acest lucru era necesar mai 
ales dacă ținem seamă că condu
cerea uzinei avea experiența ne
gativă a normării din anii trecuți 
care a condus la calcularea pro
ducției pe baza unor date nereale, 
determinînd un dezechilibru între 
îndeplinirea normelor, productivi
tatea muncii și cîștigul mediu al 
muncitorilor. Așa se face că în sec
țiile montaj, sculerie centrală și 
mecanio șef, unde normele erau 
umflate și necorespunzătoare lu
crărilor efectuate se ajunsese la 
depășiri de 200 și chiar 300 la 
sută și deci la cîștiguri nejuste care 
întreceau cu mult productivitatea 
muncii, care din păcate se menți
nea scăzută față de condițiile în 
care lucrau muncitorii și utilajul 
cu care erau dotați.

Printre normatorii care au fosf 
aleși să se ocupe de aoeastă im
portantă lucrare se aflau și tinerii 
Ion Grigorescu, Ion Stănescu, Con
stantin Neață, Iordache Panaet 
care pe lîngă faptul că sînt absol
venți ai școlilor medii tehnice și 
profesionale, calificați în meseria 
de strungar și ajutori mecanici, au 
urmat și școala de normatori și 
au o practică de la 4—7 ani în 
domeniul muncii de normare. Este 
de remarcat faptul că pentru per
fecționarea continuă a normatori- 
lor colectivul serviciului organiza
rea muncii, condus de inginerul 
Davidescu, ține periodic lecții 
practice cu toți normatorii 
uzină clarificînd cele mai grele 
probleme ridicate de muncitori la 
iocul de producție. Cu acest pri
lej normatorii fao serviciului orga
nizarea muncii propuneri menite să 
descopere și să pună în valoare 
rezervele interne, măsuri privind 
mecanizarea unor procese de fa
bricație în scopul ușurării muncii 
fizice. Pînă acum au fost montate 
și date în folosință, în urma pro
punerilor făcute, macarale pentru 
ridicarea greutăților de Ia 200 la 
1000 kg., poduri rulante, o hală 
pentru debitarea materialelor și 
sînt în curs de instalare alte mij-

N. PUIU 
corespondentul „Scînteii ti-, 

neretului" pentru regiunea
Ploești
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Tinerele studente Mazilescu Rodica și Luculescu Ivonne din anul 
III al Facultății de biologie, se pregătesc temeinic pentru exame
nul de pedologie.

Foto: S. NORU

Cum î(i vei așterne 
așa vei dormi!

Așa cum sînt instruiri de către Comitetul orășenesc 
U. T. M. -Cluj, așa muncesc și propagandiștii 

cu tinerii cursanji

Situația liniilor ferate 
din regiunile 
unde a căzut 

zăpadă abundentă
Pe baza experienței dobîndită 

în anii trecuți, conducerea De
partamentului Căilor Ferate din 
Min sterul Transporturilor și Te
lecomunicațiilor a luat măsuri din 
timp pentru prevenirea înzăoezi- 
rilor. De-a lungul liniilor expuse 
înzăpezirii au fost montate încă 
din toamnă panouri — parază- 
pezi. Circa 30 la sută din lungi
mea liniilor expuse este apărată 
de perdele naturale de protecție, 
plantate în anii din urmă.

De asemenea, au fost revizuite 
și reparate,toate plugurile de ză- 

i au 
de

Din partea Comitetului Executiv 
al Sfatului popular al Capitalei

In 
padă 
p;na 
eventuale neajunsuri produse prin 
topirea bruscă a zăpezii, se aduce 
la cunoștință locuitorilor din o- 
rașul București, că toți locatarii 
sau deținătorii de imobile și te
renuri virane sub orice formă, 
sînt obligați să curețe zilnic ză
pada și gheața de pe trotuarul, 
rigola și jumătatea carosabilă a 
străzii, din dreptul imobilului 
unde locuiesc.

Depozitarea zăpezii și gheții 
ridicate de pe trotuare, rigole și 
partea carosabilă, trebuie să se 
facă astfel îneît 
circulația.

urma marii cantități de ză- 
căzută, pentru a preîntîm- 
greutăți în circulație și

dl

să nu împiedice

Depozitarea zăpezii pe străzile 
a căror lățime este sub 14 m., se 
va face numai pe partea imobi
lelor cu numere fără soț.

Se interzice scoaterea zăpezii 
din curți pe stradă.

Locatarii sînt obligați să cu
rețe zăpada și gheața de pe aco
perișul imobilelor cu fațada la 
stradă, să presare cenușe, rume
guș sau nisip, în caz de polei, pe 
trotuarul din dreptul imobilului 
și să degajeze zăpada de pe reci- 
pienți (guri de scurgere), asigu- 
rînd scurgerea apelor la canal.

Dispozițiile de mai sus sînt o- 
bligatorii și pentru toate institu
țiile, întreprinderile de orice fel 
și organizațiile obștești.

De la Sfatul popular 
al Capitalei

Este un lucru știut că succesul 
învățămîntuluî politic îl asigură 
în ultimă instanță propagandiștii. 
De pregătirea și priceperea lor 
depinde calitatea lecțiilor și a 
seminariilor; inițiativele propa
gandiștilor pot determina carac
terul interesant ori anost al 
activității cercurilor politice. Gri
ja față de propagandiști trebuie 
manifestată nu numai la recruta
rea lor, ci în permanență, ajutîn- 
du-i să se pregătească temeinic, in- 
formîndu-i la timp eu problemele 
actuale ale politicii partidului, cu 
problemele politice internaționale, 
cu aspectele noi ale vieții de or
ganizație. Aceste adevăruri sînt 
bine cunoscute. Revin asupra lor 
însă, în legătură cu Comitetul 
orășenesc U.T.M. Cluj.

Ultimul seminar de instruire a 
propagandiștilor din școlile medii 
și profesionale (lăsînd la o parte 
faptul că s-a prezentat jumătate 
din numărul lor) a dovedit dez
interesul comitetului orășenesc 
pentru pregătirea acestora.

In primul rînd, în fața pro
pagandiștilor s-au expus — nici 
mai mult, nici maj puțin, decît 
trei lecții deodată! Una dintre 
lecții nu-i interesa pe propagan
diștii din școlile medii, alta nu 
intra in programul cercurilor po. 
litice din școlile profesionale. 
Toate lecțiile au fost expuse de 
tov. Bot Nicolae — asistent uni
versitar — dintr-o „răsuflare“. Și 
pentru că totuși nu era deloc 
ușor să pregătești și mei ales 
să expui trei lecjii Ia un loc, ex
punerea ultimei lecții „Despre e- 
ducarea tineretului în spiritul 
patriotismului socialist“ a fost 
rezumată la eîteva fraze care cu
prindeau de fapt niște indicații

cu privire la sursele de documen. 
tare. Programul seminarului a 
mai cuprins și o expunere cu pri- 
vire la hotărîrile plenarej a 
IIl-a a C.C. al U.T.M. Expunerea 
făcută lapidar în 15 minute a 
fost departe de a răspunde ne
cesității cel puțin de informare 
a propagandiștilor. Cu aceasta 
s-a terminat seminarul.

Ce foloase poate aduce un ase. 
menea seminar muncii propapan. 
di ști lor?

Cei mai mulți dintre propa
gandiștii școlilor clujene sînt pro
fesori, dintre care unii chiar cu 
tîmplele cărunte. Au primit să 
fie propagandiști socotind că în 
felul acesta ajută organizațiile 
ll.T.M. din școli. Vin cu plă
cere atunci cînd sînt chemați de 
comitetul orășenesc, dar așteaptă 
din partea acestuia să le ofere 
îndrumări calificate, care să le 
fie cu adevărat folositoare. In 
locul unei asemenea îndrumări, 
propagandiștii sînt jnstruiți spo
radic in seminarii neinteresante, 
neinstructive. Aceasta dovedește 
superficialitatea și lipsa de in
teres a comitetului orășenesc 
pentru îndrumarea propagandiști
lor, deci și a ridicării nivelu
lui ideologic al elevilor din șco
lile medii și profesionale. Din 
acest punct de vedere nu este 
de mirare că acei propagandiști 
care au venit la primele semina
rii au absentat după aceea.

Printre propagandiști sint și 
studențî care-și rezumă activita-

padă simple și cu aburi și 
fost amplasate în punctele 
reședință.

Zăpada bogată care a căzut 
ultima vreme a necesitat ca 
unele linii .expuse înzăpeziră..., 
din Dobrogea, Bărăgan ș; sudul 
Moldovei, să se circule cu toiwi 
redus la trenurile de marfă și să 
se folosească dubla tracțiune la 
cele de călători.

Pentru prevenirea înzăpezirii! și 
menținerea circulației pe aceste 
linii, au început să patruleze în- 
cepînd de luni pluguri de zăpa
dă simple.

Urmărirea stării liniilor ca și 
a circulației trenurilor se face ni 
operativitate prin comanda nen 
tele unice exterioare și pr n nr 
ganeie de specialitate din cadrul 
Departamentului Căilor Ferate.

Citiți azi :

/
(In pag. 4-a)

„Scintela
tinerelului“

M. VIDRAȘCU

în 
pe 

Of,

SPORT

La Sfatul popular al Capitalei 
a avut loc luni o ședință în ca
drul căre.a au fost discutate mă. 
suri în vederea curățirii imediate 
a zăpezii căzute pe străzi în 
cursul zilei de 27 ianuarie, pre
cum și a bunei aprovizionări a 
orașului București.

In cadrul ședinței s-a arătat 
că sfatul popular folosind toate 
mijloacele mecanizate pe care le 
are la dispoziție a reușit să în
lăture operat,v cantitățile mari de 
zăpadă de pe arterele de circu
lație principale precum și de pe 
drumurile de acces spre depozite, 
s.lozuri și unități comerciale de 
desfacere. In urma acestor mă
suri circulația pe liniile de tram
vaie, de troleibuse precum și a 
majorității celor de autobuse s-a 
făcut continuu. Pe șoselele națio-

nale de acces în Capitală au fost 
asigurate m.jloace pentru preve
nirea înzăpezirii.

Au fost asigurate în același timp 
stocuri de rezervă de făină în 
fabricile de pîine și paste făi
noase. precum și de alimente în 
unitățile comerciale de stat, în 
spitale, cămine, cantine și crese.

S-a asigurat de asemenea buna 
aprovizionare cu apă și com
bustibil.

In vederea continuării acțiun'i 
de curățire a străzilor de zăpadă, 
sfatul popular a organ.zat echi
pe speciale care vor lucr? la 
transportul zăpezii și a asigurat 
mijloacele necesare transportului 
de alimente și combustibil etc. 
astfel îneît circulația și ap'ovi. 
zionarea orașului să se desfășo». 
re normal.

Datorită unui ciclon care s-a 
format în Asia Mică, vremea s-a 
înrăutățit în cursul nopții de 26 
spre 27 ianuarie, în cîmpia Du
nării și în general în parte-a de 
sud-est a R.P. Romîne. A început 
să ningă abundent în Bărăgan, 
Dobrogea și sudul Moldovei. In 
mai puțin de 18 ore s-a depus 
un strat de zăpadă care a atins

în tara
cea mai mare înălțime în Dobro
gea unde măsoară pînă la 62 cm. 
Luni la ora 8 stratul de zăpadă 
măsura la Oltenița 49 cm. iar in 
București la ora 16 atinsese 6) 
cm. In cursul zilei de luni în 
Bărăgan și Dobrogea a nins vis
colit, vîntul f.ind puternic (pînă la 
8o km. pe oră).

(Agerpres)

O lecție de istorie
157 de tineri din orașul Sucea

va au făcut mai zilele trecute o 
călătorie la București. Scopul că
lătoriei ? Audierea unei lecții de 
istorie. Profesor : moș Bîgu — 
așa cum îi spunem astăzi tovară
șului V. Bîgu 
galitate. Sala 
plexul C.F.R. 
dar o lecție.

...Sirena lui 
de ceferiști, | 
Soldați care 
muncitori.

Pășim de eîteva minute pe locu
rile unde odinioară greviștii sfidau 
gloanțele polijiei.

— comunist din ile- 
de cursuri : Coin- 
„Grivița Roșie“. Așa 
O lecție de istorie, 

i Boaită, greva miilor 
plutoanele înarmate, 
refuză să tragă în

...Monumentul din piatră ridicat 
în amintirea tovarășilor uciși. 
Bustul lui Vasile Boaită.

Intrăm în ateliere. E zi de re
paus. Mașinile tac. Cîte nu s-au 
schimbat aici de atunci. Secții noi, 
bine utilate cu mașini de mare ca
pacitate.

Ca niște adevărate gazde tinerii 
ceferiști și-au poftii oaspeții la 
masă. Seara, s-au întîlnit din nou, 
de data aceasta la 
nea organizată în 
C.F.R. Așa s-au cunoscut 
bine, nu schimbat păreri 
munca organizațiilor U.T.M 
legat strînse prietenii.

reuniți- 
palatul 
și niai 
despre

*i au
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Co si o ©eritate
sau ciììii calcul?

ni 
că 

Sînt 
oco- 
cu- 

nepo-

Multora dintre noi, tinerii, 
se întîmplă să fim acuzați 
nu sîntem „bine crescuți“, 
persoane care fără să mai 
lească iți aruncă în față 
noscuta expresie: „Ești 
liticos“. b

Și mie mi s-a întîmplat să 
adresez altora astfel de expre
sii. Trebuie să recunosc însă că 
de mai multe ori am avut ocazia 
să mi se facă mie astfel de 
„complimente“. Uneori îmi erau 
adresate pe bună dreptate și a- 
tunci cînd observam aceasta, 
recunoșteam fără prea multă 
vorbă, însă nu întotdeauna ast
fel de epitete își aveau justifi
carea.

La unele tovarășe astfel de ex
presii se bucură de o mare cir
culație. Mai mult decît atît: și-au 
format un fel de a vorbi din care 
nu lipsesc expresii ca: „vai ce ne
politicos ești!“ „nu știi să te porți 
cu fetele“ etc.

Adevărul este că unii dintre noi, 
băieții, nu prea sîntem politicoși 
(mă refer ia regulile elementare 
de politețe).., întreb însă totuși: 
politețea trebuie să fie un „mono
pol“ al băieților (respectiv ăl băr
baților)? Nu li se cere acest lu
cru și fetelor?...

In discuțiile pe care le-am a- 
vut cu diverse persoane — mai 
ales cu colegi și colege — am a- 
juns la concluzia că uneori, poli
tețea este o chestiune de gust, 
este înțeleasă de fiecare în felul 
său propriu. Spunind aceasta nu 
mă refer la gesturi elementare de 
politețe care nu au nici decum 
un caracter subiectiv, cum ar fi 
de pildă, să cedezi locul unui bă- 
trîn atunci cînd te găsești in

tramvai, să nu bruschezi lumea 
pe stradă sau la ieșirea din sălile 
de spectacol etc.

Eu nu scriu cu scopul de a ară
ta ce Înseamnă să fii politicos, 
ci tocmai pentru că doresc să am 
o imagine mai clară, să înțeleg 
mai bine iegătura dintre politețe 
și demnitate. Așa cum înțeleg eu 
pină acum noțiunea de politețe, 
pot afirma că există puțini oa
meni care pot fi numiți politicoși. 
Există unii care nu au nici cele 
mai elementare noțiuni de poli
tețe, iar alții care practică o poli
tețe excesivă din calcule mes
chine.

La reuniunile noastre studen
țești am ocazia să văd lucruri 
care îmi dau de gindit. Așa s-a 
întîmplat într-o simbătă seara. 
Muzica începuse să cînte. Unii« 
studenți dansau, alții, in grupuri 
mici discutau, in unul din gru
purile care nu dansa in acel mo
ment, mă aflam și eu. O colegă 
care se găsea lingă mine imj făcu 
semn să privesc în dreapta: „Vezi 
ce politicos este tînărul aceia ?“ 
Tînărul pe cate mi-1 dădea 
exemplu era Mihai, o veche 
noștință. în acel moment el 
despărțea de partenera sa 
dans sărutîndu-i mina. Acest 
o „impresionase“ pe colega 
și ea s-a grăbit să acorde
bățului o apreciere profund favo. 
rabilă.

Dacă nu l-aș fi cunoscut pe 
acest tînăr poate că și eu i-aș 
fi dat dreptate. Dar eu il știam. 
Știam că aceasta este 
cialitatea“ 
acela pe

ca 
cu- 

se 
de 

gest 
mea 
băr-

colega mea. Și dacă, apa
rent manierele lui sînt fără cu
sur, acesta este rezultatul unui 
studiu pentru că el uzează de ele 
ca să-și ascundă adevărata față.

Eu sînt convins că oricit de 
cizelate ți-ar fi purtările nu te 
poți numi cu adevărat politicos 
dacă nu respecți omul, dacă nu 
ești sincer cu el. Politețea trebuie 
să fie cred expresia fidelă a sen
timentelor pe care le porți omu
lui respectiv, și nu o circumstan
ță, nu un mod de a fi, dictat de 
calcul. Din propria-mi experiență 
am mai ajuns și la următoarea 
concluzie: se poate întîmpla 
uneori ca, purtindu-te trumos cu 
o persoană de sex opus, aceasta 
să înțeleagă pur și simplu că-i 
faci curte. In acest caz, dacă 
intîmplarea face să nu observi ce 
se petrece, poți ajunge la compli
cații serioase pe care nu întot
deauna ie dorești.

Aș fi bucuros să cunosc 
văd oamenii cu mai multă 
periență aceste lucruri.

T. HUIDU
student la Facultatea 

de matematici și fizică 
Univ. „C. I. Parhon“- 

București

„TORTA PRIETENIEI“
Intre 5—9 februarie au loc la , mim I, reprezentînd templul lui 
„, i- o.Castor șj Pq.Hux, simbol al prie

tenei.
Duminică dimineața, în țața 

Sfatului popular al Capitalei a 
avut loc festivitatea aprindem 
torței prieteniei pe care grupul 
folcloric al; Ansamblului Sfatului 
popular al Capitalei o va duce 
la Agr.gento. Aprinzînd torța 
prieteniei, tov. ing. Antori Vlă- 
doiu, președintele Sfatului popu
lar al Capitalei, a urat solilor 
dansului și cîntecului rominesc 
succes deplin la concurs.

(Agerpres)

Agrigento, în Sicilia, tradiționa
lele festivități cunoscute sub nu
mele de „Sărbătoarea migdalului 
înflorit“. In cadrul acestor fes
tivități se va desfășură cel de-al 
V-lea concurs internaț.onai de 
folclor la care va participa și un 
grup folcloric ai Ansamblului de 
cîntece și dansuri al Sfatului 
popular al Capitalei.

Cel mai reușit grup folcloric 
din punct de vedere ai frumu
seții și Vatietăț'.i costumelor, al 
calității dansurilor și armoniei 
cîntecelor va; fi distins cu pre-

Schimb de expoziții
In întîmpinea celui de-al IV-lea 

Congres al Sindicatelor din R.P. 
Romînă, Casa de cultură a sin
dicatelor din București a inițiat 
un schimb de expoziții de artă 
plastică la care participă artiștii 
amatori din cercurile de artă 
plastică ale Cesei de cultură a 
sindicatelor din Capitală, Casei 
de cultură a Combinatului meta
lurgic Reșița, Combinatului side
rurgic „Gh. Gheorghiu-Dej‘‘ din 
Hunedoara, Clubului minier din 
Lupeni și întreprinderilor 
dene.

ale artiștilor amatori
Acest schimb se desfășoară în 

5 etape, între 26 ianuarie și 15 
mai.

Duminică 26 ianuarie, în ca
drul primei etape a schimbului 
(26 ianuarie—9 februarie), a avut 
loc deschiderea de expoziții de 
artă plastică în orașele Bucu
rești, Lupeni, Hunedoara, Reșița 
și Arad.

La Casa de cultură a sindica
telor din Capitală s-a deschis ex
poziția de artă plastică a artiș
tilor amatori ai Clubului minier 
din Lupeni.

cum

Funeraliile academicianuluiRADU CERNATESCU
Duminică au avut loc la Iași 

funeraliile academicianului Radu 
Cernătescu, președintele Filialei 
Iași a Academiei R.P. Romîne, 
directorul Institutului de chimie 
,,Petru Poni“.

Sute de cetățeni ai lașului, oa
meni de știință, artă și culiură, 
cadre didactice ale institutelor de 
învățămînt superior din acest 
vechi centru universitar, activiști 
de partid și de stat, studenți, mi
litari, muncitori, funcționari, elevi 
au trecut prin fața catafalcului 
așezat în aula „Mihail Eminescu“ 
a universității ieșene, aducînd un 
ultim omagiu celui dispărut. La 
catafalc fac de gardă militari ai 
Forțelor noastre Armate; de ase. 
menea se schimbă rînd pe rînd 
gărzile formate din academicieni, 
membri corespondenți ai Acade
miei R.P. Romîne, profesori și 
studenți, cercetători științifici.

La ora 12 a avut loc mitingul 
de doliu. Acad. C. D. Nenițescu, 
în numele Prezidiului Academiei 
R.P. Romîne și al secției de știin
țe chimice a Academiei R.P. Ro
mîne, luînd cuvîntul a spus prin
tre altele : „Moartea, aCademicia. 
nului Radu Cernătescu a îndure
rat profund nu numai pe oame
nii de știință, dar și pe toți oa
menii muncii care au iubit și sti
mat pe savantul patriot Radu 
Cernătescu. Radu Cernătescu a 
fost un om de știință remarca
bil ; opera lui va sta cu cinste 
alături de a celorlalți chimiști de 
vază din țara noastră : Poni, Is- 
treti, Bogdan, Spacu. Regretatul

dr. 
din 
s-a 
so-

dispărut a creat la lași o puter
nică școală de chimie, prețuită în 
țară și străinătate. Amintirea lui 
va rămîne veșnică în inimile 
noastre1'

In cuvîntul său, acad. prof. 
Vasile Mîrza a arătat că încă 
tinerețe tov. Radu Cernătescu 
ridicat contra nedreptăților
ciale ale vechiului regim. Insu- 
șindu-și ideile răspîndite în toa
tă lumea de Marele Octombrie, 
el a devenit un convins și cald 
propagandist al acestor idei în 
rîndurile intelectualității ieșene, 

colaborator activ al Partidu- 
Comunist din Romînia/'încă 
la crearea acestuia și unui 
numeroșii soldați ai partidu- 
Acad. Cernătescu a rămas 

pînă la

un 
lui 
de 
din 
lui. 
credincios partidului 
moartea sa. Numele său este le
gat de toate acțiunile pe care 
partidul le-a dus printre intelec
tuali.

El a știut să pună în aplicare 
principiile marxist-leniniste ale 
legăturii dintre știință și practi
că, îndrumînd în acest spirit și 
Institutul de chimie „Petru Poni“ 
al filialei Iași a Academiei R. P. 
Romine, care în Moldova a de
venit un element prețios de în
drumare și ajutorare științifi
că a unităților economice create 
de regimul nostru democrat 
popular.

Au mai vorbit prof. C. Ionescu. 
Bujor în numele Ministerului In- 
vățămîntului și Culturii, Emil 
Mazilu, prim-secretar al Comite
tului orășenesc Iași al P.M.R.,

INFOR

„spe
lai. Mihai nu este 

care și-l închipuia

Cum îți vei așterne
așa vei dormi!

(Urmare din pag. l-a) 

tea In a aplica în cercurile pe care 
le conduc tot ce „învață“ în se- 
minariile organizate de comite
tul orășenesc. Adică, țin cîte 
2—3 lecții deodată, așa cum S-a 
întîmplat la Școala medie nr. 6, 
nu urmăresc ca elevii-cursanți 
să-și noteze ce învață, să consul
te materialul bibliografic indicat.

Unora dintre propagandiști le 
place munca pe care 
chemați să o facă și ar 
să desfășoare în cercuri o 
vitate tot mai atrăgătoare, 
cer să se introducă o lecție 
pre trecutul orașului, să se 
dapteze din lecțiile care urmea
ză și care permit aceasta la spe
cificul orașului, a școlii etc. Poa
te că nu toate propunerile lor 
sînt potrivite, dar multe din ele 
ar putea fi valorificate pe linia 
îmbunătățirii activității cercuri
lor politice din școli. Cine dacă 
nu comitetul orășenesc trebuie să 
se ocupe și să răspundă la toa
te aceste probleme pe care le 
ridică învățămîntul politic din 
școli?

In primul rînd va trebui regie, 
mentată instruirea propagandiști
lor. Pentru aceasta ar trebui nu
miți responsabili de seminarii, 
dintre tovarăși bine pregătiți, cu 
experiență, care să întocmească 
programul de instruire eventual 
pe toată durata cercurilor. Pe 
baza acestor programe, care să 
fie aduse la cunoștința propagan-

sînt 
dori 
acti- 

Ei 
des- 

a-

dlștilor — se vor putea pregăti 
lecții, conferințe precum și alte 
activități, din timp și la un ni. 
vel corespunzător. In unele se
minarii s-ar putea organiza schim
buri de experiență intre propa
gandiști pe teme de metodică 
etc. care ar putea contribui Ia 
generalizarea rezultatelor bune, 
la combaterea metodelor proaste 
etc. Acestea sînt numai 
sugestii din ansamblul 
folosite în munca de 
dă.

Cercurile politice 
și propagandiștii care 
nu au acumulat o 
prea mare. De aceea 
se bucure de mult mai 
atenție din partea 
orășenesc U.T.M. Cluj. Această 
problemă nu trebuie lăsată doar 
în seama secției de școli medii 
și pionieri (în paranteză fie spus, 
secretara comitetului orășenesc 
U.T.M. care răspunde de această 
secție n-a participat la nici un 
«ere politic) ci să constituie preo. 
cuparea întregului comitet. N-ar 
fi rău ca problemele privind în
vățământul politic în școli să 
formeze obiectul unei analize te
meinice într-o ședință a biroului 
comitetului orășenesc. Atîta timp 
cît comitetul orășenesc 
va trata propagandiștii 
relatat mai sus nu se 
tepta la rezultate bune 
de ridicare a nivelului 
ideologic al elevilor.

cîteva 
de metode 
propagan.

din școli 
le conduc 
experiență 
trebuie să 

multă 
comitetului

U.T.M. 
la modul 
poate aș- 
în munca 
politic și

Un nou magazin bucureștean

Pe Calea Victoriei, la nr. 26, 
s-a deschis zilele trecute un nou 
magazin. La prima vedere, acest 
lucru nu pate cu nimic deosebit. 
Magazine de toate folurile și mă
rimile se deschid aproape zilnic 
în Capitală sau în orașele și co
munele țării. ~ 
nou magazin a devenit de mult 
un lucru cu 
oricine. Grija pentru aproviziona
rea la timp, și cît mai bună a ce
tățenilor e doar o problemă la or
dinea zilei.

Și totuși, magazinul acesta, ina
ugurat zilele trecute, are anumite 
particularități. O spune de fapt 
și firma: „Decorațiuni interioare, 
magazin de prezentare și des
facere“.

Dar să facem o vizită in maga
zin. Te intîmpină vitrine mari, a- 
ranfate cu gust și o sală largă, 
spațioasă, străjuită de minunate 
candelabre. întreaga amenajare a

Deschiderea unui

totul firesc pentru

magazinului, dar mai ales cea in
terioară, a fost făcută cu mult gust 
artistic. Cînd am vizitat magazi
nul, a doua sau a treia zi de la 
deschidere, afluența publicului 
continua să fie deosebit de mare.

— De fapt așa este continuu, 
ne spune responsabilul magazinu
lui. Aflăm că numai în prima zi 
de la deschidere, prin magazin 
s-au perindat circa 3.000—4.000 
de oameni.

Obiectele care atrag în mod 
deosebit atenția vizitatorilor sînt 
multiple : lenjerie de pat, perdele 
și fețe de masă brodate, obiecte 
de ceramică, broderii artistice de 
mină, covoare, marochinărie, flori 
artificiale și multe alte articole 
de decorațiuni interioare. Toate 
lucrate și expuse cu deosebit gust 
artistic.

— Furnizoarele noastre, ne a- 
mintește responsabilul magazinului, 
sînt unele dintre cele mai bune

cooperative din țară. (Magazinul 
aparține Uniunii Textile-Confecții 
din U.C.E.C.O.M.). De exemplu, 
covoarele sînt lucrate de coopera
tiva „Ecaterlna Varga“ din Arad, 
lucrările de maroohmărie — deo
sebit de bune și elegante — sînt 
produse de cooperativa „Arta 
Populată“' dîn București, iar gar
niturile de pat, perdelele și garni
turile de masă brodate suit exe
cutate de cooperativa „Arta Popu
lară“ din Ciuf, „Sîrguința“ din 
București precum și de cooperati
vele „Breaza“ și „MușceluT.

Pentru tinerii cumpărători, res
ponsabilul noului magazin a re
comandat în mod deosebit brode
riile și obiectele de marochinărie. 
Noi adăugăm că noul magazin de 
„decorațiuni interioare“ primește 
și comenzi cu materialul clientu
lui.

Luni dimineața au început în 
Capitală lucrările conferinței re
prezentanților redacțiilor de știin
ță și tehnică ale radiodifuziuni
lor membre ale Organizației In
ternaționale de Radio (O.I.R.).

Participă de asemenea în cali
tate de observator reprezentan
tul radiodifuziunii din R.P.F. Iu
goslavia.

La conferință sltit examinate 
rezultatele activității redacțiilor 
de știință și tehnică 
ciclului internațional de emisiuni 
„Știința în slujba păcii“, precum 
și proiectul pianului tematic și 
calendaristic pe perioada 1958— 
1959.

La acest ciclu au participat

M A T I I
pînă în prezent, în afară d'e ra
diodifuziunile membre ale O.I.R. 
și radiodifuziunile din Egipt și 
Ceylon, nemembre ale acestei or
ganizații. Au manifestat de ase
menea interes pentru acest ciclu 
radiodifuziunile din Belgia, Ca
nada, India, Indonezia, Maroc, 
Uruguay și din alte țări.

Lucrările conferinței continuă.
(Agerpres)

acad Octav Mayer, locțiitor al 
președintelui Filialei lași a Aca
demiei R.P. Romîne, prof. univ. 
Constantin Macarovici, membru 
corespondent al Academiei R.P. 
Romîne, în numele Filialei Cluj 
a Academiei R.P. Romîne și a 
Facultății de chimie a Universi
tății „Victor Babeș“ din Cluj ; 
prof. univ. Ion Creangă, rectorul 
Universității „Al. I. Cuza‘‘ din 
Iași, în numele acestui institui 
de învățămînt superior; prof 
univ. Ilie Matei, membru cores
pondent al Academiei R.P. Ro- 
mine, director adjunct al Insti
tutului de chimie „Petru Poni1' 
din lași, în numele acestui insti
tut și al Institutului politehnic 
din Iași; și Constantin Pavel 
student al Facultății de chimie a 
Universității ieșene, in numele 
studenților.

Prof univ. Mircea Savul, mem
bru corespondent al Academiei' 
R.P. Romîne, a dat Citire tele
gramelor de condoleanțe primite 
din partea academicianului Tro
ian Săvulescu în numele Prezi
diului Academiei R.P. Române, 
din partea bazei din Timișoara a 
Academiei R.P. Romîne, din par
tea Universității „C. I. Perhon1' 
din București, a Societății pentru 
raspîndifea științei și culturii și 
a altor instituții și organizații.

După mitingul de doliu s-a 
format cortegiul funebru care a 
străbătut străzile orașului. pînă 
la cimitirul „Eternitatea“. Mii de 
cetățeni ai lașului au condus pe 
Radu Cernătescu pe ultimul său 

"drum.
La cimitir au vorbit Constan

tin Nistor, președintele Sfatului 
popular Regional Iași, prof. univ. 
Eugen Papafil, decanul Facultății 
de chimie a Universității ieșene, 
și prof. univ. Radu Ralea, fc 
colaborator al defunctului.

In sunetele marșului funebru 
de Cho'pin, sicriul cu corpul 
neînsuflețit al academicianului 
Radu Cernătescu a fost coborît 
în cavou.

A. P.

Calificarea normalorilor
la nivelul tehnicii noi!

în cadrul

In așteptarea
primăverii

De multe ori Sică Ruscu 
Constantin Popa s-au urcat 
tractor (cînd venea pe tarla

Ne scriu corespondențiiDincolo de barieraVerguiui

(Urmare din pag. l-a)

loace de ușurare a muncii pe a- 
nul acesta cum este linia de de- 
covil de la secția tratamente ter
mice.

Ajungîndu-se la o normare știin
țifică s-a putut identifica, cu aju
torul normatoriilor, o seamă de fac
tori care îngreunau mersul produc
ției. Astfel în prima lună a expe
rimentării — iunie 1957 — apli- 
cînd normarea cu motivare teh
nică la o seamă de produse de 
serie cu pondere mare în volu
mul producției s-a văzut că pla
nul nu se îndeplinește decît în 
proporție de 93 la sută.

Ce a stat la baza neîndeplinirii 
planului de producție pe prima 
lună de experimentare a sistemu
lui de normare tehnică ?

Studiindu-se această situație s-a 
constatat că neîndeplinirea planu
lui se datorește nu unei normări 
nejuste cum încercau unii oameni 
să afirme, ci proastei calități 
a reparațiilor făcute la mașini pre
cum și aprovizionării defectuoase 
a locurilor de muncă cu materiale. 
In plus, trebuie să spunem că or
ganizațiile de bază din secții nu 
au insistat asupra importanței in
troducerii normelor cu motivare 
tehnică. Din această pricină ti
neri ca Olteanu Constantin, Nico- 
lae Mihăilă, .GheoTghe Ciulei de la 
secția tineretului se plîngeau că

nu-și realizează normele din cauza 
timpilor exagerați de mioi la fa
bricarea lanțurilor pentru gra
nicele de foraj. Realitatea însă 
era cu totul alta. Ei și alți 
tineri, erau învățați să se toc
mească cu normatorii pentru a li 
se da timpi neproductivi la ope
rații ușoare trăgînd astfel serios 
chiulul de la lucru. Treptat însă 
cu ajutorul maiștrilor de sectoare, 
a normatorilor și utemiștilor frun
tași, Olteanu, Mihăilă și Ciulei au 
dovedit că pot ține pasul cu timpii 
acordați, situîndu-se printre cei 
mai harnici lucrători depășindu-și 
chiar cu 5-10 la sută normele de 
lucru.

Ca rezultat al justei aplicări a 
normelor cu motivare tehnică s-a 
reușit ca nivelul îndeplinirii pla
nului de producție pe secții să fie 
pînă la sfîrșitul anului 1957 între 
118-124 la sută. Așa dar norma
torii au știut să devină adevărați 
sprijinitori ai producției influen- 
țînd în mod pozitiv îndeplinirea 
planului la producția globală pe a- 
nul trecut în proporție de 103 la 
sută, iar la producția marfă, 105 
la sută. Paralel cu aceasta a cres
cut și cîștigul mediu al muncitori
lor cu 150—250 lei în urma apli
cării sistemului îmbunătățit de sa
larizare. De pildă, brigăzile de for
jori conduse de Petre Călcioiu, 
Gheorghe Buturugă și Nicolae

Opincaru, realizează acum cu 
18-20 la sută cîștiguri mai mari 
față de media oîștigurilor realizate 
înainte de aplicarea normării teh
nice, iar tinerii turnători din bri
găzile utemiștilor Gheorghe Is trate 
și Ion Ioniță și-au sporit cîștigurile 
cu 9 pînă la 14 la sută.

Experiența obținută în anul tre
cut precum și măsurile tehnico- 
organizatorice luate încă din pri
mele zile ale anului acesta a fă
cut ca pe prima jumătate a lunii 
ianuarie colectivul uzinei să rea
lizeze peste 60 la sută din planul 
lunar de producție-

Utemiștii și tinerii muncitori în
drumați și ajutați de comuniștii din 
uzină au reușit să obțină rezultate 
însemnate situîndu-se în primele 
rânduri ale întrecerii. Ei au dato
ria, ca în frunte cu membrii comi
tetului U.T.M. pe uzină, să-i ajute 
pe tinerii normatori în aplicarea 
justă a sistemului de normare pe 
bază de motivare tehnică, iar pos
turile utemiste de control să-i sati
rizeze pe acei tineri obișnuiți să 
chiulească și care cerșesc timpi 
umflați la operațiile pe care le au 
de executat. Numai în felul acesta 
se poate asigura o justă planifi
care a producției iar tineretul va 
contribui din plin la creșterea pro
ducției, la asigurarea unei corelații 
juste între creșterea productivității 
muncii și a salariului mediu.

Articolul 420 - PATRIA, BUCU
REȘTI, GH. DOJA, 1 MAI ; Conti
nentul pierdut — REPUBLICA ; Is
pita - MAGHERU, MAXIM GOR- 
Kl, ÎNFRĂȚIREA INTRE PO-' 
PORAE ; Oaia cu cinci picioare — 
V. ALECSANDRI, I. C. FRIMU, 
MIORIȚA, LIBERTĂȚII ; Luptăto
rul și clovnul — ELENA PAVEL ; 
Pămînt — LUMINA ; Povestea pri
mei Iubiri — CENTRAL, FLACA- 
RA ; Erupția — VICTORIA, COȘ- 
BUC, OLGA BANCIC ; Un om 
obișnuit - DOINA, UNIREA, VOL. 
GA ; O zîriă ca-n povești, com- 
plectare Balonul roșu — TIMPURI 
NOI ; Dracul păcălit - TINERETU
LUI ; împotriva tuturor —- AL. 
POPOV ; Camelia - GRIVIȚA ; 
Două lozuri - CULTURAL ; Cine
matograful de altădată — VASILE 
ROAITA; Alexandr Nevski — 
C. DAVID ; Fiul pescarului — 
ALEX. SAHIA, 23 AUGUST, N. 
BALCESCU ; Taifun la Nagasaki— 
ARTA ; Vrăjitorul — MUNCA ; In 
Oceanul Pacific — DONCA SlMO ; 
Vrăjitoarea — MOȘILOR ; Lumea 
tăcerii - POPULAR ; Godzllla - 
IL1E PINTILIE ; Cicatricea — " 
F.MINESCU ; Intîlnfre la bal 
AUREL VLAICU ; Mîndrie 
ALIANȚA, BOLESLAW BIERUT.
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• ‘ Noul magazina de decora-;
• •țiuni interioare a cunoscut;;
"'încă din primele zile afluență • 
;; de cumpărători. 1 !
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satul lor), au mîngîiat volanul și 
cu sfială l-au rugat pe tractorist 
să le arate cum se pornește trac
torul. Visul lor fierbinte era să 
devină tractoriști. De aceea, în 
toamna aceasta, cînd s-au deschis 
cursurile școlii de tractoriști de 
pe lingă S.M.T. Făcăieni, raionul 
Fetești, Sică Ruscu și Constantin 
Popa au fost printre primii tineri 
care au venit la școală.

Aici, atît ei cit și ceilalți 20 
de tineri din anul 1 au găsit con
diții minunate de învățătură. Ei 
s au mirat mult cind au văzul că 
primesc gratuit hrană. îmbrăcă
minte, rechizite școlare, cazare. Și 
deși sînt numai elevi, vor primi 
și bani. Nu le rămîne deci altă 
grijă decît învățătura.
N-a fost prea ușor cînd au as

cultat prima lecție despre moto
rul tractorului. La început n-au 
înțeles prea mult și le venea 
foarte greu să se obișnuiască cu 
denumiri tehnice. Cu timpul însă 
au început să priceapă rostul trac
torului.

Mult sprijin au găsit ei în in
ginerii și tehnicienii din stațiune.

Acum, elevii din anul 1. de-abia 
așteaptă primăvara, să iasă pe 
cîmp. Firește că nu vor putea 
să conducă singuri tractorul. Ei 
vor lucra pe lingă tractoriști buni 
cu experiență. Dar pentru în
ceput și așa e bine. Vor ajuta la 
aratul ogoarelor nesfirșite ale co
lectiviștilor, vor contribui ca a- 
ceste ogoare să dea rod bogat.

Sînt aproape 15 ani de atunci, 
în jos pe șoseaua cu același 
nume, începeau cîmpuri cu gu
noaie. Ici, colo, case proptite 
cu șpraiț. Străzi desfundate, 
case în care ploua ca afară, 
proprietari cu ifose și sute de 
chiriași mohorîți care veneau 
noptea istoviți de la uzinele 
lui Malaxa. Războiul a răsco
lit cu sute de bombe aceste 
cîmpuri și le-a presărat cu 
morți. Din zece în zece metri 
era o groapă de bombă. Pe 
aici creșteau scaieții și bozia, 
domnea întunericul și teama.

Au trecut anii...
Muncitorii de la uzinele „23 

August“ și „Republica“ S-au 
unit, au chemat ingineri hotăr
nici și-au pornit la parcelarea 
acestor maidane. Au apărut gar
durile și casele. S-au născut 
străzi noi : Tufănica, Ghiocei, 
Brîndușei. Nume de flori. Un 
forjor își înălța casa alături de 
a unui lăcătuș, un salariat al 
uzinelor „23 August“ batea 
cuie în gardul ce-1 despărțea 
de vecin, salariat al uzinelor

La cercul

■> ♦ < « «îl FRINCU CONSTANTIN 
colectivist

Mircea Șerbănescu
,Prețul tăcerii“

M.

Pentru următoarele trei zile in 
țară: vremea în răcire, cu cer 
schimbător în jumătatea de nord- 
vest a țării, mai mult acoperit în 
Bărăgan, Dobrogea și sudul Mol
dovei, unde la începutul intervalu
lui va continua să ningă. In Do- 
brogea ninsoarea va fi abundentă 
și viscolită. Vîntul va sufla potri
vit, exceptînd sud-estul țării, unde 
va fi tare la început. Temperatura 
in scădere, minimele vor oscila în
tre minus 4 și minus 14 grade, 
iar maximele între minus 2 și mi
nus 7 grade. In nord-vestul țării 
ceață.

In „Prețul tăcerii" 
de Mircea Șerbă
nescu simbolica tit
lului e depășită de 
sensul mai bogat în 
intenții al nuvelei. 
Căci filonul prețios 
nu este reprezentat 
aci de faptul cu o 
luptătoare comunistă 
încăpută în mii- 
nile poliției legiona
re, plătește cu viața 
tăcerea asupra iden
tității misiunii și le
găturilor sale. Sensul 
mai adînc Constă în 
faptul că lupta din 
ilegalitate a comu
niștilor, iluminată de 
dragoste pentru o- 
menire și încruntată 
de ură față de duș
manii ei, lupta a- 
ceasta care a înghițit 
atîtea jertfe, n-a fost 
zadarnică. Căci 
moartea atîtor 
meni minunați 
Elisabeta Gavra 
născut noua viață

din 
oa- 
ca 
s-a 
în 

care o altă femeie
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Vale- 

judecă 
care-o 

femeia

prinde 
acestor

— procurorul 
ria Luca — 
crima celor 
uciseseră pe 

erou.
Pentru a 

intre polii
două momente — 
care au devenit ade
văruri obișnuite pen
tru noi — seînteia 
ce trezește facultatea 
de percepere a tra
gismului și frumuse
ții lor, autorul adop
tă un procedeu ar
tistic dificil: 
deul 
faptelor vieții 
prii de către 
două personaje care 
se înfruntă 
ria Luca și fostul le
gionar, criminalul 
Pompiliu Tămaș.

Valeria crește ne
căjită într-una din

familiile muncitorești 
care se îngrămădeau 
ca „bețele de chibrit 
în cutiile lor“ după 
cum plastic observă 
autorul — în jurul 
unei curticele acope
rită de o fășie de cer. 
Pînă la 12 ani fata 
are grija frățiorilor 
mai mici, iar de la 
12 ani intră la fa
brică.

Descrierea vieții 
de acasă și de la fa
brică îi reușește au-
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Notă bibliografica
proce- 

rememorării
pro-
cele

Vale-

așa lună de 
ae construia, 
schimba. Cu 

raionali, 
o-

„Republica“. Și 
lună, an de an 
Fața locurilor se 
ajutorul deputaților 
cu sprijinul deputatului
rășenesc, Constantin Putinică 
— directorul uzinelor „23 
August“ — sute și sute de 
salariați și-au construit locuin
țe proprii cu materiale acorda
te de uzină, precum și locuin
țe tip făcute prin grija sfatu
lui popular.

Astăzi în locul vechiului 
cîinp al întunericului s-a ridi
cat un mare cartier cu străzi 
curate și drepte, luminat noap
tea de becuri strălucitoare. S-u 
pavat încă de ia început âtta 
da principală Nicolae Roșu și 
s-au instalat conducte pe care 
a fost adusă apă potabilă. S-a 
pavat apoi strada Industriilor, 
lungă de peste 1 kilometrii. Lu
mina electrica a pătruns în 
fiecare casă. Școala de pe stra
da Ghiocei are astăzi 14 săli 
de clasă, laborator și dispensar 
propriu.

auto-moto
al fabricii

Q
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Mult s-au bucurat tinerii muncitori de la Fabrica de chibrituri 
din Timișoara aflînd că în întreprinderea lor a fost organizat un 
cerc de auto-moto. Băieții s-au înscris în număr mare la acest 
cerc. Numai fetele au stat de-o parte. Pentru aceasta, comitetul or
ganizației de bază U.T.M. are o mare vină. El n-a desfășurat o 
muncă suficientă de mobilizare a fetelor pentru a lua parte 
activitatea acestui cerc.

Deși n-au trecut de la înființarea cercului decît cîteva luni, 
cursanții se pot lăuda cu unele succese în ceea ce privește cunoaște, 
rea motorului auto. Tinerii ingineri Richard Teihner și Silviu Ară- 
dan explică în cadrul cercului părțile componente ale motoarelor, 
principiile de funcționare, regulile de circulație etc.

Temeinice cunoștințe și-au însușit tinerii Ion Timonea, Moise 
Giucoane, Aurel Puiu și alții.

Conducerea fabricii a pus la îndemîna cutsanțllor pentru prac
tică un motor vechi și nefolosit tip Ford, ce stătea de mulți ani 
în curtea întreprinderii. Pe acest motor cursanții învață părțile 
componente ale automobilului.

Nu peste mult timp, cercul de auto-moto va da prima promoție 
de șoferi din fabrica noastră.

VIOREL BOAR1U 
lăcătuș

mos realizate. Dar, 
aici ne-a surprins 
ceea ce considerăm că 
reprezintă neajunsul 
artistic principal al 
nuvelei, împrăștierea, 
lăcomia de a prinde 
în far cît mai multe 
elemente caracteris
tice ceea ce duce în 
economia unei nuvele 
la oarecare lipsă de 
sobrietate, la schema
tizare. F ata unui 
umil funcționar, pă
răsită de un ofițer, se 
sinucide. Și pentru a 
prinde măcar în li
niile largi ale schi
țării și viața acestei

torului care are ob
servația ascuțită și 
darul captării amă
nuntului caracteristic, 
precum și o caldă în
țelegere a atmosferei 
muncitorești. lulia 
Sabău și baba Anas
tasia sînt foarte fru

categorii de oameni, 
autorul realizează în 
bocetul mamei și 
portretul defunctei și 
neputința revoltei ce
lui fără apărare, po
vestește și despre lip
surile îndurate de 
părinți pentru ca fata

, să poată învăța. Prea 
i mult și inutil.

Pompiliu Tămaș e 
un laș care visează 
ca orice om lipsit de 
curajul acțiunilor 
proprii — puterea. In 
liceu e antisemit pen
tru că antisemit e 
mediul în care se 
mișcă; pe Elisabeta 
Gavra o lovește în 
rînd cu ceilalți doi, 
cuprins de beția d» 
a-și exercita „pute
rea“ asupra unei fe
mei lipsite de apăra
re. Dar cînd Baju 
constată oă aceasta a 
murit lașitatea îl ia 
din nou în stăpînire: 
Tămaș se dă înapoi, 
se împiedică, se de
zice josnic; „eu n-am 
lovit“. Mai tîrziu, la 
interogatoriul pe care 
il ia Valeria Luca, el 
începe prin a nega, 
se refugiază în spa
tele beției de atunci 
care chipurile, 
permite să-și 
bine aminte 
s-au petrecut faptele; 
aruncă răspunderea în 
spinarea complicilor.

nu-î 
aducă 

cum

Și, însfirșit, con- 
strîns, crczînd că gă
sește o salvare in re
cunoașterea vinei, ter
mină prin a declara 
că a lovit și el dar 
„nu destul de tare", 
că regretă; încean 
și șantajul asupra in 
miț de femeie care 
bate în pieptul strîns 
de uniformă al procu
rorului: are nevastă 
și copii.

Cită deosebire între 
acest mod josnic de 
comportare și impu
nătoarea liniște cu 
care Elisabeta Gavra 
nu-și descleștează din
ții sub lovituri de 
cit pentru a-și păi- 
mui călăii cu neclin 
tita ei. convingere : 
„veți pieri ca frun
zele în vînt și în 
noroi“

Tema nuvelei lui 
Mircea Șerbănescu e 
mereu vie, ea se var
să în inepuizabilul to
rent al luptei parti
dului — din ilegali
tate și de acum —- 
pentru fericirea omu
lui.
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Congresul
^Tineretului Popular*
* din Iugoslavia ♦
4 BELGRAD 27 (Agerpres).— Ț 
fLa 27 Ianuarie s-a deschis lai 
TBelgrad al Vl-lea Congres aii 
I Tineretului Popular din lugo- Ț 
4 slavia. I
J La congres participă 1019 4
* delegați ai organizațiilor de *
* tineret din Iugoslavia, precum! 
țși delegații ale organizațiilor » 
Ide tineret din 22 de țări. Ț 
f In ședința din dimineața zi-Z 
Zlei de 27 ianuarie au participați 
Zlosip Broz Tito, secretar gene-T 
iral al Uniunii Comuniștilor dini 
I Iugoslavia, P. Stamb alici, pre-* 
i ședințele Scupșcinei Populare 1
* Federative, A. Rankovici, vice~l
ț președinte al Vecei Executivei 
1 Federative și alți conducători * 
iai statului și partidului. 4
* După alegerea prezidiului i 
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l revizie. î
4 Apoi M. Tripalo, vreședin- 4 
rtele C. C. al Tineretului Popu-7 
Ilar din Iugoslavia, a prezentat! 
4 raportul „Rolul și sarcinile ti- ♦ 
Tneretului popular în autocon-7 
1 ducerea obștească“. I
f Raportorul a analizat condi- 4 
lțille in care se desfășoară acti-T 
4 vitatea Tineretului Popular din X 
7Iugoslavia, a expus planul de* 
* perspectivă al dezvoltării. eco- Ț 
4 nomice a țârii, sarcinile care X 
f stau în fața Tineretului Popu- f 
I Iar etc. *

MOSCOVA 27 (Agerpres).) — 
La consfătuirea fruntașilor din 
agricultură din R. S. S. Bielorusă, 
N. S. Hrușciov, prim secretar al 
C.C. al P.C.U.S. a rostit o amplă 
cuvîntare.

în prima parte a cuvîntârii sale 
N. S. Hrușciov s-a ociipat de pro
blemele agriculturii. Poporul so
vietic — a spus el — a încheiat 
cu succes anul 1957. După reor
ganizarea conducerii s-a îmbună
tățit munca industriei.

Paralel cu creșterea industriei, 
progresează neîncetat agricultura 
socialistă.

N. S. Hrușciov a citat unele date 
în legătură cu progresele agricul
turii sovietice.

O trăsătură caracteristică a ac
tualei dezvoltări a agriculturii 
U.R.S.S. o constituie ritmul înalt 
de creștere a producției. Dacă 
comparăm creșterea medie anuală 
a producției și a colectărilor de 
produse agricole pe ultimii 3—4 
ani cu anii precedenți, diferența 
va fi foarte însemnată. în perioa
da 1951—1957 pe an s-au produs 
în medie cu 27 la sută mai multe 
culturi cerealiere și s-au colectat 
cu 22 la sută mai multe produse 
agricole decît în perioada 1950— 
1953.

Un factor important în lupta 
pentru avîntul producției agricole, 
a arătat N. S. Hrușciov, este pro
paganda experienței înaintate. Din 
păcate, în prezent ea se reduce 
mai ales la ținerea de conferințe 
și editarea de literatură. Noi a- 
vem nevoie, firește, de conferințe, 
broșuri, afișe și filme bune. Tre
buie să punem toate mijloacele 
în slujba propagandei experienței 
înaintate. Dor totodată trebuie să 
se țină seama de particularitățile 
satului. Colhoznicul este omul 
ogorului, omul acțiunii, al mișcă
rii, uneori nu are posibilitatea să 
stea 2—3 ore la o conferință sau 
să citească o carte de 500—600 
pagini. Trebuie să reorganizăm 
propaganda noastră, să mergem în 
cele mai bune colhozuri și să stu
diem experiența la fața locului — 
la ferma de porci, la ferma do 
produse lactate, pe ogoare.

In continuarea cuvîntârii sale 
N. S. Hrușciov a supus discuției 
consfătuirii problema rolului 
S.M.T.-urilor în condițiile actuale. 
El a subliniat că stațiunile de ma 
șini și tractoare au avut un rol 
istoric în statornicirea sistemului 
economic nou, socialist Ia sate.

Importanța lor deosebită s-a 
dovedit în anii colectivizării, în 
anii construirii colhozurilor. Ele 
au dat colhozurilor mașini, au a- 
sigurat salariul plătit tractoriștilor 
și celorlalți lucrători. S.M.T.-urilo 
au arătat țăranilor superioritatea 
marii gospodării mecanizate, i-au 
chemat la o viață nouă. Vorbito
rul a scos în evidență că partidul 
a tradus în viață indicația lenini
stă, dînd satului tractoare și alte 
mașini. S. M. T.-urile — a spus 
el — au fost organizatorii marii 
producții, promotorii progresului 
tehnic. N. S. Hrușciov a arătat în 
continuare că acum, cînd colho
zurile s-au întărit, cînd ele au cre
scut cadre proprii, capabile să re
zolve orice sarcini, cînd s-au întă
rit organizațiile de partid la sate

Cuvîntarea iov. N S. HRUȘCIOV
la consfătuirea fruntașilor din agricultură din R.S.S. 

Bielorusă

și comitetele de partid au început mitetelor raionale de partid, pre
să pătrundă mai adine în dcoho« ședinți de colhozuri, directori de 
mie avînd în fruntea lor, de re- S.M.T. Toți tovarășii consideră că 
gulă, oameni cu o mare pregătire 
teoretică, nu mai este necesar ca 
S.M.T.-urile să aibă rolul de orga
nizatori ai producției.

Intr-o anumită etapă, a spus N. 
S. Hrușciov, cînd ia noi erau col
hozuri mici, eu sectoare de pă- 
mînt reduse, cînd aceste colhozuri 
nu puteau folosi în mod productiv 
tehnica nouă, concentrarea mașini
lor în S.M.T.-uri era justificată. 
Acum însă colhozurile s-au co
masat, ele au uneori 5-10 și chiar 
20 mii ha. de pămînt. S. M. T.- 
urilfe nu mai au rolul politic pe 
care 1-aU avut în prima clapă a 
construcției colhoznice. Ele nu 
mai au pe cine să convingă de 
avantajele marii gospodării -meca
nizate, deoarece cadrele noastre 
colhoznice știu bine ele însele a- 
cest lucru, iar colhoznicul nu-și 
închipuie viața în afara colho
zului.

După ce a analizat pe bază de 
exemple relațiile actuale dintre 
S.M.T.-uri și colhozuri, N. S. 
Hrușciov a spus: se pune întreba
rea, nu este oare mai bine ca 
mașinile să fie vîndute colhozuri
lor, ca ele însele să folosească 
tehnica în interesul gospodăriei ? 
Probabil că atunci mașinile vor 
lucra cu mai mare productivitate.

Comitetul Central al P.C.U.S. și camioane care s 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. portul produselor
studiază în amănunțime aceste 
probleme. Noi am organizat la 
Comitetul Central o consfătuire la 
care au participat secretari ai co-

ședinți de colhozuri, directori 
S.M.T. Toți tovarășii consideră 
aceasta este o problemă actuală. 
Fără îndoială, a spus în conti
nuare N.' S. Hrușciov, trecerea 
mașinilor direct în mîinile pro
ducătorilor va contribui la dez
voltarea . generală a economiei.

Așa dar, cum să rezolvam în- 
tr-un fel nou problema S. M. T.- 
urilor ? — întreabă vorbitorul. 
După cît se pare vor trebui vin- 
dute colhozurilor o parte din ma
șini : tractoarele, semănătoarele, 
mașinile de cultivare a solului, fn 
legătură cu sarcinile ce ar reveni 
S.M.T.-urilor în aceste condiții, N. 
S. Hrușciov a spus : S.M.T.-urilor 
să li se încredințeze lucrările cen
tralizate de reparații, precum și 
vinderea pieselor de schimb și a 
mașinilor; S.M.T.-urile să se trans
forme în stațiuni de raparații. Pe 
lîngă aceste stațiuni este necesar 
pe cît se pare să existe centre de 
închiriat mașini a căror achizițio
nare nu ar fi avantajoasă colho
zurilor, de exemplu mașini pentru 
lucrările de ameliorare, construc
ții rutiere etc.

Colhozul va închiria aceste 
mașini de la S. M. T. contra unei 
plăți speciale. Ar fi bine să ne 
gîndim și la posibilitatea ca pe 
lîngă stațiunile de reparații să 
existe cu timpul parcuri de auto

care să asigure trans- 
t colhoznice pe

baze contractuale.
Discuțiile avute cu activiștii de 

partid și din economie, cu preșe
dinți de colhozuri și directorii de

S.M.T.-uri arată că la noi nu exi
stă piedici în calea înfăptuirii a- 
cestei măsuri. Toți alirină că acest 
lucru este util și că el trebuie fă
cut. Această problemă este însă, 
indiscutabil, serioasă. Noi o vom 
mai discuta și ne vom gîndi cum 
să rezolvăm. Poate că va trebui 
convocată plenara C.C. al P.C.U.S.; 
dacă plenara va aproba această 
măsură, atunci este posibil eă vom 
proceda așa cum âm procedat în 
problema reorganizării conducerii 
industriei ; vom publica tezele 
punîndu-le în discuția întregului 
popor iar apoi vom convoca o se
siune a Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., pentrucă, repet, reorga
nizarea muncii S.M.T.-urilor este 
una din problemele fundamentale 
ale dezvoltării mai departe a agri
culturii noastre. Dacă va fi adop
tată o hotărîre cu privire la re
organizarea S.M.T.-urilor, trebuie 
avut în vedere că acest proces se 
va desfășura treptat.

In încheierea primei părți a cu
vântării sale N. S. Hrușciov a spus: 
Trebuie să privim înainte. Trebuie 
pregătite condițiile materiale și 
culturale pentru trecerea de la so
cialism la comunism. Acest proces 
nu se săvîrșește prin agitarea unei 
baghete magice : te-ai culcat seara 
în socialism iar dimineața te-ai 
trezit în comunism. Numai oame
nii lipsiți de inteligență își pot 
imagina astfel procesul de trecere 
la comunism, în realitate însă a- 
cest proces este treptat ; pe mă
sura forțelor de producție omul 
se ridică, crează condițiile pentru 
ca pe baza unei nemaiîntâlnite 
creșteri a productivității muncii 
să creeze belșug de bunuri mate
riale și spirituale și să treacă de 
la principiile socialiste de distri
buire la cele comuniste.

BUDAPESTA 27 (de la cores
pondentul Agerpres) : In dimi
neața zilei de 27 ianuarie s-a des
chis în sala Parlamentului din 
Budapesta sesiunea Adunării de 
stat a R.P. Ungare. Pe ordinea 
de zi a sesiunii figurează rapor
tul președintelui guvernului re
voluționar muncitoresc-țărănesc 
ungar și aprobarea planului de 
stat pe anul 1958.

In prima parte 
său, Kadar Janos, 
guvernului revoluționar 
resc-țărănesc ungar a 
Adunării de stat că în 
s-a consolidat definitiv 
legală șj este as.gurată 
tea socialistă. Președintele guver
nului a arătat că toți cei con
damnați pentru activitate contra, 
revoluționară au comis crime 
grave împotriva poporulu; ungar, 
a puterii populare și au fost pe
depsiți în conformitate cu legile 
R.P. Ungare pe baza dovezilor 
zdrobitoare cu privire la activi
tatea lor criminală.

Rcferindu-se la consolidară e- 
conomică, vorbitorul a arătat că 
în 1957 în comparație cu 1955 
nivelul producției industriei so
cialiste a atins în primul trimes
tru 84 la sută, în al doilea tri
mestru 101 la sută, în cel de-al 
treilea trimestru 107 la sută, iar 
în trimestrul 4 al anului 1957, 
117 la sută. In ansamblu produc
ția industriei socialiste pe anul 
1957 a depășit cu 6 la sută nive
lul producției din 1955. In ceea 
ce privește recolta de cereale 
panificabile, în anul 1957 s-au 
obținut cele mai bune rezultate 
după eliberare.

Trecînd la problemele de poli-

a raportului 
președintele 

muncito- 
raporiat 
Ungaria 
ordinea 

legalità-

tică externă a R.P. Ungare, vor
bitorul a accentuat că guvernul 
și poporul ungar sprijină cu căl
dură liotărîrile Sovietului Suprem 
din decembrie 1957, mesajele a- 
dresate de premierul Bulganin 
guvernelor staielor membre ale 
O.N.U. ș* planul Rapacki. Guver
nul ungar nu are pretenții teri
toriale sau alie asemenea pre
tenții față d'e nici o țară — a 
spus Kidar Janos — ci vrea să 
construiască în pace socialismul.

Pentru a îmbunătăți pe viitor 
și mai mult activitatea Comitetu 
lui Central, pentru a întări rolul 
partidului ca forță conducătoare 
în statul democrat-popular ungar 
Kadar Janos a cerut Adunării de 
stat să aprobe ca dînisul și Kalla; 
Gyula — ministru al Culturii al 
R. P. Ungare, să se poată ocu
pa mai eficient pe vitor de 
sarcinile ce le au ca secre
tari ai Comitetului Central, 
deci să fie eliberați de sarcinile 
ce le au în guvern, rămînînd să 
participe la activitatea de guver
nare în calitate de miniștri de 
stat. Totodată Kadar a propus ca 
în postul de președinte al Con
siliului de Miniștri să fie ales 
Munich Ferenc, în cel de prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri Apro Antal, iar în cel 
de ministru al Culturii Benke 
Valeria.

Raportul lui Kadar Janos a fost 
subliniat în repetate rînduri de 
lungi șj

Marți 
dă stat 
asupra
guvernului și asupra proiectului 
planului de stat al R.P. Ungare 
pe anul 1958.

furtunoase aplauze, 
dimineață în Adunarea 
vor continua discuțiile 
raportului președintelui

Ratificarea 
unor convenții consulare 

între U.R.S.S. și R.P.R.
MOSCOVA 27 (Agerpres). — 

Prin decretul din 25 ianuarie 1958 
Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a ratificat convenția 
consulară între Uniunea Repu
blicilor Sovietice Socialiste și 
Republica Populară Romînă și 
convenția intre U.R.S.S. și Repu
blica Populară Romînă cu pri
vire la reglementarea problemei 
cetățeniei persoanelor cu dublă 
cetățenie, aprobate de Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S. și sem
nate la București la 4 septembrie 
1957.

SĂRBĂTORIREA 
PROCLAMĂRII 

REPUBLICII INDIA
DELHI 27 (Agerpres). — La 

26 ianuarie, în ziua sărbătorii na
ționale a poporului indian — cea 
de-a 8-a aniversare a proclamării 
republicii ■— în capitala Indiei a 
avut loc o paradă militară care a 
fost primită de președintele repu
blicii, Rajendra Prasad. La pa
radă a asistat primul ministru 
Nehru, membrii guvernului, frun
tași ai vieții publice și politice și 
numeroși oaspeți, membrii corpu
lui diplomatic și alte personalități.

La paradă au participat unități 
de infanterie și cavalerie, de arti
lerie și blindate, precum și alte 
unități. După terminarea parăzii 
pe strada principală a orașului 
Delhi a avut loc o procesiune 
festivă.

Parăzi militare și procesiuni 
festive au avut loc și la Bombay, 
Calcutta, Madras și in alte orașe 
ale țării.

tStudențimea braziliană 
țcere stabilirea de relații 
ț eomerciale cu tarile 

socialiste
(Ager- 
brazi- 
multă 
stabi- 

cu

4 MONTEVIDEO, 26 
ypres). — Studențimea 
Z liană cere cu tot mai 
4 hotărîre ca Brazilia să 
ț lească relații comerciale 
î Uniunea Sovietică ți cu țările 
4 socialiste. Ziarul brazilian 
t „O’Semanario“ relatează că 
î Consiliul reprezentanților cen- 
4 trului studențesc de conducere 
ț din care fac parte peste 10.000 
J de studenți a adoptat in 
Î unanimitate o rezoluție in

care cere stabilirea de relații 
comerciale cu toate țările so
cialiste ca „un pas necesar spre 

t eliberarea economică a Brazi- 
* liei din cătușele imperialismu- 
4 luț nord-american“.

Situație încordata 
in Cipru

NICOSIA 27 (Agerpres). - 
La 27 ianuarie a doua zi conse
cutiv au continuat In insula Ci
pru manifestații puse la cale de 
liderii minorității turcești din 
insulă. De data aceasta manifes
tațiile au avut loc la Nicosia în 
cartierul turcesc al orașului și au 
început încă de dimineața, cînd 
peste 1060 de turci ciprioți s-au 
s'rîns în piața mare a cartieru
lui demonstrînd pentru împărți
rea insulei în sectoare diferite — 
grecesc și turcesc.

Situația a devenit atît dc în
cordată incit guvernatorul Ci
prului, Hugh Foot, a plecat la 
Ankara pentru discuții cu minis
trul de Externe englez și cu ofi
cialitățile turce.

îndeplinirea planului de stat al U.R.S.S. pe anul 1957 
prețuri comparate a sporit în 
1957 cu 6 la sută în comparație 
cu anul precedent. Au fost luate 
o serie de măsuri importante pen
tru ridicarea bunăstării materiale 
a poporului.

Veniturile reale ale muncitori
lor și funcționarilor calculate pe 
cap de muncitor au crescut în- 
tr-un an cu 7 la sută, iar venitu
rile în bani și în natură ale ță
ranilor — cu 5 la sută.

In U.R.S.S. numărul celor înca
drați în învățăimîntul de toate gra
dele a fost de peste 50 milioane 
oameni. In școlile superioare (in
clusiv prin corespondență) au 
studiat peste doua milioane de 
studenți. Intr-un an, școlile su
perioare și medii speciale au fost 
absolvite de peste 770.000 tineri 
specialiști. Numărul lucrătorilor 
științifici a ajuns la 260.000 oa
meni mărindu-se într-un an cu 
aproape 9 la sută.

In 1957 Uniunea Sovietică a 
continuat să-și lărgească legătu
rile economice cu străinătatea. 
Volumul comerțului exterior al 
U-R.S.S. a atins aproape 33 mi
liarde ruble față d'e 29 miliarde 
ruble în 1956, înregistrînd o creș
tere de 13 la sută.

'MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
TASS transmite: Industria so
vietică a depășit considerabil pre
vederile planului de stat pe anul 
1957. In comunicatul Direcției 
Centrale de Statistică (D.C.S.) 
de pe lîngă Consiliul de Miniștri 
al U.R.S.S., publicat la 27 ianua
rie, se spune că volumul produc
ției industriale a crescut în com
parație cu anul trecut cu 10 la 
sută față de 7,1 Ia sută, după cum 
a prevăzut pianul- Totodată vo
lumul producției mijloacelor de 
(producție (grupa ,,A‘‘) a crescut 
intr-un an cu 11 la sută, iar al 
mijloacelor de consum (grupa 
„B“) — cu peste 8 la sută.

Toate republicile unionale au 
îndeplinit înainte de termen pre
vederile pe anul 1957 în ce pri
vește producția globală și majori
tatea celor mai importante pro
duse-

Volumul investițiilor capitale 
ale organizațiilor de stat și coo
peratiste (în afară de colhozuri) 
s-a cifrat în 1957 la 210 miliarde 
ruble, cu 12 la sută mai mult de
cît în 1956. în cursul anului care 
a trecut în U.R.S.S. au fost puse 
în funcțiune 800 de noi mari în
treprinderi industriale de stat. 
Numărul muncitorilor și funcțio-

narilor din economia națională a 
U.R.S.S. s-a cifrat la sfîrșitul a- 
nului 1957 la 52.100.000 oameni, 
adică cu 2.100.000 mai mult decît 
la sfîrșitul anului 1956. Numărul 
lucrătorilor din invățămînt, știin
ță și medicină ă crescut în decurs 
de un an cu 300.000-

In 1957, ca și în anii prece- 
deftți, în U.R.S.S. nu a existat șo
maj.

In comunicatul D.C.S. se rele
vă succesele obținute în 1957 în 
dezvoltarea științei, tehnicii și 
culturii sovietice. Au fost lansați 
primii sateliți artificiali și Pă- 
mîntului din lume. A fost creată 
pentru prima oară în lume o pu
ternică rachetă balistică intercon
tinentală sovietică. A fost con
struit cel mai puternic accelerator 
de particule ale atomului-sincro- 
fazotronul.

Producția de lapte în U.R.S.S. 
a atins în prezent aproximativ 
95 la sută din producția de lapte 
din SU.A. Volumul producției de 
unt de fabrică a fost aproximativ 
același ca în S.U.A., în ce pri
vește producția totală de unt, in
clusiv cel de casă, U R.S.S. a de
pășit într-o anumită măsură Sta
tele Unite.

Venitul național al U.R.S.S. în

' ► De cîtva timp cerul Marii 
, ► Britanii a devenit un coșmar
< J pentru pașnicii insulari. Bom- 
J ► bardlere americane Încărcate
< ► cu bombe atomice zboară ne-
< contenit deasupra capetelor

I
lor.

In fotografia di-n dreapta: 
bombardierele americane în
cărcate cu arma cea mai uci
gătoare a secolului nostru se 
pregătesc să-și ia zborul de 
pe aerodromul din Norvolk.

In cealaltă fotografie, pu
teți vedea un aspect obișnuit 
astăzi în orașele britanice. 
O demonstrație pe Picadiiiy 
(Londra) prin care se cere în
cetarea experiențelor cu arma 
nucleară și a zborurilor adu- 

★ cătoare de moarte.
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PACTUL DE LA BAGDAD

Un instrument
al politicii imperialiste
Ieri s-a întrunit în capitala 

Turciei, Ankara, sesiunea ordina
ră a Consiliului blocului de la 
Bagdad. La sesiune iau parte 
membrii pactului de lă Bagdad: 
Anglia, Turcia, Pakistan, Iran, 
Irak. S.U.A. care participă în 
mod oficial oa „observator“ sînt 
reprezentate la Ankara de o de
legație numeroasă în frunte cu 
di. Dulles și generalul Taylor.

Reprezentanții statelor respec
tive, chiar dacă nu în aceeași 
formație, s-au mai întâlnit sub 
aceeași firmă engleză : M.E.D.O. 
(Middle East Defence Organisa
tion). Așa a fost numit de sem
natarii săi, în 1953, pactul agre
siv de la Bagdad.

Factor de dezbinare a 
țărilor arabe

Este cunoscută esența aces. 
tei coaliții, legăturile ei. Din cele 
5 țări membre al M.E.D.O., trei 
fac parte din S.E.A.TO. și 
N.A.T.O. Natura agresivă a aces
tor blocuri e bine cunoscută. Că 
s-ar putea pune un senin de ega
litate între cele trei pacte o măr
turisește însăși McMillan care, 
în 1955, în calitate de mi
nistru de Externe al Angliei, 
a declarat: „Noul pact de 
la Bagdad nu se ' deosebește 
de pactul Atlanticului de nord 
și de cel al Asiei de sud- 
est“. Nu încape îndoială că pu- 
nîndu-se baza pactului de la Bag
dad organizatorii lui n-au urmă
rit altceva decît să creeze o ve
rigă de legătură între S.E.A.T.O. 
și N.A.T.O., să ia ființă așa nu
mita „centură nordică“, îndrep. 
tată direct împotriva Uniunii So
vietice.

Dar nu numai atît! Pactul de 
la Bagdad constituie uri instru
ment verificat al discordiei în
tre țările arabe, care să facili
teze restabilirea dominației colo
nialiste. Numai că, lucrurile n-au 
mer.s chiar atît de simplu și nu 
odată organizatorii acestei co. li
pi au suferii eșecuri. In ciuda 
presiunilor exercitate, nu toate

statele arabe au acceptat po
litica inițiaitorilor pactului de 
la Bagdad. Poziția Egiptu
lui și Siriei care-și apără cu 
fermitate, în ciuda tuturor presiu
nilor, independența de stat consti
tuie un exemplu concludent. To
tuși mirosul petrolului n-a dat 
pace aventurierilor colonialiști, 
care pentru menținerea și extinde
rea unor privilegii au recurs 
chiar și la agresiune, la comploturi fcan 136.000.000 dolari, în vreme 
mârșave. Astfel, popoarele țărilor .ce numai monopolul „Ararnco“, 
arabe au cunoscut din propria lor care'exploetează subsolul Arâbiei 
experiență natura imperialistă și ~ 
colonialista a pactului de la Bag
dad pe cere-l numesc pe drept cu. 
vînt „închisoare a popoarelor“. 
Așa cum se arăta și în recenta 
declarație a Agenției TASS, par
ticiparea anumitor țări membre 
ale pactului de la Bagdad la 
agresiunea împotriva Egiptului și 
la pregătirea atacului aririat îm
potriva Siriei a arătat încă odată 
că acest pact prezintă o primej
die serioasă pentru statele iubi
toare 
țările Orientului Apropiat și Mij
lociu, care duc o politică de În
tărire 
nale.

Actuala sesiune a pactului ie 
la Bagdad trebuie interpretată 
asa dar, ținînd seama d„ una din 
caracteristicile principale ale a- 
cestej coaliții — o verigă din 
lanțul comploturilor americane 
îndreptate spre dezbinarea țări
lor arabe.

Practica dovedește în perma
nență că mult trâmbițata mări
nimie americană nu urmărește 
altceva decît subordonarea țări
lor din Orientul arab controlu
lui S.U.A. O comparație a două 
cifre e suficientă ca să ne dăm 
seama ce înseamnă filantropia 
monopolurilor americane: în 
șapte ani țările Orientului arab 
au primit drept „.ajutor“ ameri-

de pace și în special pentru

a independenței lor națio-

„Ajutor“ și ajutor
Văzînd că politica colonialiști

lor francezi și englezi a fost dis
creditată, S.U.A., mai dibace, au 
programat la începutul anului tre
cut „noua politică*' față de țările 
Orientului Mijlociu cunoscută sub 
denumirea de „d-ocțrina Eisenho- 
wer-DuKes“. Unul din scopurile 
urmărite a fost acela de a crea 
aparența că merg în aju
torul statelor din această parte a 
lumii. Numai că acest „ajutor“ 
din partea S.U.A. amintește de 
ajutorul pe care-1 dă funia-spin- 
zuratului.

nici suveranitatea, nici interesele 
și nici onoarea tării arabe res
pective (prin înfăptuirea proiec
telor prevăzute în acordul econo
mic sovieto-sirian, venitul națio
nal al țării va crește în șaipte 
ani cu 60 la sută).

Pe aoeeași bază a fost realizată 
o înțelegere principială în pri
vința încheierii unui acord prin 
care U.R.S.S. va da a' ~ ' 
tului în înfăptuirea pi 
cincinal. Ziarele egiptene arată că 
ajutorul acordat de Uniunea So
vietică Egiptului se va ridica la 
circa 200.000.000 de dolari, adică 
aproape tot atîta cît prevede 
„doctrina Eisenhower-Dulles“ pen
tru 15 țări din Orientul Apro
piat, Mijlociu șl din Africa. 
Deosebit de important este desi
gur nu numai mărimea ajutoru
lui, dar și destinația lui. Ajuto
rul, în cazul „doctrinei Eisenho
wer-Dulles“, prevede în special 
livrări de armament, construcții 
de obiective militare. Ajutorul 
sovietic însă este destinat dezvol
tării economice și ridicării nive
lului de trai al țărilor cărora el 
le este acordat. Lucrurile au de
venit atît de clare în prezent în- 
cît popoarele arabe trebuie lăsate 
să-și spună cuvîntul în problemele 
ce le interesează. Ele știu să dis- 
cearpă cine le este prieten și cine 
dușman.

Timpul și practica au supus 
astfel untej verificări atît pactul 
de la Bagdad cît și „doctrina 
Eisenhower-Dulles“, arătînd că 
ele nu sînt altceva decît niște 
instrumente de jefuire mascată 
sau fățișă a popoarelor arabe, de 
înrobire economică a țărilor O- 
rientului Mijlociu.

, Saudite, realizează un venit anual 
net de peste 300.000.000 de do
lari. Astfel că reclama Washing
tonului din ajunul sesiunii de Ta 
Ankara pe tema „ajutorului11 eco
nomic acordat țărilor legate de 
blocul militar de la Ankara nu 
poate să sune decît strident.

Țările arabe, deosebit de boga
te în petrol (la sfîrșitul anului 
1955 rezervele cunoscute de pe
trol din această regiune au ajuns 
să reprezinte 70 la. sută din re
zervele totale cunoscute ale lu
mii capitaliste), au numeroase 
acorduri cu marile puteri din Oc
cident, care însă sînt inegale și 
lezează suveranitatea și dreptu
rile acestor țări. Se știe că Egip
tul și Siria au încercat să obțină 
ajutop din Occident; de fiecare 
dată însă ele s-au izbit de dife
rite pretenții care reprezentau un 
atentat direct împotriva suverani
tății lor. De aceea aceste țări, 
s-au adresat Uniunii Sovieti
ce â cărei politică în rela
țiile sale externe a fost aprecia
tă de ziarul „Al-Âhram“, 
care apare la Cairo astfel: 

'„Uniunea Sovietică urmărește 
să asigure independența tu
turor popoarelor. Uniunea So
vietică nu caută baze pe te
ritorii străine, nu rivnește la 
petrolul străin. Ea este gata să 
□fere altor țări ajutor dezintere
sat“. Că este așa o dovedesc nu. 
meroâse fapte» Referindu-se la 
acordul dintre Siria și Uniunea 
Sovietică, presa arabă sublinia 
atunci că acesta este primul a- 
cofd de colaborare economică din 
istoria țărilor arabe încheiat cu ză în sinul acestei coaliții, se iau 
o mare putere care nu lezează măsuri urgente de a o întări din

Planuri și perspective 
în ultima vreme au intervenit 
serie de factori care au pus

■ membrii'pactului de la Bagdad 
' , t unor probleme noi. E

o
pe mem 
în fața
Vorba în primul rînd de creș
terea impetuoasă a luptei po
poarelor din Asia și Africa pen
tru afirmarea drepturilor lor le
gitime, precum și de efectele ne
gative ale tendințelor Colonialiste 
ale cirmuitoriior blocului de la 
Bagdad față de interesele legi
time ale însăși participanților la 
acest bloc. Dulles care își face 
apariția la Ankara vine tocmai 
cu intenția de a tempera spiri
tele, de a crea un „modus-vi- 
vendi“, urmărind pe lîngă aceas
ta ca S.U.A. să preia în fapt con
ducerea pactului de la Bagdad. 
Tot în scopul de a înlătura ten
dințele tot mai accentuate de cri.

punct de vedere militar. După 
cît se constată, nu slăbesc efor
turile S.U.A., Angliei și Turciei 
de a lărgi pactul de la Bagdad 
prin atragerea altor țări, mai ales 
a Libanului și Iordaniei. Se ma
nifestă totodată din partea orga
nizatorilor intenția de a obliga 
țările participante la pactul de la 
Bagdad să pășească pe calea pri- 

ijutor Egip.» mejdioasă a participării la pregă. 
danului său tlriîe în vederea unui război ato

mic. Comentariile tot mai frec
vente care se fac în legătură cu 
sesiunea pactului de la Bagdad 
nu scapă de asemenea din vedere 
nici faptul că, prin prezența emi
sarului principal al Departamen
tului de Stat la această sesiune, 
S.U.A. urmăresc un lucru proiec
tat mai de mult — de a uni de 
fapt, sub același acoperămînt, 
blocurile agresive N.A.T.O., 
M..E.D.O. și S.E.A.T.O. Se inten
ționează în acest fel ca statele 
din Orientul Apropiat și Mijlociu 
să fie făcute răspunzătoare de po
litica organizatorilor N.A.T.O. a- 
lături de celelalte, chiar atunci 
cînd ele nu sînt amestecate 
rect într-o conflagrație.

Voința popoarelor:
Orientul arab — zonă a 

păcii
Este desigur regretabil că în 

prezent, cînd întreaga omenire 
cere crearea de condiții pentru a 
se pune bazele unei trainice co
laborări internaționale, are loc o 
conferință ale cărei rezultate nu 
po-t în nici un caz să servească 
cauzei păcii. Neîndoios că si
tuația primejdioasă din zona 
Orientului Apropiat și Mijlociu ar 
putea fi înlăturată dacă s-ar ține 
seama de năzuințele popoarelor 
arabe și ale întregii omeniri. 
Recenta declarație TASS, care 
atrage atenția asupra urmărilor 
pe care le poate avea o politică 
nesăbuită, aventurieră a organi
zatorilor blocului de la Bagdad 
în această parte a lumii, cuprin
de o idee care exprimă tocmai 
aspirațiile milioanelor de arabi, 
a sutelor de milioane de oameni 
de pe întregul glob: „Orientul 
Apropiat și Mijlociu trebuie și 
poate să devină o zonă a păcii în 
care nu există și nu trebuie să 
existe arma nucleară și arma ra
chetă, o zonă de bună vecinătate 
și colaborare prietenească între 
state*'.

Reprezentanții a 1.600.000.000 
de oameni din Asia și Africa au 
condamnat, la conferința de fa 
Cairo, pblitica imperialistă de în
jghebare și lărgire a grupărilor 
militare dusă de puterile occi-

di-

dentale în Orientul Apropiat și 
Mijlociu. Această conferință de 
■pace, fraternitate și colaborare a 
subliniat pe bună dreptate că 
atît pactul de la Bagdad cît și 
„■doctrina Eisenhower-Dulles“ sînt 
în contradicție cu interesele inde
pendenței țărilor arabe, atentează 
la suveranitatea acestora și pun 
în primejdie securitatea lor.

Pentru Romînia, așa cum a ară. 
tat în cadrul recentei sesiuni a 
O.N.U., șeful delegației R.P.R., 
țările Orientului Mijlociu nu con
stituie numai o regiune apropiată 
de granițele sale, și de care ea 
este legată prin tradiționale rela
ții economice, politice sau cultu
rale, ci și o regiune unde se des. 
fășoară un proces de însemnătate 
istorică, avînd o influență de ne
tăgăduit asupra întregii evoluții 
a vieții internaționale — apariția, 
întărirea și dezvoltarea statelor 
arabe independente. Iată de ce 
poporului rornîn nu-i sînt indi
ferente uneltirile imperialiste ce 
au loc în Orientul Apropiat și 
Mijlociu, regiune aflată în apro
pierea țării noastre. Dorim ca po- 
poarele din această parte a lu
mii, dintre care unele mai sînt 
încă victime ale urzelilor colo
nialiste, să trăiască în liber
tate, să-și dedice toate for
țele înfloririi lor economice, con
solidării independenței de stat. 
Susținem cu căldură năzuințele 
de pace aie popoarelor arabe și 
ne exprimăm dorința de a con
tribui la crearea unor posibili
tăți tot mai bune pentru întă
rirea multilaterală a legăturilor 
noastre de colaborare prieteneas. 
că, spre binele păcii și progresu
lui social.

La Ankara, sesiunea ordinară a 
Constliului blocului de la Bagdad 
e în plină desfășurare. Este de 
presupus că cu atît mai mult de 
această dată, dat fiind intenția 
S.U.A. de a transforma M.E.D.O. 
într-o armă principală a politicii 
lor în Orientul arab, va reieși 
și mai pregnant rolul acestei coa- 
Mții:

de dezbinare și jefuire nemi
loasă a popoarelor arabe ;

de atragere a lor în plasa
„războiului rece“
pentru a le face părtașe la pla
nurile agresive ale imperialiști
lor occidentali în frunte cu cei 
din S.U.A.

_ Tuturor comploturilor imperia. 
liste în Orientul Apropiat li se 
va opune însă în continuare, și 
mai hotărît, conștiința națională 
crescîndă a popoarelor arabe 
care pe zi ce trece își întăresc 
unitatea lor în lupta pentru li
bertate, independență și pace.

D. MIHAIL

Deschiderea sesiunii 
Pactului de la Bagdad

ANKARA 27 (Agerpres). — 
După cum reiese ain primele re
latări ale agențiilor de presă occi
dentale. actuala sesiune a pactu
lui de la Bagdad, care și-a început 
lucrările la 27 ianuarie în capi
tala Turciei, se desfășoară în con
dițiile ascuțirii divergențelor din
tre țările membre. Toți corespon
denții de presă subliniază faptul că, 
clădirea Medjilisului turc, unde au 
loc ședințele pactului, este încon
jurată de cordoane importante 
de trupe, pentru a-i proteja pe 
participanți de eventuale manife
stații populare.

In cadrul ședinței din diminea
ța de 27 ianuarie au luat cuvîntul 
conducătorii diferitelor delegații 
participante. Primul ministru turc, 
Menderes, primul ministru al 
Iranului, Eghbal, premierul pakis
tanez Mohammed Firuz Nun Han, 
ministrul de Externe britanic Lloyd 
și observatorul american, secreta
rul de stat Dulles. 
asemenea delegatul 
prim ministru Nuri

Răspunzind, atît 
Angliei, ministrul 
Lloyd, cît și secretarul de stat al 
S.U.A., Dulles, s-au ferit să ia an
gajamente în ce privește sporirea 
ajutoarelor economice pentru ță
rile membre ale pactului. Dulles 
a reluat promisiunile cercurilor 
militariste americane cu privire la 
„pregătirea unor forțe mobile a- 
mericane, gata să dea lovituri ni
micitoare în sprijinul pactului“.

Discursul delegatului irakian, 
fostul prim ministru Nuri Saiil a 
scos la iveală alte divergențe din
tre țările Orientului Mijlociu și 
cele occidentale. Nuri Said a ata
cat cu violență politica Franței în 
Algeria arătind că este imperios 
necesară o rezolvare grabnică a 
problemei algeriene. El a criticat 
de asemenea guvernul englez pen
tru întîrzierea de care dă dovadă 
în soluționarea problemei Cipru
lui.

A vorbit de 
irakian fostul 
El Said.
reprezentantul 
de Externe,

CARACAS. — In Venezuela au 
început să se înapoieze exilații 
politici. La 26 ianuarie a sosit de 
la New York Jovito Vlllalba, fost 
șef al partidului Uniunea republi
cană democrată care în 1952 a fost 
nevoit să fugă din țară din cauza 
persecuțiilor lui Jimenez.

O telegramă a agenției France 
Presse anunță revenirea la Caracas 
a fruntașului comunist Jesus Fa- 
ria, care a fost închis șapte ani 
tntr-un lagăr de concentrare și care 
a fost conducătorul sindicatului 
muncitorilor din industria petrolu
lui.

ANKARA. — In seara zilei de 26 
ianuarie persoane necunoscute au 
aruncat o bombă la ambasada a- 
mericană din Ankara și ceva mai 
ttrziu o bombă la librăria cu căr
ți americane. Prima bombă a spart 
geamurile clădirii ambasadei. Nu 
s-au înregistrat victime. Cea de.a 
doua a rănit o persoană.

CAIRO. — Corespondentul agen
ției France Presse din Cairo reia, 
tează că regele Ahmed al Yeme
nului a respins propunerea cu pri
vire la acordarea unui „ajutor“ 
economic american în valoare de 1 
milion dolari, deoarece Statele 
Unite au vrut ca în schimbul aces- 
tui „ajutor“ să construiască patru 
instalații americane de rad'ar în 
diferite orașe din Yemen.
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Turul ciclist al Egiptului s-a încheiat LA BASCHET Să intensificăm întrecerile
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locul 3 echipa de tineret a R.P.R a lăsat să-i scape o victorie clară

Olizarenko cîștigător; Șelaru pe locul 9
După două săptămîni de spec

taculoasă și intensă luptă spor
tivă cea de-a V.a ediție a Turu
lui ciclist al Egiptului a 
sfirșit duminică la Cairo cu

luat 
o 

strălucită victorie a reprezentan
ților Uniunii Sovietice. Cicliștii 
sovietici au ocupat primul loc 
pe țări, cu un avans apreciabil 
față de reprezentativa bulgară, 
iar Anatoli Olizarenko a sosit în 
Capitala Egiptului cu tricoul gal
ben pe care și l-a apărat cu mult 
brio în ultima etapă. Deși alcă
tuită din alergători tineri, aproa
pe necunoscuți, echipa U.R.S.S. 
a dominat întrecerea, arătînd o 
pregătire completă pe pion teh
nic și tactic. Din cele 13 etape 
rutierii sovietici au cîștigat 8, 
performanță unică în palmaresul 
acestei curse. O adevărată reve
lație a competiției a fost luri Me
lehov care s-a afirmat ca un 
sprinter de mare clasă, adjude- 
cîndu-și nu mai puțin de 4 etape. 
ECHIPA DE TINERET A R.P. 
ROMINE A AVUT O COMPOR
TARE MERITORIE Șl LOCUL 
3 IN CLASAMENTUL PE ȚARI 
CONST1TUE UN REZULTAT 
BUN DACA ȚINEM SEAMA CA 
TINERII NOȘTRI CICLIȘTI AU 
ÎNTRECUT CU PESTE 11’ SE
LECȚIONATA R.D. GERMANE. 
Dintre cicliștii romîni cel mai 
bun rezultat individual a fost în
registrat de Aurel Șelaru, clasat 
pe locul 9 înaintea unor concu- 
renți cu renume ca Schultze 
(R.D.G.), Cerepovici (U.R.S.S.) 
Torok (R.P.U.). Dobrescu, C. Moi- 
ceanu, Calcișcă și Braharu au 
luptat și ei cu mult curaj și te-

nacitate, reușind să termine acea
stă dificilă întrecere alătur; de 
principalii protagoniști.

Ultima etapă Alexandria—Cairo 
(230 km) a fost ciștigată de so
vieticul Iuri Melehov care eva
dase din pluton împreună cu 
bulgarul Gheorghiev și romînul 
Șelaru la 40 km de sosire. 
Avînd un accident mecanic, Șe
laru a pierdut șansa de a dispu
ta sprintul final și a sosit la un 
minut în urma lui Melehov.

După terminarea etapei, in ca
drul unei festivități, învingătorii 
cursei au fost premiați de gu
vernatorul orașului Cairo, Abdel 
Fattah Bendary. Echipa U.R.S.S. 
a primit cupa Chalange oferită de 
președintele Egiptului, Gamal Ab
del Nasser.

Clasamentul etapei 
Cairo: A. I. Melehov 
a parcurs 230 km în 
(medie orară 41,350 
Gheorghiev (R.P.B.)
3. ȘELARU (R.P.R.)
4. Kappel (R.D.G.)
5. Olizarenko (U.R.S.S.) 
37’11”; în același timp au sosit 
Koțev, Kolev, Petrov șj alții. Ci
cliștii romîni au ocupat urmă
toarele locuri: Dobrescu (16) 5h. 
37’47”; Calcișcă (17) 5h.38’05”; 
Braharu (20) 5h.38’54”; Moicea- 
nu (22) 5h.42’55”.

Clasamentul general indivi
dual : 1. Anatoli Olizarenko
(U.R.S.S.) a parcurs 1.911 km. 
în 52h.05’47”; 2. Petrov( U.R.S.S.) 
52h.06’01”; 3. Koțev (R.P.B.) 52h. 
07’17”; 4. Kolev (R.P.B.) 52H.08’;
5. Me!ehov(U.R.S.S.) 52h. 10’17”;
6. Gheorghiev(R.P.B.) 52h.l0’17”;

Alexandria- 
(U.R.S.S.) 
5h. 32’25” 
km); 2. 
5h.32’42” ; 
5h.33’54”; 

5h.36’14” ; 
5h.

7. Oldenberg (R.D.G.) 52h.l7’14”;
8. Arany (R.P.U.) 52h.l7’43”; 9.
Șelaru (R.P.R.) 52h.18’39”; 10.
Saidhujin (U.R.S.S.) 52h.l8’45”;
11. Dobrescu (R.P.R.) 52h.24’53”;
12. Torok (R.P.U.) 52h.26’43” ;
13. Moiceanu (R.P.R.) 52h.
31’32”; 14. Braharu ' '
52h.32’06”; 17. Calcișcă 
52h. 37’34”.

Clasamentul pe țări: 1.
I56h.15’57”; 2. R.P.B. 156h.33’20”; 
3. R.P.R. 156h.57’31”; 4. R.D.G. 
15711.09’05”; 5. R.P.U. 157h.56’29”; 
6. Egipt; 7. Turcia; 8. Siria; 9. 
Liban.

In seara zilei de 26 ianuarie 
a avut loc la Cairo festivitatea 
de premiere a participanților la 
ce! de-al V-lea Tur ciclist al E- 
giptului.

In aclamațiile celor prezenți 
câștigătorul turului Egiptului, ci
clistul sovietic Anatoli Oliza
renko, a primit premiul pentru 
locul intîi și cununa de lauri. 
Premii speciale au fost înmînate 
de asemenea primilor 15 ccncu- 
renți din clasamentul general in
dividual. Printre aceștia se aflau 
și c.cliștii romîni Aurel Șelaru, 
Vasile Dobrescu, Constantin Moi
ceanu și I. Braharu. Echipei 
Uniunii Sovietice, clasată pe pri
mul loc pe națiuni, ț s-a decernat 
marea cupă oferită de președin
tele Republicii — Nasser.

(R.P.R.)
(R.P.R.)

U.R.S.S.

Nu rareori basche
tul ne-a uluit cu 
neașteptatele sale 
finaluri de partidă, 
li este dat acestui 
splendid joc să clă
dească în cîteva se
cunde mirajul unei 
victorii, pe care s o 
spulbere apoi în ur
mătoarele clipe, în 
favoarea celeilalte e- 
chipe...

In 36 de minute 
Dinamo-București a 
dat o lecție admira
bilă baschetbaliștilor 
de la Casa Centrală 
a Armatei de felul 
cum trebuie să lupți 
sub propriul panou. 
Și aceasta a fost su
ficient să-i scoată 
din sărite pe aceia 
care după toate pro
babilitățile ne vor 
reprezenta în Cupa 
campionilor europeni 
— și să sperăm — 
ceva mai fericit de
cît au făcut-o colegii 
lor de asociație, 
fotbaliștii...

„Băieții“ lui Con
stantin Herold au 
intrat pe parchetul 
sălii Floreasca par
că legați' de mîini și 
de picioare. După 
cum se vede, criza 
prin care trece echi
pa nu s-a ameliorat.

Lipsa de eficacita
te în fața apărării 
dinamoviste și jocul 
static în propriul a-

tac, „i-a scos din 
mină“, servind ca.pe 
tavă echipei antre
nate de Avachian, 
perspectivele unei 
victorii de neconte
stat. In zadar, sala 
Floreasca a răsunat 
de îndemnurile zgo
motoase ale supor
terilor lui C.C.A., la 
un joc de mișcare, 
vioi.

In frunte cu Fol
bert, echipierii Casei 
Centrale a Armatei 
păreau că au plumb 
în picioare. „Pasa 
neagră“ prin care 
trece cea mai matu
ră echipă de baschet 
a (arii — continuă.

Dinamo, „adulrne- 
cînd“ desigur vic
toria care nu trebuia 
să-i scape în aseme
nea condiții, „a tras“ 
serios.

In prima 
a jocului (

parte 
,____ (26—31)

C.C.A. n-a putut să 
se apropie de adver
sarul său decît de 
cîteva ori, la 5—6 
puncte cel mult. 
C.C.A. s-a prezentat 
lamentabil. Folbert— 
Nedeff—Fodor au
fost de nerecunoscut. 
Există desigur „zile 
proaste“ în care se 
poate afla un jucător 
bun, dar experiența 
sa îl poate salva de 
la mediocritate în 

asemenea cazuri. A-

cest lucru nu s-a pe
trecut duminică sea
ra la Floreasca pen
tru că baschetba- 
liștii de la C.C.A. 
și-"u pierdut în bu
nă parte capul.

Au fost deajuns 
însă 3 minute la 
sfîrșitul partidei, 
pentru ca Dinamo 
să înceapă să lase 
să-i scape printre 
degete victoria pen
tru care a muncit 
destul și alte 30 de 
secunde pentru ca 
C.C.A. să cîștige cu 
68—66 o partidă 
mult viciată de ar
bitraj. In rest ar fi 
de consemnat elimi
narea simultană a 
lui Răducanu (Di
namo) 
(C.C.A.) 
incorect, 
desigur 
lui C. Riegler și F. 
Andor care au scă
pat din mină par
tida și i-au enervat 
pe jucători.

De astădată, C.C.A. 
a scăpat chiar va 
prin urechile acului 
de înfrîngere. Să nu 
ne mire însă dacă la 
prima ocazie, prezen- 
tîndu-se la fel și gă
sind în față o echipă 
mai decisă în ulți- 
mile secunde ca Di- 
namo-București, Ca
sa Centrală a Arma
tei va pleca steagul.

M. ZONIS

și Nedeff 
pentru joc 
brutal și 
arbitrajul

Cît mai multe fete mobilizate

Juniori
campioni republicani,

promovați de Spartachiada
Am întîlnit-o din nou pe Auri

ca Popovici. Asta s a întîmplat 
duminică dimineața în hala de 
sport de la Floreasca. E pentru 
a doua oară cînd o văd. Am cu
noscut-o anul trecut pe la jumă
tatea lui august pe „Stadionul ti
neretului“, la finalele Spartachia
dei de vară a tineretului. Toc 
mai coborîse treapta cea mai înal
tă a podiumului învingătorilor. îi 
ardeau obrajii de emoție. Era pri
mul ei mare concurs sportiv la 
care participa și totodată prima 
mare victorie. Aurica Popovici, e- 
levă în clasa VIIT-a a Școlii medii 
din Roman, devenise campioană a 
Spartachiadei de vară a tineretu
lui la proba de 500 m. plat.

Duminică am întîlnit-o din nou 
pe Aurica Popovici la capătul unui 
concurs sportiv. Cîștigase cu 7,2 
secunde proba de 50 m. plat ju
nioare din cadrul concursului re
publican individual de sală pen
tru juniori. Din nou participantă 
la o mare competiție sportivă și 
din nou învingătoare. E o diferen
ță totuși importantă; Aurica Po
povici a început activitatea spor
tivă la o competiție sportivă de 
masă — și astăzi a ajuns să par
ticipe cu succes la o competiție 
de performanță cu caracter repu
blican.

Evoluția sportivă a Auricăi Po
povici e foarte semnificativă. Du
minică am întîlnit și alți atleți 
care și-au început activitatea spor
tivă în 
vară a 
numără printre cei mai buni atleți 
juniori din țară. Evident, compe
tițiile sportive de masă, și în mod 
deosebit Spartachiadele tineretu
lui, sînt un izvor nesecat de noi 
talente sportive, un prilej deose
bit de afirmare al tinerilor cu rea
le aptitudini sportive.

De fapt unul din lucrurile cele 
mai îmbucurătoare ale acestui 
prim concurs de sală cu caracter 
republican, este tocmai faptul că 
la el au participat foarte mulți 
tineri din toate colțurile țării. Au 
luat startul tineri atleți din Ro
man, Mediaș, Bistrița, Sighișoara, 
Pitești și din multe alte orașe cu 
mai puțină tradiție sportivă. Deși 
pentru început ne-a îneîntat nu
mărul mare de participanți pen
tru o competiție de sală, circa 300, 
totuși credem că ar fi fost nece
sară o selecție. Din cauza numă
rului foarte mare de participanți, 
capacitatea de organizare a și 
lăsat de dorit. Concurenții n-au 
avut timpul și nici locul necesar 
de încălzire și din această pricină 
a și fost stînjenită desfășurarea 
unor probe, iar durata lungă a 
concursului a scăzut atenția și 
concentrarea arbitrilor. Era nece
sară. credem, în scopul ridicării 
valorii concursului și a bunei lui 
desfășurări fixarea unui barem de 
participare. Bine înțeles, aceasta 
nu în detrimentul unei participări 
numeroase a tinerilor.

cadrul Spartachiadei de 
tineretului iar astăzi se

O constatare plăcută a fost aceea 
a rezultatelor înregistrate la sfîr
șitul desfășurării probelor. Au 
fost doborîte vechile recorduri la 
majoritatea probelor — 50 m. gar
duri băieți, 40 m. garduri și înăl
țime fete, greutate și înălțime bă
ieți și multe altele. De pildă, noul 
record al elevului Grigore Mari- 
nescu din București la înălțime — 
1,87 m. — întrece de pildă chiar 
și recordul de juniori al țării din 
aer liber (1,86 m.). La fel și re
cordul la aruncarea greutății al 
lui Ștefan Perneki din Tg. Mu
reș — 14,28 m.

— Marinescu, Perneki și mulți 
alți atleți juniori, ne-a spus prin
tre altele tovarășul Petre Zim- 
brăfteanu, antrenor federal cu care 
am avut o convorbire, pot „bate“ 
în scurtă vreme chiar pe unii din
tre „bătrînii“ noștri atleți fruntași. 
Performanțele juniorilor ca și com
portarea lor, pe noi, antrenorii ne 
incintă. Din păcate însă, foarte 
mulți dintre juniorii care sînt 
descoperiți în cadrul competiției 
sportive de masă, iarna se pregătesc 
și obțin rezultate bune, vara... se 
pierd. Nu mai vin la antrenamen
te, nu mai participă la concursuri.

Și tot de la tov. Zîmbreșteanu 
am aflat și explicația. Odată cu 
începerea sezonului de fotbal ma
joritatea colectivelor sportive uită 
de atletism și mai ales de juniori. 
Apoi elevii sînt obligați de direc
țiunile școlilor să participe la fel 
de fel de acțiuni, numai la antre
namente sportive nu. (Din cele 
două școli medii din Roman, de 
pildă, doar 3—4 eleve se ocupă 
de atletism). Nici organizațiile 
U.T.M. din școli nu sprijină încă 
așa cum ar trebui activitatea spor
tivă a elevilor. (Să sperăm că 
totuși după consfătuirea cu profe
sorii de educație fizică de la Mi
nisterul Invățămîntului și Culturii 
situația aceasta se va îmbunătății).

Evident pentru progresul conti
nuu al atletismului romînesc a- 
nul acesta Federația de Atletism, 
colectivele și cluburile sportive, 
vor trebui să acorde în primul 
rînd atenție cadrelor de începători 
și de nivel mediu. Pregătirea a- 
cestora pe baze noi, în urma 
măsurilor generale care s-au luat 
va crea posibilitatea selecționării 
unor elemente valoroase cu mari 
perspective pentru sportul de per
formanță. Or, se știe că începă
torii se ridică, în primul rînd, 
din rindurile elevilor.

Concursul care a avut loc sîm- 
bătă și duminică, în sala de sport 
Floreasca a inaugurat noul sezon 
de atletism al anului. Și cum în
ceputul a fost în general bun, nu 
putem decît să urăm organizato
rilor concursului, Federației de 
Atletism din țara noastră, recent 
înființată, noi succese și rezultate 
bune în dezvoltarea atletismului 
romînesc.

®

AL. P1NTEA

Elevi bucureșteni la o lecție de schi la Vtrful cu dor.
Să folosim timpul prielnic pentru a organiza întreceri de schi 1

ir Tn vederea turneului interna. 7.atopek împreună cu francezul Ha- 
țional de fotbal pentru echipele de 
juniori care va începe la 7 februa
rie la Viareggio (Italia) echipa 
Progresul C.P.C.S. s-a antrenat 
duminică la Arad cu formația lo
cală Locomotiva. Progresul a ob
ținut victoria cu scorul de 3-1 
(2-0) prin punctele realizate de Ig- 
nea, Ungurolu și Balint.

ir Tradiționalul cros de la San 
Sevastian (Spania) a fost cîștigat 
de cunoscutul atlet cehoslovac Emil 
Zatopek, care a parcurs 12.000 ru
in 39'45"3/10. Fostul recordman 
mondial a făcut o cursă excepțio
nală entuziasmînd pe cei 30.000 
spectatori înșiruiți de-a lungul tra
seului. După 2 km. de al plecare

Aurica Popovici

Grigore Marinescu

mud Ameur s-au detașat luînd un 
apreciabil avans. Ei au condus cu 
autoritate, iar aproape de sosire 
Zaiopek cu finișul său caracteristic 
a reușit să treacă primul linia de 
sosire.

Intr-un meci amical de hochei 
pe gheață disputat duminică la 
Orașul Stalin, echipa C.C.A. a în
vins formația „Steagul Roșu“ Ora
șul Stalin cu scorul de 13.3 (1-1, 
5-0, 7-2).

ir Tn cadrul turneului internațio
nal de hochei care se desfășoară in. 
R. Cehoslovacă echipa U.R.S.S. a 
învins prima selecționată a Ceho
slovaciei cu 6-3 (3-2, 2-0, 1-1). In
tr-un alt meci, formația engleză 
„Wembley Lyons" a întrecut cu 
8-2 (3-0, 4-0, 1.2) echipa secundă 
a R. Cehoslovace.

ir Profitînd de zăpada abundentă 
căzută în ultimele zile, schiorii 
noștri au participat la mai multe

concursuri organizate pe pîrtiile 
din Bucegi și de la Poiana Stalin.

La Peștera s-a desfășurat un 
concurs de fond dotat cu „Cupa 
Sinaia“. Sportivii dinamoviști au 
cîștigat majoritatea probelor, ară- 
tînd o pregătire excelentă.

La Poiana Stalin reprezentantul 
C.C.A., Miljai Bucur, a repurtat o 
dublă victorie la slalom uriaș și 
slalom special. In probele feminine 
Magdalena Marotineanu și-a luat 
revanșa asupra Elisabetei Suciu, 
cîștigînd detașat două probe.

EVOLUȚIA 
handbalistelor 

iugoslave
Debutul tinerei formații feminine 

de handbal de sală „Locomotiva“ 
Virovitica în țara noastră, în com
pania echipei bucureștene „Steagul 
Roșu“ a înscris în palmaresul o.as- 
petelor o victorie pe de-a întregul 
meritată (scor 8-6).

Iugoslavele alcătuiesc o forma
ție tînără, pusă la punct în toate 
compartimentele, fiind considerată 
ca cea m.ai bună echipă feminină 
de handbal a R. P. F. Iugoslavia, 
în configurația căreia se află 5 
Jucătoare din „naționala“ țării.

★
Intllnirea revanșă desfășurată 

luni seara tot în sala sporturilor 
Floreasca, a luat sfirșit cu același 
scor: 8—6. Numai că de data acea
sta victoria a revenit handbaliste- 
telor echipei bucureștene „Steagul 
Roșu" care a întrecut formația 
iugoslavă ,,Locomotiva Virovitica" 
într-o manieră mult mai catego
rică decît cum o arată scorul.

Asupra acestor două întîlniri vom 
reveni mai pe larg.

în întrecerile Spartachiadei
Activitatea sportivă a tinerilor de la Fabrica de confecții „Gheor- 

ghe Gheorghiu-Dej“ din Capitală în cadrul Spartachiadei de 
iarnă a -tineretului este bogată. In sprijinul afirmației este su

ficient să amintim că s-au înscris aproape 75% din tinerii pe care 
organizația U.TM. și conducerea colectivului sportiv și-au propus să-i 
mobilizeze la diferite discipline sportive prevăzute in regulamentul 
Spartachiadei. Dincolo însă de acest aspect „aglomerația" din sala 
de șah și interesul suscitat de întîlnirile la tenis de masă vorbesc de 
la sine despre atenția de care se bucură Spartachiada în rindurile 
tinerilor. Pentru aceasta, și acum ca și în alți ani, organizația de bază 
U.T.M. și conducerea colectivuluigpportiv au depus lăudabile stră
danii in vederea asigurării unei cit mai largi participări folosind in 
acest scop variate posibilități agitatorice.

„Ora Spartachiadei“ transmisă de două ori pe săptămină prin sta- 
țin de radioficare a fabricii, rezultatelo întrecerilor din cadrul Sparta
chiadei popularizate în gazeta întreprinderii, mobilizarea prin orga
nizațiile de U.T.M. an dat roadclo așteptate. Zilnic, la mesele de 
șah se dispută întreceri ajunse în prezent în faza finală pe colectiv. 
Echipamentul de schi a fost pregătit și reparat.

Dacă insă afluxul cel mai mare de tineri se observă la șah. nu ace
lași lucru se poate spune despre celelalte discipline. întrecerile de 
tenis de masă, sport foarte solicitat aici, se desfășoară greoi din cauza 
lipsei de materiale. Trecînd peste lipsa mingilor, situație care după 
cîte se pare se găsește intr-un impas de nerezolvat (U C.F.S.-ul ar 

putea încerca să facă totuși ceva...) o regretabil și surprinzător ca 
un colectiv do proporțiile celui de la Fabrica de confecții „Gh. Gheor- 
gniu-Dcj“ să aibă la dispoziție doar două mese de tenis de masă. 
In sala unde se desfășoară întrecerile de tenis de masă (Ia un Ioc cu 
intîlnirile de șah) există de fapt o singură masă utilizabilă, cealaltă 
neputînd fi folosită din lipsă de spațiu. Inițial, tenisul de masă se 
juca într-o sală special destinată, în prezent acolo funcționînd o ex
poziție.

Un alt aspect care se desprinde din activitatea sportivă de aici este 
SLABA PARTICIPARE A FETELOR LA ACTIVITATEA SPOR- 
TIVțA. Cunoscînd numărul mare al tinerelor care lucrează aici 
(predominant), stăruința colectivului sportiv și a organizației U.T.M. 
pentru antrenarea lor la viața sportivă apare ca nesatisfăcătoare. Or, 
cunoscind faptul că principalul scop al Spartachiadei este de a sti
mula interesul tinerilor pentru sport, a stimula sportul de masă, con
siderăm prezenta competiție ca cel mai nimerit prilej de a crea în 
rindul tinerelor muncitoare un climat proprice sportului, de a le an
trena în număr cit mai mare la viața sportivă.

Tn pregătirea și organizarea Spartachiadei de iarnă a tineretului 
la F. C. Gheorghiu-Dej s-au obținut multe rezultate bune. Dar pie
rind do Ia deficiențele semnalate mai sus, organizația de U.T.M. și 
conducerea colectivului sportiv au datoria să ia măsurile necesare 
pentru ca sportul de masă să ia o dezvoltare cît mai mare în acest 
mare colectiv de tineri-Pentru aceasta s-ar putea organiza întâlniri 
între tinerii de aici și sportivi fruntași în care aceștia să facă de
monstrații sportive atrăgînd in felul acesta tinerii înspre diferite ra
muri de sport.

Spartachiada de iarnă oferă un prilej foarte nimerit pentru acea
sta, prilej care trebuie folosit cit mai judicios.

RĂSFOIND 
scrisorile cititor, lor

Iar la start
iarna a sosit mai tîrziu pe mc- 

i leagurile raionului Vișeu, dar, oda
tă cu ea, a început și activitatea 
sportivă specifică.

Ca și în alți ani cea mai impor
tantă acțiune este Spartachiada de 
iarnă a tineretului. Comisia raio
nală de organizare, al cărei preșe
dinte este loan Pogacias, a trecut 
din timp la popularizarea acestei 

i importante competiții de masă. 
Astfel, regulamentul a fost prelu
crat în fața secretarilor organiza
țiilor de bază U.T.M., președinți
lor colectivelor sportive și de 
U.C.F.S.

Numeroase organizații de bază 
U.T.M. împreună cu organizațiile 
U.C.F.S se pot minări astăzi cu 

1 rezultatele obținute. Tinerii din 
comunele Borșa, Bistra și altele au 
confecționat prin mijloace proprii 

. garnituri de șah, schiuri și să- 
, niuțe etc. Cu ajutorul sfatului 
' popular tinerii din comuna Petro- 

va au amenajat un club al tine
retului cu o sală bine încălzită 

' care este dotată cu o masă de 
ping-pong și mal multe garnituri 

, de șah.
Tn această comună, precum și 

la Școala Medie din Vișeul de 
Sus, întrecerile de șah, schi, pati
naj, ping-pong și săniuțe sini în 
toi.

Pentru buna desfășurare a con
cursului în cadrul orașului Vișeul 
de Sus, U C.F.S -ui raional cu a- 
jutorul sfatului popular orășenesc 
a amenajat o sală care a fost tn. 

i zestrată cu mese de ping-pong 
unde tineretul se antrenează pen
tru viitoarele concursuri.

’ Pînă acum, in întregul raion 
■ numărul participanților este de 
, peste 7.000, iar rindurile lor cresc 

mereu. Cel mai mare număr de 
i participanți s-a înregistrat in co

muna Bistra unde peste 300 de ti
neri au pornit Întrecerile, iar în co. 
muna Dragomirești peste 180 de 

1 participanți. Raionul Vișeu cunoa
ște din nou iureșul marilor între
ceri sportive. Ca șl în ceilalți ani 

1 numeroși tineri se vor iniția în 
, diverse ramuri sportive. Pe lingă 

aceasta
‘ vor scoate 
r lentatl.

întrecerile Spartachiadei 
la iveală noi tineri ta-

N1CULAE RACZ 
activist

E. PITULESCU

„Petrolul" învingător 
la Beirut: 6

Un

BEIRUT 27 (Agerpres). 
Prin telefon : Echipa romînă 
fotbal „Petrolul‘“-Ploești și-a 
ceput turneul în Liban, jucînd 
minică pe stadionul „Kamil 
mun‘‘ din Beirut cu echipa „Ra- 
sing Club‘‘-Beirut, în rîndul că
reia au figurat 5 internaționali. 
Deși a plouat tot timpul jocului 
aproape 8.000 de spectatori au 
asistat la disputarea partidei. 
Fotbaliștii romîni au desfășurat 
un joc spectaculos mult apreciat 
de spectatori, repurtînd victoria 
cu scorul de 6—0 (4—0), prin 
punctele înscrise de Zaharia (2), 
Bădulescu (2) și Dumitru Mun- 
teanu (2).

de 
în. 
du- 
Șa-

„Petrolul” a aliniat următoarea 
formație: Maroși, Pahonțu, Ma
rinescu, Topșa, Fronea, Neacșu, 
Zaharia, Tabarcea, A. Munteanu, 
D. Munteanu, Bădulescu.

Publicul libanez a făcut o 
dă manifestație de simpatie re
prezentanților fotbalului din 
Romînă. De remarcat că stadionul 
„Kamil Șamun”, care poartă nu
mele președintelui Libanului, 
fost inaugurat cu prilejul 
meci.

Tn continuarea turneului 
„Petrolur'-Ploești va juca 
formația Homerirrren, iar dumini
că va întîlni o combinată liba
neză.

cal-

R.P.

a
acestui

echipa 
joi cu

Pagini din istoria sportului
Un confrate pleda pen
tru o istorie a sportului 
nostru. Evident, pentru 
o istorie științifică, ba
zată pe un studiu pro
fund care să scoată la 
iveală etapele dezvoltării 
sportului romînesc. O a- 
semenea istorie aparține 
însă viitorului, unui vi
itor pe care-1 dorim cît 
mai apropiat. Pînă a- 
tunci ne bucurăm să 
semnalăm apariția unor 
pagini de istorie sporti
vă care fără să-și aroge 
pretenția studiului, reu
șesc să ofere imaginea 
exactă a unor momente 
din trecutul sportiv al 
țării noastre.

Cîteva „nume“ ce au 
cunoscut celebritatea își 
deapănă amintirile, po
vestesc tineretului „în
tâmplări din viață și 
sport“. Sînt lucruri 
despre care tînăra ge
nerație a aflat cel mult 
doar din răsfoirea colec
țiilor de ziare mai vechi, 
dar care — în ciuda ani
lor ce au trecut — își 
păstrează valoarea edu
cativă, 
interes 
vestite 
ratchi, 
Cocoș, 
comban.

Citești cu mult 
întîmplările po
rle Steinbach, Ba- 
Nour, Weintraub, 

Ceihati și Chi-

po- 
a 

fe- 
ce-i

Acești sportivi s-au 
întîlnit cu sportul într-o 
vreme cînd nu exista la 
îndemîna oricui baza 
materială necesară. Au 
bătut mingea .pe maida
ne și au privit cu jind 
la porțile sălilor de an
trenamente în care intra
rea era barată de taxa 
de înscriere. Fiecare din
tre sportivii ce-și 
vestesc întîmplările 
trebuit să biruie în 
lui său greutățile
împiedicau consacrarea.

Chicomban povestește 
cum. pentru a participa 
la un concurs în Capi
tală, a venit pe bicicletă, 
aproape fără bani în bu
zunar, de la poalele 
Tîmpei pînă la Bucu
rești. Prima noapte bucu- 
reșteană și-a petrecut-o 
Intr-un car cu fîn, dar 
cîteva ore mai tîrziu reu
șea o remarcabilă per
formanță alături 
mai buni cicliști 
Era o victorie a 
pentru sport, a 
ce-1 făcea pe 
sportiv să învingă difi
cultățile și să se afirme 
în ciuda unor condiții 
vitrege.

Paginile pe care ni le 
oferă volumul „Intîm-

de cei 
ai țării, 
pasiunii 
pasiunii 
tînărul

plări din viață și sport“ 
demonstrează cu vigoare 
că fără pasiune, fără o 
dragoste deplină pentru 
sport, nu poți ajunge 
un sportiv adevărat.

Observi cu interes 
încă un fapt pe care 
tînăra generație de spor
tivi îl uită uneori. Mulți 
dintre sportivii ce au cu
cerit consacrarea duceau 
o viață sportivă exem
plară și își complectau 
pregătirea practicînd cu 
seriozitate diferite dis
cipline sportive. Chicom- 
ban a fost fotbalist (în 
categoria A), a practicat 
atletismul (locul II după 
Dinu Cristea la cros}, a 
schiat (campion național 
de schi).

Volumul conține nu 
numai biografii poves
tite într-un limbaj colo
rat. ci ne înfățișează 
prin intermediul unor 
fapte concludente tabloul" 
vieții sportive de odini
oară. Generația de as
tăzi n-a cunoscut spor
tul profesionist, nesigu
ranța zilei de mîine, vre
mea cînd Baratchi 
vîndut pentru 150.000 
lei și trei rînduri de e- 
chipament. Pe fundalul 
întunecat al acelor tim-

puri se profilează însă 
figuri luminoase, cu dra
goste pentru tineret, oa
re n-au pregetat să facă 
sacrificii crescînd nu 
numai sportivi talentați, 
dar și oameni cu trăsă
turi de caracter demne.

Este desigur dificil să 
epuizezi în cîteva rîn
duri prezentarea unei 
cărți. Considerăm că 
„Dinamo" a avut o bu
nă inițiativă publicînd 
volumul de întîmplări 
din viață și sport (culese 
și întocmite de Gh. Ro- 

R. Zaharia și I. 
Tirajul redus al 
împiedică însă o 

răspîndire a a- 
volum cu un bo- 

educativ

nou teren 
de patinaj

Spre deosebire de alte regiuni. 
Suceava are minunate condiții de 
practicare a sporturilor de iarnă. 
Pe pantele munților poți întîlni în 
fiecare zi zeci de tineri pe schiuri 
sau săniuțe. Tinerii de prin aceste 
locuri fiind muncitori forestieri 
sînt și buni tâmplari. Deci confec
ționarea schiurilor nu constituie o 
problemă. Orașul Suceava, însă, 
nu avea un patinoar unde tinerii 
să învețe hocheiul și patinajul, 
unde să se antreneze. Odată cu or
ganizarea primei etape a Sparta
chiadei de iarnă a tineretului, lipsa 
patinoarului se făcea simțită 
și mai mult. De aceea, tinerii din 
orașele Rădăuți și Cîmpulung 
Moldovenesc și-au construit tere. 
nuri de patinaj.

Nu știu precis de Ia cine a por
nit inițiativa amenajării unui ase
menea teren și In orașul Suceava. 
Adevărul e că atât tovarășii de la 
U.C.F.S. cît și cei de la sfatul 
popular și comitetul regional 
U.T.M. au sprijinit din plin acea
stă inițiativă. Zile de-a rîndul 

au muncit tinerii la amenajarea 
acestui teren. Acum e gata, iar în 
fiecare după-amiază patinoarul 
găzduiește întreceri pasionante.

Inaugurarea i-au făcut-o hoche- 
iștii de la „Voința“-Suceava și 
„Dinamo“-Rădăuți.

Sucevenii au fost învinși, dar 
nu-i nimic. E primul meci din a- 
cest an pe un teren „necunoscut“. 
Au început de asemenea și antre
namentele la patinaj. Peste puțină 
vreme sînt sigur că voi putea 
face cunoscuți pe campionii orașu
lui la patinai și hochei.

BERTHOLD SPONDER 
funcționar

Nepăsare
trecut multe zile de la data
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man, 
Bere), 
cărții 
largă 
cestui
gat conținut 
pentru tînăra noastră ge
nerație de sportivi. Cre
dem de aceea că ar fi 
bine ca Editura Tinere
tului să retipărească a- 
ceastă carte punînd-o la 
îndemîna unui public ci
titor mai larg. în cazul 
unei reeditări, ar fi in
teresant ca autorii să îm
bogățească volumul cu 

era alte cîteva biografii re
prezentative ale vetera
nilor sportului nostru, 
astăzi antrenori prețuiți 
de tineret.

E. O.

Au trecut multe zile de ta data 
deschiderii oficiale a Spartachia
dei de iarnă a tineretului. Tn ora
șul Lupenl, pînă în momentul de 
fată, la cele 2 colective sportive 
Energia șl Vlscoza Lupenl, nu s-a 
făcut mai nimic în această direc
ție.

Dacă timpul a fost nefavorabil 
pentru schi, săniuțe sau patinaj, 
asta însă nu împiedica cu nimic 
ca să nu se înceapă competițiile 
la șah, tenis de masă șl trtntă. ia 
colectivul sportiv „Viscoza" nu 
s-au făcut nici măcar înscrieri la 
vreo disciplină cu toate că la ale
gerile organelor sportive ce au a- 
vut loc luna trecută, problema cen
trală a discuțiilor a conslituit.o 
Spartachiada.

Nici organizația U.T.M. de la Fi
latura Lupenl nu dovedește vreo 
preocupare fafă de această impor
tantă competiție, cu toate că la 
discuțiile purtate tot la alegerile 
sportive, utemiștii au arătat că ti
neretul vrea să facă sport, că echi
pamentul este insuficient și uzat, 
că tinerii nu sînt ajutați. etc.

Tov. lancu Constantin, secreta 
rul organizației U.T.M. nu sprijină 
cu nimic acțiunea de mobilizare a 
tineretului la concursurile Sparta
chiadei.

Fa/ă de cele arătate mal sus 
Comitetul raional U TM și în 
special comitetul UC.F.S. trebui“ 
să-și îndrepte țoală atenția spre 
Lupenl și cîj mai urgent, pentru ră 

există posibili- 
desfășurare a

aici există tineret, 
tăfl pent'u buna 
Spartachiadei.

S BALOI 
funcționar


