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DE VEGHE IA EDUCAREA Spectacolele baletului 
din Leningrad

CO M U NISTĂ
A UTEMIȘTILOR

Zilnic, mergînd prin secțiile u- 
zînei, întîlnesc fetele voioase, 
pline de viață ale tinerilor noștri. 
Sint citeva mii. lată-i aplecați 
asupra mașinilor și a aparatelor, 
conducind cu pricepere instalații 
complexe sau rezolvînd compli
cate lucrări de birou. Deseori se 
ivesc in fața ochilor în fiecare 
secție, în fiecare atelier, zeci și 
zeci de tablouri cu același subiect: 
lingă un vîrstnic — unul sau mai 
mulți tineri care-i cer sfatul, cu 
care se consultă în probleme de 
muncă sau de viață. Și de cele 
mai multe ori vîrstnicul este un 
comunist care cu dragoste părin
tească se îngrijește de creșterea 
tinerilor din preajma sa. Tineri și 
bătrîni. toți sint preocupați de bu
nul mers al întregii activități a u- 
zinei. Nici nu s-ar putea altfel. 
E uzina noastră și fiecare se sim
te legat cu trup și suflet de ea.

Nu numai membrii comitetului 
de partid, dar fiecare comunist 
simte pe umerii săi sarcina de 
cinste încredințată de partid : 
grija față de dezvoltarea tinere
tului care reprezintă rezerva cre
dincioasă a partidului, o sursă 
inepuizabilă de elan creator.

Noi aplicăm cu consecvență 
principiul ce ce referă la influ
ența permanentă a partidului, a- 
supra generației tinere a patriei 
noastre : conducerea de către par
tid. Jn Statutul P.M.R. se preve
de : ..Organizațiile de partid sînt 
obligate să asigure conducerea 
permanentă, îndrumarea continuă, 
sprijinul și controlul sistematic al 
organizațiilor U.T.M.“.

Comitetul de partid al uzinelor

„23 August“ are în centrul preo
cupărilor ,sale îndrumarea și con
trolul organizației U.T.A4., educa
rea tineretului nostru în spiritul 
dragostei față de muncă, a răs
punderii sale față de clasa munci
toare din care face parte, față 
de partid și de organizație. Măsu
rile organizatorice luate de comi
tet au asigurat baza muncii noa
stre politice în rîndul tineretului. 
Conform indicațiilor Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R., secretarul 
fiecărei organizații de partid din 
secțiile uzinei răspunde efectiv de 
activitatea organizației de secție 
U.T.M.; pentru continua întărire 
a activității organizației U.T.M., 
comitetul de partid a luat măsura 
ca membrii și candidațli de par
tid tineri să-și desfășoare activi
tatea în rîndul tineretului, dind 
socoteală în fața organizației de 
partid de activitatea lor; 165 de 
membri și candidați de partid 
ocupă funcții de răspundere în 
diferite verigi ale activității 
U.T.M.; periodic, birourile de 
partid analizează munca birouri
lor U.T.M., iar comitetul de par
tid analizează deseori munca or
ganizației U.T.M. pe diferite pro
bleme, precum și activitatea mem
brilor și candidaților de partid 
aleși în organele U.T.M.

Preocuparea noastră a fost axată 
pe activitatea în producție a tine
retului — sarcina nr. l a comu
niștilor și utemiștilor — ocupin- 
du-ne în același timp cu perseve
rență de creșterea nivelului lor 
politic, ideologic și cultural. Co
mitetul de partid a analizat nu 
de mult invățămîntul politic al 
utemiștilor. S-a văzut cu această

ocazie că față de anii trecuți s-au 
făcut progrese serioase. Avem a- 
cum 1050 tineri în formele de în- 
vățămînt ale U.T.M. și 143 tineri 
încadrați în invățămîntul de par
tid. Și aici organizația de partid 
a avut un rol hotărîtcr. 24 din cei 
34 de propagandiști sînt candi
dați și membri de partid, mulți 
dintre ei, propagandiști cu un ve
chi stagiu în această muncă. Con
ținutul învățămîntului s-a îmbu
nătățit. Comunista Elena Ciocî
nea, propagandista unui cerc de 
istoria P.M.R. a tinerilor de la 
sculeria generală, a obținut suc
cese deosebite în această muncă. 
La cercul condus de ea, frecvența 
este aproape întotdeauna de sută 
la

Ansamblul de balet al Teatrului 
Academic de operă fi balet „Ki
rov“ din Leningrad a prezentat 
duminică seara cel de-al doilea 
spectacol cu baletul „Lacul lebe
delor“ de Ceaikovski.

La spectacol au asistat tovarășii 
Petre Borilă, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Alexandru 
Drăghici, ministrul Afacerilor In
terne, membri ai Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R. miniștri, perso
nalități ale vieții culturale precum 
și un numeros public.

Au asistat membri, ai corpului 
diplomatic.

Pentru minunata 
pretativă, baletiștii 
au cules aplauzele 
publicului care le-a 
de flori.

lor artă inter- 
din Leningrad 
puternice ale 

dăruit buchete

★
ansamblul de balet 
Academic de Stat de

sută. Tov. Elena Ciocînea se

FLOREA EMILIAN 
secretarul comitetului de par
tid al uzinelor „23 August"

Luni seara 
al Teatrului . . 
Operă și Balet „S. M. Kirov“ din 
Leningrad a prezentat pe scena 
Teatrului de Operă și Balet al R.P. 
Romîne cel de-al treilea spectacol 
în cadrul turneului pe care-1 între
prinde în țara noastră. Programul 
a cuprins selecțiuni și fragmente 
din operele compozitorilor clasici 
ruși, sovietici și străini.

In încheiere I. D. Belski, artist 
emerit al R.S.F.S.R., T. V. Balta, 
ceev și I. Drujin, artist al popo
rului din R.S.S. Gruzină, au inter, 
pretat dansul romînesc „Călușarii“.

(Agerpres).

Z-3

TINERII PARTICIPĂ
la gospodărirea satului

TINERI ȘI TINERE!;
E o datorie cetățe

nească să verificați în
scrierea voastră în lis
tele de alegători. Cen
trele de afișare a liste
lor din. întreaga tară 
;sînt deschise zilnic în
tre orele 8—20. Adu
ceți la cunoștință ime
diat sfatului popular 
orice omitere de pe 
liste.

Intîlniri între tineri și participanți 
la luptele din
Peste 400 de pionieri din raionul 

Grivița Roșie s-au întîlnit dumi
nică dimineață cu tovarășul Radu 
Negru, participant la luptele duse 
de ceferiști acum 25 de ani. El a 
vorbit pionierilor despre actele de 
eroism ale muncitorilor ceferiști și 
petroliști în lupta lor, sub condu
cerea partidului, pentru organiza
rea grevelor din februarie 1933.

Alți 150 de pionieri și aproape 
100 de tineri ain întreprinderile 
raionului Grivița Roșie au parti
cipat duminică la întîlnirea cu tov. 
Nicoale Carata, participant la gre
vele ceferiștilor de acum un sfert 
de veac pentru pace, pline și li
bertate.

Luni, la clubul „Grivița Roșie“ a

februarie 1933
avut loc o seară de istorie a Gri- 
viței Roșii. Aproape 1000 de tineri 
din raionul Grivlța Roșie au ascul. 
tat episoade din luptele eroice ale 
ceferiștilor din anul 1933, împărtă
șite de tovarășii Ion Turcu și Mi
hăilă Chiriac. Vorbitorii au subli
niat rolul deosebit pe care l-a avut 
tineretul în desfășurarea grevelor 
muncitorilor ceferiști și petroliști 
de acum 25 de ani. In încheiere tî. 
nărui strungar Ion Iordache de la 
Complexul Grivița Roșie a vorbit 
despre noile condiții de muncă și 
de viață ale tineretului din Com
plexul Grivița Roșie care se stră
duiește să fie un continuator demn 
al tradițiilor de luptă revoluționară 
ale ceferiștilor din 1933.
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in curlnd, vor fi pus« In circulație primele vagoane 
rism de dormit clasa I șl II. lată unul dintre vagoanele de 
turism el. l-a. I se face ultima revizie a Instalației de aer pen
tru frîne.
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Inginerul Condrache
A PREFERAT ABATAJUL
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Ast MnO la Filipeștii d» 
Pădure să-l cunosc pa Ion Mi
hăilă, operatorul de cinemato
graf comunal, car» s-a făcut 
miner pentru că forța brațelor 
sal» i-a cerut o îndeletnicire 
mai voinicească. Dar cum e- 
roul meu nu făptuise încă nici 
o faptă de eroism — așa cum 
fusesem informat — ci, mai 
cuminte ca o fată mare, își 
pusese zestre 18.000 de lei la 
C£.C. în așteptarea însurătoa. 
rai, m-am pregătit de întoar
cere.

Sint unii oameni car» por
nesc în viață ureînd pe scara 
de serviciu. Ion Mihăilă este 
primul din neămul său care are 
pline destulă la masă și șase 
costume cu care să se schimbe 
în zi de lucru și sărbătoare. 
O viață întreagă străbunii săi 
au visat să ajungă sus de unde 
să vadă soarele în toată splen
doarea lui. Li s-a refuzat acest 
drept I Dar acum Ion Mihăilă 
urcă demn de cinstea pe care 
o țară întreagă o închină ace
lora care 8 ore din 24 o petrec 
sub pămint, în mine...

Atunci am fost cit p-aci să 
fac cea mai teribilă gafă pe 
care o poate comite un repor
ter trecînd cu ochii închiși pe 
lingă o comoară de „erou po
zitiv“ după care tînjesc destui 
scriitori contemporani.

La 22 de ani. Ion Condrache 
a devenit inginer, șef da pro
moție. „Centrul“, l-a reținut ca 
„element de viitor“ și numă
rul inspectorilor din Ministerul 
Cărbunelui s-a mai ' ’ 
cu unul. De atunci Ion Con-

droefa a început si calc» mini 
după mini pini a dat pest» 
comoara lui... Pe Ion Con
drach« parcă l-a tras cineva de 
mînecă : „Aici, vino aici... Aici 
e un loc ideal“. Ideal pentru 
aceia care duc dorul bătăilor 
de cap... Omul acesta tînăr care 
nici n-a apucat să se plimbe 
bine cu fetele pe bulevardele 
Bucureștiului, și-a luat pe neaș
teptate pălăria din cui și... ră- 
mîi cu bine minister. L-a costat 
romantismul acesta, retrograda
rea cu trei clase. La Filipeștii 
de Pădure nu există în schemă 
post de inspector, chiar dacă 
acesta e șef de promoție...

Așa a ajuns inginerul Con
drache în „Jungla Nordului“. 
La Filipeștii de Pădure se 
scoate lignit. In rîndul celor, 
lalte exploatări carbonifere, 
Filipeștii e o cenușăreasă ; un 
fel de plebeu. Lignitul n-are 
singe albastru în vine ; e un 
cărbune ieftin, inferior. Și pes
te toate acestea și-a lipit Fili
peștii în frunte o reclamă de 
prost augur : codașă între 
dașe.

Dar cel mai ticălos
la Filipeștii de Pădure era sec
torul I căruia i se mai spunea 
în ironie ,Jungla Nordului“. 
Tot ce avea mina mai prost, 
mai întunecat la minte și mai 
rău, își dăduse întilnire aci. 
Vagonetel» ieșeau „la ziuă“ goa
le; în galerii era o nenorocire; 

cin» vroia, venea și pleca. To-

co-

loc

îmbogățit

tuși abatajele sectorului arau 
extrem de bogat» în lignit 
Condrache a văzut în acest sec
tor un loc strălucit pentru o 
viitoare bătălie care avea să-i 
aducă laurii visați de orice tî
năr la 20 și ceva de ani. Zi de 
zi, ceas de ceas, în timpane îi 
bubuia sacadat ca un pickha- 
mer : „mecanizare, mecanizare, 
mecanizare...“ Aici se putea 
experimenta strălucit armarea 
metalică. In locul oamenilor 
puteau lucra mașinile coman. 
date de oameni. Dar mai întîi, 
trebuia ordine, disciplină. 
Condrache s-a înhămat 
bună voie... Cine l-a pus ? 
era de glumit. Cei de 
„Jungla Nordului“ nu se 
cau cu vorbele. Maiștrii 
trîni erau deprinși cu scoate- 
rea primitivă a cărbunelui cu 
lopata.

Cînd locul grinzilor de lemn 
l-a luat fierul și armarea me
talică a încăperilor de sub pă- 
mint 
trînd în vocabularul de fiecare 
zi al
cetat să mai audă cum pîrîie 
sinistru tavanul deasupra lor 
și Ion Condrache, utemistul, a 
început să fie privit cu alți 
ochi : „Poale că totuși omul 
acesta tînăr, »u carte, ști» el 
ce vrea ; să vedem ce-o ieși... 
S-au îmbunat minerii b< 
trîni, sălbăticiți de lupta de

a devenit un obicei, in-

oamenilor, minerii au în-

M. ZON1S

[Continuar» în pag. 2-a)

Sălile bibliotecii de stat cu
nosc o vie afluență. Numeroși 
elevi, studențl, 
știință, literat! 
vin aci să con
sulte lucrări mai 
rare și mai greu 
de Întîlnit în vi
trinele librării-

oameni de 
și muncitori

O

împreună cu tinerii din comu
na noastră am urmărit cu un viu 
interes materialele publicate în 
„Scînteia tineretului“, care vor
beau despre pasiunea în muncă, 
M-am gîndit de la un timp în
coace că am putea să venim și 
noi cu un exemplu și că — poa
te — experiența noastră va folosi 
și altora.

Din cele ce veți citi mai jos 
se va desprinde faptul că, în ceea 
ce privește munca noastră înde
lungată 
podărirea și înfrumusețarea 
manei „Tudor Vladimirescu“ 
raionul Liești. a fost 
adevărată pasiune și 
dacă se poate spune 
o pasiune colectivă.

Dar iată faptele.
Nu cu mulți ani în urmă, prin 

1954, a început să se ridice în co
muna noastră uzina electrică. E 
greu de descris entuziasmul rare 
a cuprins pe oamenii din comu
nă. In prima zi, pe locul Unde a- 
vea să se ridice construcția, îna
inte de a începe măsurătorile 
s-au încins hore în care s-au prins 
sute de oameni. Orchestra a cin- 
tat acolo pînă seara tirziu. Cu a- 
cest prilej s-a produs primul eve
niment important din activitatea 
obștească a tinerilor, care avea să 
deschidă apoi drumul unui lung 
șir de acțiuni obștești. Lucrurile 
s-au petrecut astfel : chiar in ziua 
aceea cîțiva tineri, la îndemnul 
organizației V.T.M., au început să 
transporte la locul construcției 
nisip și pietriș. Acesta a fost par
că un adevărat semnal. In zilele 
imediat următoare n-a mai rămas 
tînăr care să nu participe volun
tar la lucrări. Transporturile tu
turor materialelor s-au făcut a- 
proape în întregime numai cu 
sprijinul tinerilor. Tot ei săpau, 
„dădeau la mină“ meșterilor și 
cite altele. Rezultatul ? Uzina 
electrică a fost ridicată într-un 
timp record.

Aș putea să vă mai spun cel 
puțin tot atîta și despre toate ce
lelalte construcții care s au ridi
cat în ultimii ani la noi și la 
care sfatul popular a primit spri
jinul tineretului. Așa a fost 
la construcția școlii, unde ti
nerii aveau printre altele și surei-

și susținută pentru gos- 
co

diri 
vorba de o 

chiar — 
astfel — de

na de a descărca imediat vagoa
nele C.F.R. pentru a nu intra în 
locație ; așa a fost la con
strucția restaurantului, așa a fost 
la construcția magazinului univer
sal pentru care tinerii și-au luat, 
printre altele, sarcina de a aduce 
nisip de la 3 km.t din valea Ge
rului.

Munca aceasta a tinerilor pentru 
gospodărirea și înfrumusețarea co
munei a avut una dintre cele mai 
importante urmări. Este vorba de 
transformările survenite în menta
litatea tinerilor, în atitudinea lor 
față de bunul obștesc. Iată, con
cret, cum s-a manifestat acea tă 
nouă latură a pasiunii noastre 
pentru munca obștească : magazi
nul universal era socotit, de exem
plu și ca un rod al contribuției 
noastre. De ce, deci, n ar fi deser
vit de către o brigadă de tineret ? 
Astăzi, brigada utemistă de bună 
deservire al cărei responsabil este 
Vasile Roșea, e una dintre cele 
mai apreciate brigăzi de pe între
gul cuprins al raionului Liești. Un 
alt exemplu : la uzină se cuibă
rise un element dușmănos, Metaxa 
Valincu.
șperț de la oamenii 
nevoie 
ocazia 
Numai 
cat cu gîndul ca Metaxa să-și facă 
de cap în uzina la care ei lucra
seră. Așa că într-un spectacol al 
brigăzii artistice de agitație, țăra
nii muncitori au putut auzi că :

„Treaba-i „bună“ la uzină — 
Dai ciubuc... și ai lumină ! 
Dar mai e ceva de spus : 
Căci control de-ar exista 
N-ar mai merge-uzina-așa !“ 
Nu după mult timp de la acea

sta, Metaxa Valincu și-a primit pe
deapsa cuvenită...

La toate realizările enumerate ar 
mai trebui să adaug așa zisele 
„mărunțișuri“, ca buna întreținere 
a drumurilor pentru care au tran
sportat din timp în timp mari can
tități de prundiș și nisip, văruirea 
pomilor, plantarea de pomi noi, 
confecționarea unor bare din lemn 
văruit în dreptul porților etc.

In toamna anului care a trecut

tineretul din comuna noastră a mai 
executat, printre altele citeva lu
crări mai importante. In primul 
rînd am executat două podețe de 
beton. De astă dată n-am mai re
curs la sprijinul tehnicienilor. 
Experiența acumulată cu timpul 
ne-a folosit din plin. Dacă ar fi 
să fac o glumă, aș spune că la 
construcția celor două podețe am 
folosit beton prefabricat. In fond, 
această glumă nu ar fi prea de- 
parte de realitate: plăcile de be
ton le am luat din vechile, caze
mate folosite în timpul războiu
lui.

Ca să arăt entuziasmul cu care 
au lucrat tinerii este suficient, 
cred, să vă spun că lucrările la 
cele două podețe au durat numai 
două zile. Nu aș putea să închei 
această relatare fără să arăt că

MIHAI RADUCANESCU 
secretarul comitetului U.T.M. 

din

El pretindea, de pildă, 
care aveau 

de lumină toată noaptea cu 
unei sărbătoriri în familie, 
că tinerii nu s-au împă-

comuna „Tudor Vladimi
rescu", raionul Liești

Tov. Reiz Maria de la labora» 
torul întreprinderii miniere „Pe
tre Gheorghe“ din Baia Mare 
este cunoscută ca fruntașă în 
muncă. Pentru aceasta a fost 
propusă candidată a F. D. P. în 
circumscripția electorală orășe
nească nr. 63 din Baia Mare.

Sub paravanul
reută(ilor

obiective“

Spre noi realizări 
cu sprijinul cetățenilor...

Duminică. Abia au 
bătut din aripi zorile 
și noaptea a fugit. E 
frumos, tare frumos 
dimineața, cînd aerul 
e rece și proaspăt, 
cînd Capitala încă nu 
s-a trezit, să mergi 
așa, încet, cu 
măsurați, egali pe 
strada aceasta, 
se cheamă Grigore 
Alexandrescu, sau pe 
cealaltă, care poartă 
numele ilustrului
poet din Mirceștii
Moldovei.
Trotuare moderne, 

străzi pavate, gaz me
tan în multe din 
casele oamenilor 1 
Asta înseamnă că în 
circumscripția 
torală raională 
a fost un 
destoinic; asta 
seamnă că 
de aici au 
inițiativele 
popular și 
rile au devenit fapte. 
Despre asta și discu
tă ei acum, în sala

pași

cara

elee- 
74 

deputat 
în

cetățenii 
sprijinit 
sfatului 

propune-

mare, sărbătoresc îm- 
□odobită, a școlii teh
nice de croitorie. Iar 
în fața lor, Ia masă 
— o tînără cu ochi 
căprui, cu păr lung, 
cu fața 
puțin de emoție.

îmbujorată 
' E 

candidata F.D.P. în
2 

Ma- 
co- 

l raional 
,I.V. Stalin“

alegerile de la 
martie. Viorica 
xim, activistă a 
mitetului 
U.T.M. „1
— căci despre ea e 
voiba — s-a întîlnit 
azi cu alegătorii. 
Discuțiile, imprimă 
întîlnirii o atmosfe
ră de lucru, firească 
de altfel oamenilor 
gospodari. Multe a 
înfăptuit în ultimii 
ani regimul nostru 
pretutindeni în țară 
și aici. Oamenii mun
cii simt prin propria 
lor experiență de via
ță că politica parti
dului corespunde pro
priilor lor interese 
și sînt convinși că noi 
realizări se vor

făptui și de-aci îna
inte. în circumscrip
ția unde candidează 
Viorica Maxim tre- I 
buie neapărat un 
solar pentru copii. ’ 
Mai trebuie de pavat 
»fîrșitul străzii Gri
gore Alexandrescu — 
în toamnă timpul s-a 
stricat dintr-odată și 
nu s-a mai putut lu
cra — apoi mai sînt 
citeva stradele, un 
fel de alei sau intrări 
și ieșiri, care vor tre
bui și ele puse la 
punct. Cetățenii pro
mit sprijinul lor. Ei 
știu că inițiativa ce
tățenească este un iz
vor de importante 
realizări.

Prima întîlnire ■ 
candidatei cu alegă
torii săi 
Munca în schimb a- 
bia începe. Și nu se 
îndoiește nimeni că 
ea va fi încununată 

succese.

In privința creșterii animalelor, 
gospodăria agricolă colectivă din 
Feldioara deține un loc de mijloo 
în raionul Codlea.

In 1957, gospodăria a obținut 
1.532 litri lapte pe cap de vacă 
furajată. Pentru condițiile în care 
se află gospodăria, această cifră 
nu poate fi mulțumitoare. Nu mai 
amintim de producțiile mult supe
rioare realizate de gospodăriile co
lective fruntașe ale raionului; sub
liniem numai 
că, în 1956, chiar 
în gospodăria 
colectivă 
Feldioara 
calculat o pro
ducție de 1900 
litri lapte pe cap 
de vacă fura
jată.

Mai departe: 
aproape 50 Ia 
sută din producția totală de lapte 
a fost folosită în gospodărie, pen
tru hrănirea vițeilor. Trebuie să 
spunem că, în orice condiții, ori
care ar fi fiost situația, această can
titate depășește orice limită.

din
s-a
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Organizația U T. M. 
din G. A. C. Feldioara 

nu simte răspundere 
pentru activitatea 

generală din gospodărie
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tea redusă de lapte pe cap de vaci 
furajată, precum și consumul maia 
de lapte pentru hrănirea vițeilor, 
dar nu aduce, desigur, nici o lu
mină în privința cauzelor îmbol-i 
năvirii. Și acestea sînt: lipsa unei 
îngrijiri normale, controlul superfi
cial al animalelor aduse în gos
podărie, asistența veterinară ne- 
corespunzătoare. Prin îmbolnăvirea 
animalelor — lucru obiectiv, dacă 
o privit în sine — conducerea gos

podăriei a plătit 
greșeli și negli
jențe mai vechi. 
Și este bine să 
se tragă toate în
vățămintele ne
cesare.

Se știe că pen-* 
tru creșterea a- 
nimalelor este 
esențial să ai 
furaje suficiente

și de bună calitate. La Fel
dioara există și posibilități, și 
preocupare pentru obținerea aces
tor furaje. Gospodăria are peste 
50 hectare fîneață, cultivă orz», 
ovăz, lucerna și trifoi, sfeclă de 
nutreț etc. A existat însă o practică 
dăunătoare creșterii animalelor —-* 
aceea de a se împărți, pentru zi- 
lele-muncă, o mare parte din fu
rajele obținute. Astfel, în 1957, 
s-au dat pentru zilele muncă 42 
la sută din producția totală de fin,

«■a sfîrșit.

C. SLAVIC

PRIVIND MAI ATENT...

Au existat în gospodărie unele 
greutăți care n-au putut fi depă
șite cu succes și pe care conduce
rea gospodăriei le consideră obiec
tive. Printre acestea se numără îm
bolnăvirea unui număr de vacî 
care au trebuit sacrificate. Sacri
ficarea explică întrurftva cantita-

B. CLATICI

[Continuar» în pag. 2-a)

„Să gospodărim
c u f 0 wgrijă

metalul 1“
Tinerii din orașul Roman au primit cu viu interes vestea că tinerii 

reșițeni au pornit o nouă Inițiativă în vederea gospodăririi cu grijă 
a metalului.

După ce au studiat mai întîi posibilitățile care există pentru <1 
mai bună gospodărire și economisire a metalului, tinerii s-au adunat 
în cadrul unor mitinguri și in consfătuiri ale brigăzilor de producția 
pentru a răspunde acestei inițiative prețioase.

La mitingul organizat cu citeva zile în urmă Ia laminorul de țevi 
din orașul Roman, de pildă, au participat aproape 400 de tineri. Cu 
această ocazie utemistul Bîrsan Gh„ în numele laminoriștilor, s-a 
angajat să realizeze o economie de 120.000 kg. metal în cursul aces-
♦ ♦ ♦♦<♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦ « ♦♦♦♦♦»»♦♦♦♦♦«♦♦♦♦♦♦♦sss;

Angajamentele tinerilor din orașul Roman
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦♦♦«♦ s..».»»»» ♦ » ♦ ♦ ♦

tui an, prin reducerea întreruperilor și menținerea unul regim con
stant de încălzire a țaglelor, micșorind astfel arderea metalului în 
cuptor, proces de pe urma căruia se constată adesea un procent ri
dicat do rebuturi.

Tînărul Dobre Tudor, prim-laminorist, s-a angajat ca împreună 
cu brigada lui să realizeze o economie de 60.000 kg. metal prin re
ducerea rebuturilor la laminarea țevilor.

In numele tinerilor de la sectorul ajusta], tovarășul Smintisciuc 
Gh„ secretarul organizației U.T.M. din acest sector, și-a luat anga
jamentul să realizeze o economie de 20.000 kg. metal.

Tinerii de Ia laminorul de țevi au hotărit să realizeze în total a 
economie de 260.000 kg. metal.

De asemenea la I.M.S. Roman au avut loc adunări ale brigăzilor de 
tineret unde tinerii au discutat cu însuflețire inițiativa tinerilor reși
țeni, angajîndu-se să realizeze economii însemnate de metal.

Astfel, tinerii din brigăzile conduse de Bănică Ion și Zăvoi Gh. 
de la sectorul I metalurgic s-au angajat să realizeze o economie do 
31 tone metal, prin reducerea adausurilor de prelucrare și reducerea 
pierderilor de metal prin ardere. Tinerii din întreg sectorul I meta
lurgic au hotărit să realizeze economii de metal de 62.000 kg. La fel, 
tinerii de la sectorul II — prelucrare prin așchiere s-au angajat să 
realizeze o economie de 26 tone metal. In total tinerii de Ia I.M.S. 
Roman, alături de muncitorii vîrstnici, s-au angajat să realizeze eco
nomii de 89.000 kg. metal.

TIMOFTE MINA
lecretar al Comitetului orășenesc U.T.M.
I ,i : - • JlOTnaiJ * ’ ' ’



Un muzeu
al luptei

ceferiștilor
In. zilele acestea, la „Grivița 

Roșie“ se pregătește deschiderea 
unul muzeu. Un muzeu închinat 
tradițiilor de luptă revoluționară 
ale ceferiștilor. Organizatorii mu
zeului nu maj au clipe de liniște. 
Nu-i zi, nu-i ceas măcar, în care 
să nu fie întrebați:

— Cînd se deschide muzeul?
— Intr-o zi, două, încă nu-i 

complect terminat.
— Știți, dar eu n-am văzut 

încă sirena luj Roaită...
Oricît ai încerca să te opui, în 

fața unui asemenea argument n-ai 
decît să cedezi.

Cu cîțiva tovarăși nerăbdători, 
am pătruns și noi în muzeu. O 
cameră nu prea mare, drapată 
sobru în catifea roșie. Dintr-o 
privire faci prima cunoștință cu 
piesele muzeului: obiecte, docu
mente, jurnale ale vremii.

...Anul 1888. Nașterea primei or
ganizații de luptă a ceferiștilor. 
„Societatea de fier și lemn a 
muncitorilor ceferiști de la gară“, 
al cărei inițiator a fost 
stantin Olcescu. In toamna 
luiași an are loc o grevă la 
iau parte 1.000 de ceferiști, 
urmare C. Olcescu și alți 
greviști devin șomeri. Dar lupta 
continuă. Ziarul „Muncitorul Căi
lor Ferate" cheamă pe muncitori 
la întruniri și la acțiune energică 
împotriva scăderii salariilor și 
concedierilor (1909). Cinci ani 
mai tîrziu, presa vremii este ne
voită să anunțe opinia publică de 
greva ce a avut loc la atelierele

purr la cale o întrunire în Ciș- 
migiu.

...Un grafic. Ca la orice grafic 
explicațiile sînt date în 
1920; în martie au loc 32 de gre
ve, în aprilie 72 jar in octombrie 
367.

Grevă: cuvîntul acesta este atît 
de cuprinzător! El trebuie pus în 
strînsă legătură cu cuvintele: mi
zerie, concedieri, salarii scăzute, 
sau neplătite muncitorilor. Sînt 
constatări pecetluite de documen.

tele vremii, rinduite în acest mu
zeu. Documente ce poartă nu 
numai semnăturile cirmuitorilor 
țării de pe atunci, dar și amprenta 
crudei realități.

28 ianuarie 1933. 0 nouă gre
vă. Acum se scrie preludiul eroi
celor lupte ceferiste din februarie, 
din crîncehul februarie al lui 1933. 
Comitetul de acțiune de la Gri- 
vița convoacă muncitorii în fața 
administrației, pentru o demon
strație de protest contra măsu
rilor de știrbire a drepturilor ce
feriștilor.

15 februarie. Ceferiștii au de
clarat grevă. Ocupă atelierele. 
Noaptea cade și, odată cu ea. 
ultimatumul poliției. Simple do
cumente, imagini fotografiate. Ne 
cutremurăm și ne plecăm cu pio
șenie capul în semn de adînc res
pect pentru memoria eroilor cefe
riști uciși pe caldarâm. Ne cutre
murăm citind cuvintele „omor 
scuzabil“ așternute caligrafic pe 
dosarele medicale ale comunistu. 

utecistului 
lipsă de

Ianuarie 1932. Muncitorii ceferiști din Capitală demonstrînd împo triva curbelor de sacrificiu.

Relațiile culturale— 
mijloc eficace de apropiere 
și înțelegere între popoare

Con- 
ace- 
care 

Ca
17

cifre.

dosarele medicale ale 
lui Dumitru Popa și 
Vasile Roaită. Cită 
scrupule!

Sirena 
încleștate 
grite de 
suflare 
Roaită. Lingă sirenă, o mică notă 
explicativă: „Sirena atelierelor 
Gri vița care a dat semnalul eroi, 
celor lupte ceferiste din februarie 
1933“. Ea a fost sechestrată de 
poliția burghezo-moșierească pînă 
la eliberarea țării.

Să sechestrezi o sirenă... Cită 
slăbiciune dovedește acest fapt!

de întregul popor au cucerit vic
toria în lupta începută la glasul 
Sireiiei TuTțo^îU; —£■—•>

* Parcurgi mai departe muzeul... 
Fiii și nepoții ceferiștilor de la 
Grivița trăiesc azi în frumoase 
cămine de zi, învață balet, fac 
sport. Sînt doar cîteva imagini 
din viața tinerei generații de azi 
pentru care au luptat ceferiștii la 
Grivița în februarie 1933.

lui Roaită. 
pe aceste 

vreme și-a 
eroul

Cu mîinile 
lanțuri îne- 
dat ultima 

utecist Vasile

VAL BRĂDULEȚ

SUB PARAVANUL
„greutăților obiective *

(Urmare din pag. l-a)

53 la sută din cea de paie și plea
vă, precum și aproape 225.000 kg. 
frunze de sfeclă. Bineînțeles că în 
felul acesta se frânează dezvoltarea 
creșterii animalelor — proprietate 
obștească. In această chestiune, 
oonducerea gospodăriei colective a 
cedat presiunii unor elemente îna
poiate, din rîndurile colectiviști
lor, care dețin în gospodăriile lor 
personale un număi mai mare de 
animale decât cel prevăzut de 
statut.

Ceea ce interesează deopotrivă 
dezvoltarea tuturor sectoarelor de 
producție dintr-o gospodărie co
lectivă este participarea la muncă 
a colectiviștilor, activitatea de zi 
cu zi a fiecăruia, îndreptată spre 
întărirea avutului obștesc, baza 
bunăstării tuturor membrilor gos
podăriei. Dar la Feldioara, acest

lucru nu-i înțeles încă de toți co
lectiviștii. 96 membri n-au înde
plinit minimul de zile-muncă sta
bilit de adunarea generală, iar cîți- 
va n-au făcut nici o zi muncă. 
Față de cei 316 colectiviști apți 
de muncă, cifrele acestea sînt exa
gerate. Faptele ne arată că în sec
torul zootehnic nu s-au înregistrat 
lipsuri de la muncă ; totuși, par
ticiparea slabă la muncă a adus 
gospodăriei prejudicii mari, chiar 
pagube care au fost acoperite — 
în parte — din veniturile realizate 
la creșterea animalelor. Intre al
tele, gospodăria a plătit numai 
pentru secerat o sumă de 200.000 
lei oamenilor angajați din afară.

Prin urmare, la o cercetare mai 
atentă, se poate constata că rezul
tatele nemulțumitoare — în orice 
caz, sub posibilități —- nu se da- 
toresc numai cauzelor obiective.

UTEMIȘTI „CUMINȚI“

Inginerul CONDRACHE
a preferat abatajul

)

• • •

(Urmare din pag. l-a)

secole pentru o bucată de pli
ne, cu moartea și cu lăcomia 
patronilor de la Filipești.

Pe domeniile minei au sosit 
într-o zi cîteva mașini care în 
Valea Jiului făcuseră minuni. 
Dar aici la lignit, mașinile nu 
se potriveau ; erau special 
construite pentru a scoate căr
bune superior. Inginerul a ra
portat la minister. Atunci, a 
primit răspuns : „Adaptează 
zăcămîntul la mașină...“. Adică, 
dacă nu-fi intră piciorul în 
gheată taie din el, subfiază-l și 
o să fie bine...

Mașinile au rămas mai de
parte afară și au prins a ru
gini. „Adaptează zăcămîntul la 
mașină...“. Inginerul și-a luat o 
altă bătaie de cap în spate și

luni de zile, fără răgaz, a prins 
a zămisli cu creerul și cu bra
țele, o combaină specială pen
tru straturile de lignit. A pro
iectat, a calculat, a executat 
piesă cu piesă, creatura de o- 
țel, a cărei inimă a devenit 
motorul combainei ce ruginea 
nefolosită.

In septembrie 1957 la Fiii- 
peștii de Pădure a intrat în 
șut, la subteran, un miner 
proaspăt angajat. începea o 
nouă eră a lignitului. In locul 
omului, muncea mașina ; șase 
oameni o supravegheau ; .15 
de mineri erau eliberați de 
munca de a ciocăni straturile 
cu aur negru. Era dinamitei, a 
acestui monstru care trimisese 
de atîtea ori jalea in casele 
minerilor din Filipești, se în
cheiase. In locul ei, puternicele

maxilare ale combainei minie
re mușcau blocuri ; mari de lig
nit, cum nimeni nu mai scose
se aci.

Inginerul n-a fost premiat 
pentru creația lui. ,(Sarcină de 
serviciu — metodă cunoscută 
în străinătate“ au pus rezolu
ția niște birocrați.

Condrache nu e mihnit. 
abataje, oamenii îfi scot 
pectuos șepcile : „Să trăiți 
varășe inginer șef, cînd 
veniți pe la noi ?“

Există oare o răsplată mai 
bună pentru abnegație? Există 
vreun premiu în stare să înlo
cuiască acest salut : „Să trăiți, 
tovarășe inginer șef, cînd mai 
veniți pe la noi"?

în 
res
to- 

mai

Ca în orice altă gospodărie co
lectivă, și la Feldioara există o 
organizație de bază U.T.M. Nu 
prea mare — numără doar 20 de 
membri. Intenționat am lăsat-o la 
urmă, deoarece organizația, con
trariu celor din alte gospodării co
lective, nu are aproape nici un a- 
mestec în problemele de produc
ție. Este drept că utemiștii își fac 
datoria. Doi dintre ei — Constan
tin Nanu și Ion Dudu — muncesc 
în seotorul zootehnic și obțin rea
lizări frumoase.

Lucrînd cu toți direct în produc
ție — în brigăzile de cîmp sau 
în alte sectoare — utemiștii ar 
trebui să cunoască bine activitatea 
gospodăriei, succesele și lipsurile 
acesteia, să le discute, să propună 
conducerii gospodăriei și organiza
ției de partid măsuri pentru buna 
desfășurare a muncii. Or, utemiștii 
din gospodăria colectivă de la 
Feldioara nu sînt obișnuiți să dis
cute probleme de producție, 
puțin în 1957, ordinea de zi 
dunărilor generale a cuprins 
lucrarea unor instrucțiuni, a 
tutului U.T.M., primirea de
membri etc. — lucruri necesare, 
fără îndoială — dar nimic despre 
activitatea din producție a tinere
tului. Hotărîrea adoptată de adu
narea generală U.T.M. la alegerea

Cel 
a a- 
pre- 
Sta-
noi

De veghe la educarea comunlstâ

noului birou cuprinde un singur 
punct, foarte general, privitor la 
participarea tineretului la muncă. 
Planul de muncă pe primul tri
mestru al anului 1958 vorbește 
despre organizarea Spartaohiadei, a 
colțului roșu, a concursului „Iu
biți cartea“ și a unui foarte inte
resant concurs „Drumeții veseli" 
etc. — în total 15 puncte, printre 
care unul sună : „Bunul mers al 
organizației“ — și nimic despre 
munca tineretului în gospodărie. 
In perioada aceasta se fac pregă
tiri pentru primăvară, se curăță 
sămînța, se cară gunoi la cîmp, se 
repară atelajele ; vor începe arătu
rile și însămînțările, activitatea 
gospodăriei va deveni — odată cu 
primăvara — din ce în ce mai 
febrilă, mai intensă. In toate aces
tea, utemiștii din Feldioara n-au 
nimic de spus. Ei se mulțumesc să 
participe la muncă, să-și îndepli
nească pur și simplu obligațiile 
statutare do colectiviști, fără preo
cuparea de a aduce un aport crea
tor la munca întregii gospodării, 
uitîndu-și obligațiile de membri 
ai unei organizații revoluționare.

In trecutul nu prea îndepărtat, 
organizația a întreprins Unele ac
țiuni încununate de succes. In 
toamna anului .trecut tineretul a 
însilozat oca. 260 tone furaj. Este 
drept că n-au făcut acțiunea din 
proprie inițiativă, ci la sugestia 
comitetului raional U.T.M. ; dar 
experiența pozitivă rămîne și ar 
putea fi continuată, amplificată.

Cauzele pentru care organizația 
U.T.M. este ruptă de problemele 
economice concrete ale locului de 
muncă, se găsesc pe de-o parte în 
nepriceperea biroului organizației 
de bază U.T.M., iar pe de altă 
parte, în calitatea slabă a îndru
mării primite din partea activiști
lor comitetului raional U. T. M. 
Codlea.

Se pare că tovarășul Victor Moi- 
ceanu, care a fost pînă la 1 februa
rie a.c. instructor al acestei orga
nizații, s-a lăsat preocupat numai 
de organizarea unor concursuri 
culturale (necesare, fără îndoială și 
ele activității organizației), fără a 
căuta în nici un fel, să sădească la 
tineri spiritul de răspundere pen
tru întreaga muncă din gospodărie, 
pentru rezolvarea problemelor com
plexe ridicate de aceasta.

La alegerea noului birou, ute
miștii n-au fost ajutați să se orien
teze bine, astfel că secretară a fost 
aleasă o utemistă, Elena Porumb, 
plină de bunăvoință, dar lipsită, 
datorită vîrstei, și de experiența, 
și de autoritatea necesare unui 
conducător.

Luni la amiază a avut loc la 
Institutul romîn pentru relațiile 
culturale cu străinătatea o confe
rință de presă cu membrii delega
ției culturale romîne care a vizi
tat Tndia, Ceylonul și Birmania la 
invitația miniștrilor Educației din 
cele trei țări.

Luînd cuvîntul, tov. Al. Buican, 
vicepreședinte al I.R.R.C.S., con
ducătorul delegației, a arătat că 
delegației culturale romîne i-a re. 
venit sarcina de a duce în înde
părtatele țări ale Indiei, Ceylonu
lui și Birmaniei un cald mtesaj de 
pace și prietenie din - partea po
porului romîn și totodată de a stu
dia posibilitățile realizării unor 
forme organizate de schimburi 
cultural-artistice și științifice cu a- 
ceste țări.

Vizita noastră în aceste țări 
a subliniat vorbitorul — a dove
dit încă o dată că relațiile cultu
rale constituie un mijloc eficace 
de apropiere și cunoaștere reci
procă, de colaborare și înțelegere 
între popoare, chiar dacă ele tră
iesc la zeci de mii de kilometri 
depărtare, vorbesc limbi diferite, 
au concepții sociale, religioase și 
politice diferite. Acest fapt și-a gă
sit expresia în primirea caldă, 
prietenească, făcută delegației ro
mîne în toate țările vizitate, cin
stea care i s-a făcut de a fi pri
mită de conducători de stat ca dr. 
8. Radhakrisbnan, vicepreședinte 
al Republicii India, Jawaharlal 
Nehru, prim ministru al Indiei, 
dr. S. Bandaranaike, primul mi
nistru al Ceylonului, de miniștrii 
Educației din țările vizitate, de 
personalități oficiale, politice, cul
turale și științifice. Discuțiile pur
tate eu aceste personalități cu 
răspundere, ca și cu oameni de 
cultură și de artă, cu scriitori și 
ziariști, colaborarea inițiată cu 
înalte instituții de cultură au fost 
deosebit de însemnate și ele vor 
da, desigur, roade. Astfel, încă în 
timpul vizitei delegației în India, 
guverntil indian a făcut cunoscut 
în mod public că acceptă bursele 
oferite de guvernul romîn și că 
începând din anul universitar 
1958—1959 un număr mai mare 
de studenți indieni vor urma 
cursurile universităților romînești. 
De asemenea, s-au discutat posi
bilitățile realizării unui schimb de 
profesori universitari pentru a 
ține cicluri de lecții în facultăți ; 
cercurile conducătoare indiene 
și-au dat asentimentul pentru pri
mirea de oameni de știință romîni 
care să se specializeze în limba 
și literatura sanscrită.

care a arătat printre altele că în 
cursul călătoriei delegației cultu
rale romîne, grupul folcloric al 
Ansamblului C.C.S., compus din 
34 de persoane, a repurtat un 
mare succes. Dar aproape în egală 
măsură — a subliniat apoi vorbi
torul — am fost și noi impresio
nați de spectacolele oferite în cin
stea noastră de către artiștii Indiei, 
Ceylonului și Birmaniei.

In cuvîntul său Ion Bucur, di
rectorul Ansamblului C. C. S., a 
arătat că cu ocazia vizitei în cele 
trei țări, grupul folcloric romî- 
nesc a prezentat 29 de spectacole
ocxxxxxxsotxxxxxxxxxx»

Conferința de presă 
cu membrii delegației 
culturale romîne care 

a vizitat India, Ceylonul 
și Birmania

la care au asistat aproape 115.000 
de spectatori. Trebuie să subliniez 
— a spus vorbitorul — că pe lingă 
faptul de a fi prezentat cîntecul 
și dansul nostru popular în In
dia, Ceylon și Birmania, colecti
vul artistic romînesc și-a îmbogă
țit el însuși repertoriul cu dan
suri și muzică culese din folclorul 
acestor țări.

Maestrul coregraf Petre Bo- 
deuț, artist emerit al R. P. Ro
mîne, a arătat că metodele de lu
cru ale grupului folcloric romî
nesc și în mod deosebit prelucră
rile dansului popular, au stîrnit 
un interes deosebit în rîndul co
regrafilor și dansatorilor din cele 
trei țări vizitate.

Atît pentru grupul nostru de 
dansatori, cît și pentru mine per
sonal — a subliniat vorbitorul — 
turneul nostru în cele trei țări ala 
Asiei a constituit o bogată expe
riență. Acolo am cunoscut artiști, 
oameni de cultură care ne-au de
venit prieteni și care ne-au ajutat 
ca într-un timp scurt să cunoaș
tem bogata tradiție a străvechii 
civilizații a acestor țări.

Tov. Hnria Panaitescu, directot 
în I.R.R.C.S., a arătat că delegații 
romîni au dus eu sine în îndepăr
tatele țări asiatice mesajul de 
prețuire al țării noastre față de 
milenara cultură a acestei regiuni 
a lumii, sentimentele de dragoste 
ale poporului nostru pentru ma
rele popor indian, popoarele cei- 
lonez și birman.

Animată de aceste sentimente, 
delegația a căutat să cunoască cît 
mai mult din străvechea civiliza
ție care s-a născut în această parte 
a lumii eu mii de ani în urmă; 
să vină în contact cu reprezentau-1 
ții artei și culturii contemporan 
și să facă totodată mai cunoscute 
arta și cultura poporului nostru.

însuflețiți de cele mai profunde 
sentimente de prețuire, delegații 
roinîni au vizitat la Calcutta casa 
în care a trăit marele Rabindra
nath Tagore.

Străbătînd numeroase muzee și 
instituții de artă și cultură atît în 
India cît și în Ceylon și Birmania, 
delegația a putut cunoaște cîteva 
din cele mai însemnate realizări 
ale artei și culturii vechi și con
temporane.

Vorbitorul a subliniat apoi 
că în cursul vizitei lor în 
cele trei țări asiatice unii 
din membrii delegației cultu
rale romîne au ținut confe
rințe și au purtat discuții despre 
muzica și dansurile populare ro- 
mînești, despre organizarea invă- 
țămîntului artistic în țara noastră, 
despre dezvoltarea culturii în R.P 
Romînă, conferințe care au fost 
primite cu mult interes de un pu
blic numeros. (,

Delegația culturală romînă — a 
subliniat în încheiere vorbitorul — 
s-a înapoiat în țară cu convinge
rea că relațiile culturale dintre 
R. P. Romînă, India, Ceylon și 
Birmania se vor intensifica tot mai 
mult în interesul popoarelor ace
stor țări, în interesul păcii șt co
laborării internaționale.

Membrii delegației culturale ro
mîne au răspuns apoi la întrebă
rile ziariștilor.

( Agerpres)

Decernarea premiilor
în concursul de inovații

In Ceylon și Birmania au fost 
discutate pe larg posibilitățile li
nei colaborări mai active în toa
te domeniile vieții culturale.

Trebuie subliniat de asemenea 
în mod cu totul deosebit — a a- 
rătat tov. Al. Buican — felul în
care marele public din aceste țări 
a primit spectacolele prezentate 
de grupul folcloric romîn. Nu 
vom uita manifestările spontane 
care au avut loc uneori în aer Ii-
ber cu participarea a mii și mii 
de spectatori dornici să-și mani
feste prietenia pentru poporul 
nostru, prețuirea măiestriei artis
tice a echipei noastre folclorice.

Vizita delegației noastre cultu
rale în India, Ceylon și Birmania 
—- a subliniat în încheiere tov. 
Al. Buican — ne-a oferit deplina 
posibilitate de a cunoaște în mod 
direct avîntul renașterii naționale 
a popoarelor din aceste țări, voin
ța lor hotărîtă de a trăi ca po
poare libere, de a-și făuri o viață 
îmbelșugată, tot mai frumoasă.

A luat apoi cuvîntul compozi
torul Sabin Drăgoi, maestru eme
rit al artei din R. P. Romînă, di
rectorul Institutului de folclor,

Recent s-au decernat premiile 
întreprinderilor câștigătoare ale 
concursului de inovați; organi
zat de Ministerul Industriei 
Grele și Sindicatul muncitori
lor din metalurgie și electri
citate. Uzinele „Republica“ din 
Capitală au primit premiul I, 
fabrica „Electromotor“ din Ti
mișoara premiul II. uzinele „23 
August" din Capitală premiul 
III.

Una dintre cele mai impor. 
tante inovații prezentate la 
concurs este aceea realizată la 
Combinatul metalurgic Reșița, 
care are ca obiect turnarea za
lelor de lanț pentru combine în 
coji întărite cu bioxid de car-

bon. Aplicarea acestei inovații 
a adus, numai pe perioada con
cursului, economii în valoare 
de 1.221.000 lei.

Aplicarea unei alte inovații la 
uzinele „23 August“ — o nouă 
metodă de turnare a dopurilor 
perforatoare în cochile spe
ciale pentru reducerea masco
telor — a adus economii în va-, 
l-oare de 334.560 lei.

In șase luni de zile — cît a 
durat concursul — au fost a- 
probate și aplicate în industrie 
4.241 de inovații. Aplicarea ino
vațiilor aprobate a avut ca re
zultat economisirea a peste 
40.000.000 lei.

(Agerpres).

Conferințe ale femeilor pentru 
alegerea comitetelor regionale

In țară au loc în aceste zile con. 
ferințe ale femeilor pentru alegel 
rea comitetelor regionale. In aces
te conferințe sînt discutate totodată 
realizările șl sarcinile de viitor ale 
femeilor pentru întîmpinarea zilei 
de 8 martie șl a Conferinței națio
nale a femeilor din R. P. Romînă.

La adunarea care a avut loc la 
Constanța au participat 320 de de. 
legațe din cele șapte raioane ale 
regiunii. Numeroase delegate par.

ticipante la discuții au scos în re
lief contribuția adusă de femeii« 
din regiune în realizarea și depă
șirea planului producției indus
triale a regiuni, la opera de colec
tivizare a agriculturii, la îmbună
tățirea deservirii în comerțul d« 
stat, la munca culturală și de 
masă , la înfrumusețarea orașului.

Consfătuirea femeilor din regiu- 
rea Constanța a hotărît să îndru
me munca comitetelor comunale șl 
sătești ale femeilor în scopul mo
bilizării tuturor colectivistelor î 
lupta pentru întărirea economico, 
organizatorică a G.A.C. Se va da

(Urmare din pag. l-a) 

preocupă între seminarii de mo
dul in care se pregătesc cursan- 
ții. dă consultații, iar predările 
sînt expuse atractiv. Multe 
cercuri au făcut vizite de docu
mentare la Muzeul de istorie a 
partidului. Organizația de partid 
a intervenit pe lingă Muzeul 
„Lenin-Stalin" și acum avem în 
uzină cîteva expoziții volante, ce 
sînt de un real folos tinerilor în 
educarea lor, în cunoașterea lup
tei clasei muncitoare pentru fău
rirea unei vieți noi.

Analiza a scos în evidență și o 
serie de lipsuri pe care comitetul 
U.T.M. fie că Ie-a tolerat, fie că 
nu s-a priceput să le remedieze. 
Comitetul de partid l-a ajutat și-I 
ajută continuu, deoarece educația 
politică a utemiștilor este consi
derată de comuniști ca un lucru 
de căpetenie în formarea acestora. 
Noi am indicat în primul rînd să 
se pună un accent mai puternic 
pe dezvoltarea la tineret a spiri
tului de clasă, ce trebuie să ca
racterizeze pe utemiști.

S-au stabilit măsuri concrete 
ce trebuie luate pentru stîr- 
pirea manifestărilor de indis
ciplină ce mai există la unii 
tineri, pentru cultivarea respectu
lui față de vîrstnici și pentru a 
se purta și îmbrăca civilizat. In 
sprijinul organizației U.T.M., co
muniștii din birourile organiza
țiilor de partid ale secțiilor uzi
nei iși aduc un aport însemnat. 
Radu Stelian. secretarul organi
zației de partid de la sculeria ge
nerală, Dumitru Scarlat de la va
goane, Nae Ion de la turnătoria 
de fontă se ocupă în mod perma
nent de educarea tinerilor. Ei au 
chemat pe unii tineri în fața bi
roului de partid și i-au pus să 
prezinte referate despre activita
tea lor. Toate acestea duc la re
zultate pozitive în creșterea și 
educarea tineretului.

Ajutorul pe care noi îl dăm or
ganizației U.T.M. are un caracter 
larg, principial, lăsînd comitetu

a utcmlștilor
lui U.T.M. deplina libertate a ac
țiunilor sale, stimulîndu-î iniția
tiva. Ajutând șj sprijinind activi
tatea organizației U.T.M. nu în
seamnă că organizația de partid 
se substituie organizației de 
U.T.M. Noi nu avem un rol de 
dădacă în fiecare acțiune. De la 
partid, comitetul U.T.M. primește 
îndrumarea și |inia pe care tre
buie să meargă în îndeplinirea 
sarcinilor de organizație și în 
primul rînd pentru dezvoltarea 
spiritului muncitoresc revoluțio
nar al tinerilor din fabrica noa
stră. Prin organizația U.T.M., or
ganizație unică revoluționară a ti
neretului muncitor de la orașe și 
sate, partidul își desfășoară acti
vitatea sa în rindul tineretului. De 
aceea noi lăsăm organizația 
U.T.M. să-și îndeplinească sarci
nile sale, comitetului de partid 
revenindu-i sarcina de a-I con
trola și îndruma.

Comitetul de partid se ocupă 
intens și de problemele de Viață 
ale tinerilor.' Noi am sprijinit nu
meroase acțiuni ale comitetului 
U.T.M. în această direcție. Merită 
de relevat simpozionul ținut de 
curînd cu tema „Relațiile dintre 
băieți și fete în uzina noastră“. 
Tînărul inginer Dumitru Tudor a 
prezentat un referat întocmit de 
un larg colectiv de comuniști și 
utemiști, pe baza datelor adunate 
din uzină. S-au discutat proble
me deosebit de interesante legate 
atît de atitudinea tinerilor la lo
curile de muncă și pe stradă, cît 
și despre relațiile de familie.

Influența educativă a organiza
ției de partid în rîndurile tinere
tului a fost canalizată de noi în 
special pe drumul creșterii ute
miștilor pentru a deveni candidați

de partid. Activitatea noastră în 
această privință a fost vastă. In 
primul rînd noi am acordat o 
deosebită atenție dezvoltării dra
gostei tineretului față de uzină, 
de clasa muncitoare, de detașa
mentul său înaintat, partidul. De
seori la colțurile roșii ale secțiilor 
comuniștii și muncitorii vîrstnici 
vorbesc tinerilor despre tradițiile 
de luptă ale muncitorilor din uzi
na noastră, despre condițiile de 
viață și de trai ale muncitorilor 
cînd lucrau pentru Malaxa, lupta 
partidului in ilegalitate, impor
tanța carnetului roșu, sau despre 
cinstea de a fi membru de par
tid.

Avem mulți tineri buni, munci
tori pricepuți, devotați construc
tori ai socialismului în patria 
noastră. Organizația de partid se 
ocupă de ei, îi îndrumă spre par
tid. Comuniștii cu experiență pri
mesc sarcini precise pentru pregă
tirea viitorilor candidați de par
tid. Organizațiile de secție atunci 
cînd primesc candidați invită și 
cîțiva utemiști care să vadă ce în
seamnă viața de partid, cum tre
buie să fie un comunist ce se cere 
la primirea unui candidat Unele 
organizații de partid au găsit ni
merit ca prima sarcină a unui 
candidat de partid — încredin
țată odată cu confirmarea sa de 
către adunarea generală — să fie 
grija față de pregătirea altui ute- 
mist pentru a deveni candidat de 
partid. Și acest lucru s-a dovedit 
a fi bun, tinerii candidați împăr
tășind utemiștilor propria lor ex
periență și impresii de Ia primi
rea în partid. In anul care a tre
cut, organizația de partid a uzi
nelor „23 August" a crescut cu 
circa 370 de candidați dintre care 
60 la sută sînt proveniți din 
U.T.M.

Comitetul de partid al uzinelor 
„23 August“ se străduiește prin 
întreaga sa activitate în rîndul 
tineretului să-și îndeplinească 
sarcina de cinste încredințată de 
partid : creșterea viitorilor comu
niști. Nu putem spune că am fă
cut totul. Dar zi de zi căutăm 
să ne îmbunătățim munca, să gă
sim forme noi de educare a tine
rilor în spirit muncitoresc, de sti
mulare a inițiativei lor pe drumul 
construirii societății socialiste. O 
mare parte a muncii noastre o în
chinăm tineretului, acelora ce sînt 
viitorul patriei. Orice succes al ti
nerilor noștri constituie o mîndrie 
pentru comuniști, tot așa cum un 
părinte se mîndrește cu faptele 
bune ale copilului său. Iar tine
retul uzinelor „23 August“ ne ofe
ră dese prilejuri de a ne mîndri.

Situația muncii organizației 
U.T.M. poate și trebuie să fie 
schimbată cu ajutorul direct și 
imediat al comitetului raional al 
U.T.M.

★ 1
De curînd, noul consiliu de con

ducere al gospodăriei colective din 
Feldioara a hotărât mărirea planu
lui de producție în sectorul zoo
tehnic. Sînt necesare însă și mă
suri oonorete care să ducă la lichi
darea lipsurilor de pînă acum, la 
folosirea maximă a tuturor posibi
lităților existente.

Cît despre organizația de bază 
U.T.M., orice comentariu în plus 
este, credem de prisos. In activita
tea ei trebuie să se facă urgent 
o cotitură radicală pentru a juca 
un rol mult mai activ în activita
tea generală a gospodăriei colec
tive.

Tinerii participă 
la gospodărirea satului

(Urmare din pag. l-a) 

printre tinerii care s-au evidențiat 
in mod. deosebit cu acest prilej au 
fost Vasile Petrachet Măria Tiulo- 
rie și, Petrica Hîncu.

în ultima lună a anului trecut 
tinerii au mai executat o lucrare. 
Pentru a nivela terenul din jurul 
școlii nr. 2 ei au transportat in
tr-un timp scurt aproximtiv 100 
metri cubi, cu care prilej s au 
evidențiat tinerii Micii Lupoaie, 
Ifle.ne Manea, Neagu Prichici, 
Zamfir Lupoaie și Apostol Borde 
ianu. Ani uitat să mai arăt că în
tre timp am adus însemnate ame
najări terenului sportiv. Tovarășa 
Mariana Nedelcu, profesoara de 
educație fizică, ne-a sprijinit pen

tru a amenaja un șanț în iurul 
terenului, gropile de sărituri, 
cursa de obstacole, să facem barele 
porților, tușarea terenului etc. Ar 
mai fi multe de spus. Despre cură
țenia la căminul cultural, despre 
plantarea celor peste 15^.000 pnieți 
la marginea comunei, a unei fîsii 
late de 20—30 pomi în jurul is
lazului și multe altele.

Cu asta am vrut să arăt tuturor 
tinerilor, că de fapt, nu numai 
preocuparea pentru rezolvarea 
unor treburi importante dovedește 
pasiune în muncă, ci și efortul co
lectiv, continuu, pentru rezolvarea 
unor treburi privind gospodărirea 
și înfrumusețarea comunei, îmi 
exprim chiui* convingerea că în a- 
ceastă direcție tinerii pot aduce o 
mare contribuție.

Ieri s-a încheiat vacanța de iarnă a studenților.
în feto: Studenți petreci« du-și vacanța la schi pe pirtia 

de la Clăbucet-Predeal.

o mai mare atenție antrenării fe
meilor în activitatea culturală ar. 
tistică de la căminele culturale șl 
colțurile roșii. De asemenea vor fi 
organizate în acest an cercuri de 
croitorie, gospodărie, broderie, 
pentru confecționarea obiectelor de 
artă națională.

Conferința a ales comitetul re
gional al femeilor. Ca președintă 
a fost aleasă tov. Marfa Chfriță. 
Totodată conferința a ales delega, 
tele la Conferința națională a te. 
meilor.

Delegata C.C. al U.T.M. 
la ședinja Comitetului 
Executiv al F. M. T. D.

Luni a plecat din Capitală de
legația C.C. al U.T.M. pentru a 
participa la ședința Comitetului 
executiv al FJM.T.D. care va ,avea 
loc la Budapesta între 12—l*1 
februarie. Delegația este forma- 
tă din tovarășii Petre Gheorghe, 
secretar al C.C. al' U.T.M., și 
Alecu Cositică, șeful ‘secției rela
ții cu străinătatea a C.C. al 
U.TM.

INFORMAȚII
Duminică a pleoat în R. P. Bul

garia delegația romînă condusă de 
ing. Marin Stancu, adjunct al mi
nistrului Agriculturii și Silvicul
turii, care va participa la cea de-a 
treia sesiune ia comisiei perma
nente de colaborare economică și 
tehnico-științifică pentru agricul. 
tură, de pe lîngă Consiliul de a, 
jutor economic reciproc (C.A.E.R.)

Lucrările sesiunii se vor desfă. 
șura ia Sofia între 11-15 februarie.

După un turneu de peste o lună 
de zile în Uniunea Sovietică, Fin
landa și Suedia, Orchestra simfo
nică a Filarmonicii de stat „Geor- 
ge Enescu“ s-a înapoiat duminică 
in Capitală.

In aceeași zi s-a înapoiat în țară, 
pe calea aerului, violonistul lot 
Voicu, artist emerit
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Rcmarcahllclc realizări
ale intelectualității sovietice

MOSCOVA 10
TASS transmite: • ______  _________ r_
| După cum s-a mai anunțat, în un ioc de frunte în toate dome- 
seara zilei de 8 februarie Corni. 
tetul Central al P.C.U.S. și gu- 

au oferit la Krem- 
în cinstea celor 
reprezentanți ai 
sovietice. Cuvin* 
a fost rostit de 

secretar al C.C. al

vernul sovietic 
lin o recepție 
mai de seamă 
intelectualității 
tui introduativ 
Mihail Suslov, 
P.C.U.S., după care N. S. Hruș
ciov, prim secretar al C.C. al 
P.C.U.S., a rostit o amplă cu- 
vîntare.

Adresîndu-se oamenilor de ști
ință și lucrătorilor de la școlile 
superioare, N. S. Hrușciov a 
spus:

Poporul sovietic dă o înaltă 
prețuire muncii voastre nobile și 
este mîndru de marile voastre 
realizări creatoare.

Oamenii de știință sovietici au 
bucurat patria noastră cu mari 
descoperiri și realizări științifice. 
In țara noastră a fost construită 
prima centrală atomo-electrică 
din lume și cel mai mare acce
lerator de particule din lume. 
Oamenii de știință sovietici în 
colaborare cu inginerii, tehnicie
nii și muncitorii, au creat primii 
sateliți artificiali ai pămîntului 
și au fost primii care au tri
mis aparate ta cosmos. Cuvîn- 
țul rus „sputniki“ a intrat 
în limbajul întregii lumi. Toa
te acestea au fost create de 
gîndirea și talentul oamenilor de 
știință sovietici din vechea ge
nerație și de tineri oameni de ști
ință și de ingineri sovietici, edu
cați de școala noastră superioa
ră.

Știința sovietică, școala noastră 
superioară trebuie să ocupe în
totdeauna primul loc ta lume! O

Prezente romînești 
peste hotare

Ansamblul Sfatului Popular al Capitalei 
a obținut premiul I ia Agrigento

AGRIGENTO 10 (Agerpres). — 
au avut loc 
festivitățile 

de-al 5-lea 
de. folclor, 
participante

Duminică 9 februarie 
la Agrigento (Italia) 
de închidere a celui 
Concurs internațional 
La ora 15 echipele 
la concurs au dat un spectacol pe 
o estradă ridicată în fața Templu
lui Concordiei, de unde se des
chide minunata .priveliște a Văii 
Templelor cu migdali și mandarini 
înfloriți. întreaga Vale a Temple
lor era înțesată de public — 
aproximativ 150.000 de persoane 
venite din întreaga Italie și din 
străinătate.

în cadrul unei recepții care a 
avut loc seara în sala de festivi
tăți „Santo Spirito“ au fost decer
nate premiile concursului de fol
clor. Dr. Enzo Lauretta a anunțat

echipele premiate iar prefectul 
provinciei Agrigcnto și primarul 
orașului au înmuiat premiile con
ducătorilor grupurilor folclorice. 
Ansamblul Sfatului Popular al 
Capitalei R. P. Romîne de sub 
conducerea artistică a maestrului 
de balet Nicolae Sever a obținut 
un nou și strălucit succes peste 
hotare. OBTINÎND PREMIUL l 
AL CONCURSULUI. Premiul 1 
constă în macheta în aur a Tem
plului lui Castor și Pollux ; pre
miul II a fost acordat reprezen
tanților Cehoslovaciei, iar premiul 
III formației iugoslave. Premiile 
pentru costume folclorice au fost 
acordate Spaniei. S-au mai acor
dat cupe diferite Belgiei, Scoției 
și Olandei.

(Agerpres). chestiune de onoare a oamenilor 
de știință sovietici este să ocupe

niile științei.
Cunoscutul fizician acad. Igor 

Kurceatov a mulțumit călduros 
partidului comunist și guvernului 
sovietic pentru înalta apreciere 
făcută muncii oamenilor de ști
ință sovietici.

Apoi N. S. Hrușciov s-a adre
sat scriitorilor spunînd:

Poporul sovietic construiește 
comunismul traducînd în viață 
cel mai luminos și mai nobil vis 
ai omenirii. Pentru a constru; și 
a lupta este nevoie de oameni pu
ternici, curajoși, convinși de jus. 
tețea măreței noastre cauze, de 
oameni cu un suflet mare, cute
zător, nobil, frumos. Cărțile scri
itorilor sovietici ajută la consoli
darea a tot ceea ce este mai bun, 
cinstit, conștient, înaintat, ele ne 
învață să urîm tot ceea ce este 
rău, josnic, inuman, să urîm și 
să luptăm activ împotriva lor. 
Artiștii cuvîntuiui ajută partidul 
nostru La măreața cauză a edu
cării comuniste a poporului.

In ultimul timp ne-am întîlnit 
adesea cu scriitorii, am stat de 
vorbă prietenește cu ei despre 
sarcinile și orientarea dezvoltării 
literaturii noastre. Cu această o- 
cazie s-au făcut și observații cri
tice la adresa acelora care au fă
cut greșeli în creația lor.

Această critică tovărășească a 
lipsurilor și a tendințelor greșite 
care făceau ca artiștii să se abată 
de la singura cale justă — sluji
rea poporului care construiește 
comunismul — a fost dictată de 
grija pentru soarta literaturii 
noastre sovietice,

In ultimul timp au fost publi
cate noi opere care ne bucură 
prin claritatea poziției ideologice, 
prin tendința de a zugravi veri
dic și inspirat mărețul eroism al 
poporului, de a prezenta sugestiv 
calea eroică parcursă de țara 
noastră în lupta pentru construi
rea societății comuniste.

Vă urăm, prieteni, noi succese!
A luat cuvîntul Nikolai Tihonov, 

unul din cei mai vechi scriitori 
sovietici.

N. A. Bulganin, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
a toastat pentru cineaștii sovie
tici.

Maeștri; cinematografului so
vietic, a spus el, au creat multe 
opere veridice, emoționante, pă
trunse de idealurile comunismu
lui. Anul trecut a fost un an de 
avînt continuu al artei cinemato. 
grafiei multinaționale. Datoria ci
neaștilor este de a-și desăvîrși

măiestria, de e nu uita cerințele 
crescânde ale oamenilor sovietici.

A răspuns cunoscutul regizor 
de filme Grigori Alexandrov.

Piotr Pospelov, SCtrdtar al C.C. 
al P.C.U.S., a vorbit despre 
muzica sovietică.

El a spus că anul care a trecut 
a fost un an fecund pentru mu
zica sovietică. E îmbucurător fap. 
tul că printre noutățile muzicii 
sovietice simt multe lucrări cu un 
bogat conținut social; pătrunse de 
ideile mărețe și eroice ale revo
luției proletare, a spus el. Muzi
cienii noștri au obținut mari suc
cese la concursurile internaționa
le. Cultura, muzicală, sovietică are 
o viață activă și bogată. în fața 
ei se deschid perspective și mai 
largi.

A nas tas Mikoian, vice-preșe- 
dinte al Consiliului de Miniștri 
al U. R. S. S. s-a adresat re
prezentanților artei teatrale so
vietice multinaționale.

Putem spune deschis că anul 
trecut reprezentanții artei teatrale 
sovietice au muncit bine și mult. 
Cu prilejul celei de-a 40-a ani
versări a Marelui Octombrie, 
teatrele noastre au demonstrat 
clar prin spectacolele lor marile 
posibilități ale artei realismului 
socialist. Aceste spectacole în
truchipează în cele ma; variate 
forme mărețele idei ale contem
poraneității.

In numele maeștrilor scenei 
Mihail Țarev, artist al poporului 
din U.R.S.S., a mulțumzt Comi
tetului Central al P.C.U.S. pentru 
înalta apreciere făcută teatrelor 
sovietice.

Printre participanții la recepție 
se aflau mulți pictori de seamă. 
Despre ei a vorbit Mihail Suslov, 
secretar a[ C.C. al P.C.U.S. El a 
declarat că arta sovietică strîns 
legată de popor, de partid, crește 
și se întărește pe zi ce trece. A. 
cest fapt este ilustrat cel 
bine de Expoziția unională 
arte plastice pe anul 1957, 
precedent ca amploare.

Konstantin luon, artist al 
porului din U.R.S.S., a mulțumit 
in numele tuturor piotorilor Pre- 
zidiului Comitetului Central al 
partidului pentru permanenta a- 
tenție pe care o acordă artelor 
plastice sovietice.

Apoi K. E. VoroșMov a rostit o 
scurtă cuvîntare.

El a toastat pentru medici și 
știința medicală.

Au luat apoi cuvîntul acad. 
Konstantin Skriabin, scriitorul 
Serghei Mihalkov și Serghei Ko- 
roliov, membru corespondent al 
Academiei de Științe a U.R.S.S.
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TOKIO 9 (Agerpres). 
Consiliul organizațiilor 
tineret din întreaga Japonie a 
hotărît să adreseze tinerilor
și tinerelor din țările Asiei 
și Africii chemarea de a se 
convoca în toamna acestui an 
o conferință a tineretului din 
țările Asiei și Africii.

Țelul acestei conferințe este 
de a contribui la întărirea în
țelegerii reciproce a tineretu
lui din țăriile asiatice și de a 
contribui la cauza consolidă
rii păcii conform „spiritului 
Bandungnliri“.

Solidaritate studențească

RANGOON 9 (Agerpres). 
La 7 februarie, Uniunea Stu
denților de la Universitatea 
din Rangoon, Federația bir- 
mană a uniunilor studențești 
și Uniunea studenților din J
Rangoon au condamnat cuf 
hotărîre acțiunile represive ale* 
colonialiștilor francezi din? 
Algeria, și ta special împo-? 
triva studenților algerieni.? 
Studenții birmani au protes- ? 
tat împotriva arestării con-? 
ducătorilor Uniunii generale a? 
studenților musulmani din? 
Algeria și împotriva interzi-? 
cerii acestei organizații de? 
către guvernul francez. Stu- ? 
denții din Birmania au adre-? 
sat guvernulu; țării lor și Or-? 
ganizației Națiunilor Unite? 
chemarea de a contribui la? 
rezolvarea echitabilă a pro-? 
blemei algeriene.

Rezultatul unei anchete 
internaționale

NEW YORK 9 (Agerpres) Zia
rul „New York Herald Tribune“ 
a publicat rezultatele unei an
chete efectuate de Institutul pen
tru sondarea opiniei publice 
„World Poli“ in problema înce
tării experiențelor cu arma nu
cleară.

Rezultatele anchetei arată că 
majoritatea covârșitoare a per
soanelor întrebate din diferite 
țări ale lumii s-au pronunțat în 
favoarea adoptării propunerilor 
U.R.S.S. privitoare la încetarea 
experiențelor cu bombele atomi
că și cu hidrogen. In Franța, în 
favoarea acestei propuneri s-au 
pronunțat 76% din cei întrebați, 
în R.F. Germană și Austria — 
70%, în Japonia — 67%, in Sue
dia — 66%.

Raportul lui Ciu En-lai 
cu privire la situa(ia internațională 
actuală și politica externă a Chinei

ALEGERILE
pentru

Sovietul Suprem al U.R.S.S.
Scrisoarea Prezidiului C.C. al P.C.U.S. 

adresată comisiilor electorale

La Wroclaw (R. P. Polonă) a 
luat ființă un centru de televi
ziune. Acum se examinează 
funcționarea dispozitivelor de 
control ale transmițătorulul de 
imagini.

Tratativele pentru alipirea
Yemenului la Republica 

Arabă Unită

Conversații comerciale
romîno*egîptene

CAIRO 10 (Agerpres). — Zia
rul „Le Journal d’Egypte“ din 9 
februarie a. c. sub titlul „Conver
sațiile comerciale cu Romînia“ 
relatează că ministrul Comerțu
lui R. P. R„ Marcel Popescu, îm
preună cu ministrul Comerțului 
Egiptului, Abu Nosseir, analizînd 
desfășurarea schimburilor comer
ciale între Romînia și Egipt, au 
apreciat că acestea stat satisfăcă
toare și totodată au convenit să 
se constituie subcomisii pentru 
studierea posibilităților de lărgire 
a schimburilor comerciale între 
cele două țări.

Ziarul relatează de asemenea că 
s-au discutat mai pe larg perspec
tivele livrărilor de material rulant 
și echipament telefonic, ca și de 
alte produse romînești necesare 
industrializării Egiptului.

Ziarele egiptene de limbă ara
bă, franceză și engleză. „Al Mis- 
sa", ,A1. Ahbar“, „Al. Kahira“, 
„Al Gumhuria“, „Le Progress E- 
gypten“, „Tlie Egyptien Gazette“, 
publică comentarii cu privire la 
vizita oaspeților romîni în Egipt, 
iar ziarul „Al Ahram" a publicat 
interviul acordat unui corespon
dent al său de către ministrul Co
merțului R.P.R., Marcel Popescu.

PEKIN 10 (Agerpres). — In 
ședința din după-ami.aza zilei de 
10 februarie a sesiunii Adună
rii reprezentanților din întreaga 
Chină, premierul consiliului de 
stat al R. P. Chineze, Ciu 
En-lai a prezentat un raport cu 
privire la situația internaționa. 
lă actuală și politica externă a 
Chinei.

In perioada care a trecut de 
la ultima sesiune a Adunării 
Reprezentanților Populari din 
întreaga Chină, care a avut loc 
în urmă cu mai bine de un an 
și jumătate — a spus Ciu 
En-lai, — în situația interna
țională au avut loc schimbări ho- 
tărîtoare, favorabile construirii 
socialismului în China, lagărului 
socialist, cauzei păcii mondiale 
și progresului omenirii.

In continuare, premierul Ciu 
En-lai a declarat că guvernul

Expoziția 
„Teatrul în Romînia

KVAÎNFOQMAM
PRAGA. — La Praga a avut loc 

o ședință a Biroului Executiv al 
Uniunii Internaționale a Sindica
telor Muncitorilor Agricoli și Fo
restieri. Cu acest prilej au fost 
discutate probleme legate de pre
gătirea celei de-a II-a conferințe 
mondiale a muncitorilor agricoli 
și forestieri Biroul Executiv a ho
tărit ca această conferință să aibă 
loc la București intre 16^-19 oc
tombrie 1958.

MOSCOVA. — La 10 februarie a 
sosit la Moscova delegația guver
namentală a Republicii Demo. 
erate Germane în frunte cu Fritz 
Selbmann, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. D. Ger
mane, care va duce tratative în 
probleme economice.

VIENA. — La 8 februarie, tn pa
latul Auerschperg din Viena a avut 
loc solemnitatea înmtnării diplo
mei și medaliei de laureat al pre
miului internațional Lenin „Pentru 
întărirea păcii între popoare“ pro-

PARIS 10. Corespondentul Ager
pres transmite : In marele foaier 
al Comediei Franceze s-a deschis 
expoziția „Teatrul în Romînia“ 
care înfățișează, prin fotografii și 
machete, aspecte reprezentative ale 
istoriei teatrului în Republica 
Populară Romînă. Expoziția a fost 
organizată de A. M. Julien, direc
torul Teatrului Națiunilor, și de 
W. Siegfried, artist emerit al R-P- 
Romîne.

Ziarele franceze care comentea
ză cu mult interes această expozi
ție subliniază că printre vizitatori 
au fost remarcați cunoscutul actor 
și director de scenă francez Jean- 
Louis Barrault, Arnaud Denjoy, 
membru al Institutului Francez, 
și membru al Academiei Romîne. fesorului Heinrich Br'andweiner.

DELHI. - La 10 februarie Ia 
Defhi s-a deschis sesiunea paria, 
mentului Indian care va examina 
și va aproba 
de stat pe 
1958 — 1959 șl 
probleme ale 
țării.

DJAKARTA, 
ta Palatul Negare, 1 
demnitarilor civili și militari, _ 
membrilor parlamentului, repre
zentanților organizațiilor de masă 
și a corpului diplomatic, a fost In
stituit în mod oficiel Frontul na. 
țional de luptă pentru eliberarea 
Irianului

Frontul .. .__ __
rel-maior Nasution, șeful statului 
major al

ISTANBUL. — După cum anunță 
ziarul „Cumhuriyet“ viscolul, ge
rul și furtuna care s-au abătut de 
cîteva zile asupra Turciei au para
lizat circulația în regiunile din 
răsărit.

proiectul bugetului 
exercițiul financiar 
va examina unele 

situației interne a
— La JO februarie, 

tn prezența 
ii militari, a

P‘de vest.
este condus de gene-

armatei.

chinez sprijină pe deplin nume
roasele propuneri importante 
pentru pace făcute succesiv de 
guvernul Uniunii Sovietice, și 
este gata, împreună cu alte țări, 
să depună eforturi pozitive pen
tru realizarea acestor propuneri 
și să-și asume obligații cores
punzătoare. Referindu-se la spri
jinul activ manifestat de India 
față de propunerea pentru o 
conferință la nivel înalt între 
Est și Vest, Ciu En-lai a spus 
ca poporul chinez sprijină pro
punerea primului ministru al In
diei, Nehru, cu privire la crea
rea șl extinderea unei zone fără 
arme de distrugere în masă.

Premierul Ciu En-lai a subli
niat că deși cercurile agresive 
americane și aliații lor externi 
nu intenționează să abandoneze 
politica lor războinică și conti
nuă să născocească tot felul de 
pretexte pentru a împiedica tra
tativele între est și vest, ziua 
cînd puteau să facă tot ce do
reau- și să impună voința lor 
celorlalți în politica internațio
nală a trecut de mult.

Premierul Ciu En-lai a salu
tat cu căldură proclamarea Re
publicii Arabe Unite.

Ciu En-lai a arătat ta conti
nuare că poporul și guvernul 
chinez vor sprijini ferm lupta 
poporului indonezian.

Referindu-se la problema fron
tierei chino-birmane, premierul 
Ciu En-lai a spus că guvernele 
Chinei și Uniunii B.rmane au 
continuat tratativele prietenești 
în această problemă.

Ciu En-lai a condamnat vio
larea de către S.U.A. a acordu
lui de armistițiu din Coreea.

Premierul Ciu En-lai a spus 
apoi că guvernul chinez spriji
nă pe deplin eforturile neobo
site ale guvernului R. D. Viet
nam pentru promovarea unifică
rii Vietnamului.

Premierul Ciu En-lai s-a ocu
pat apoi de relațiile chino-ame
ricane. El a făcut o trecere în 
revistă a tratativelor chino-a
mericane la nivelul ambasadori
lor, care durează de doi ani și 
jumătate. Ciu En-lai a arătat că 
motivul pentru care în cadrul 
tratativelor nu s-a putut realiza 
un progres în problemele im. 
portante ale relațiilor chino- 
americane rezidă în întregime 
în faptul că S.U.A. insistă cu 
încăpățînare ca China să recu
noască actuala situație în care 
S.U.A. țin ocupat' Taivanul și 
vor să mențină încordarea în a- 
ceastă regiune.

Ciu En-lai a declarat : guver
nul chinez și poporul chinez se 
pronunță cu hotărîre împotriva 
complotului urmărind crearea a 
„două Chine". Indiferent unde 
și în ce formă s-ar manifesta 
acest complot, noi nu vom per 
mite n ciodată ca el să reușeas
că. Nu există decît o singură 
Chină : aceasta este Republica 
Populară .Chineză.

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
TASS transmite: La Moscova a 
fost publicată scrisoarea deschi
să a membrilor și a membrilor 
supleanți ~ 
P.C.U.S. 
lectorale 
alegerile 
U.R.S.S.

Deoarece fiecare din candidați 
poate candida numai într-o sin
gură circumscripție electorală, 
iar scrisorile și telegramele pri
vind propunerea de candidați au 
fost primite de către autorii scri
sorii dintr-o serie de circum
scripții electorale, ei au consimțit 
să candideze la următoarele cir
cumscripții. Pentru Sovietul Uni
unii : Averki Aristov — circum
scripția electorală — Lenin, ora
șul Celiabinsk; Nikolai Beliaev
— circumscripția electorală oră
șenească Alma-Ata, orașul Alma- 
Ata ; Leonid Brejnev — circum
scripția • electorală orășenească 
Kirov, orașul Kuibîșev; Ecateri- 
na Furțeva — circumscripția e- 
lectorală Kuibîșev, orașul Mos
cova ; Nikita Hrușciov — circum
scripția electorală Kalinin, ora
șul Moscova ; Nikolai Ignatov — 
circumscripția electorală Sovetski, 
orașul Gorki; Ian Kalnberzin — 
circumscripția, electorală Stalin, 
orașul Riga ; Aleksei Kiricenko
— circumscripția electorală 
Lenin, orașul Kiev; Andrei Ki
rilenko — circumscripția electo
rală Kamensk-Ural, regiunea 
Sverdlovsk; Frol Kozlov — cir
cumscripția electorală Smolnîi, 
orașul Leningrad ; Kiril Mazurov
— circumscripția electorală nr. 2 
a orașului Minsk; Vasili Mjava- 
nadze — circumscripția electo
rală Stalin, orașul Tbilisi; Mihail

ai Prezidiului C.C. al 
adresată comisiilor e- 
de circumscripție pentru 
în Sovietul Suprem al

Suslov — circumscripția electo
rală Lenin, orașul Saratov; 
Kliment Voroșilov — circumscrip
ția electorală Kirov, orașul Le
ningrad.

Pentru Sovietul Naționalități
lor :

Nikolai Bulganin — circum
scripția electorală a orașului 
Maikop, regiunea autonomă Adî- 
ghee ; Dèmi an Korotcenko — 
circumscripția electorală Dnepro
petrovsk, R.S.S. Ucraineană ; 
Aleksei Kosîghin — circumscrip
ția electorală Ivanovo, R.S.F.S.R.; 
Otto Kuusinen — circumscripția 
electorală Onega, orașul Petro
zavodsk, R.S.S.A. Karelă; Anastas 
Mikoian — circumscripția elec
torală. Stalin, orașul Erevan, 
R.S.S. Armeană; Nuritdin Mu- 
hitdinov — circumscripția electo
rală Kirov a orașului Tașkcnt, 
R.S.S. Uzbekă ; Piotr Pospelov 
— circumscripția electorală 
Kursk, R.S.F.S.R.; Nikolai Șvcr- 
nik — circumscripția electorală 
a orașului Moscova, R.S.F.S.R.

CAIRO 10 (Agerpres). — Tra
tativele pentru alipirea Yemenu
lui la Republica Arabă Unită 
progresează cu repeziciune, după 
cum s-a aflat din surse demne de 
încredere de la Cairo. Se așteap
tă ca proclamarea acestei Uniuni 
să aibă loc cu cîteva zile înainte 
de 22 februarie, data fixată pen
tru plebiscitul care urmează să 
se țină simultan în Egipt și în 
Siria. Intr-un interviu acordat 
ziarului guvernamental egiptean 
„Al-Gumhuria" prințul El-Badr al 
Yemenului a declarat : „Aderarea 
Yemenului la Republica Ardbă 
Unită va avea un caracter spe
cial și nu va fi o uniune federală 
în înțelesul obișnuit al cuvîntuiui. 
Uniunea pentru care ducem tra
tative se va baza pe contopirea 
problemelor politice, militare, eco- 
nomice și culturale ale Egiptului* 
Siriei și Yemenului“.

Prințul moștenitor al Yemenu
lui a adăugat că tratativele vor 
fi terminate în curînd și rezulta
tele vor fi supuse pentru apro
bare definitivă Imamului Ahmed.

Afișul de acum zece ani 
și problemele actuale ale Italiei

Bombardamente barbare 
ale aviației eDgleze 

în Oman
CAIRO 9 (Agerpres) .Intr-un 

comunicat pentru presă, dat pu
blicității de reprezentanța Oma
nului la Cairo, se arată că aviația 
engleză își continuă bombarda- 
menleie barbare asupra localități
lor din Oman.

Comunicatul anunță că 26 de 
avioane engleze au efectuat un 
raid asupra regiunii Vădi Es- 
Sahama, aruncind o mare canti
tate de bombe incendiare. In ur
ma bombardamentului au fost uci
se 12 persoane, iar alte zece au 
fost grav rănite, au fost incendia
te mari suprafețe însămînțate, au 
fost ucise un mare număr de vite.

După agresiunea Franței 
împotriva Tunisiei

• Guvernul tunisian cere retragerea totală a trupelor franceze 
șl convocarea Consiliului de Securitate •

Tunisia.
Stare de alarmă în

I

Desen de B. Efimov, din KrokodilINTR-O DIRECȚIE PRIMEJDIOASA

PARIS 9 (Agerpres). — După 
eum s-a mai anunțat, la 8 februa
rie avioane franceze au bombar
dat și au distrus aproape în între
gime localitatea tunisiană Sakiet- 
Sirii Yussef.

Aceste acțiuni ale autorităților 
militare franceze au provocat in
dignare în Tunisia. Guvernul Tu
nisiei a hotărit să recheme ime
diat pe ambasadorul său la Paris 
și să ceară retragerea tuturor tru
pelor franceze de pe teritoriul 
Tunisiei, inclusiv de la baza nă
vală franceză din Bizerta.

în cursul serii de 8 februarie 
președintele Republicii Tunisia, 
Habib Burghiba, a adresat popu
lației un apel în care subliniază 
că bombardarea localității neapă
rate Sakiet-Sidi-Yussef constituie 
o „agresiune premeditată“ din 
partea Franței. „în numele între
gului popor tunisian, a spus pre
ședintele, declar că după acest atac 
este foarte puțin probabil ca între 
Franța și Tunisia să mai poată 
exista vreo înțelegere“. „Nu mai 
este posibil, a continuat Burghiba, 
ca o armată care își permite să 
încalce demnitatea noastră, să ră- 
mină in Tunisia. Lupta pentru re
tragerea acestei armate începe. Ce
rem ca această retragere să fie to
tală, inclusiv din regiunea Bizerta. 
Nu mai putem avea nici un fel de 
încredere în armata care ne-a dat 
această lecție sîngeroasă“.

★
WASHINGTON 10 (Agerpres). 

Agențiile de presă americane a- 
nunți ci ambasadorul Tunisiei la

i Washington
■ tul genețal
■ rat in urma acestei întrevederi că
■ țara sa cere convocarea neînlir-
■ ziată a Consiliului de Securitate 

pentru a estamina situația creată 
prin agresiunea Franței împotriva
Tunisiei.

In după a aii ara de 10 februarie, 
la Washington, președintele Ei
senhower a avut o largă întreve
dere cu secretarul de stat, Dulles, 
întrevedere convocată, după cum 
s-a precizat, tocmai pentru exami
narea consecințelor pe care le 
poate avea pentru viitorul „soli
darității occidentale“ agresiunea 
franceză împotriva Tunisiei.

*
TUNIS lo (Agerpres). — Ziua 

de 10 februarie a fost procla
mată pe intreg teritoriul Tuni
siei zi de doliu in urma agresiu
nii avioanelor franceze asupra 
satului tunisian Sakiet-Sidi- 
Yussef. In întreaga țară a avut 
Ioc, cu începere din dimineața 
de luni, o grevă de 24 de ore. 
Toate magazinele și Instituțiile 
publice au fost închise. Școlile 
și-au suspendat cursurile.

Guvernul tunisian a împărțit 
arme tineretului care, împreună 
cu unitățile gărzilor naționale, 
se găsesc in stare de alarmă.

Patru garnizoane franceze de 
pe teritoriul Tunisiei au fost blo
cate. Populația a ridicat barica
de în jurul cazărmilor ocupate 
de trupele franceze și a tăiat le
găturile telefonice ale acestor 
garnizoane.

Z-a vizitat 
al O.N.U.

pe secreta
și a decla-

Alegătorii italieni își mai a- 
mintesc încă de un manifest 
editat de Partidul demoerat- 
creștin, care, acum 10 ani, în 
ajunul alegerilor generale, era 
lipit pe toate zidurile orașelor 
italiene. Manifestul reprezenta 
o bucată de pîine și avea ur
mătoarea inscripție : „Pîinea pe 
care o mîncăm e americana“.

In treacăt fie spus bucata de 
pîine americană i-a costat mult 
prea scump pe italieni. Zeci și 
zeci de miliarde de lire au 
stors americanii pentru acest 
așa-zis ajutor.

Aceasta se întîmpla pe vre
mea aplicării „planului Mars
hall“ și a „ajutoarelor’’ ameri
cane, în timpul marilor dificul
tăți pe care le 
întimpina țara 
după război. Cu 
alte cuvinte; 
manifestul voia 
să avertizeze pe 
alegători : dacă 
nu vor învinge 
în alegeri democrat-creștinii, 
nu veți avea ce să mîncați 1

Au trecut 10 ani. Astăzi ne 
găsim din nou in ajunul alege
rilor generale. Pînă Ia ele au 
mai rămas doar citeva luni. 
Dacă însă democrat-creștinii ar 
vrea să prezinte din nou un 
manifest in legătură cu ajutorul 
american n-ar mai putea face 
aceasta reprezentind pe hirtie 
o bucată de pîine și nici pros
lăvind „ajutoarele economice“. 
Afișul ar trebui făcut reprezen
tind o rachetă atomică pe care 
ar sta scris: „Racheta pe care 
sintem obligați s-o acceptăm 
este americană“.

Fără îndoială că și în pregă
tirea alegerilor viitoare proble
mele de politică externă vor a- 
vea o mare influență.

Ceea ce preocupă cercurile 
conducătoare ale Italiei nu este 
numai profunda ostilitate a opi
niei publice față de instalarea 
rachetelor atomice americane 
cu rază medie de acțiune in 
Puglia, în Sicilia și în 
părți.

Ii preocupă însă și mai 
faptul că în ultimul 
în întreaga lume au 
cut în intensitate vocile
cer destinderea internațională, 
că această luptă 
dere ar putea să 
și mai mult, că, 
s-ar putea să aibă loc tratative
între țările din Est și cele din 
occident, și că, astfel, s-ar ac
centua criza coaliției atlantice. 

Ignorind vocea poporului ita
lian guvernanții țării noastre au 
adoptat în ultimele luni o po
ziție și mai ostilă față de ideea 
destinderii și tratativelor între 
est și vest.

Democrat-creștinii se feresc 
să atragă atenția opiniei publice 
că astăzi, Italia. — ca ori și

care altă țară, — trebuie să a- 
leagă între cursa atomică sau 
tratativele în vederea destin
derii internaționale și că demo- 
crația-creștină și guvernul au 
pornit pe prima cale.

Tot pentru a ascunde adevă
rul opiniei publice, democrația- 
creștină a făcut o mică publi
citate celor două mesagii trimi
se de premierul Bulganin lui 
Zoii în care se propunea îmbu
nătățirea relațiilor italo-sovleti- 
ce, conferință de pace la nive
lul șefilor do guverne și altoie.

Răspunsul Iui Zoii la mesa
jul Iui Bulganin 
a fost negativ în: - 
toate prîvin'clc. 
El a urm rit 
doar să facă 
propagandă an- 
tisovietică și, în 
mod real să 

împiedice tratativele. In ci da 
acestor piedici, propunerile so
vietice au avut un mare ecou 
în rîndul opiniei publice din 
Italia. Ele s-au bucurat nu nu
mai de aprecierea cercurilor de 
stingă, ci și de ale unor cercuri 
de dreapta. Astfel, un ministru 1 
demoerat-creștin a spus că a- ., 
ceste propuneri, inclusiv pro
punerea cuprinsă în p’anul Ra- 
packy de eroare a unei zone 
denuclearizate în centru) Eu
ropei merită să fie studiate cu 
atenție sau cel puțin să se facă 
contra propuneri concrete ; în 
nici un caz să nu fie refulate 
pur și simplu. De asemenea, în 
legătură cu planul Rnpacki. 
ziarul burghez ..II Giorro“. o 
parte a social-democraților și 
chiar cîteva ziare radicale su 
luat poziție favorabilă. Pentru 
a înțelege ostilitatea cercurilor 
conducătoare față de destin
dere, este semnificativ să a- 
mintim de discursul pronunlat 
în orașul Bologna pe către se
cretarul partidului catolic. A- 
mintore Fanfani. El a spus
pe față, și apoi a repetat acea
sta la Napoli, că, pentru a-și ; 
asigura pacea, Italia trebuie să , 
trateze cu toate statele în a- 1 
fără de U.R.S.S. și de Partidul 
Comunist Italian. Această pozi- , J 
t>®> care a provocat o vie po- 1 
lemică, nu se poate interpreta « 
altfel decît că șeful democra- 1 
ției-creștine este împotriva ori- 3 
căror tratative cu U R S.S. și cu X 
celelalte țări socialiste privind I 
destinderea taternațională. Fan- ? 
fani subordonează, prin ur- î 
mare, chestiunile păcii și răz- 9 
boiului, politica externă a tării f 
Și securitatea sa, luptei antieo- J 
muniste pe care el o conduce I 
pe plan intern.

Guvernanții Italiei văd că X 
dacă astăzi destinderea va pro- I 
gresj» democrafia-creștină se va J 
găsi fără îndoială izolată și de ’ 
aceasta se va ține scamă Ia ale
gerile din primăvară.

LUIGI PINTOR 
corespondentul „Scinteii tine

retului“ la Roma

Corespondența 
din Italia

alte

mult 
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Pentru ca elevii Posibilități există Inotînd la 0 grade
să practice sportul... 0

Direcția educației fizice din Mi
nisterul Invățămintului și Culturii. 
Aici lucrează o „armată" întreagă 
de profesori de educație fizică. Oa
meni pripepuți, cu practică și ex
periență îndelungată. Discutăm 
despre una dintre problemele miș
cării sportive la ordinea zilei: ac
tivitatea sportivă a elevilor.

— Organizind activitatea spor, 
iivă școlărească, ne relatează to
varășul Dumitru Branga din ca
drul direcției, urmărim două mari 
obiective, Primul, asigurarea ba
zei materiale, iar apoi, angrena
rea masei elevilor in activitatea de 
educație fizică șl sport.

Recenta hotărire a Comitetului 
de organizare a U.C.F.S. cu pri
vire la folosirea „Stadionului tine
retului" și a poligonului „Gh. Va- 
silichi" de către elevi, ca și folo
sirea gratuită două zile pe săptă- 
mină a tuturor bazelor sportive din 
țară, a rezolvat in cea mai mare 
măsură problema bazelor sportive 
necesare activității sportive școlă
rești. Desigur că lucrurile nu se 
vor rezuma doar la aceasta. Prin
tre altele, aflăm că direcția edu
cației fizice a instruit și îndrumat 
profesorii de educație cu planuri 
și ghiduri speciale in vederea ame
najării de baze sportive dintre cele 
mai simple in curțile școlilor. Se 
proiectează de asemenea construi
rea unor bazine de inot în curțile 
unor școli medii din Capitală.

Tn ceea ce privește dotarea șco
lilor cu materiale sportive, și în 
această direcție s-au făcut lucruri 
bune. Nu de mult, în cadrul între
prinderii de Materiale Didactice — 
aparținînd de minister — a luat 
ființă un atelier pentru materiale 
sportive. Aici se vor produce fel 
de fel de aparate și instalații — 
simple și complicate — pentru în
zestrarea cît mai bună n sălilor de 
gimnastică. In acest fel, O PRO
BLEMA ACUTA PENTRU LĂRGI
REA CARACTERULUI DE MASA 
AL ACTIVITĂȚII SPORTIVE ȘCO
LĂREȘTI VA FI REZOLVATA.

— Pe primul plan — intervine tn 
discuție prof. Emil Dvorjac din ca
drul aceleiași direcții — se situea
ză acum problema îmbunătățirii 
continue a activității sportive pro. 
priu-zise. Măsuri? Multe. Ince- 
pind cu elaborarea noilor progra
me analitice pentru toate cursurile 
(de la clasa / pînă la a tl-a), 
îmbunătățirea pe această bază a 
lecțiilor de educație fizică și ier-

mintnd cu fixarea unui bogat ca
lendar competifidnal.

Acestea sînt însă doar unele din
tre numeroasele măsuri luate de 
Direcția educației fizice din Minis
terul I nvățămîntului și Culturii.

Activitatea competițională a ele
vilor care înainte era neglijată s-a 
îmbunătății simțitor. Anul acesta, 
planificarea activității sportive — 
pe un an întreg — s-a făcut fi
nind seama in primul rînd de pe
rioadele de virf ale invăfămîntului 
(teze, examene etc).

Desigur PE PRIMUL PLAN SE 
SITUEAZĂ CAMPIONATELE RE- 
iiiuiiuiiiiiiiiiițgiiiiiiiniiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  

— Proiecte de viitor pen
tru lărgirea caracterului de 
masă al activității sportive 
școlare — Insigna de „atlet 
școlar“ — Competiții inte
resante
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
PUBL1CANE ȘCOLARE. Acestea 
se organizează la următoarele dis
cipline sportive: gimnastică, atle
tism .volei, handbal, baschet, schi, 
șali. Tn momentul de fată sînt in 
plină desfășurare intrecerile la 
gimnastică, schi și șah. Finalele 
pe (ară ale campionatelor vor sti
mula și mal mult pregătirea spor
tivă a elevilor. (Se pregătește de 
asemenea organizarea unor compe
tiții regulate și speciale pentru 
elevii școlilor profesionale și teh
nice). In plină desfășurare sînt in 
școli și întrecerile Spartachiadei 
de iarnă " ’ ‘ ' ' . ___ '
întreceri participă zeci de mii de 
elevi.

a tineretului. La aceste

PE SCUR7
■fr In orașul italian Carrara s-a 

disputat luni cel de-al doilea meci 
între echipele Progresul București 
și Florentina, în cadrul turneului 
internațional de fotbal juniori. 
Victoria a revenit fotbaliștilor ita
lieni cu 3-2 (2-0).

•ir In continuarea turneului pe 
care-l întreprinde In Egipt echipa 
de fotbal Petrolul Ploești a jucat 
duminică la Alexandria cu selec
ționata acestui oraș. Fotbaliștii 
romini au repurtat victoria cu sco
rul de 5—1.

* Meciul de baraj pentru titlul 
de campion de șah al R. P. Ro- 
mîne s-a încheiat cu victoria maes 
trului internațional dr. Octav Tro- 
ianescu care l-a învins pe timișo- 
reanul Gunsberger și în cea de-a 
doua partidă.

ANCA TROHANl

tatori descoperim și numeroși an
trenori. Chiar cej mai buni din 
țară. (La asemenea concursuri se 
descoperă dcar tinerele talente). 
După cu-m se vede, un adevărat 
și veritabil concurs de mare im
portanță.

— Așa și este, ne spune cunos
cutul antrenor pentru copii Ale
xandru Szatmary. Federația Ro- 
mină de Natație, recent consti
tuită, acordă o foarte mare aten

ție pregătirii ti
nerilor înotători 
de virsta cea 
mai fragedă, 
înotul e recu
noscut doar ca 
fiind unul din
tre sporturile 
cele mai com
plecte. Și mai e 
ceva. Pregătirea 
înotătorilor poa
te începe foar
te de timpuriu. 
Chiar de Ia 5-6 
și 7 ani. (Așa 
se explică de 
ce înotătorii și 
înotătoarele au
straliene la 13- 

14 și 15 ani doboară recorduri 
mondiale).

In ultima vreme au început să 
se organizeze maj multe con
cursuri pentru copii.

Intre timp întrecerile s-au e- 
propiat de sfirșit. Secretariatul 
concursului ne comunică rezulta
tele. Adrian Nicolau învingător ia 
66 m. bras băieți cu 58,9 secunde; 
Elisabeta Totan prima la 66 m. ii-

Duminică dimineața. Ora 9. 
Meteorologul de servici de la in
stitut ne răspunde cu amabilitate:

— Temperatura în jurul a 0 
grade 1

E frig și vînt. Și totuși...
- Start!
In apa de cristal a bazinului 

se avintă un grup de băieți. Tru
purile tinere, pline de vlagă, des
pică cu iuțeală apa. Mai iute. Me
reu mai iute. Primul a atins mar-

este neglijată...
■ PENTRU STIMULAREA PREGĂ

TIRII PE RAMURI DE SPORT A
■ ELEVILOR SE VA INTRODUCE 
• INSIGNA DE ..ATLET ȘCOLAR"
■ CU TREI GRADE: bronz, argint, 

aur.
Performanțele pentru obținerea 

insignei se vor putea realiza insă 
numai in cadrul unor concursuri 
absolut oficiale. Introducerea in- 

' 'signel de „Atlet școlar" va începe 
la 1 aprilie anul acesta. Se stu
diază. de asemenea, introducerea 

, unor asemenea insigne și pentru 
alte ramuri sportive. De pildă la 

' înot.
I In proiect

organizarea ___
ternaționale școlărești.

— Dintre ..._______  ______
legate de pregătirea sportivă a 
elevilor — ne spune tov. D. Bran- 
ga — ar mal trebui amintită OR
GANIZAREA UNOR TABERE ȘCO
LARE pe ramuri de sport la gim
nastică, atletism, înot, volei și 

■ baschet ce se vor organiza la baza 
de la. Toplița a Ministerului Invă- 
țămintului și Culturii în timpul va
canței de vară. O asemenea ta
bără sportivă s-a și organizat la 
Toplița in timpul vacanței de iar
nă pentru schi. Au participat elevii 
liceelor sportive din București și 
din țară.

Pentru stimularea activității 
sportive în școlile elementare s-a 
organizat „CUPA PRIMĂVERII" 
la gimnastică pentru elevii clase
lor 5, 6 și 7 din școlile bucureș- 
tene. De asemenea, SE OR
GANIZEAZĂ „SPARTACHIADA 
PIONIERILOR", o mare competiție 
sportivă școlărească.

Toate acestea nu sini decît doar 
cîteva din nume
roasele măsuri pe 
care Direcția e- 
ducației fizice 
din Ministerul 
Invățămlntului și 
Culturii le-a luat 
in ultimul timp 
pentru antrena
rea masei largi a 
elevilor in acti
vitatea sportivă.

S. SPIREA

mai este de asemenea 
unor concursuri in-

numeroasele măsuri

ȚARANGOIU EUGENIA

■ 1-.

Vizitînd filatura 
„Dacia" din Capitală 
am putut afla multe 
și interesante noutăți 
din activitatea tineri
lor de aici, dar cum 
în această perioadă 
discuțiile alunecă de
seori- in spre Sparta- 
cliiada de iarnă unt 
abordat, in compania 
secretarei organiza
ției U.T.M., tov. Eli
sabeta Matache, tema 
aceasta. Am regretat 
însă că alături de 
interlocutoarea noa
stră nu se afla și 
președintele colecti
vului sportiv care 
probabil ar fi adus 
oarecari compleclări 
la discuțiile pe cart 
le-am purtat.

Dacă am înregistrat 
cu bucurie realizările 
din producție ale ti
nerilor de la filatura 
„Dacia" nu putem 
spune același lucru și 
despre munca depusă 
de organizația U.T.M. 
și colectivul sportiv 
în cadrul . Sparta
chiadei. Activitatea 
legată de Sparlachia- 
dă desfășurată la fi
latura „Dacia," a în
ceput destul de. tir- 
ziu fără să fi existat 
pentru aceasta însă 
un motiv obiectiv. E 
adevărat că biroul

organizației U. T. M. 
a avut de rezolvat în 
ultima perioadă o 
mulțime de treburi, 
aceasta însă nu justi
fică sparta vitregă ce 
i s-a rezervat Sparta
chiadei. Pînă în. pre
zent timida tendință 
de înviorare a acti
vității sportive s-a 
materializat doar prin 
două concursuri: unul 
de șah și unul de te
nis de masă disDUtale 
între filatură și fesă- 
tprie cu o participa
re numerică destul 
de modestă. Ieșiri la 
probele de schi nit 
s-au făcut. Urmează 
să plece la Predeal 
cincizeci de tineri 
pentru a se întrece 
la schi și săniuțe. 
Pînă la plecare, însă, 
se puteau organiza 
întreceri în Capitală 
mai ales că împreju
rimile olereau oare
cari condiții naturala 
pentru acest lucru.

O situație destul 
de grea, și pe care 
amatorii de sport de 
aici o resimt din 
plin, este lipsa unei 
săli de sport. Sala 
folosită în prezent ca 
loc de desfășurare a 
întrecerilor de șah și 
tenis de masă nu 
corespunzătoare 
punct de vedere 
spațiului și nici

«4r

este 
din 

al 
nu

este destinată sportu
lui: ea mai fiind fo
losită drept club și 
coif roșu. Se află in 
lucru o sală care va 
fi folosită și de către 
sportivi, dar pină la 
terminarea ei puteau 
fi luate măsuri pen
tru împrumutarea li
nei săli unde sporti
vii să-și desfășoare 
activitatea. Așteptin- 
duse terminarea con
strucției sălii (a că
rei dată este incertă) 
s-a ajuns la stagnarea 
activității sportive la 
filatura „Dacia".

Cunoscînd numărul 
mare de tineri care 
lucrează la filatura 
„Dacia", activitatea 
sportivă în cadrul 
Spartachiadei de iar
nă va trebui să în
registreze aici o se
rioasă cotitură. Există 
posibilități care tre
buie folosite pentru 
ca tinerii de aici să 
nu fie privați de ac
tivitate sportivă.

Organizația V.T.M. 
și colectivul sportiv 
au datoria să treacă 
la o mobilizare se
rioasă a tinerilor, la 
practicarea sportului 
mai ales că, după 
afirmațiile tovarășei 
secretare, aici nu lip
sesc iubitorii de 
sport.

E. P1TULESCU

— Atenție, start 1 
ginea bazinului M. Zagher, 
un băiețel nu prea înalt, dar dez
voltat. A parcurs 33 
in 22,1 secunde.

E frig și vînt. Și 
concursul de natație 
de comisia orășenească de nata
ție — în cinstea alegerilor de Ia 
2 martie —- s-au înscris aproa
pe 100 de concurenți. Cine sînt? 
Băieți și fete. Unii mai mici, alții 
mai mari, Toțj Insă pînă la 14 
ani.

La întreceri asistă numeroși 
spectatori. (Foarte mulți părinți 
ai concurenților — un lucru fără 
îndoială bun). Participă de ase
menea și arbitri oficiali. Unii 
chiar internaționali, printre spec-

ber fete cu timpul 58,8 secunde ; 
66 m. liber băieți-P. lonescu : 
44,3 secunde; 33 m. bras fetițe: 
Mihaela Tărnăceanu: 32,5 secun
de; 33 m. liber fete: Milena Du
mitrescu 29,7 secunde; 
ber băieți: Ion Papu 
cunde...

Un fluerat și... un 
Ultimul însă, 100 m.

...E frig. Temperatura oscilează 
în jurul a 0 grade. Tinerii înotă
tori s-au simțit însă destul de 
bine în apa de cristal a bazinu
lui. Ciudat? Nu 1 Concursul s-a 
desfășurat in bazinul acoperit de 
la Floreasca.

S. IONESCU

100 m. li»
68,3 se-

nou start. 
liber fete.

metri liber

totuși. Ia 
organizat

La Poiana Stalin

TINERII NOȘTRI SCRIMERI 
IN AJUNUL UNUI EXAMEN

f............................. ..
10 ani de apariție 

a revistei
„Cultură fizică:: 

și Sporta

LÀ TENIS DE MASA

Surprizele au modificat

Intre 4—7 aprilie, Bucureștiul va găzdui una 
dintre cele mai mari competiții internaționale de 
scrimă ale anului >— a 9-a ediție a „Criteriului 
Mondial" al tineretului.

In legătură cu pregătirile care se fac în vederea 
„Criteriului Mondial“ al tineretului, 1-aip rugat să 
ne vorbească pe tov. NICOLAE LUPU, secretar 
general al Federației Romîne de Scrimă.

Pregătirile au început încă de mult — ne 
spune tov. Nicolae Lupu. In primul rînd — s-a 
format o comisie specială care să se ocupe de 
toate problemele privind organizarea competiției 
Aceasta și-a început activitatea cu multe luni 
în urmă. Au fost trimise invitații de participare 
unui număr de 58 de țări din Europa, America, 
Africa ți Asia. Pînă acum s-a și primit confirmarea 
de participare a mai multor țări. Printre ele se află 

Franța și R.P. Ungară, țări cu cei 
mai buni scrimeri din lume.

— Ce ne puteți spune despre 
pregătirea tinerilor noștri spor
tivi ?

— După cum se știe „Criteriul 
Mondial“ e deschis tinerilor sub 
21 de ani. Or, noi avem în mo
mentul de față o generație întreagă

de tineri scrimeri, sub 21 de ani. 
de mare valoare
Desigur eă dorim ca reprezentanții 
noștri să se comporte cit mai bine 
la această mare competiție. Ei au 
început pregătirile de mai mult 
timp în cadrul colectivelor spor
tive de oare aparțin. O comisie 
specială formată din antrenori 
pricepuți și membri ai biroului 
Federației Romîne de Scrimă au 
urmărit tot timpul situația eoncu- 
renților. Constatările comisiei nu 
au fost dintre cele mai îmbucu
rătoare. Majoritatea ținerilor scri
meri nu sînt încă la nivelul de 
pregătire necesar perioadei res
pective. Ultima verificare — 
după care va urma stabilirea defi
nitivă a componenților reprezenta
tivelor noastre — va avea loc între 
4 ți 9 martie la Sibiu cu prilejul 
campionatului republican indivi
dual al juniorilor.

internațională.
Se împlinesc 10 ani de la 

apariția primului i 
vistej „Cultură 
Sport", organ al 
Cultură Fizică și 
țara noastră. >

„Cultură Fizică 
adus o prețioasă 
la înarmarea specialiștilor și 
a activiștilor sportivi cu cele 
mai înaintate metode științi
fice de pregătire și instruire 
sportivă.

Revista și-a cîștigat în a- 
cest deceniu un binemeritat 
prestigiu în rinduirile mișcă
rii noastre sportive.

Cu prilejul împlinirii a 10 
ani de apariție, „Scînteia ti
neretului“ felicită călduros co
lectivul redacțional al revistei 
„Cultură Fizică și Sport" și-i 
urează noi succese în activi
tatea sa viitoare.

număr el
Fizică 

Uniunii 
Sport

re-
ȘÎ 

de 
din

și Sport" a 
contribuție

A

tradiționalele ierarhii

Speranțele schiului 
se întrec

Puțin’ spectatori, în schimb 
multe emoții. Că numărul specta
torilor nu a fost prea mare la un 
concurs de verificare al lotului re
publican de tenis de masă este mai 
lesne de înțeles. Referirea la emo
ții va sttrni însă ceva zîmbete. Și 
totuși... Clasamentele certifică fără 
drept de apel : duminică, în sala 
IToreaSca, celor ce populau tribu
nele li s-au rezervat mai multe 
surprize. Ceea ce, la drept vor
bind, nu este un fapt intrat în 
obișnuință la asemenea concursuri.

In fruntea clasamentelor la bă
ieți se află Paul Pesch iar la fete 
— Geta Pitică. Aceste rezultate 
presupun modificări în ierarhia 
tradițională a valorilor tenisului 
nostru de masă. Elementul domi
nant al concursului de verificarea 
fost tocmai asaltul tinerilor, al ce
lor ce nu au cunoscut încă consa
crarea (observația este valabilă 
mai ales în ceea ce privește între
cerile feminine).

Se știe că Angelica Rozeanu n-a 
participat ta concurs. Jucătoarea 
noastră nr. 2 este considerată Ella 
Zeller. Ne-am obișnuit de cîțiva 
«ni cu succesele Ellei Zeller. Du
minică seara, la capătul concursu
lui, numele Ellei Zeller s-a aflat 
însă pe locul patru, după Geta Pi
tică, Mari.a Tompa și M. Gavri- 
lescu. Evident aveam de-a face cu 
o surpriză. Ella Zeller a dovedit

în ultima vreme o formă slabă. 
Rutina pe oare a acumulat-o 
în atîtea concursuri internaționale 
s-a dovedit ineficace în fața do- 
rinții de afirmare a unor concu. 
rente tinere. (M. Gavrilescu—Ella 
Zeller 3-0).

Ne-au bucurat succesele Getei 
Pitică și ale celorlalte tinere jucă
toare. Există în jocul lor destule 
minusuri. (Pitică a învins-o pe 
Zeller, Tompa pe Pitică iar Golo- 
pența pe Tompa — rezultate ce 
mărturisesc încă o Inconstanță de 
valoare și un raport de forțe echi
librat în general). Insă ceea ce re
prezintă ESENȚIALUL este conti
nuul progres de formă, concepția 
ofensivă a Jocului lor. Jucătoarele 
tinere mai au mult de furcă cu ti
morarea. Ele n-au experiența ma
rilor concursuri, dar pot să o ca
pete. S-ar putea ca la început în 
asemenea concursuri rezultatele 
obținute de ele să nu fie tocmai 
pe măsura celor dorite. Creditul 
acordat nu trebuie însă să-1 retra
gem într-un asemenea caz, cum - , • ,.
mulți sînt tentați s-o facă la pri- f-a desfășurat sub semnul egali- 
mul insucces, tovarăși obișnuiți ca 
totdeauna să pîștigăm. Cu riscul de 
a repeta un adevăr bine cunoscut 
vom sublinia că marile jucătoare 
se formează de-a lungul multor 
ani de întreceri. Victoriile răsună-

loto: N. SCARLETGETA PITICA

T

toare sînt totdeauna precedate de 
altele mai modeste.

Nici la băieți n-au lipsit surpri. 
zele. In fața lui Pesch aflat tntr-o 
formă deosebit de bună — cîtă di
ferență față de comportarea lui la 
,,internaționalele“ de la Bucureștii 
— și-au plecat steagul Reiter, 
Gantner, Harasztosi și M. Popes- 
cu. Vrem să sperăm că și în fata 
jucătorilor străini Pesch va fi la 
fel de stăpln pe nervii săi și va 
mînui paleta cu aceeași siguranță. 
Șirul victoriilor lui Pesch l-a Între
rupt. în mod neașteptat, tlnărul 
jucător Bujor.

Deși clasat pe locul VII, Bujor 
a făcut o figură trumoasă, L.am 
urmărit într-o înttlnire cu adevă.
rat palpitantă : cea cu Reiter. Pri
mul set l.a cîștigat Reiter. Al doi
lea i-a revenit lui Bujor cu 21-18. 
în setul următor Reiter cîștigă co
mod. pentru ca cel de al patrulea 
set să-i revină din nou lui Bujor 
cu 21-13 Setul decisiv a oferit o 
dispută spectaculoasă ce a capti
vat pe spectatori. In general, setul 
tății de forțe, cu un ușor avantaj 
de un punct, maximum două, pen
tru Bujor. Tlnărul jucător este 
calm pînă aproape în ultimele mo. 
mente ale țntîlhlrii și joacă ofen
siv. Reiter este silit la o defensivă 
strictă. Experiența lui Reiter își 
spune însă cuvîntul și acesta cîș
tigă cu 25-23 după ce s-a aflat 
în pragul înfrlngerii. . ,

Dar pentrucă. - am pomenit de 
calm, să facem o paranteză. L-am 
văzut pe Andronache (și nu numai 
pe el ci și pe alții) pierzînd 
puncte prețioase datorită nervozi
tății, a neputinței de a se stăpîni, 
de a-și recîștiga calmul.

Concursul de verifioare este o ul
timă repetiție înaintea „europene
lor“ de la Budapesta. Pentru a 
stabili șansele noastre este bine 
însă să înregistrăm o noutate : în 
campionatul maghiar Berczik a 
fost învins cu 3—1 de Gyetvai. E 
util să reamintim că în anul trecut 
Berczik — jucătorul european nr. 
1 — a cîștigat toate concursurile 
la care a participat. După cum se 
vede au fost surprize nu numai la 
București, ci și la Budapesta.

Oare ce surprize ne va rezerva 
Budapesta în martie, la „euro
pene“ ?

J. ALPIN

M. RAMURA

Am în față un om înalt, solid. Ceea ce te izbește insa din prima 
clipă, e culoarea feții. E arămie ; bronzată puternic. In mod cu totul 
nefiresc pentru anotimpul nostru. Explicabil însă. Prof. N. OȚE- 
LEANU, căci el feste, s-a reîntors de curînd din Egipt. El a însoțit 
în calitate de antrenor federal tinăra noastră echipă reprezentativă 
Ia cea de-a V-a ediție a „Turului ciclist al Egiptului". La cererea 
noastră, tov. Oțeleanu a acceptat cu plăcere să ne împărtășească im
presiile culese de-a lungul sutelor de kilometri parcurși împreună cu 
cicliștii noștri de-a lungul Văii Nilului.
— „Turul Egiptului“, ne spune resa amănunte în legătură cu 

tovarășul prof. N. Oțeleanu, s-a 
„consurtiat“ de mâi multe zile. 
Totuși, ziarele arabe, și nu numai 
acestea, continuă să vorbească 
despre această- ediție a competi
ției. De ce ? Pentru că a depășit 
în toate privințele edițiile prece
dente — media orară, lungimea, 
etapele etc. Participarea cicliști
lor sovietici, cîștigători atît pe 
echipe cît și individual, prin Oli
zarenko, a mărit interesul față 
de competiție.

— In mod deosebit ne-ar inte-

comportarea echipei noastre.
— După cum se știe.

'waw

ștri în cele 5 ediții de pînă acum 
ale competiției. In mod deosebit 
aș vrea să subliniez combativita
tea, dîrzenia cu 
tinerii noștri din 
ultima etapă. Să 
exemple.

In prima etapă

care au luptat 
prima pînă în 
vă dau cîteva

... r___  , Calcișcă a aler
gat — spre nenorocul lui — fără 
ochelari, nesocotind infimele firi
cele de nisip care pluteau prin 
aer purtate de vînț. A doua zi 
dimineața avea ochii injectați și 
niște dureri groaznice. Totuși, și 
în ziua aceea a fost unul dintre 

plutonului fruntaș.

țara 
noastră a fosă reprezentată de o 
echipă tînără, care deși n-a avut 
experiența marilor competiții a animatorii plutonului fruntaș, 
dat satisfacție deplină. Locui III Pur și simplu i s-a admirat pu

terea de luptă. Apoi despre com
portarea lui Braharu. Fără exa
gerare a muncit cel mai mult din 
echipă. Aș spune că a făcut chÎ3r 
risipă de energie, atacînd insis
tent, inițiind evadări etc, 

O altă problemă pe care
vrea s-o subliniez a fost orienta-

pe echipe ocupat de cicliștii no
ștri — Aurel Șelaru, Vasile Do- 
brescu, Gh. Calcișcă, Ion Braha- 
ru și Constanti» Moiceanu — îna
intea unor echipe puternice ca 
R. D. Germană, R. P. Ungară, 
este unul dintre cele mai bune 
rezultate obținute de cicliștii no-

aș
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POIANA STAL1N (prin telefon de la trimisul nostru). — Poiana 
Stalin ne oferă în zilele acestea imagini greu de sintetizat. Impre» 
siile noastre apar întocmai ca pe pelicula unui operator cinemato» 
grafic amator de instantanee deosebite. Aici, in orașul sportivilor» 
tinerețea o intîlnești la fiecare pas. Francezii nu-și trădează nici 
atei temperamentul. Prin veselia și buna lor dispbziție sint ușor da 
remarcat. Oaspeții austriaci sînt ceva mai reținuți. Acum au și mo
tive. Dacă pînă în ziua concursului treceau drept principalii favo- 
riți, pe pîrtie socotelile s-au schimbat nițel.

Schiorii francezi au dominat categoric prima probă a concursului; 
Cea de slalom desfășurată duminică a fost o intrecere deosebit de 
disputată soldată cu victoria juniorului francez Pierre Stamos. 
Chiar din prima zi a „Cupei’Speranțelor“, speranțele noastre n-au 
fost înșelate. Printr-o comportare meritorie tinerii noștri reprezen
tanți au reușit o frumoasă af.rmare. ION ZANGOR, din prima 
reprezentativă de juniori a țării noastre, s-a clasat pe locul 
Gheorghe Bălan a concurat timorat. Cele cîteva căzături l-au 
vat de un loc mai bun în clasament.

Cea de a doua zi rezervată probei de slalom uriaș a oferit 
nou prilej de afirmare tinerilor schiori romini. Patru dintre 
prezentanții noștri și anume: Gheorghe Bălan, Radu Banu, Cornel 
Tăbăraș și Ion Zangor s-au clasat pe primele zece locuri. De re» 
marcat că tînărul Gheorghe Bălan clasat pe locul patru în această 
probă a întrecut pe cîștigătorul probei de ieri, francezul Stamos» 
Și în această probă victoria a revenit tinerilor schiori francezi. Da 
data aceasta pe primul loc a sosit francezul George Duvillard.

Am stat de vorbă cu dl. Jean Vincent, conducătorul lotului fran» 
cez. El ne-a declarat că întreaga echipă franceză este deosebit da 
mișcată de ospitalitatea gazdelor. „Organizatorii au făcut totul ca 
acest concurs să se ridice cu adevărat la valoarea la care era da 
așteptat“. Jean Vincent a ținut să remarce forma bună și felul în 
care s-au comportat reprezentanții țării, noastre :

— I-am mai întîlnit pe schiorii romîni și anul trecut la concursul 
din Iugoslavia, Atunci, mi-au apărut ca schiori cu perspective, l-am 
regăsit într-un evident progres. Ei au concurat de la egal la egal, 
cu reprezentativa Franței care a reușit pînă acum să se claseze pa 
primele locuri. Participarea juniorilor dumneavoastră la alte con» 
cursuri de talia acestuia le va crea posibilitatea acumulării unei ex» 
periențe mai bogate'.

Azi, va fi zi de odihnă. Iar mîine se va desfășura proba de co» 
borîre.

III» 
pri.

un 
re-

V. RANGA

rea tactică bună de care au dat 
dovadă tinerii noștri alergători. 
In etapa a 10-a Shebin El Rome- 
Damiette 153 km„ de exemplu, în 
clasamentul general, echipa ocu
pa tot locul 3 dar la numai 4-5 
minute de echipa germană. Ci
cliștii noștri sezisează la un mo
ment dat că alergătorii germani 
au rămas în urmă. Dezlănțuie un 
atac și toți cei 5 cicliști romîni 
împreună cu un grup de alți vreo 
10-12 alergători formează un 
prim pluton. Neinteresați în a- 
ceastă acțiune ceilalți cicliști stă
teau în pluton. Peste 90 de km. 
au condus plutonul rînd pe rînd 
numai cei 5 reprezentanți 
noștri. Și rezultatul a fost că 
chipa și-a mărit avansul față 
formația germană la aproape 
minute. *■ ‘

Prin puterea de luptă, prin 
simplitatea și comportarea 
care au dovedit-o, tinerii noștri 
reprezentanți și-au cucerit stima 
și aprecierea nu numai a popu
lației și a organizatorilor, ci și 
a tovarășilor lor de intrecere. 
Calcișcă, Șelaru și ceilalți și-au 
făcut cu acest prilej numeroase 
noi prietenii. Deși nu cunoșteau 
limba, totuși bulgarul Filipov, 
sovieticul Reripovici, egipteanul 
Faruk Hassif și romînul Calciș
că au devenit.cei mai buni prie
teni. îmi amintesc de pildă de 
etapa a 9-a — pe care de altfel a 
cîștigat-o echipa noastră — la 
capătul căreia un grup vesel atră
gea atenția tuturor. M-am apro
piat. Cei patru prieteni care so
siseră toți în plutonul fruntaș se 
felicitau reciproc cu bucurie.

— Despre ceilalți concurenți 
ce ne-ați putea spune ?

— Rezultatele sînt cunoscute 
cred pentru toată lumea. N-aș 
vrea să le mai comentez. Nu mă 
pot abține să remarc însă auto-

ai 
e- 

de 
J1

pe

ritatea cu care au dominat ci
cliștii sovietici întrecerea. A» 
ceasta deși și ei sînt tineri și lip» 
siți de rutina marilor întreceri.- 
Olizarenko
22 de ani — e un ciclist căr 
îi prevăd un viitor strălucit. E

după cîte știu are 
e un ciclist căruia

. __ __  ___  _______  2 un
alergător desăvîrșit. Bulgarii cu 
prima lor garnitură au fost la 
fel de buni. Mi-au plăcut alergă
torii egipteni care din an în an 
se dovedesc tot mai bine pregă
tiți, mâi combativi.

— Ce părere aveți despre or» 
ganizarea competiției ?

— Intr-un singur cuvînt — a 
fost la înălțime. S-a făcut abso
lut totul ca oaspeții să se simtă 
cît mai bine. In ceea ce privește 
organizarea tehnică șl ea a fost 
aproape ireproșabilă. In mod 
deosebit m-a 'impresionat interesul 
sțîrnit de caravana cicliștilor 
pînă și în cele mai mici sate pa 
unde am trecut. Competiția a o- 
ferit în același timp cicliștilor ro- 
mini un bun prilej de a cunoaște 
localitățile cele mai însemnate 
ale Egiptului. Pornind de la 
Luxor, străvechea capitală a E- 
giptului antic, am străbătut mal 
bine de două săptămini valea și 
delta Nilului, ca și Canalul da 
Suez. Am remarcat alături de mi
lenarele monumente istorice ca 
cele de la Luxor, Assuan, Asșiut, 
cțle 3 piramide Keops, Mikerinbs, 
Refren și Sfinxul de la El Ghiu- 
zeli, numeroasele construcții mo
derne ca și agricultura foarte 
migăloasă practicată de harnicul 
popor egiptean.

Dragostea și interesul egipteni
lor față de poporul nostru, ama
bilitatea dovedită cu orice pri
lej, ne-a îneîntat. Vom fi legați 
întotdeauna de amintiri dinții 
cele mai frumoase față de admi* 
rabilul popor egiptean.

AL. P1NTEA
• i—l


