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DIRECTOR și CETĂȚEAN
Pe Constantin Pîrvu l-am în- 

tilnit într-una din zalele ttecute 
de două ori. Mai întîi l-am văzut 
pe la prînz, discutînd cu dl. Râul 
Augustin Ondarts, ministru ad
junct al Industriei și Comerțului, 
conducătorul unei delegații comer
ciale argentiniene. Era Constan
tin Pîrvu, directorul general al 
uzinelor „1 Mai"-Ploești. Le vor
bea acestor oameni veniți de la 
peste 15.000 km., despre procesul 
tehnologic al uzinei, despre cali
tățile utilajului nostru petrolifer 
cunoscut azi pe piața mondială, 
despre succesele puternicei noastre 
industrii de utilaj petrolifer creată 
și dezvoltată în anii puterii popu
lare.

Cîteva ore mai tîrziu, l-am în- 
tîlnit din nou, într-una din 'ălile

căminului muncitoresc al uzinei. 
Stătea acolo în mijlocul a o sută 
de cetățeni, tineri și vîrstnici, băr
bați și femei, muncitori, pensio
nari, casnice. Era Constantin Pîr- 
vu-cetățeanul. Discuta cu cei pre- 
zenți despre treburile gospodărești 
ale circumscripției electorale nr. 
111 a orașului Ploești, despre rea
lizările obținute ji principalele ce
rințe pe care cetățenii le au ji 
care în viitor trebuie înfăptuite. 
Rînd pe rînd s-au ridicat cetățe
nii cartierului: Victor Rădulescu, 
Maria Lăzărescu, M. Cepoiu, Ma
ria Frincu și alții, care au vorbit 
atît despre realizările din ultimul 
timp ale sfatului popular, cu aju
torul cetățenilor cit și despre cele 
ce mai sînt de făcut. Au arătat cu 
această ocazie că strada Eminescu

ti fost asfaltată și canalizată, lu
crări la care cetățenii au partici
pat cu muncă voluntară, s-a con
struit un spital modern pentru 
petroliști, blocuri pentru munci
torii de la C.F.R. și din Ministerul 
Industriei Petrolului și Chimiei.

GH. ANGELESCU
(Continuare în pag. X-a)

Proletari din toate fă rile

Scintela
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CULTURA ȘI SPORTUL
IN ORADEAÎNFLORESC
eu dumneavoastră știți mulți din
tre voi la fel ca mine.

in anii regimului de democra
ție populară s-au realizat în re
giunea Oradea investiții din fon
duri centralizate în valoare de 
738.408.000 lei. Numai pentru ac
țiunile social-culturale s-a investit 
suma de 33.303.000. lei.

Vorbele președintelui au trezit 
interes. Ele mi-au sugerat de fapt 
interviul pe care l-am solicitat de 
îndată tovarășului Andrei Vigh.

— Ați amintit în adunarea în 
care ați fost propus candidat al 
F.D.P. despre grija statului nos
tru democrat-popular pentru dez- 

ziarul local, s-a oferit însă îndată voltarea orașului Oradea. M-ar 
să facă pe translatorul. interesa cum s-a răsfrînt această

— Vă mulțumesc pentru propu
nerea de a fi ales candidat al 
F.D.P. Dar cil laudele v-ați cam 
întrecut. Ce-aș vrea să vă spun

In vreme ce oamenii vorbeau 
despre el, Andrei Vigh nota ceva 
pe o bucată de hîrtie scoasă în 
grabă din buzunarul paltonului.

Fiecare dintre cei care au vor
bit au găsit numai cuvinte de lau
dă pentru tînărul președinte al 
sfatului popular al orașului Ora
dea. Cu ani în urmă era un sim
plu lăcătuș la întreprinderile co
munale ale orașului. .....

S-a înscris și el la cuvînt. Nu 
înțelegeam spusele lui căci An
drei Vigh vorbea în limba ma
ghiară, limba maternă a sa ca și 
a majorității celor aflați in sală. 
Un coleg de breaslă, redactor la

VAL. BRĂDULEȚ

(Continuare în pag. 2-a)

In casa țăranului muncitor 
s-au adunat numeroși țărani 

t lor candidată 
Lucreția Dobrotă, profesoară la școala de 7 ani din comună. 
S-a vorbiț Pe larg despre realizările din comună (co-nstrucția 
nouă a școlii și a mai multor poduri, despre lucrările de elec
trificare etc.), dar s-a insistat și asupra sarcinilor de vii

tor. In încheiere, candidata Lucreția Dobrotă și-a 
luat angajamentul ca, împreună cu cetățenii din 
circumscripția electorală, să se străduiască să dea 
viață propunerilor făcute de alegători.

Intr-uha din serile trecute, 
Iosif Mencu din comuna Mociu 
muncitori pentru a sta de vorbă cu tinăra

O

(Din realizările} 
}sfatplui popular regional} 
[Timișoaraj 
j La capătul a doi ani de ac-) 
[ tivitate sfatul popular al regiu- j 
( nii Timișoara se poate mîndri} 
t cu numeroase înfăptuiri care au ) 
[făcut ca fața orașelor și satelor* 
( ca și viața locuitorilor să se j 
t schimbe mult. J
[ Șirul realizărilor e lung. Prin- j 
(tre cele mai de seamă se nu- j 
( mără blocul de locuințe din I 
! Arad cu 145 de apartamente, j 
I podul peste Bega în Timișoara, ’ 
( școlile de 4 ani din Timișoara [ 
I și Băile Herculane, casa dej 
[ cultură din Moldova Nouă, j 
I dată parțial în funcțiune. S-au j 
f amenajat cinematograful „Fra-j 
[ telia“ din Timișoara, restau- ) 
(rantul Bulevard din Arad, Tea- j 
f trul de păpuși din Timișoara, j 
[ depozitul de mărfuri din Re- j 
( șița și bazinul de înot din Arad, j 
(care urmează a fi acoperit. S-a j 
[ mărit școala din Sin Paul — > 
( Arad ; s-au reamenajat hotelul! 
f „Cerna“ de la Băile Herculane j 
[ și secția de neuro-psihiatrie de) 
[ la Spitalul din Lugoj. Alimen- I 
(tarea cu apă în cartierul Cetate j 
[ din Timișoara, la Spitalul de ) 
| contagioși din Caransebeș și la j 
( preventoriul T.B.C. din Bocșa j 
[ Vasiovei a fost îmbunătățită. j 
[ Peste 12 localități, printre ! 

care Nerău — Sînnicolau Mare, j 
Denta — Ceacova, Obreja — J 
Caransebeș, Udvin — Timișoa- { 
ra și Vodnic — Reșița au fost j 
electrificate. A fost extinsă linia J 
do tramvai spre cartierul mun- [ 
citoreso Gai din Arad. Au fost J 
înființate linia de firobus pe J 
calea Aradului din Timișoara, j 
serviciile Getax din Timișoara, j 

! Arad și Reșița și transportul în J 
comun cu autobusul între Lu-j 
goj și Pecica J
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Un sfert de veac de la luptele muncitorești
din februarie 1955 educăm

(iPiVIIA ROȘIE - decorată

Gheorghiu-Dej în mijlocul muncitorilor
loc la 
Roșie 
înmî-

TINERETUL
în spiritul patriotismului

zilele de 8—9 februarie a 
loc la Tg. Mureș cea de a 
conferință a organizației

Foto-text: I. MICLEA — Cluj

Iară Romînă, prin devotamentul 
lor față de regimul democrat- 
popular.

Sînt grăitoare în această privință 
acțiunile patriotice inițiate de or
ganizațiile U.T.M. care au fost ci
tate în darea de seamă prezentată 
la conferință.

In decurs de un an numărul ti
nerilor antrenați în înțrecerea so
cialistă a crescut de la 7.500 Is 
peste 11.000. Organizațiile U.T.M. 
au înființat — în sectoarele cheie 
ale producției — brigăzi de tine
ret și posturi utemiste de control. 
Inițiativele de la uzinele „Tudor 
Vladim'-escu“ din București și 

,Progresul“-Bră- 
apli- 

în- 
din

In 
avut 
4-a 
U.T.M. a Regiunii Autonome Ma
ghiare.

Organizația regională U. T. M. 
s-a prezentat la actuala conferin
ță cu un bilanț bogat de muncă 
și experiență, ca un detașament 
strîns unit în jurul partidului. Cei 
peste 300 delegați (romîni, ma- 
ghiari, germani) au analizat cu 
maturitate participarea și contri
buția tineretului la construcția so
cialistă și munca politică și ideo
logică a organizației.

în darea de seamă a comitetu
lui regional, 
prezentată de 
tov. Kiraly Kâ- 
roly, a-a arătat 
că în fața co
mitetului și a 
organizației re
gionale U.T.M. 
a stat sarcina e- 
ducării tineretu
lui in spirit co
munist, a sădirii 
a patriotismului și internaționalis
mului proletar, a educării unui 
tineret nou, constructor activ al 
economiei și culturii noastre so
cialiste.

Regiunea Autonomă Maghiară, 
creată în urmă cu aproape 6 ani 
în raioanele cu populație secuia- 
scă compactă — rod al politicii 
leniniste a partidului, în rezolva
rea problemei naționale, — s-a 
transformat dintr-un ținut înapoiat 
din punct de vedere economic și 
cultural într-o regiune industrial- 
agrară în plină înflorire. Au luat 
ființă noi întreprinderi industria
le, instituții de cultură și învăță- 
mînt în limba maternă, S.M.T.- 
uri, gospodării colective și întovă- lectivc 
rășiri.

Cultura națională tradițională a 
populației secuiești s-a dezvoltat și 
a căpătat un conținut nou — so
cialist.

Oamenii muncii și tineretul răs
plătesc grija partidului și guver- 
nul-i prin munca lor în folosul 
patriei comune— Republica Popu-

**J 
ila au fost 
cata în 29 
treprinderi 
regiune.

O largă 
tindere a 
tat întrecerea ti
nerilor 
tori și 
lizatori 

de utemiștii de la fabrica 
Mauriciu“ din Tg. Mureș.

Tineretul a participat activ la 
strîngerea recoltei în G. A. S. și 
în gospodăriile colective, la însilo- 
zarea furajelor, la acțiunea do 
plantare a noi perdele forestiere, 
strîngerea semințelor și fructelor 
de pădure. Cei 7.100 utemiști, 
pionieri și școlari care au lucrat 
la plantațiile silvice au realizat o 
economie de 225.000 lei.

Organizațiile sătești ale U.T.M. 
au contribuit mai activ, sub con. 
ducerea organizațiilor de partid, 
la transformarea socialistă a agri
culturii. In ultimele trei luni, de 
pildă, 562 utemiști capi de fami. 
lie au intrat în gospodăriile co

și întovărășiri, iar peste 
1000 de utemiști și-au convins pă-

ȘT. NEKANIȚKI 
Corespondentul „Scinteij tineretu

lui“ în R.A.M.
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Pe marginea lucrărilor 
conferinței organizației

U.T.M. din Regiunea 
Autonomă Maghiară

in conștiința lui

ex-
capă*

ioova- 
raționa- 
inițiată 
„Encsel

la „Grivița Roșie"
porului muncitor și a ridicării ni
velului său de trai material și 
cultural.“

Tov. I. Gh. Maurer, președinte
le Prezidiului Marii Adunări Na
ționale a înmînat apoi înalta dis
tincție acordată Complexului 
C.F.R. „Grivița Roșie“.

în numele ceferiștilor Griviței 
Roșii tov. Dumitru Miron, direc
torul Complexului a mulțumit 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
Guvernului și Prezidiului Marii 
Adunări Naționale pentru distinc
ția acordată atelierelor cu prile
jul împlinirii unui sfert de veac 
de la glorioasele lupte ce au avut 
lbc în această 
feroviară. Arătînd 
acestei distincții 
tru ceferiști un 
bold în obținerea 
cose, vorbitorul a exprimat hotă- 
rîrea întregului colectiv ca în a- 
cest1 an să depășească producția 
globală planificată, să mărească 
productivitatea muncii Cu 2 la 
sută și să economisească 5.000.000 
lei-» prin reducerea ■> prețului de 
cost.

în cuyîntările lor muncitorii 
Ion Grigore Stancu, și Vasile Ale- 
cu participant la; grevele i din. fe
bruarie 1933 și inginerul Florea 
Sfîriială au exprimat satisfacția 

tincție primită, vorbitorul a spus ceferiștilor Griviței Roșii la pri- 
printre altele: „Această distincție mirea înaltei distincții și s-au an- 
este expresia recunoștinței între
gului nostru popor pentru luptele 
purtate aici de clasa noastră mun
citoare în februarie 1933. Lupta 
eroică dusă de detașamentul de 
frunte al clasei muncitoare — ce
feriștii și alături de ei petroliștii, 
sîngele vărsat de muncitori în fe
bruarie 1933 pe aceste locuri a 
demonstrat eroismul clasei noa
stre muncitoare, maturitatea sa 
politică, dîrzenia sa în înfăptuirea 
liniei Partidului Comunist Romîn, 
conducătorul încercat al acestor 
lupte. Acum, la un sfert de veac 
după eroicele evenimente din fe
bruarie 1933 urmînd cu aceeași 
neclintire, cu aceeași dirzenie li
nia înțeleaptă de muncă și de 
luptă a partidului nostru ridicăm 
din temelii edificiul unei vieți 
noi, întărim statul nostru demo
crat-popular chezășia fericirii po-

Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, 
Alexandru Drăghici, Alexandru 
Moghioroș, Constantin Pîrvulescu, 
Dumitru Coliu, Leonte Răutu, 
Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, 
Ion Gheorghe Maurer, Gheorglie 
.Stoica, Florian Dănălache, Iacob 
Coțoveanu, președintele C.C. ni 
Sindicatului muncitorilor din 
transporturi și telecomunicații, 
Vasile Popescu, prim-secretar al 
comitetului raional Grivița Roșie 
al P.M.R., Dumitru Miron, direc-

Tovarășul Gh.
Luni 17 februarie a avut 

Complexul C.F.R. Grivița 
din Capitală solemnitatea 
nării înaltei distincții Ordinul
„Apărarea Patriei“ cl. I, care a fost 
acordată acestei unități de frunte 
a C.F.R., citadelă a proletariatu
lui din țara noastră, pentru erois
mul de care au dat dovadă eroicii 
ceferiști în luptele ce au avut loc 
cu 25 de ani în urmă, în ianuarie— 
februarie 1933 sub conducerea 
Partidului Comunist Romîn, împo
triva procesului de fascizare a torul Complexului C.F.R. Grivița 
țării, împotriva exploatării nemi- Roșie, Gheorghe Borș, secretarul 
loase și împingerii țării noastre 
către războțul antisovietic.

La adunarea care a avut loc în 
marea sală de festivități a com
plexului C.F.R. Grivița Roșie au 
participat peste 5.000 de munci
tori, ingineri, tehnicieni, funcțio
nari, pensionari, reprezentanți ai _____ 7_________ _______
conducerii Ministerului Transpor- Gheorghe Borș, secretarul comite- 
tarilor , și -Telecomunicațiilor, ui tului de partid al Complexului, 
organizațiilor de partid din marile După citirea Decretului Prezi- 
ÎBtreprinderi industriale, ceferiști ..diului Marii Adunări Naționale a 
și petroliști, participanți la gre- R.P. Romîne prin care se conferă 
vele'din 1933 și alți oameni ai ,’Ordinul s'„Apărarea Patriei'' 
muncii , din centrele feroviare'. ■ ’ ~ ' " ’ " ”"

/ Sosirea; conducătorilor partidului 
și .guvernului în sala de festivități 
a fost întîmpinată cu multă însu
flețire, cu aplauze și aclamații 
puternice.

în prezidiul adunării au luat loo 
tovarășii: Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Chivu Stoica, Emil Bodnăraș,

comitetului de partid al Comple
xului, Ion Turcii, președintele co- 

. mitetului de întreprindere. Aurel 
Nemeș, Ștefan Sebeșanu, Vlase 
Dionisie, Tănase Maria și Petre 
Preoteasa, fruntași în producție do 
la Complexul C.F.R. Grivița Roșie. 

Adunarea a fost deschisă de tov.

i? ’clasa! 
-I Atelierelor C.F.R. „GriVița 
’Roșie“ a luat, cuvîntul acad.’ Ton 
•Gheorghe Măurer, președintele, 
-Prezidiului Marii Adunări -Națio
nale. Felicitîndu-i pe ceferiștii 
Griviței Roșii pentru înalta d iș

Despre cunoașterea
— Permiteți-mi sâ mă prezint! 

Așa spune tînărul înclinîndu-se 
în fața fetei pe care de multă 
vreme dorea s-o cunoască.

— Permite-mi să mă prezint, 
cititorule I spune cartea aceluia 
care-i înțelege limbajul și care 
știe să se orienteze în cuprin
sul ei.

O carte îți poate spune într- 
adevăr multe lucruri despre sine 
însăși. întîi se recomandă cu ti
tlul și autorul.

In puține cuvinte: „Un pas 
înainte, doi pași înapoi“, titlul 
căflii celebre a lui Lenin carac
terizează o întreagă epocă din 
mișcarea muncitorească rusă : 
„Originea familiei, a proprietății 
private și a statului“ nu numai 
că redă cu precizie subiectul căr
ții lui Engels dar permite și o 
sumară orientare în raporturile 
pe care 
tre cele 
copertă. 
Sukarno 
stiv un 
imperialismului.

Dar să nu păstrăm niciodată-n 
amintire trilul, desprins de auto
rul său. înainte de a începe car
tea să medităm asupra autorului, 
să ne-ntrebăm ce știm despre el. 
Și dacă nu găsim în carte date 
mai bogate să ne complectăm 
cunoștințele cercetînd o enciclo
pedie. Mult mai semnificativă ne 
apare o carte dacă știm ce loc 
a ocupat în viața autorului ei.

Cunoașterea cărții nu se-ncheie 
însă cu titlul și autorul. Pe co
perta exterioară sau interioară se 
mai găsesc și alte deslușiri care 
pot ajuta ,1a o mai bună cunoaș
tere a cărții. Așa este de exemplu 
subtitlul, care permite autorului 
să adauge totuși ceea ce n-a pu
tut spune în titlu, să adîncească 
titlul, să-I comenteze.

Sau, citești de pildă, coperta 
interioară si afli că tomul știin-

țific pe care-1 al în mînă a ajuns 
la a X-a ediție și că este totuși 
recent tipărit. însemnarea scurtă 
mărturisește o victorie a minții 
omenești asupra timpului. Ase
menea întîmplări sînt însă rare. 
Timpul este mai puternic. Edi
țiile recente ale cărților mal 
vechi apar uneori refăcute aproa
pe în întregime. Așa dar, într-un

tă care indică pe copertă că • 
reprodus textul ediției originale 
— ediției princeps — cum spun 
bibliofilii. Desigur că notele și 
comentariile care însoțesc de 
obicei edițiile „îngrijite“ mă vor 
ajuta să înțeleg mai bine textul. 
Deci voi căuta în primul rînd o 
asemenea ediție.

Așadar, încă de la prima pa-

mare unitate 
că primirea 

constituie pen» 
puternic • iiu» 

unor noi suc-

Consfătuire
asupra

autorul le stabilește în- 
trei noțiuni alăturate pe 
„Indonezia acuză 1“ de 
ne anunță în mod suge- 
rechizitoriu la adresa

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦❖♦♦♦♦♦❖♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Știi să«țl organizezi munca intelectuală? (III)

asemenea caz, cartea a ținut sea
ma de noile cuceriri ale științei. 
Cunoașterea ediției te ajută s-o 
folosești pe cea mai apropiată de 
timpul nostru.

Tot așa merită să fie reținut 
și numele editurii, deoarece oferă 
de asemenea o indicație. Editura 
tineretului oferă cititorului cărți 
de știință ca și Editura științi
fică sau Editura tehnică. Dar fie
care dintre aceste edituri are 
profilul ei, astfel că în primul caz 
avem de aface cu o lucrare de 
științe popularizate pentru tineret 
în timp ce cărțile apărute în ce
lelalte edituri amintite au de obi
cei un nivel mai teoretic, mai de 
specialitate.

Cit despre indicația locului și 
anului tipăririi... gîndiți-vă la im
portanța pe care o pot avea locul 
și data nașterii pentru fiecare 
dintre noi. Cartea de istorie mă 
atrage după titlu și autor dar ea 
a apărut în 1830 și între timp 
și problema respectivă a avut 
timpul să se îmbogățească. Am 
cerut bibliotecarei o carte: „Evo
luția științei“ dar anul apariției 
este 1860. Cartea păstrează deci 
numai o valoare istorică. Dimpo
trivă, mă interesează ideile unui 
clasic "chiar la origina lor. Caut 
n"ima ediție, sau o ediție recen-

gină, „limbajul secret“ al cărții 
devine un sfetnic prețios care-ți 
ușurează călătoria.

0 întrebare indiscretă
Dacă nu m-aș teme de uimi

rea sau chiar 
dumneavoastră 
aci, o întrebare 
să citiți ?

Toți ați putea

de indignarea 
mi-aș permite 
indiscretă : știți

Am

răspunde și pe 
bună dreptate că însăși posibi
litatea de a lua cunoștință din 
ziar de această întrebare oferă 
un răspuns îndestulător. De fapt, 
întrebarea ar fi trebuit formu
lată altfel: știți în ce fel să ci
tiți ?

Turiștii nerăbdători se grăbesc 
să descifreze fără ajutorul nimă
nui arhitectura complicată a ve
chilor palate. Văd multe lucruri 
dar nu află niciodată cîte au 
p.erdut. Construcția de piatră 
îmbracă de fapt un gînd și dacă 
nu l-ai aflat pe acesta, cunoaș
terea nu este întreagă.

Cu atît m,ai mult în carte, cu
vintele îmbracă un eșafodaj de 
idei și urmărind arhitectura ci 
mai simplă sau mai complicată 
afli că nimic nu este pus acolo 
la întîmplare. Bineînțeles, cu 
excepția acelor cărți care — așa

cărții
cum a spus un vestit pedagog 
despre metafizică — își fac o 
glorie din a spune lucruri 
care le știe toată lumea în 
vinte pe care nu 
meni.

Maî întîi este
Ea e îndoiala 

gînditorului 
mid dacă are dreptul să solicite 
atenția semenilor. Este justifica
rea, raportul de activitate al 
cercetătorului scrupulos preocu
pat să arate cu exactitate ce-i 
aparține lui și ce a luat de la 
alții. Este avertismentul respec
tuos față de cititor al autorului 
care-și drămuiește singur valoa
rea.

Și dacă prefața au scris-o 
alții, este povestea unei persona
lități și a unei opere, o punere 
în gardă asupra prejudecăților 
ce ne-ar putea împiedca intra
rea în carte, a limitelor cărții 
însăși, un prieten bun care-țî 
deschide larg porțile, poftindu-te 
să intri.

Și tot așa, ne poate fi un 
prieten bun tabla de materii. A- 
deseori o cercetăm numai la no
vo e, cînd vrem să regăsim un 
pasaj pierdut. De fapt, tabla de 
materii, (cuprinsul sau sumarul) 
trebuie citită la început, deoa
rece ea înfățișează tocmai planul 
care ne orientează în arhitectu
ra cărții. Uneori, planul acesta 
este simplu : autorul a socotit că 
este suficient să împartă mate- 
r a pe capitole. Alteori însă, ta
bla de materii ne înfățișează 
imaginea somptuoasă a unui 
măreț edificiu : cărți, secțiuni, 
capitole, paragrafe, care permit

le înțelege

Pe 
cu- 
nf-

prefața.
și frămîntarea 

care se-ntreabă ti-

gajat să contribue prin munca lor 
la dezvoltarea transporturilor pe 
calea ferată, la construirea socia
lismului și întărirea regimului 
nostru democrat popular, pentru 
pace în întreaga lume.

Participanții la adunare au o- 
vaționat îndelung pentru Partidul 
Muncitoresc Romîn și Comitetul 
său Central în frunte cu tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej, pentru gu
vernul R. P. Romîne, în frunte 
cu tovarășul Chivu Stoica.

Festivitatea s-a încheiat cu un 
frumos program artistic prezentat 
de Ansamblul Ministerului Forțe
lor Armate.

Conducătorii partidului și gu
vernului s-au întreținut îndelung 
cu muncitori ceferiști și petroliști 
aflați la adunare, asistînd împre
ună la spectacol.

(Agerpres)

p r ac ti ci i 
în producție a studenților

In zilele de 15 și 16 februarie a avut loc, la Ministerul Invăță- 
mîntului și Culturii, consfătuirea pentru analiza organizării și des
fășurării practicii in producție a studenților, în anul școlar 
1956—1957.

La lucrările consfătuirii au participat funcționari' superiori din 
Ministerul Invățămîntului și Culturii, reprezent ;nți ai Comitetului 
Central al U.T.M., ai Comitetului Central al Sindicatului munci
torilor din învățămint și' cultură, ai Comitetului Executiv al Con
siliului Uniunii Asociațiilor Studenților din R. P. Romină, ai unor 
întreprinderi și instituții de stat unde numeroși studenți au făcut 
practică.

Au prezentat referate conducerile unor institute de învățămint 
superior, printre care Institutul politehnic Iași, Institutul de con
strucții, Institutul agronomic „N. Bălcescu“ și Universitatea „C. I. 
Parhon" din București, Institutul de mine „Gh. Gheorghîu-Dej“ 
din Petroșani, Institutul medico-farmaceutio din Cluj, Consiliul 
Uniunii Asociațiilor Studenților din București, Combinatul meta

lurgic Reșița și G.A.S. Roseți, regiunea București.
Luindu-se în discuție proiectul unui nou regulament de organi

zare și desfășurare a practicii în producție a studenților, care va 
fi elaborat de Ministerul Invățămîntului și Culturii, participanții 
la consfătuire au făcut o serie de propuneri do îmbunătățire a 
practicii in producție.

SEN ALEXANDRU

(Agerpres)

Aspect din noul oraș Lucăceștl, văzut de la Intrarea clubului
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Prietenia între băieți și fete 
pregătește conlucrarea lor de o viață

Un sfert de veac de la luptele muncitorești din februarie 1933

Solemnitatea decorării
unor ceferiști și petroliști

Dragă Gabrieia,

Cîndva, cu câțiva ani în urmă, 
am scria aceste versuri: „...N-a 
fost iubire... Ci simplă joacă de 
copil! Dar a rămas o amintire.... 
Ca-ntîia rază de april...“

Mi-am amintit de ele, citind 
scrisoarea ta, apărută în „Scânteia 
tineretului“ scrisoare în care, fi
resc vîrstei, pnneai întrebări la care 
fiecare tînăr ar dori să afle răs
punsuri. Voi încerca să-ți răspund, 
să-mi dau și eu o părere. Eu am 
18 ani. Tu poate ai 15 sau 16, 
asta nu contează. La vîrsta ta și 
eu îmi puneam asemenea întrebări. 
Nu, nu e numai vîrsta — așa cum 
spun mulți — e setea de a cu
noaște, setea de a ști totul, de a 
descoperi necunoscutul. Fiecare tî
năr e la fel.

Iți voi povesti o întîmplare.
Era în 1954. Eu eram instruc

toare de pionieri la școala din 
cartierul meu. Aveam în grijă o 
clasă de fete, clasa a Vl-a. Intr-o 
zi, intrînd în clasă am auzit gla
sul tovarășei diriginte : domina.

— Nu vă e rușine, la vîrsta voa
stră, bilețele! Ce e asta ? Sînteți 
pe maidane sau la școală ?

Și tu. s-o chemi pe mama ta la 
școală — spuse unei fetițe care 
abia contenise cu plînsul.

Diriginta îmi făcu semn și amân
două am ieșit din clasă.

— E nemaipomenit, tovarășă in
structoare — îmi spuse ea — eleve 
în clasa a Vl-a, uitați hal de eleve! 
Și-mi întinse un bilețel mototolit, 
pe care cu greu deslușii: „Vino în 
recreație. Am două felii de pîine 
cu dulceață. Le împărțim. Te aș
tept în curte, Prietenul tău, Gigei!“ 
Zîmbi. Profesoara m-a privit ui
mită. Am rugat-o să mă lase să 
vorbesc cu fetele și să n-o cheme 
la școală pe mama elevei.

In clasă, elevele comentau. Ilea
na tot mai plîngea! Âm mîngîiat-o, 
am rugat-o să se liniștească și am

Despre cunoașterea cărții
(Urmare din pag, l-a) 

urcușul spre înălțimi, pe trepte 
apropiate una de cealaltă.

Structura organizatorică a 
cărții nu este fructui unui ca
priciu al autorului, ci expresia 
necesității interioare de sistema- 

[îndirii. Invățînd să ci-

reface pe scurt însuși prece
de creație a cărții, deoarece 
înțelege locul pe care auto- 
11 dă fiecărei idei în ierar- 
generala a lucrării, legătura 
care o stabilește între dife-

tizare a .. .... . . _ .
tească tabla de materii, cititorul 
va 
sul 
va 
rul 
hia
Pe . .
rite părți ale operei sale.

Cărțile bine alcătuite mai cu-: 
prind cîțiva sfetnici foarte pre- 
țioși.

Este vorba mai îmtîi de indi
cele de nume, detectivul cărții, 
care-țî descoperă orice nume în 
sutele de pagini, arătînd locurile 
unde poate fi găsit. Apoi, există 
indicele de materii, care face a- 
celași lucru pentru temele tra
tate în carte: de exemplu, im
perialism, educație, luptă de cla
să și așa mai departe. Astfel, 
cînd studiezi o anumită temă nu 
mai ești silit să recitești de la 
început toată cartea pentru a 
găsi referințele necesare. Există 
de asemenea, glosarul, care-ți 
explică toate cuvintele și expre
siile necunoscute cu competența 
unui ■ interpret experimentat. E. 
xistă bibliografia, uneori comen
tată, care te invită să-ți com- 
plectezi cunoștințele consultînd 
cărțile și revistele folosite chiar 
de autor, să controlezi „la iz
voare“ afirmațiile lui, să adîn- 
cești unele aspecte numai schi
țate în cartea respectivă. Uneori 
găsești și anexele cu scrisori, 
mărturii, documente de tot felul, 
texte care nu pot fi redate prin
tr-un simplu citat, ca să zicem 
așa dosarul „procesului1 dezbă
tut în carte. Este arhiva cărții 
și păstrează adesea farmecul 
locurilor cu evocări. Toate aces
tea, saloane largi, sau cămăru
țe de mansardă, reprezintă ele
mente intime ale cărții și pre
zența lor competentă este o a- 
devărată binecuvîntare pentru ci
titorul care știe să le ceară sfa
tul.

Ca și cartea în întregul 
pagina are propria ei arhitecta-

»,

a.c.,

Primirea de către tov.
A. Bunaciu a Ambasadorului 

R.P.F. iugoslavia
Luni, 17 februarie 

ministrul Afacerilor Externe al 
R. P. Romîne, Avram Bunaciu, 
a primit în audiență pe amba
sadorul extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Popu
lare Federative Iugoslavia la 
București, dr. France Hocevar, 
în legătură cu apropiata depu
nere a scrisorilor de acredi
tare.

Spectacolul balerinilor 
sovietici în fafa 

muncitorilor de la 
uzinele .23 August“

Luni după-amiază un grupLuni după-amiază un grup de 
dansatori din ansamblul de ba
let al Teatrului Academic de Stat 
de operă și balet „Ș. M. Kirov“ 
din Leningrad a dat" uit spectacol 
la uzinele „23 August“ din Ca
pitală.

C ' 
prezenfi' la spectacol au subliniat 
prin vii aplauze minunata inter
pretare a reprezentanților baletu
lui sovietic. 

lain.

Cei aproape 4.000 de muncitori

anunțat: „Fetelor, mîine avem a- 
dunare. Invitați și clasa a Vl-a B.“ 
(erau băieții). Mărturisesc că în 
noaptea aceea n-am dormit. Cum 
să le vorbesc fetelor despre prie
tenia dintre ele și băieți, cum să 
le fac să mă înțeleagă ? Mi-a fost 
greu, foarte greu. Eu nu eram cu 
mult prea mare ; de-abia în clasa 
a IX-a; totuși am reușit. Le-am spus 
fetelor că nimic nu e urit în prie
tenia dintre băieți și fete, că ni
mic nu-i mai frumos decît priete
nia sinceră, curată, că rușinos e 
să furi, să minți, să înșeli. Ei 
m-au ascultat cu atenție. După un 
an s-au convins și alții că acesta e 
adevărul: prima clasă mixtă s-a 
dovedit cea mai bună clasă din 
școală. Mi-ar fi prea greu să-ți 
vorbesc cum își petreceau dumini- 
cilo împreună, zilele onomastice. 
Toți se mirau și în special unii 
profesori. Acum, după 4 ani, Ilea
na și Gigi sînt încă buni prieteni.

Cu Ileana sînt prietenă. Nu-mi 
mai spune demult, ca și ceilalți co
pii, „tovarășă instructoare“. Eu 
sînt „Mioara“ pentru toți. Ne-am 
apropiat mult, ne vizităm, discu
tăm. „Știi — îmi spune—noi mer
gem la teatru, noi citim acum Le- 
nau, noi avem toate mediile de 10, 
el are un 9 dar mi-a jurat că-1 re
pară“.

Da, Gabrieia, nu e rușinos. Un 
prieten sincer, un prieten cu care 
împărți și micile necazuri și bu
curiile îți este de mare folos. Prie
tenia între Ileana și Gigi a înce
put poate de la două felii de pîine 
cu dulceață ; dar înaintea lor stă o 
viață întreagă în care pot simți 
fiecare tot timpul alături umărul 
prietenului.

Integrindu-se în viața societății, 
adolescenții, tinerii vor avea de 
rezolvat probleme comune, vor 
trebui să colaboreze. Educația fă
cută din copilărie în spiritul pe 
care-I cere construirea socialismu
lui nu poate decît să ajute tine

(Urmare din pag. l-a)Dar 
este 
cîte 
ca
sau

pagină
se dezvăluie cu o 
ordine lăuntrică. Pri- 
se mai plimbă la în-

de 
ne-

Director și cetățean

ră. In cărțile de știință despre 
care vorbim, o linie subțire des
parte textul propriu-zis de sub
sol. De obicei, subsolul ocupă o 
mică parte din teritoriul paginii 
dar întîlnim la unii autori sub 
soluri care se, întind pe trei 
sferturi de pagină. Aci sînt în
grămădite rînduri cu slove mă
runte. Cititorul grăbit nu depă-, 
șește linia fină care indică unde 
se termină textul propriu-zis. Și 
nu face bine. Căci, în acest sub
sol pulsează intensă viața cărții. 
Aici sînt adunați martorii {he- 
mați să întărească afirmațiile 
autorului, ceea ce se cheamă în 
termeni tehnici „referințele“ 
„trimiterile“. Sînt și simple ob- 
servații sau comentarii mai în
tinse pe care autorul dorește să 
Ie facă fără a îngreuia țesătura 
textului principal, precizări si 
complectări, observații critice, 
confruntări de păreri.

Subsolul paginii este un Joc 
al contradicțiilor. Aicj dă soco
teala autorul pentru tot ce a 
împrumutat de la alții în fața 
tribunalului sever al opiniei pu
blice. Dar tot aici se refugiază 
cînd vrea să se simtă mai liber 
să spună ceva „pe marginea“ 
textului, să se arate mai gene
ros printr-un supliment de infor
mație, să ilustreze printr-un amă
nunt pitoresc o idee peSA EDUCAM IINEREÏDL IN SPIMÎBl PATRIOTISM HUI

(Urmare din pag. l-a)

rinții să pășească pe calea agri
culturii socialiste.

Participarea organizațiilor U.T.M. 
la construcția de stat și economică 
a devenit mult mai însemnată, 
mai rodnică. A crescut inițiativa 
lor în rezolvarea problemelor eco
nomice. In fruntea organizațiilor 
U.T.M. au fost aleși tineri cu ex
periență, care au înțeles că sar
cina lor principală este educarea 
tineretului în spiritul unei atitu
dini noi față de muncă și față de 
proprietatea socialistă.

Conferința a discutat pe larg 
activitatea organizațiilor U. T. M. 
și de pionieri pentru educarea po
litică a tineretului.

In regiune s-a organizat o re
țea largă de cercuri și cursuri po
litice în care utemiștii și tinerii 
studiază istoria și politica parti
dului, sarcinile și problemele con
strucției socialiste, Statutul U.T.M. 
O largă răspîndire au < 
cercurile „Șă ne cunoaștem pa
tria“. Aceste cercuri au trezit un 
interes deosebit în rîndul tinere
tului.

La conferință s-a arătat că în ul
timul an s-a îmbunătățit educația 
politică a tineretului universitar. 
Organizația U.T.M. de la Institu
tul Medico-Farmaceutic din Tg. 
Mureș s-a transformat într-o orga
nizație combativă, cu .0 bogată 
viață ideologică și obștească.

„Noi am tras învățăminte după 
evenimentele din Ungaria din oc
tombrie 1956 și am organizat ast
fel munca noastră ideologică, în- 
cît studenții să vadă mai clar cine 
e prietenul și cine e dușmanul lor 
și, ca urmare s-a creat o puter
nică opinie de masă împotriva 
concepțiilor burgheze, naționali- 

relor și tinerilor să se integreze mai 
firesc, în relațiile do viață obișnuite 
înlăturind falsele probleme pe care 
lo genera educația burgheză ipo
crită. E timpul să înțeleagă și unele 
dintre profesoarele noastre toate a- 
cestea. Cît despre „vanitatea“ unor 
băieți, care cred că ei sînt, prin na
tură, mai inteligenți, să știi că e o 
mare prostie. Nu scrie nicăieri că 
bărbatul este superior femeii din 
punct de vedere intelectual. Fe
meia poate fi tot atit de bun ma
tematician (amintește-ți de prof. 
Kovalevskaia, eminenta matemati
ciană care a uimit somitățile Sor- 
bonei cu un secol în urmă) fizi
cian etc.

Mai sînt unii oameni, chiar pro
fesori, care consideră că „oricît ar 
învăța, fata ajunge tot la cratiță“. 
Nu contest, de secole femeia a 
conduș gospodăria, a gătit, a cres
cut copii. Să nu uităm, acestea 
sînt îndatoriri sfinte ale unei fe
mei, îndatoriri cu care și savan
tele trebuie să se mîndreaseă. Dar 
asta nu înseamnă că „sexul slab“ 
nu conduce tot așa de bine ca 
bărbații strungul, creionul, că nu 
poate lucra în întreprinderi sau că 
femei capabile nu conduc bine 
instituții, fabrici etc. Dar femeia, 
spre deosebire de bărbat, este mai 
fină, simțul frumosului e la ea 
mai accentuat; acestea, după 
mine, sînt calități, nu părți slabe.

Nti e nevoie să te conduci în 
ceea ce faci după un manual de 
conduită. Poartă-to așa cum îți dic
tează conștiința, întotdeauna cu 
sinceritate față de prietenul iubit, 
cu încredere reciprocă, cu respect 
comun.

Indiei urindu-ți cu drag succes 
Ia carte și în viața de toate zilele.

MIOARA FLORENȚA 
NEGOIESCU
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rigurozitatea textului i-a cerut-o 
într-o formulare mai lapidară. 
Aci, la subsol, șe simte făcînd 
parte din entuziasta familie a 
erudiților, vorbește-n limbaiul 
lor, notînd idem (id) pentru a 
spune că lucrarea citată acum 
aparține unui autor citat mai 
înainte căruia nu-i va mai re
peta numele, ibidem (ib) că ci
tatul respectiv se află nu nu
mai la același autor ci și în a- 
ceeași carte citată înainte.

Așa se prezintă subsolul, 
nici textul propriu-zis nu 
lipsit de nuanțe. De pildă, 
un rînd tipărit cu litere de 
racter deosebit mai subțiri 
ma; groase atrage în mod deo- 

osebit atenția cititorului. Este 
subliniere.

Astfel, o simplă 
carte, ți 
așteptată 
virea nu 
tîmplare, ci recunoaște în succe
siunea aliniatelor, în sublinieri, în 
trimiteri și notații e anumită in
tenție precisă a autorului. După 
cum subsolul te introduce în 
laboratorul intim al autorului îți 
permite să cunoști materia pri
mă din care s-a plămădit car
tea.

Astfel, cunoscută în pulsația 
ei intimă cartea dăruiește citi
torului toate bogățiile ei.

ste, împotriva demagogilor și hu
liganilor — spunea tov. Dali San
dor, secretarul comitetului U.T.M. 
de la I. M. F. Organizația noa. 
stră și influența ei n-au fost nicio
dată atit de puternice ca acum. 
Studenții noștri — a continuat el
— știu și nu vor uita că Institu
tul lor, noul cămin studențesc, 
bursele, dreptul la învățătură în 
limba maghiară — toate acestea 
le datorează partidului și statului 
romîn democrat-popular“.

In educarea tineretului în spiri
tul dragostei față de patrie și al 
frăției între poporul romîn și mi
noritățile naționale un rol impor
tant au avut acțiunile culturale și 
sportive comune ; conferințele și 
expunerile despre istoria patriei, 
despre tradițiile progresiste și 
lupta comună a muncitorilor, ță
ranilor, intelectualilor romîni și 
maghiari împotriva grofilor, boie
rilor și a regimului burghezo-mo- 
Șieresc ! îngrijirea monumentelor 

căpătat locurilor istorice.
Comitetul regional a acordat o 

atenție mai mare activității cul
turale, propagandei prin confe
rințe, activității sportive, excursii
lor și vizitelor la locuri istorice, 
în întreprinderi, cunoașterii de că
tre tineret a ținutului natal — 
urmărind prin toate acestea edu
carea patriotică și înfrățirea tine
retului. Aici putem aminti, în pri
mul rînd, festivalurile raionale și 
Festivalul regional al tineretului
— care au fost adevărate serbări 
ale înfrățirii și un minunat prilej 
pentru cunoașterea tradițiilor, obi
ceiurilor și valorilor culturale ale 
diferitelor naționalități.

în întreprinderi, la sate, în școli,
— acolo unde tineretul de națio
nalitate maghiară formează majo
ritatea —• repertoriul echipelor

curi nd calificatăUtemista Maria Budoi, de la mina Petrila, de 
stația de încărcat lămpi de mină

la

Cultura și sportul 
înfloresc în Oradea

(Urmare din pag. l-a)

grijă asupra satisfacerii nevoilor 
cultural-sportive ale locuitorilor 
orașului.

— In anii grei ai regimului 
burghezo-moșieresc nu numai că 
nu se făcea nimic pentru păstra
rea vechilor tradiții pe tărîm cul
tural și sportiv, dar acestea erau 
sugrumate. Cîrmuitorii de pe a- 
tunci duceau cu premeditare o 
politică de învrăjbire a minorită
ților naționale cu poporul romîn.

Astăzi lucrurile au cu totul altă 
înfățișare. In anii puterii popu
lare a fost creat Teatrul de Stat 
cu două secții — Tomînă și ma
ghiară. In cea mai deplină cola
borare artiștii romîni și maghiari 
au realizat succese de seamă. La 
decada teatrelor desfășurată la 
București în 1956 cele două sec
ții s-au comportat meritoriu. Sec
ția maghiară a obținut premiul I, 
iar tînăra secție romînă a cucerit 
premiul III.

Cît prive.ște sala Teatrului de 
Stat, anul acesta ea va fi com
plect renovată. Pentru această o- 
perație a fost repartizat un fond 
de 500.000 lei.

De mult succes se bucură con
certele Filarmonicii orădene ca 
și cele ale Coralei sfatului popu
lar. O deosebită atenție a fost a- 
cordată dezvoltării mișcării tine
rilor artiști amatori. Pînă în pre-

---------oo<>oo-

etc. Vorbitorii și-au manifestat 
recunoștința față de partid și gu
vern. pentru atenția acordată ace
stui oraș al petroliștilor. Nici lip
surile nu au fost neglijate: une
ori, uzina electrică lasă becurile 
de pe stradă să ardă toată ziua, 
iar noaptea strada stă în întune
ric ; magazinul „Alimentara“ își 
depozitează ambalajele pe trotuar 
impiedicînd circulația și dînd un 
aspect urit străzii ; cetățenii au 
propus să se deschidă în cartier 
un chioșc de zarzavaturi; să se 
îmbunătățească aprovizionarea ma
gazinelor, avîndu-se în vedere că 
populația cartierului a crescut.

Printre participanții la discuții 
a luat cuvîntul și utemistul Tibe- 
riu Gîrlea. El a vorbit în numele 
celor aproape 450 de tineri ce lo
cuiesc în condiții foarte bune în 

culturale cuprinde deopotrivă, cân
tece, jocuri, melodii populare ma
ghiare și romînești. In multe sate, 
mai ales în raionul Reghin, tine
rii de diferite naționalități desfă
șoară o activitatea culturală co
mună.

Acolo unde munca educativă și 
activitatea multilaterală a organi
zațiilor U.T.M. a fost bine orga
nizată și a avut o orientare poli
tică justă — au crescut și influen
ța, prestigiul, puterea de mobili
zare a acestor organizații și a spo
rit simțitor numărul uteuiiștilor.

Conferința a analizat însă în 
spirit critic activitatea comitetu
lui regional, a relevat greșelile și 
neajunsurile în munca lui și a 
stabilit sarcinile viitoare ale or
ganizației regionale.

In cadrul discuțiilor s-a rele
vat că în munca unor organe, or
ganizații și activiști ai U.T.M. 
lipsește orientarea spre scop, ceea 
ce se vede în îndeplinirea forma
lă a unor sarcini izvorîte din ho- 
tărîrile partidului și ale U.T.M.

Cauza trebuie căutată în slăbi
ciunile educației politice și în 
pătura insuficientă a cadrelor 
conducere cu masele largi ale 
nerelului muncitoresc, țărănesc 
studios.

In industrie, formalismul și lip
sa de conținut se manifestă în 
organizarea formală a unor bri
găzi și posturi utemiste de con
trol, fără să se țină seama unde 
este necesară și la ce ajută în 
mod practic înființarea lor. La 
fel au procedat unele organizații 
și cu aplicarea inițiativelor de la 
„Encsel Mauriciu“ și „Tudor Vla- 
dimirescu“.

Formalismul se manifestă mai 
accentuat în conducerea și îndru
marea organizațiilor sătești. Corni-

Ie
de 
ti-

muzeul 
și de

să ne 
a despre grija 
al orașului Ora- 

dezvoltarea culturii

zent avem în oraș aproape 100 
formații artistice.

Un număr destul de mare de 
tineri talenlați, peste 700, sînt 
cursanți ai școlii populare de 
artă. Creație a regimului demo
crat-popular, școala populară de 
artă cuprinde secții de canto, 
teatru, plastică, coregrafie, vioa. 
ră, pian, dirijori etc. Să amin
tim în treacăt doar despre școa
la elementară de muzică ce: func
ționează pe lîngă Școala medie 
nr. ,4 ale cărei cursuri sînt frec
ventate de 150 elevi, de 
memorial Ady Endre ca 
biblioteca regională.

— Și-acum v-aș ruga 
spuneți cîte ceva despre 
sfatului popular al orașul 
dea pentru 
fizice și a sportului.

— Orădenii sînt mari amatori 
de sport Ei se bucură astăzi de 
condiții necunoscute în trecut. De 
curînd a fost inaugurat un nou 
stadion: „Voința“. Tinerii membri 
ai colectivelor sportive din oraș 
mai au la dispoziție și alte baze 
sportive complexe: bazinul aco
perit de înot, stadioanele „Pro
gresul“, „Stăruința“, „Locomoti
va“, fără a mai aminti nume
roasele terenuri de volei, tenis 
de cîmp, baschet. Tinerii, îndeo
sebi, sînt antrenați într-o intensă 
activitate sportivă. Peste 50.000 
sînt purtători ai insignei G.M.A.

căminul muncitoresc dat în folo
sință în urmă cu aproape doi ani. 
Căminul cuprinde 172 camere, 
băi, are încălzire centrală, biblio
tecă, sală de lectură, televizor.

Candidatul Constantin Pîrvu și-a 
notat cu grijă toate doleanțele.

— Intrucît căminul este al uzi
nei — a spus el — noi am luat 
măsuri ca în cel mult două luni 
să se instaleze hidrofoare pen
tru alimentarea cu apă a etaju
lui 11.

După adunare, în timp ce tine
retul pornise să danseze, în rit
mul orchestrei de muzică ușoară 
a uzinelor „1 Mai“, cetățeanul 
Constantin Pîrvu continuă să se 
consulte cu alegătorii. Dar nu 
mult. O tînără ii spuse rîzînd:

— Știu că ești un bun gospo
dar. Vreau să văd însă dacă ești 
și un bun dansator, 

tetul regional s-a preocupat puțin 
de instruirea cadrelor care mun
cesc la sate și, din această cauză, 
instructorii teritoriali ai comite
telor raionale lucrează de multe 
ori ca simpli curieri, nu se ocupă 
de mobilizarea concretă a utemiș
tilor, a tineretului, la întărirea e- 
conomico-organizatorică a gospo
dăriilor colective și întovărășiri
lor, nu îndrumă competent comi
tetele U.T.M. și nu se pricep su
ficient să organizeze educația po
litică a tineretului sătesc.

întreaga muncă și toate acțiu
nile organizate de U.T.M. trebuie 
să fie subordonate sarcinilor con
strucției socialiste și educării unui 
tineret nou, cu idei și concepții 
înaintate, animat de patriotism 
fierbinte.

Tovarășul Moldovan Lajos, di
rectorul întreprinderii „Encsel 
Mauriciu“, a vorbit despre nece
sitatea conlucrării organizațiilor 
U.T.M. cu cadrele tehnice și ad
ministrative. El a arătat că dacă 
în unele întreprinderi mai sînt ti* 
nerț nedisciplinați, răspunderea o 
poartă și directorii și organizații
le U.T.M. pentru că nu 
crează la educarea

„Mulți tineri — 
nu știu cum trăia 
citorul în trecut, că era mai mult 
slugă decît ucenic, că spăla gea
murile. curăța casa patronului, iar 
meseria trebuia s-o fure. Ei nu 
știu și cred că toate cuceririle de 
azi — dreptul la muncă și sa
lariul egal, școlile întreținute de 
stat, relațiile noi în întreprinderi 
între muncitori, maiștri, ingineri, 
toate au căzut din senin.

Unii își cunosc doar drepturile 
— îndatoririle nu. Dacă maistrul 
le spune: „De ce strici mașina?“ 
ei răspund flegmatic : „Mai în-

conlu- 
tinerilor.
a arătat el — 
ucenicul, mun-

Cu prilejul aniversării a 25 de 
ani de la eroicele lupte din ia- 
nuarie-februarie 1933, luni la 
amiază, l,a Prezidiul Marii Adu
nări Naționale a avut loc solem
nitatea înmînării decorațiilor u- 
nor ceferiști și petroliști care au 
participat l,a eroicele lupta ale 
clasei muncitoare din țara noa
stră duse în urmă cu un sfert de 
veac.

La solemnitate au fost de față 
tovarășii: Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Chivu Stoica, Emil Bodnă- 
raș, Petre Borilă, Nicolae 
Ceaușescu, Alexandru Drăghici, 
Alexandru Moghioroș, Constan
tin Pîrvulescu, Dumitru Collu1, 
Leonte Răutu, general-colonel 
Leontin Sălăjian, Ștefan Voitec, 
Vladimtr Gheorghiu, acad. Ata- 
na.se Joja, Flori.an Dănălache.

Au fost de față acad. Ion Gh. 
Maurer, președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, Anton 
Moisescu, acad. M. Ralea, vice
președinți ai Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, Gheorghe 
Stoica, secretarul Prezidiului 
Marii Adunări Naționale.

Au fost distinși cu „Ordinul 
Muncii“ clasa l-a tovarășii: Stoi
ca loan și Bîgu Vasile; cu „Or
dinul Apărarea Patriei“ clasa
II- a: Avram Tănase, Brutus loan; 
cu Ordinul „Steaua Republicii 
Populare Romîne“ clasa Ul-a: 
Bogătoiu Panait, Durau Dumitru, 
Lieblich Aurel; cu ordinul „Steaua 
Republicii Populare Romîne" cla
sa IV-a; Hulubescu Traian, Scrip- 
nic Timotei. Medveț Iulian, Ma
xim Gheorghe, Bucurescu Nicu
lae, 'Muscalagiu Marin, Covacs 
Ștefan, Ștefan Stan (Minea Stan), 
Maxim Alexandru, Huțan Lefter, 
Petre (Petrescu) Gheorghe, Wit- 
tner Dudu, Niculescu D. Ion, Văr- 
gulescu Alexandru, Florescu 
Gheorghe, Cătoiu Dobre, Riven 
Avram; cu ordinul „Steaua Repu
blicii Populare Romîne“ clasa 
V-a: Dobai Iuliu. Ostache Au- 
gustin, Farcaș Teodor, Scutaru 
Aurel, Grigorescu Mihai; Negu- 
lescu Zahania, Dumitru Constan
tin, Georgescu Constantin, Ate- 
xiu Dumitru, Focș&neanu Dumi
tru, Radu Constantin, lonescu Na- 
talia, Bogătoiu Elena, Cziment 
Herman, Mitrea Gheorghe ; cu 
ordinul „Apărarea Patriei“ clasa
III- a: Hirja Dumitru, Mîrza Con-

cet, nene I Nu sîntem pe timpul 
burgheziei 1“

Asta înseamnă că unii tineri au 
înțeles greșit, trunchiat, revoluția 
și construcția noastră socialistă“.

Educarea în spiritul ideologiei 
socialiste, a disciplinei în muncă, 
a unei comportări demne în so
cietate — au arătat mai mulți sate. Ei uită de schimbările care 

au loc în viața satelor și a tine
retului, de lupta de clasă, uită 
că a convinge înseamnă și a de
masca dușmanul de clasă, înseam
nă a schimba mentalitatea indivi
dualistă, înseamnă a dovedi că 
gospodăria socialistă face posibilă 
o muncă mai rațională, cu mij
loace agrotehnice moderne și asi
gură un belșug mai mare decît 
gospodăria individuală.

Conferința a hotărît organiza
rea pe scară mai largă a vizite
lor în gospodăriile colective și în
tovărășirile fruntașe, a unor 
schimburi de experiență și discu
ții între tinerii colectiviști, înto
vărășiți și cu gospodărie indivi
duală, precum și activități obștești 
și culturale comune. Totuși, con
ferința a discutat insuficient des
pre munca și sarcinile organiza
țiilor U.T.M. privind întărirea e- 
conomică a gospodăriilor colecti
ve și întovărășirilor, despre întă
rirea disciplinei în muncă a ti
nerilor din agricultură, despre 
munca tinerilor mecanizatori, cres
cători de 
podăriile 
un cîmp 
activitate 
avansate, 
de vedere economic, de cultivare 
a pămîntului și creștere a ani
malelor.

Tovarășii Fiilop Lâszlo, Kele- 
men Gitta, Truță Alexandru, Bă- 
lint B. Jozsef, au vorbit despre 
rolul organizațiilor U.T.M. în pro
pagarea marxism-leninismului și 
în formarea concepției comuniste 
despre lume a maselor de tineret. 
Ei au arătat că învățămîntul po
litic, conferințele, activitatea cul
turală, trebuie să servească la edu
carea utemiștilor în spiritul luptei 
de clasă și a politicii partidului. 
„Nu cifrele, aspectele exterioare — 
spunea tov. Fiilop — ci conținu
tul și eficacitatea învățămîntului 
politic ne interesează“. In mod

vorbitori — trebuie să fie un o- 
biectiv central în activitatea vii
toare a organizației.

Comitetul regional trebuie să a- 
corde mai multă atenție califică
rii tineretului Ia locul de mun
că, în școlile profesionale și de 
maiștri, extinderii mișcării inova
torilor și altor inițiative în pro
ducție.

Experiența pozitivă a unor în- 
treprinderi ca fabrica textilă 
„Gheorghe Doja“, fabrica „Encsel 
Mauriciu“, I.F.I.L. Reghin, tre
buie să fie generalizată și aplica
tă, ținînd seama de condițiile lor 
concrete, și în celelalte organiza
ții U.T.M. din industrie.

Propuneri interesante s-au fă
cut chiar în cadrul discuțiilor 
Astfel, tovarășul Magyar Lajos, se
cretar al comitetului U.T.M. de la 
I.F.E.T.-Reghin a arătat că în ex
ploatările forestiere se face încă 
multă risipă de lemn și pe baza 
experienței de pînă acum, s-ar 
putea organiza o largă mișcare 
pentru economisirea lemnului, re
ducerea pierderilor, sporirea pro
centului de lemn de lucru.

El a propus, de asemenea, să 
se creeze în regiune șantiere sil
vice ale tineretului, pentru împă
durirea terenurilor degradate.

La conferință s-a arătat că or
ganizațiile U.T.M. pot și trebuie 
să contribuie mai activ la con
strucția socialistă în agricultură. 
Trebuie stimulată inițiativa ute
miștilor din gospodăriile colective 
și întovărășiri și trebuie întărit 
spiritul lor de răspundere pentru 
consolidarea și înflorirea gospodă
riilor din care fac parte.

In agricultură sînt încă multe 
rezerve care, dacă sînt cercetate și 
folosite rațional, pot aduce mari 
venituri suplimentare.

Tn propaganda și munca politi
că la sate, trebuie pus accent în 
special pe experiența gospodării
lor socialiste fruntașe, care obțin 

stantin,. Pricop Gheorghe, Cris
tescu Tonta, Calcan Gheorghe, 
Mețiu loan, Balica Mihai, Răcea- 
nu Grigore, Coban Ion, Teodosiu 
Dumitru, Darie Ion, Doboga losif, 
Turcu loan, Fălticeanu Gheorghe, 
Ionescu Niculae, Oprișan Nicu
lae, Carcali Constantin, Curiac 
Alexandru, Mihăilă Chiriac, Tutu- 
ianu Constantin, Ene Constan
tin, Andrei Vasile, Leonte Mihail,, 
Bartha Eugen, Tălăngescu 'Mihai, 
Mitarcă Ion, Naum Florea, Du- 
mitriu Constantin. Prodan Ion, 
Ciura Maxim, Bănuță Ion, Radu 
Negru Niculae, Antonescu Dumi
tru, Badea Oprea, Morcovescu 
Mihail, Bordeanu Stere, Ghinescu 
Elena, Truță Andrei, Niculescu 
Mihal, Mihăilescu Ștefan, Muscalu 
C. Petre, Simionescu C. Alexan
dru, Badea Manole, Petre Simion, 
Ghibilnov Ion, Culîcov Zahara, 
Remus Done, Marcovici Ioan, 
Zaharescu lancu, Ionescu Gheor
ghe, Moraru Niculae, Pelmuș 
George, Ionescu Damian, Ducu 
Ștefan, Vidrașcu Gheorghe, Tobo- 
șaru Vasile, Stroie Ștefan, Mareș 
Teofil, Niculăeș Petre, Crivei 
Mihai; „Ordinul Muncii clasa 
II-a: Pavel Gh. Ștefan, Miron Du
mitru, Cunc.ic Gheorghe; „Ordi
nul Muncii clasa lll-a: Bob loan, 
Stancu Gh. Ioan, Pop Valeriu, 
Fulgescu Virgil, Bulum Titu, 
Sassu Alexandru, Ghenghea 
Emil, Delta Ion, Avramescu 
Marin, Timofi Gheorghe, Hurdu- 
baia Ștefan. Stan Simion, Ioniță

Fueru 
G r ecu

Ion, Rusescu Pândele, 
Constantin, Brad Ion, 
Niculae, Buliga Petre, Lungu 
Mihalache, Santha Geza, Ster.ccc 
Ion, Szöcs Adalbert, Taju Badea 
Tinca, 
Marin 
Boga

Stănese

Alexartdrescu Eufrosina, 
I. Marin, Popescu Ilie, 

Anton, Brătoiu Dumitru,
ooooo

Flori pentru eroii 
clasei muncitoare

ora 9. Fanfara ucenicilor de luptei eroice a bravilor noștri ce- 
oița Roșie intonează grav, feriști..
•.ator „Imnul Dojtanei". Co- Pentru a cinsti memoria celor 

muncitori se aliniază și căzuțl, delegații din toate colțurile 
rămîne nemișcată minute in șir in Bucureștiului vin și depun coroane 

mari de flori. Se depun coroane 
din partea Comitetului orășenesc 
București al P.M.R., C.C.S., Mi
nisterului Transporturilor și al Te
lecomunicațiilor, A.F.D.A., Com
plexului „Grivița Roșie" C. C. al 
sindicatului muncitorilor din indu
striile : petrol, chimie și gaz me
tan, a ■ comitetului orășenesc 
U.T.M.

Ultima coroană a depus-o un 
rup de ucenici din clasa a II-a C 
Școlii profesionale „Grivița Ro

le". lată-i. S-au oprit acum și 
stau nemișcați tn fața acestei plăci 
simbolice. Cu un sfert de veac în 
urmă, un utecist, Vasile Rodită, 
Ucenic ca și ei, a tras de maneta 
sirenei pînă cind din trup i s-a 
scurs ultima picătură de sînge, ves
tind pretutindeni eroicele lupte de 
la Grivița. Vorbește această tă
cere pioasă a lor, despre dorința 
lor și a tuturor ucenicilor din pa
tria noastră, de a deveni urmași 
demni ai lui Roaită, schimbul de 
mîine, de nădejde al clasei munci-, 
toare.

(Fotografia in stingă) 

Dezvelirea 
unei plăci comemorative
Duminică dimineața, pe platoul 

din fața Palatului Ministerului 
Transporturilor și al Telecomuni
cațiilor a avut loc solemnitatea 
dezvelirii unei plăci comemorative.

In fața a cîtorva suie de oa
meni tovarășul Iacob Coțoveanu 
membru supleant al C.C. al P.M.R. 
președintele C. C. al Sindioatului 
muncitorilor din transporturi și te
lecomunicații a evocat luptele eroi
ce ale ceferiștilor și petroliștilor 
din anul 1933.

Este 
la Orivi) 
pătrunzător „Imnul Dojtaneî 
Ioana de i 

fața plăcii comemorative din curtea 
Complexului C.F.R. „Grivița Roșie" 
in semn de adine omagiu adus 

mari venituri ți în care munca 
este bine organizată. Mai mulți 
delegați au arătat că unii acti
viști înlocuiesc convingerea, edu
carea pe baza faptelor și a expe
rienței concrete cu vorbărie goală 
atunci cînd trebuie să rezolve 
sarcinile construcției socialiste la

animale etc. Or, în gos- 
socialiste, tineretul are 
larg pentru inițiativă și 
în aplicarea metodelor 
avantajoase din punct

Georgescu Constantin, Disa^t 
Constantin, Stancu Constantin, 
Cristea Vasile, Stänilä Ghijä, 
Stoicescu Ion, Vasilescu Niculae, 
Belu Gheorghe, Niculfescu Con
stantin, Säräcin Gheorghe, Bur- 
ghelea Sofia, Donner Paul, Dinu 
Ion, Dragomirescu D., Culicov 
Anghel, Vraclu Gheorghe, Oancea 
Constantin, Marinescu Gheorghe, 
lonescu Niculae, Burghelea 
Alexandru, Coman Filon, Pitä 
Niculae, Sandu Andrei, Cristescu 
Gheorghe, Munteanu Marin, 
Balica Iulia, Kiraly Iosif, Varga 
Vater, Costea Constantin, Mircea 
Constantin, Cretu Petre, Popescu 
Neculai, Nicolau N. Vasile, Ci■, ... -aras
loan, Chiriac Dumitru, Lungu 
Gheorghe.

Președintele Prezidiului 'Marii 
Adunări Naționale, acad. Ion Gh. 
Maurer, a felicitat călduros pe 
cei decorați. „Solemnitatea de as
tăzi, a spus tov. Ion Gh. Maurer, 
cinstește lupta eroică a celor două 
detașamente de frunte ale clasei 
muncitoare dîn țara noastră 
care au luptat pentru libertatea 
întregului popor.

In numele celor decorați tova
rășii Vasile Bîgu, din partea 
foștilor luptători de la „Grivița 
Roșie“, Gheorghe Florescu, din 
partea foștilor luptători petro
liști, Constantin Cos tea, din par-: 
tea muncitorilor ceferiști de la 
lași, precum și Mihai Niculescu, 
Constantin Niculescu și Alexan
dru Burghelea au mulțumit 
pentru înaltele distincții acor
date

Intr-o atmosferă caldă, priete
nească, conducătorii 
guvernului au stat 
muncitorii ceferiști 
decorați.

partidului și 
de vorbă cu 
și petroliști

(Agenpres)

deosebit trebuie să lupte pentru 
îmbunătățirea calității învățămîn
tului politic comitetele, raionale 
OdoThei, Mureș, Miercurea-Ciuc 
și comitetul orășenesc Tg. Mureș, 
unde se vădesc cele mai mari 
slăbiciuni.

Organizațiile U.T.M., folosind 
metode variate, ca certurile natu- 
raliștilor, conferințele științifice, 
răspindirea literaturii și presei, 
trebuie să intensifice propaganda 
pentru dezrădăcinarea concepțiilor 
mistice și a obiceiurilor înapoiate. 
Ele trebuie să fie mai combative 
în fața manifestărilor șovine, na
ționaliste, mai vigilente față de 
diversiunile ideologiei burgheze.

Delegații au arătat că ziarul 
„Ifjumunkăs“ nu ’ pătrunde încă 
în multe sate și au cerut noului 
comitet regional să se ocupe mai 
activ, maț eficient, de răspîndirea 
lui.

Lipsurile reieșite Ia conferință 
vor putea fi lichidate dacă noul 
comitet regional și activiștii lui 
vor sta mai aproape de masele ti
neretului muncitoresc, țărănesc și 
studios, dacă vor petrece mai 
mult timp în organizațiile de bază 
și mai puțin în birouri. Ei trebuie 
să ajute comitetele raionale în 
mod practic în organizarea muncii 
și educației tineretului, să le ori
enteze în mod just ca să poată 
lucra creator, să nu piardă din 
vedere scopul în orice acțiune pe 
care o întreprind.

Conferința a cerut secretarilor 
comitetului regional să-și schimbe 
stilul în muncă, să fie mai des 
și mai mult văzuți la sate, în în
treprinderi, în școli, să cunoască 
mai bine viața tineretului.

Hotărîrea adoptată la conferin
ță cuprinde măsuri și un program 
cuprinzător pentru munca noului 
comitet regional. Sînt prevăzute 
largi acțiuni patriotice, sarcini 
privind educarea tineretului în 
spirit comunist și participarea or
ganizațiilor U.T.M. la sporirea 
producției și ridicarea productivi
tății muncii.

Sub conducerea organizațiilor 
de partid, utemiștii din Regiunea 
Autonomă Maghiară pot și tre
buie să. muncească cu și mai mult 
elan pentru înflorirea patriei și 
victoria construcției socialiste.



Unde duc
URMELE

De obicei, după ce a comis in
fracțiunea, făptașul caută să în
depărteze tot ce-ar putea să-l de
maște, tot ce ar fi de natură să 
ducă la descoperirea sa. Dar în 
pofida tuturor măsurilor de prer 
cauțiune, de cele mai dese ori ră- 
mîne cîte ceva. Rămîn urmele. Și 
în aflarea vinovatului i_' U- 
mult preț pe urmele lăsate. Aceste 
urme vor duce negreșit la făptui
tor.

In cazul desfășurării actuale a 
evenimentelor din Indonezia, pu
tem considera, prin analogie, ta

că o clică 
din Sumatra

fracțiunea — făptui 
militară separatistă 
Centrală a de
clarat că nu va 
mai recunoaște 
guvernul legal 
al Indoneziei cu 
scopul evident 
de a-1 sili să abandoneze politica 
sa de independență, să îngenun
cheze în fața colonialiștilor.

Cercetînd însă mai îndeaproape 
faptele, ies la iveală cîteva lucruri 
interesante. Cel mai evident apare 
locul unde duc firele acestui com
plot împotriva Republicii Indone
zia, cărarea lăsată de urmele făp
tuitorilor. Căci orice om fără idei 
preconcepute își pune pe drept 
cuvînt întrebarea : au oare ase
menea clici reacționare separatiste 
puterea de a complota, fără nici 
un ajutor din afară, împotriva 
poporului indonezian. împotriva 
guvernului său legal ? Desigur că 
nu, cunoscut fiind că ele au mai 
încercat și în alte cazuri, iar po
porul indonezian le-a tăiat ghia- 
rele. Urmele acțiunilor unor ase
menea clici duc către cercurile 
colonialiste americane care de 
altfel își declară pe față „intere
sele“ ce le au în exploatarea bo
gățiilor Indoneziei.

Lucrurile nu încep — se înțe
lege — be la declarația clicii mi
litare,. ci dimpotrivă, aceasta este 
încununarea unei serii întregi de 
măsuri aie politicii Washingtonu
lui față de Indonezia, Doua din
tre acestea vreau să le relev azi.

In primul rînd, este vorba de 
instrucțiunile secrete pe care spe
cialiștii în lovituri de stat din 
Departamentul d-lui Dulles le-au 
trimis ambasadelor americane din 
țările Asiei. După cum se știe 
ambasada din Taipe a pierdut însă 
textul instrucțiunilor în mai 1957, 
iar opinia publică a avut prile
jul să le vadă publicate în săp- 
tămînalul indian .,Blitz“ în ziua 
de 12 octombrie a aceluiași an. 
Iată ce se spune în instruc
țiuni :

„Noi trebuie să întărim pozi
țiile prietenilor noștri în guver
nele locale (adică ale 
tilor) și să-j sprijinim 
care au fost cel mai 
puși influienței ideilor

liste șl sînt mai capabili să în
deplinească sarcinile ce stau în 
fața S.E.A.T^O. Trebuie, de ase
menea să fie aplicate cu mai 
multă energie instrucțiunile an
terioare cu privire la întărirea 
legăturilor cu liderii partidelor 
de opoziție care dovedesc că in

se pune țeleg problemele ce stau în fața 
lumii libere".

In al doilea rînd, în cunoscu
tul raport al grupului Rockefel- 
leri’.or, autorii acestuia cereau 
imperios, încă de la începutul a- 
nului, ca Washingtonul să fie 
gata pentru a folosi forța arma
tă în Indonezia. Potrivit acestei 

doctrine —scria 
„Wall Street 
Journal“ ar re
ieși „că noi tre
buie... să orga
nizăm o inter- 

în Indonezia“. Pe

COMENTARlrt

separatiș-
pe cei 

puțin ex- 
naționa-

Ura plan concret 
pentru rezolvarea pașnică 

a problemei germane

Un memorandum
polonez privind planul 
de denuclearizare 
în Europa

EDESUBTURILE
UNUI SCANDAL

venție armată
deasupra, generalul maior ameri
can Willoughby, care în perioada 
celui de-al doilea război mon
dial a condus secția de infor
mații de pe lingă cartierul gene
ral al lui Mc. Arthur, a declarat 
pe șleau că dacă ar fi fost îm
părțită pe state și pe tot felul 
de stătulețe locale „Indonezia ar 
fi putut rămîne un aliat de nă
dejde al occidentului“.

Din toate, acestea se poate 
observa cu ușurință că pentru 
a-și atinge scopurile, în ochii 
complotiștilor și ai cercurilor co
lonialiste americane politica de 
independență promovată de gu
vernul indonezian și forța acestui 
stat liber le stă ca un ghimpe.

Văzînd că unele metode dau 
greș, datorită împotrivirii poporu
lui indonezian, a solidarității po
poarelor cu cauza sa, monopolu
rile americane le înlocuiesc cu 
altele. Acum ele încearcă să a- 
jungă la scop prin intermediul 
unor revolte interne pe care le 
finanțează și le dirijează din 
plin. Ne aflăm în fața unui auten
tic caz de export de anumite me
tode americane, ceea ce în limbaj 
curent înseamnă un amestec gro
solan în treburile interne ale 
unui stat independent și suveran 
cum este Indonezia.

Ar mai fi de adăugat la cele 
spuse faptul că, după declarația 
cu privire Ia nerecunoașterea gu
vernului central, liderii clicii 
militare și-au expus intențiileei 
vor să concesioneze bogate tere
nuri petrolifere societății ameri
cane „Standard Vacuum Oii 
Company” ca și societății 
deze „Bataafshe Petroleum 
shappi“.

Drept care nu e greu de
că urmele acțiunilor separatiste 
ale cercurilor reacționare din 
Indonezia duc direct la Washing
ton.

văzut

I. BODEA

Victoria condu
Franceza P. C,

PARIS 17 (Corespondentul 
Agerpres transmite : La cel de-al 
doilea tur de scrutin al alegerilor 
pentru înlocuirea deputatului de
partamentului Bouches-du Rhône 
Cristofol decedat cu două luni în 
urmă, a fost ales cu majoritate de

voturi condidatul comunist Pierre 
Doize.

După cum se știe la primul tur 
de scrutin Pierre Doize a ieșit de 
asemenea în fruntea celorlalți can
didați, urmat de candidatul so
cialist Andrieux și de candidatul 
independent Fraissinet.

Complex sportiv pentru studenții 
Politehnicii din Budapesta

Foto: V. SAVIN
Pe Budafoki ut, nu departe de Politehnica din capitala R. P. 

Ungare, muncitori zidari, betoniști, esoavatoriști, macaragii, lu
crează de zor. Ei se grăbesc să termine complexul sportiv ce oa 
fi pus la di 
poziția club 
litehnicii) vechi de 60 de ani.

Complexul va cuprinde: 3 terenuri de fotbal, 12 terenuri de 
tenis, o pistă modernă de atletism, o pistă dreaptă de alergări 
de 200 m. lungime, o sală de gimnastică, camere de baie și ve
stiare pentru 100 de sportivi etc.

Lucrarea a început din inițiativa studenților și a profesorilor. 
Ea este finanțată de Ministerul Invățamîntului și Culturii și sus
ținută prin contribuția voluntară a corpului didactic și a stu
denților.

Fină la 31 decembrie 1957 constructorii au terminat, în parte, 
ridicarea tribunelor (oare vor avea o capacitate de 2000 locuri), 
vestiarele și sălile de dușuri, precum și amenajarea citorva din
tre terenurile de tenis și de fotbal. Pînă la 1 Mai 1958 între
gul complex sportiv va fi terminat.

In fotografie: se montează plăcile prefabricate din beton, 
baza unei viitoare tribune.

Evenimentele muzicale ale anului

lispoziția studenților Politehnicii, mai bine zis la dis
cului „M.A.F.C.“ (Clubul de fotbal și atletism al Po-

Anul 1958 va fi un an bogat 
în evenimente muzicale în 
R. P. Ungară. Cel mai mare 
eveniment al anului îl con
stituie organizarea celui de al 
doilea festival Bartok, la care 
își vor da concursul cei mai 
buni artiști unguri și străini, 
printre care și Yehudi Menu- 
hin. Paralel cu acest festi
val, va avea loc Congresul 
Comitetului Internațional Bar
tok. Tot în cursul acestui an 
se vor face pregătiri pentru

festivitățile legate de come
morarea lui Haydn.

Numeroși muzicieni șl an
sambluri din străinătate vor 
da concerte în Ungaria, între 
care ansamblul de balet al 
teatrului „Kirov" din Lenin
grad.

In Iunie a.c., trupa operei 
din Budapesta va pleca în 
turneu la Moscova. Cu prile
jul Expoziției universale de la 
Bruxelles, artiștii unguri vor 
concerta în capitala Belgiei.

Interviul acordat de Walter Ulbricht ziarului vest- 
german „Suddeutsche Zeitung"

BERLIN 16 (Agerpres). — 
ADN transmite: Walter Ulbricht, 
prim secretar al C.C. al P.S.U.G.^ 
a acordat un interviu unui co
respondent al ziarului vest-ger- 
man „Süddeutsche Zeitung“.

W. Ulbricht a subliniat că 
ptopunînd creârea unei confede
rații a celor două state germane, 
Partidul Soc.alist Unit din Ger
mania, Camera Populară și gu
vernul' R. D, Germane s-au că
lăuzit după interesele naționale 
ale întregului popor german. In
teresele vitale ale națiunii ger
mane cer rezolvarea pașnică a 
problemei germane.

Arătînd că pînă în prezent 
guvernul Republicii Federale 
Germane nu a-putut prezenta un 
plan concret în vederea rezolvă
rii pașnice a problemei germane, 
W. Ulbricht ,a declarat:

Acum ex.s-tă un singur plan 
de reunlficare. Acest,a îl consti
tuie propunerea Republicii De
mocrate Germane de a înfăptui 
unificarea celor două state ger
mane prin crearea unei confe
derații. Propunerea noastră de a 
unifica treptat cele două state 
germane prin crearea unei con
federații se bazează pe analiza 
realistă a actualei situații isto
rice. Pentru a face un pas îna
inte, este necesar în primul rînd 
să se obțină slăbirea încordării 
in lume și în Germania. Destin
derea încordării înseamnă renun-

țarea la stocarea de arme ato
mice și rachete în Germania și 
realizarea acordurilor corespun
zătoare.

W. Ulbricht s-a ocupat pe larg 
de chestiunea realizării practice 
a ideii creării unei confederații 
germane și de măsurile pentru 
apropierea treptată a celor două 
state germane.

Răspunzînd la întrebarea cu 
privire la sarcinile organelor 
confederației germane, W. Ul
bricht a spus printre altele: Noi 
nu propunem ca prin crearea 
confederației, regimu. nostru de 
democrație populară și cuceririle 
socialiste ale oamenilor muncii 
din R. D. Germană să se extin
dă și asupra Germaniei occiden
tale. înșiși muncitorii și sindi
catele lor, precum și păturile 
largi ale oamenilor muncii vor 
hotărî care din aceste cuceriri 
pot fi transpuse în viață în ul
timă instanță în Germania occi
dentală.

Sîntem convinși că clasa mun
citoare, țăranii, intelectualii și 
cercurile cu vederi liberale din 
Germania occidentală vor să se 
revină la regimul parlamentar- 
democratic. Pentru aceasta este 
necesar de asemenea, lichidarea 
rămășițelor fascismului și mili-

Ulbricht a 
la întrebarea în legă- 
data desfășurării alege- 
întreaga Germanie. El a 
că asemenea alegeri pot

țarismului și crearea garanției 
că în Germania occidentală nu 
se va mai duce o politică impe
rialistă.

In încheiere, W. 
răspuns 
tură cu 
rllor în 
declarat
avea loc atunci cînd în Germa
nia occidentală se vor crea pre- 
mizele pentru alegeri cu adevă
rat libere și democratice.

W. Ulbricht s-a pronunțat îm
potriva controlului străin asupra 
desfășurării alegerilor în Germa
nia, subliniind că aceasta ar 
constitui o lovitură dată demni
tății naționale a poporului ger
man.

VARȘOVIA 17 (Agerpres). 
Agenția PAP anunță că 
Rapacki, ministrul Afacerilor 
Externe al R. P. Polone a remis 
reprezentanților diplomatici ai 
U.R.S.S., S.U.A., Marii Britanii, 
Franței, Cehoslovaciei, R. D. 
Germane, Danemarcei, Belgiei și 
Canadei un memorandum în 
care prezintă o expunere mai 
dezvoltată a propunerilor guver
nului polonez privind crearea 
unei zone denuclearizate în 
Europa.

In scopul facilitării realizării 
unui acord în această problemă 
memorandumul prevede ca sta
tele cuprinse în zona propusă — 
Polonia, Cehoslovacia, R. D. 
Germană și R. F. Germană — 
să-și asume obligația de a res
pecta interzicerea folosirii și 
Stocării armelor nucleare pe teri
toriul lor. La rîndul lor marile 
puteri s-ar obliga să nu mențină 
armament nuclear în cadrul for
țelor lor armate care staționează 
pe teritoriile statelor zonei.

întărirea continuă 
a relațiilor sovieto-ungare 
Un interviu dat de K. E. Voroșilov

MOSCOVA 17 (Agerpres). —
TASS transmite:

Corespondenții din Moscova 
Janos Zsombor (agenția M.T.l.) 
Scaba Kiss (ziarul ..Nepszabad- 
sag“) și Istvan Kulcsar (radiodi
fuziunea ungară) au solicitat pe 
K. E. Voroșilov, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al

Prezenfe romînești peste hotare
Proiecte valoroase ale 

arhifécjilor noștri
PRAGA 17. Corespondentul A- 

gerpres transmite: La 15 februa
rie s-a închis la Praga Expozi
ția de prototipuri pentru con
strucții, la cai« au luat parte 
Uniunea Sovietică, R. P. Chineză, 
R. D. Gcrtnană, R. P. Romînă, 
R. P. Albania, R. P. Bulgaria, 
R.P. Polonă, R.P. Ungară, R.P.D. 
Coreeană și R. Cehoslovacă.

Cu prilejul închiderii expozi
ției, cunoscutul arhitect cehoslo
vac J. Feisner de la Institutul 
de studii și tipizare pentru con
strucții din Praga, a făcut urmă
toarea declarație corespondentu
lui Agerpres la Praga :

„Țările socialiste au de-' 
monstrot în. cadru! expoziției prin 
prezentarea de prototipuri ale 
diferitelor construcții contribuția 
lor creatoare în aplicarea celor 
mai moderne principii de proiec
tare, ilustrînd astfel gradul lor 
de dezvoltare în acest domeniu.

Proiectele expuse de R. P. Ro
mînă dovedesc priceperea depli
nă a arhitecților romîni în ce 
privește aplicarea în construcție 
a principiilor înaintate în dome
niul prototipurilor de construcții. 
Fără excepție, toate construcțiile 
înfățișate de aceste proiecte sînt 
armonioase, plastice și economic 
realizate.

In încheiere, arhitectul ceho
slovac J. Feisner a adăugat că

proiectele romînești sînt la un ni
vel internațional și au fost atent 
studiate de toți specialiștii care 
au vizitat expoziția.

O expoziție de arfă 
populară

VARȘOVIA 17. Corespondentul 
Agerpres transmite: La Bialystok, 
în R. P. Polonă, sub auspiciile 
Casei Voivodate de cultură s-a des
chis o expoziție de artă populară 
romînească. In numeroasele stan-

duri și vitrine ale expoziției au 
fost expuse obiecte de artizanat 
din cele mai reprezentative genuri 
ale artei populare romînești. Ce
ramica, împletiturile artistice de 
paie, obiectele de lemn încrustat, 
năframele și țesăturile de boran- 
gic, ca și portul sătesc din dife
rite regiuni ale Romîniei, stîrnesc 
interesul și entuziasmul vizitatori
lor expoziției.

La 13 februarie, în cadrul ace
leiași expoziții a avut loc 0 serată 
a culturii romînești.

Presa cehoslovaca
despre aniversarea eroicelor lupte

ale muncitorilor din Romînia din 1933
PRAGA 17. Corespondentul 

Agerpres transmite:
In ziarele centrale cehoslovace 

de duminică s-au publicat articole 
în legătură cu împl.nirea a 25 de 
ani de la luptele ceferișțilo- și 
petroliștilor romîni din februarie 
1933. Astfel ziarul „Rude Pravo“ 
publică un amplu articol sub 
titlul „Un sfert de veac de la 
eroicele lupte ale muncitorilor 
ceferiști și petroliști din februarie 
1933“.

In introducerea articolului re
dacția ziarului „Rude Pravo“ 
subliniază că eroicele lupte ale

ceferiștilor și petroliștilor au avut 
prm amploarea și caracterul lor 
o mare însemnătate națională. A- 
ceastă luptă condusa de P.C.R. 
constituie o pagină glorioasă în 
istoria poporului romîn.

In numărul de duminică al zia
rului „Prace“ a apărut de ase
menea un articol intitulat „Gri- 
vița de ieri și de azi“„

BUDAPESTA. — La 16 februa
rie a fost inaugurată în localita
tea Gyula, o expoziție consacrată 
eroicelor lupte ale muncitorilor ce
feriști și petroliști din Romînia, 
din februarie 1933.

A.

presa a „denaturat“ declarația Iul 
Del Bo.

Este ușor de imaginat ce reper
cusiuni a avut un astfel de eve
niment. Fină acum puterea papală 
nu a provocat un episod de o așa 
mare gravitate.

Acest episod vine să confirme 
că anumite cercuri din partidul 
democrat-creștin oglindesc și se 
află sub influența intereselor cle
ricale și nu ale statului italian.

Cu toate că o anumită parte a 
presei o căutat să diminueze efec
tul produs încercînd să dea a va
loare „spirituală" doar, și nu po
litică acțiunii cardinalului, scan
dalul susamintit a pus democra
ția creștină din Italia intr-o situa-

Vești din
R. P. Ungară

Un plan al dezvoltării economice
BUDAPESTA

preș). — Ziarul „Nepszava“, 
organul central al sindicate
lor ungare, a publicat o de
clarație făcută de Peter Valyi, 
vicepreședinte al Departa
mentului de Stat al Planifi
cării, cu privire la planul 
trienal , al R. P. Ungare.

Acest plan care cuprinde 
anii 1958—1960, a declarat 
Peter Valyi, va fi definitivat 
și publicat spre sfîrșitul pri
mului trimestru a.c. Țelul său 
principal este punerea baze
lor unui nou nivel de viață

16 (Ager- ridicat și întărirea situației e- 
conomice a țării.

Principiile care știau la 
baza acestui plan marchează 
o schimbare structurală a in
dustriei. Planul trienal pe 
1958—1960 prevede, de ase
menea, sporirea producției a- 
gricole și alocarea de inves
tiții pe termen scurt. In cursul 
planului trienal, creditele de 
investiții în 
de milioane 
te Ungariei 
vietică vor 
portant.

valoare de 300 
de ruble acorda- 
de Uniunea So- 

juca un rol îm-

U.R.S.S., să răspundă la următoa
rea întrebare:

Cum apreciați relațiile sovieto- 
ungare în cei 10 ani care s-au 
scurs de la semnarea tratatului 
de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală dintre Uniunea So
vietică și Republica Populară Un
gară ?

In primul rînd, a spus K. E. 
Voroșilov, aș vrea să felicit cu 
căldură pe oamenii muncii ungari 
cu prilejul celei de-a 10-a aniver
sări a semnării tratatului de prie
tenie. colaborare și asistență mu
tuală dintre Uniunea Sovietică și 
Republica Populară Ungară.

Cei 10 ani care au trecut de la 
semnarea tratatului, s-au caracte
rizat prin întărirea continuă a 
prieteniei popoarelor noastre.

Oamenii sovietici dau o înaltă 
apreciere acestei prietenii, la baza 
căreia se află idealurile înalte ale 
socialismului. Tratatul este o che
zășie trainică a securității Unga
riei.

In prezent clasa muncitoare șl 
țărănimea muncitoare din Unga
ria sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar au 
obținut succese considerabile în 
întărirea orînduirii democrat- 
populare în țara lor și ne bucu
răm cu toții de aceste succese.

De obicei, sub denumirea de 
„Pentagon" se înțelege, în presa 
internațională, Ministerul de Răz
bat m S.U.A. Aici, la noi însă, 
prin „Pentagon" se mai înțelege 
și grupul celor 5 cardinali care 
sînt în fruntea Curiei Vaticane și 
conduc unele din principalele or
ganisme ale bisericii (au, cu alte 
cuvinte, unele din principalele 
frîne ale politicii Vaticanului). 
Unul din cei cinci cardinali este 
Alfredo Ottaviani, secretarul Con
gregației Sf. Oficiu.

Numele lui Ottaviani a făcut de 
curînd multă vîlvă în Italia, fap
tul comis de el fiind pus în legă
tură cu amestecid tot mai fățiș jI 
clerului în viața politică, econo
mică și culturală a țării. Aceasta ție foarte dificilă acum în preajma 

alegerilor. După cum se știe, chiar 
dacă Italia este o țară catolică, 
amestecul clericalilor în politică 
este în general criticat de toată 
lumea. In plus, articolul cardina
lului a făcut să crească însăși 
lupta internă între diferitele cu
rente din sinul partidului demo
crat-creștin.

Pentru a înțelege și mai bine 
cit de grav este acest episod tre
buie să specificăm că furia cleri
cală s-a îndreptat asupra lui Del 
Bo care este cunoscut ca unul din 
miniștrii cei mai catolici ai actua
lului guvern. El nu poate fi, în 
nici un caz, acuzai că nutrește 
sentimente de simpatie față de 
țările socialiste. Cu toate acestea 
a fost suficient, după cum se vede, 
ca el să se declare chiar și în mică 
măsură nemulțumit de răspunsul 
lui Zoii la mesajul premierului 
Bulganin pentru ca să-și atragă 
oprobiul aspru al cardinalilor ca
tolici. Se vede din aceasta cu cită 
putere caută cercurile conducătoa
re clericale să înăbușe chiar și 
cea mai mică influență pe care as
pirația spre pace a opiniei publice 
italiene o poate avea asupra mi
niștrilor democrat-creștini.

Cele de mai sus arată de ase
menea și nervozitatea, incertitudi
nea și lipsa de orientare politică, 
de perspectivă a cercurilor cleri
cale și a partidului democrat-creș
tin. Mișcarea populară democrati
că este așa de puternică în Ita
lia, iar lagărul socialist exercită o 
așa de mare influență în lume in
cit Vaticanul simte nevoia să in
tre direct, cu toate mijloacele sale 
in lupta politică pentru a încerca 
să-și impună obiectivele.

LU1GI PINTOR 
corespondentul „Scinfeii tine

retului“ la Roma

mtcă și culturală a țării. Aceasta 
mai ales in această perioadă cînd 
se apropie alegerile pentru Came
ra Deputaților.

Iată cum ș-au petrecut lucru
rile. Presa italiană a relatat că cu 
ocazia discutării răspunsului pre
ședintelui Consiliului de Miniștri, 
Zoii, la mesajul lui N. A. Bulga- 
nin, in cadrul ședinței guvernului 
s-au ivit divergențe datorită fap
tului că, după cum se știe, pre
mierul nostru a dat un răspuns 
ec.hivoc la propunerile Uniunii 
Sovietice cu privire la slăbirea în
cordării internaționale și la trata
tive Est-Vest. Guvernul italian a 
formulat totodată o serie de re
zerve și condiții.

După cît se pare, 
uniunii Consiliului 
Del Bo, ministru, a 
aspecte ale răspunsului premieru
lui Zoii. Conform relatărilor pre
sei, Del Bo ar fi declarat că dacă 
Italia dorește să trateze cu 
U.R.S.S. și să iasă din izolarea 
riscantă în care se găsește, în 
comparație cu alte țări atlantice, 
ea nu trebuie în nici un caz să 
pună condiții imposibile . De ase
menea, după părerea lui Del Bo, 
respingerea propunerii cu pri
vire la crearea în Europa centra
lă a unei zone denuclearizate tre
buia cel puțin să fie însoțită de 
anumite contrapropuneri.

Observațiile timide ale lui Del 
Bo au provocat însă o ripostă ve
hementă din partea cardinalului 
Ottaviani, care a pus mina pe 
toc atacînd printr-un articol — 
lucru care nu s-a mai întîmplat de 
cîteva decenii — pe un ministru 
în funcțiune : democrat - creștinul 
și catolicul Dino Del Bo, ministru 
pentru raporturile cu parlamentul. 
După ce Ottaviani s-a plîns pe un 
ton amar prin ziarul „Quotidiano“, 
de „indisciplina“ și „trădarea“ din 
rîndurile conducătorilor politici ca
tolici, s-a năpustit asupra „catolici
lor care ocupă posturi politice de 
răspundere și care au îndrăznit 
să ia parte acelora care dau o lo
vitură gravă bisericii“. Deși în ar
ticolul publicat nu a fost precizat 
numele lui Del Bo, toată presa 
italiană, fără excepție, a fost una
nimă în a observa că obiectul ata
cului era Del Bo. De altfel, acea
stă părere a fost întărită și de 
faptul că la cîteva ore de la pu
blicarea articolului susamintit, 
premierul Zoii l-a convocat pe 
Del Bo și, după discuția avută cu 
acesta, a dat publicității o „preci
zare“ oficială în care afirma că

VARȘOVIA. — Ziarele din 15 fe
bruarie au publicat comunicatul 
Direcției centrale de statistică cu 
privire la rezultatele îndeplinirii 
planului economiei naționale a Po
loniei pe 1957.

In comunicat se spune că planul 
producției globale din sectorul so
cialist al industriei a fost îndepli- 
nit anul trecut în proporție de 
105,6 la sută. Față de 1956 produc
ția Industrială a sporit cu 9,6 ta 
sută, dintr-e care producția mijloa
celor de producție — cu 9,2 la sută, 
iar producția obiectelor de oonsum 
— cu 10 la sută.

Adaptabil la orice 
autocamion

Plenara
C.C. alP.MJS.U

cu ocazia re
de Miniștri 
criticat unele

U.R.S S. condamnă 
atacarea tunisiei

Vizita ambasadorului U.R.S.S. 
la ministrul Afacerilor Externe 

al Franței

BUDAPESTA 17 (Agerpres). 
După cum anunță ziarul „Ne- 
pszabadsag“, la 14 februarie a 
avut loc plenara Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Socialist Ungar 
s-au discutat probleme 
ale vieții interne.

Plenara Comitetului 
al P.M.S.U. l-a ales
Ilku, pînă acum membru su
pleant al 
rîndurile 
P.M.S.U.

la care 
actuale

Central 
pe Păi

C.C. al P.M.S.U., în 
membrilor C. C. al

Un

Monumentul închinat marelui revoluționar ungur ne la i848, 
Kosuth Lăjos, din Budapesta

monument al 
ia Mișkolc

BUDAPESTA 16 (Ager
pres). — Din inițiativa oame
nilor muncii de la combina
tul metalurgic „Lenta“ din 
Gyosgyor, în orașul Mișkolc 
va fi ridicat un monument a'

Pe șantierele 
de construcții 

din R. P. Unga
ră poți vedea a- 
desea 
mioane 
tante i 
nou. 
față 
care 
tem 
faptul că Ia a- 
ceste autoca
mioane mane
vrarea cupei 
basculante se 

face manual.
Autocamioane

le slnt produ
ce de fabrica budapestană 
„Femmunkas“, după proiectul 
inginerului Markus Antal din 
Ministerul Construcțiilor al 
R. P. Ungare.

Deși descărcarea cupei bas
culante se face manual (cu a- 
jutorul unei simple manivele), 
totuși ea nu durează mai 
mult de 2 minute și nu ne
cesită eforturi fizice.

Capacitatea cupei basculan
te este de 3,5 tone. Ea e de- 
montabilă, fiind fixată pe șa- 
stal autocamionului cu ajuto
rul a 16 șuruburi. Tocmai a- 
cest lucru o face adaptabilă 
oricărui tip de autocamion. 
Costul acestei cupe basculan 
te este deabia o treime față 
de costul celor manevrate hi
draulic. care, în plus, consu
mă și lubrefianți speciali.

In fotografie : un autoca
mion înzestrat cu asemenea 
cupă basculantă.

lui V. I. Lenin

autoca- 
bascu- 

de un tip 
Deosebirea 
de cele pe 
le cunoaș- 
constă In

In 1957 producția agricolă glo
bală a sporit cu aproximativ 4 la 
sută față de 1956. Suprafețele în- 
sămînțate au însumat 15,5 milioane 
hectare. Anul trecut s-a obținut o 
recoltă bună de cereale și culturi 
tehnice.

MOSCOVA. — La 17 februarie, 
în Sala Coloanelor a Casei Sindi
catelor din Moscova s-a deschis 
conferința unională a Asociațiilor 
sovietice de prietenie și relații cul- 
iurale cu țările străine. La confe
rință iau parte peste 500 de de- 

' legați.
PEKIN. — La Universitatea

„Sun lat-sen“ din Guancijou a
avut loc solemnitatea transmiterii 
celor 2.500 de cărți oferite în dar 
acestei universități de către K. E. 
Voroșilov, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al 
cursul vizitei sale In

MOSCOVA. - In 
Vietică se va edita 
„Energia atomică“,

U.R.S.S., in 
China.
Uniunea So- 
enciclopedla 
oare va cu-

prinde articole despre ultimele rea
lizări ale științei.

DJAKARTA. — La 16 februarie 
președintele Sukarno s-a înapoiat 
la Djakarta dintr-o vizită în țările 
Asiei și Africii.

VARȘOVIA. — După cum trans
mite P.A.P. la Washington s-a în
cheiat un acord economic între 
Polonia și S.U.A.

TOKIO. — La 16 februarie, a 
fost creat la Naha Partidul socia
list din Okinawa în frunte cu ac
tualul primar al orașului Naha Ka- 
nesi. Obiectivul principal al noului 
partid este lupta pentru retroce
darea cît mai rapidă către Japonia 
a Insulei Okinawa și lupta împo
triva încercărilor S.U.A. de a 

'transforma această Insulă într-o 
bază americană pentru arma nu
cleară și proiectilele teleghidate.

NEW YORK.— Telegrame trans- 
mise de agențiile de presă anunță 
că pînă în prezent 27 de persoane 
și-au găsit moartea în urma visco
lului ce bîntuie cu o intensitate 
neobișnuită de 36 de ore în 10 
state din regiunea de est a State
lor Unite.

Iul V. I. Lenta. Dezvelirea 
solemnă a monumentului va 
avea loc la 21 martie 1959, 
în ziua celei de a 40-a ani
versări a proclamării Repu
blicii sovietice ungare.

PARIS 16 (Agerpres). — TASS 
transmite: După cum s-a aflat la 
Paris, la 15 februarie, ambasa
dorul U.R.S.S. l-a vizitat pe mi
nistrul Afacerilor Externe al Fran
ței și i-a declarat că la Moscova 
a provocat o serioasă îngrijorare 
atacarea statului independent 
Tunisia, membră a O.N.U., de 
către aviația franceză și bombar
darea localității tunisiene Sakiet- 
Sidi Yussef. După cum se știe, 
guvernul sovietic a declarat în re
petate rînduri că condamnă cu 
hotărîre metoda rezolvării prin 
forță a problemelor litigioase, de
oarece ea este în contradicție cu 
spiritul și litera Cartei O.N.U. și 
cu interesele păcii generale. Am
basadorul sovietic a subliniat că 
la Moscova se speră că guvernul 
Franței va înțelege just îngrijora
rea manifestată de guvernul so
vietic, dat fiind profundul interes 
al U.R.S.S. pentru menținerea 
păcii în Africa de nord și în re
giunea Mării Mediterane.

Edgar Faure
cere renunțarea la toate 
restricțiile în comerțul cu 
R. P. Chineză și U.R S.S.

PARIS 16 (Agerpres). — In
tr-o cuvîntare rostită în fața Co
misiei parlamentare pentru pro
blemele comerțului, Edgar Faure, 
fostul prim ministru al Franței, 
s-a pronunțat pentru renunțarea 
la toate restricțiile existente în 
comerțul cu Republica Populară 
Chineză și pentru recunoașterea 
diplomatică a R. P. Chineze.

După cum relatează agenția 
France Presse, E. Faure a spus 
între altele: „A nu recunoaște o 
(ară cu 600 de milioane de io- 
cuitori și a nu avea cu ea re
lații normale, Înseamnă a comite 
o gravă greșeală“.

E. Faure a condamnat, de ase
menea, restricțiile absurde care 
împiedică dezvoltarea comerțului 
franco-sovietic. „Noi lipseam Ru
sia de stilouri — a spus el — 
iar Rusia a construit sateliți. 
Listele de zeci de pagini in care 
sînt enumerate mărfurile inter
zise, sînt o absurditate“.

00^00---------

Unificarea ministerelor 
afacerilor externe și forțelor armate 
ale Siriei și Egiptului

CAIRO 17 (Agerpres). — Mi
nistrul Afacerilor Externe, Bițtar, 
a declarat reprezentanților pre
sei că tratativele pe care le-a 

i dus la Cairo cu ministrul Afa
cerilor Externe al Egiptului, 
Fawzi. au luat sfîrșit printr-o în
țelegere referitoare la unificarea 
ministerelor afacerilor externe 
ale Siriei și Egiptului ș| forma
rea unui singur Minister al Afa
cerilor Externe al Republicii A- 
rabe Unite. Se anunță că vor fi 
de asemenea unificate reprezen
tanțele Siriei și Egiptului în or
ganizațiile internaționale. Ziarele 
anunță că s-a ajuns la o înțele
gere cu privire la unificarea re-

prezentanțelor diplomatice ale 
Siriei și Egiptului în străinătate.

★
CAIRO 17 (Agerpres). — Po

trivit relatărilor presei, tratati
vele pe care le-a dus la Cairo 
șeful statului major al armatei 
siriene, generalul Bizri, s-au în
cheiat prin realizarea unei înțe
legeri depline cu privire la uni
ficarea forțelor armate ale Egip- 

.............................’ “ cu
U-
e-
se
u-

tului și Siriei. In legătură 
proclamarea Republicii Arabe 
nite, comandamentul comun 
gipteano-sirian se dizolvă și 
creează un nou comandament 
nit.



Spartachiada de iarnă a tineretului

La capătul primei etape
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[ ALEXANDRINA SCULI, [ 
( din clasa 9-a F. a cîștigat ti-ț 
I tlul de cea mai hună șahiști I 
j a Școlii medii nr. 7 „I. L. Ca- | 
f ragiale“ din București. Arta j 
i însă la capătul unor dispute I 
I deosebit de dtrze. La întrece- J 
f r.ile de șah ale Spartachiadei ț 
(de iarnă a tineretului au partl-1 
j cipat doar aproape toate fe- j 
f tele din școală. Și bineînțeles, j

Oîteva constatări

Consfătuire
pentru 

dezvoltarea 
fotbalului

înaintea turneului de polo de la Moscova

i titlul de campioană pe școală 1 
l a spartachiadei era deosebit j 
[ de tentant pentru fiecare par- 
(ticipantă la întreceri.

Primul schior al uzinei]! 
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( RADU și-a căpătat deja popu- j 
f laritate. Grație acestui fapt J 
j nu mi-a fost greu să aflu pe j 
f cel mai bun schior al uzinei j 
1 „Vasile .Roaită“ din Capitală, j 
[ N-a fost nevoie pentru aceasta j 
ț să mă adresez președintelui j 
f colectivului sportiv al uzinei,) 
I sau să cercetez zeci de foi de J 
(concurs pline cu nume de j 
f concurenți, cu timpii realizați) 
! de ei. {
( Ilie I. Radu este doar cel! 
I mai proaspăt campion al uzi-1 
I nei la proba de schi la 3.000 j 
( m. fond, titlu decernat după j 
( terminarea primei etape a) 
| Spartachiadei de iarnă a tine- j 
( retului.

I
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Ca orice campion, ILIE ION { 
.imn ~ „x^Xid Anin !

Duminică s-a încheiat în întrea
ga țară prima etapă, de masă, » 
Spartachiadei de iarnă a tineretu
lui. Deocamdată cifre, rezultate 
exacte nu putem să dăm. Ele vot 
fi centralizate la Comisia centra
lă de organizare a competiției 
de-abia peste cîteva zile. Totuși, 
credem că se cuvine ca la capă
tul acestei prime etape, și cea 
mai importantă, să semnalăm ci
titorilor noștri cîteva constatări 
mai importante desprinse din or
ganizarea și desfășurarea întrece
rilor.

Anul acesta, întrecerile s-au 
desfășurat avînd de înfruntat unele 
greutăți de început. Lipsa mingi
lor de tenis de masă, dar mai ales 
lipsa zăpezii, au făcut să scadă 
oarecum — față de celelalte edi
ții — numărul participanților.

Dacă în ceea ce privește lipsa 
mingilor de tenis de masă nu se 
putea face prea multe, nu același 
lucru se poate spune despre în
trecerile de schi. Cît de cît, ză
padă a fost. Marea majoritate a 
colectivelor n-a folosit însă timpul 
prielnic, amînînd desfășurarea în
trecerilor de pe o zi pe alta. Evi
dent, timpul n-a așteptat „hotă- 
rîrea“ colectivelor sportive și a 
organizațiilor U.T.M.

In foarte multe regiuni din 
țară s-au obținut •— în eiuda a- 
cestor greutăți — rezultate destul 
de bune. In raionul Reghin (Re
giunea Autonomă Maghiară), la 
întrecerile primei etape au parti
cipat circa 10.500 de tineri. Tre
buie aemnalat că cea mai mare 
parte dintre aceștia sînt tineri 
de la sate. De fapt, la această e- 
diție a competiției s-a pus un 
accent deosebit tocmai pe antre
narea la întreceri a tinerilor 
la sate.

In această privință, unele 
xultate bune s-au obținut și 
regiunile Baia Mare, Cluj, Timi
șoara și altele. Succese s-au obți
nut și în ceea ce privește antre
narea elevilor la întrecerile Spar
tachiadei. Față de alte ediții ale 
competiției, s-a observat o mai 
mare preocupare a profesorilor 
de educație fizică pentru organi
zarea întrecerilor. La Cluj, de 
nildă, au luat startul peste 3.000 
de elevi. Din relatările corespon
denților noștri rezultă că, de ase
menea, la Baia Mare, Orașul Sta
lin, Sibiu și alte orașe, la între
ceri au participat foarte mulți 
elevi.

Fără îndoială că rezultatele în
registrate se datoresc în bună 
parte organizațiilor de bază 
U.T.M. care s-au ocupat direct de 
antrenarea tinerilor la întreceri. 
S-au înregistrat experiențe noi și 
interesante în ceea ce privește or
ganizarea întrecerilor și antrena
rea tinerilor la concursuri. Aceas
ta în ceea ce privește populariza-

rea întrecerilor, organizarea cît 
mai plăcută a concursurilor, par
ticiparea cît mai numeroasă a ti
nerilor.

Totuși în unele locuri rezulta
tele întrecerilor Spartachiadei de 
iarnă au fost mai slabe. Aceasta 
se datorește pe de o parte i 
siliilor colectivelor sportive i 
preocupate de reorganizarea 
lcctivelor sportive au scăpat 
atenția lor această importantă 
țiune, dar și organizațiilor 
bază U.T.M. care au neglijat mo
bilizarea tinerilor la întrecerile 
spartachiadei.

Comitetele raionale și orășe
nești de organizare ale U.C.F.S. nu 
au controlat nici ele felul cum 
colectivele sportive îmbină acti
vitatea de reorganizare a activi
tății sportive cu acțiunea de or
ganizare a întrecerilor Sparta
chiadei de iarnă a tineretului.

La rîndul lor unele comitete 
raionale și orășenești U.T.M. nu 
au asigurat din timp un control 
eficace asupra muncii desfășu
rate de organizațiile de bază

con
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U.T.M., mai cu teamă în ceea ce 
privește organizarea întrecerilor 
primei etape.

Odată cu începerea desfășurării 
etapei a doua a competiției, în 
fața organizațiilor U.T.M. și a 
colectivelor sportive stau sarcini 
deosebite. Ele trebuie să antrene
ze campionii colectivelor la con
cursurile etapei a doua și să se 
îngrijească în același timp de 
pregătirea lor sportivă cît mai 
bună. In același timp, nu trebuie 
neglijată activitatea masei de ti
neri care odată cu sfîrșitul primei 
etape a Spartachiadei nu mai sînt 
antrenați într-o activitate sportivă 
competițională. După cum se știe, 
competițiile sportive au un rol 
deosebit de însemnat în atrage
rea tinerilor spre practicarea con
tinuă a sportului. E bine ca or
ganizațiile U.T.M. să inițieze în 
această perioadă organizarea unor 
competiții sportive pe plan local 
la diferite discipline sportive, cel 
mai mult îndrăgite de tineri.
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• Echipa campioană de boz a R. P. Romîne, Dinamo Bucu

rești, a susținut duminică seara la Varșovia primul meci din ca
drul turneului pe care-l întreprin de in R. P. Polonă, întîlnind for
mația Gtoardia. Intîlnirea s-a încheiat cu un rezultat de egalitatei 
10—10. Victoriile echipei dinamoviste au fost realizate de Puiu Ni- 
colale, M. Farkaș, C. Dumitrescu, St. Cojan și V. Mariuțan.

• Turneul internațional de tenis de masă de la Russe a luat 
sfîrșit duminică seara cu victoria echipei feminine a R. P. Ungare. 
In meciul decisiv, tinerele jucăto are maghiare au învins cu 3—1 
echipa de tineret a R. P. Romîne care s-a clasat astfel pe locul doi.

• Federația Italiană de fotbal a anunțat că Italia nu va par
ticipa la ediția 1958—1959 a competiției internaționale „Cupa 
campionilor europeni“.

La «chi

Speranțele noastre 
au crescut...

Au trecut cîteva 
zile de la întrecerile 
„Cupei Speranțelor“.

Se cuvine să con
semnăm și noi încă 
odată categorica vic
torie a schiorilor 
francezi care cuce
rind „Cupa Speran
țelor“ au ieșit învin
gători și dintr-o în
delungată rivalitate 
cu exponenții școalei 
schiului austriac. Dar 
rivalitatea dintre cele 
mai tinere promoții 
ale celor două școli 
de schi franceză și 
austriacă, a prilejuit 
afirmarea promiță
toare a școlii romî- 
nești de schi. Căci ce 
altceva dacă nu un 
stil propriu de luptă, 
un bagaj de cunoș
tințe tehnice, mult 
curaj și o remarcabi
lă putere de luptă, 
a adus talentatelor 
noastre speranțe loj 
cui II în clasamentul 
pe țări ?

Aceste cîteva ele
mente care du hotă- 
rit performanța ține

rilor noștri schiori, 
sînt de fapt caracte
ristice începutului 
școalei noastre de 
schi. Elemente de 
bază, ele ne-au îngă
duit o afirmare me
ritorie în fața unor 
adversari bine pregă
tiți, cu un palmares 
impresionant. De vre
me ce schiorii fran
cezi, și cei austrieci 
erau în actualul se
zon la al treilea și 
chiar la al patrulea 
concurs internațional, 
reprezentanții noștri 
în majoritate debu
tau.

Pornind de pe pi
cior de egalitate cu 
reprezentativele Fin- 
landei,' Poloniei, Un
gariei, Bulgariei, ti- 
năra noastră formație 
le-a depășit de-o ma
nieră cu totul cate
gorică. Ion Zangor. 
Gh. Bălan, Radu Ba- 
nu, Cornel Tabăraș, 
s-au aflat aproape în
totdeauna în primul 
pluton. Ocupînd locul 
III la slalom special

Zangor, învinge pe 
Miedler, Kneisl fi 
Merzinger, iar a doua 
zi Gh. Bălan învinge 
pe Pierre Stamos 
câștigătorul probei de 
slalom special.

Succesul tinerilor 
noștri schiori cuceri*- 
tn „Cupa Speranțe
lor“ ne îngăduie să 
privim viitoarea lor 
comportare cu și mai 
justificate speranțe. 
Oferindu-le noi con
fruntări (internațio
nale mai cu seamă) 
ei vor complecta ex
periența modestă în
că, dar hotărâtoare 
mai ales în competi
ții de talia „Cupei 
Speranțelor“.

Dacă federația ro
mână de schi s-a do
vedit gazdă pricepută 
în organizarea ace
stei întreceri, poate 
să se dovedească la 
fel în alegerea con
cursurilor la care ti
nerii noștri schiori 
s-ar putea afirma și 
mai mult pe tărîin 
internațional. Fără 
participarea la marile 
concursuri interna
ționale îi amenință 
lipsa posibilităților de 
formare ca schiori de 
certă valoare interna
țională.

V. RANGA

J. ALPIN

Luni a avut loc la Uniunea Zia
riștilor consfătuirea organizată de 
Federația romînă de fotbal cu res
ponsabilii secțiilor de fotbal divi
zionar, antrenori, arbitri, jucători 
fruntași și alți activiști din acea
stă ramură sportivă.

Cu acest prilej președintele 
derației romîne de fotbal, 
Corneliu Măneseu, a făcut o
plă expunere privind programul 
do activitate al federației, sarcinile 
salo și măsurile ce vor fi luate 
pentru îmbunătățirea activității în 
domeniul fotbalului.

Secretarul general al federației 
romîne de fotbal, I. Stoian, a pre
zentat referatul privitor la proble
mele organizatorice în activitatea 
fotbalului.

In cadrul discuțiilor numeroși 
antrenori, jucători și arbitri și-au 
luat angajamentul să depună toate 
eforturile pentru a contribui la 
îmbunătățirea fotbalului nostru și 
Ia continua creștere a prestigiului 
lui pe plan internațional.

Fotbaliștii bucureșteni
iși verifică forma

Soare din belșug, zefir mtngtie- 
tor, țigăncușe La colțuri de stradă 
îndemnîndu-te să cumperi ghiocei, 
pardesie și taloare luînd locul pal- 
toanelor — iată primele semne de 
primăvară...

Apropierea primăverii a fost sim
țită șl pe stadioane. După o între
rupere de cîteva luni, sezonul fot
balistic a 
Stadionul 
pitală, de ,.
minică porțile primind ca oaspeți 
cîteva mii de spectatori. Din pri
ma zi de fotbal a anului, putem 
face constatarea că pentru a ob- 
ține un loc, chiar și la peluză, 
trebuie să te scoli mai de dimi
neață. Echipa bucureșteană de pri
mă categorie „Progresul“ F. B. a 
pășit pe gazonul stadionului dumi- 
nică pentru a se întîini într-un meci 
amical cu echipa de categorie se
cundă Dinamo Obor (fostă Dinamo 
6). Intîlnirea, în linii mari, a plă
cut. Spectatorii l-au revăzut pe 
Oaidă intr-un progres evident — o

reînceput, dar neoficial. 
Progresul F. B. din Ca- 
pildă, și-a deschis du-

aripă săgeată cu un șut puternic 
și precis, o linie de mijlocași (Clo
cea, Știrbei) harnică și mobilă, 
prezentă și în atac și în apărare, 
pe un Ozon insistînd mai mult ca 
oricînd în fața porții, la jocul cu 
capul, etc.

Scorul: 4—2 (2—2) a fost sta
bilit prin punctele marcate pentru 
„Progresul“ F. B. de Ozon, Oaldă 
și Banciu de două ori. La sfîrșitul 
tntîlniril, antrenorul Lupaș eviden
ția faptul că a căutat să pună ac-- 
centul pe jocul de ansamblu. Se 
simte nevoia ca la antrenamentele 
viitoare să se insiste mai mult pe 
jocul colectiv al întregii echipe. 
Excesul de dribling, încercarea de 
a duce singur la capăt o acțiune, 
s-a manifestat în prima repriză mai 
mult la Mateianu și Ozon, iar în 
cea secundă la Banciu.

Sezonul fotbalistic în aer liber — 
neoficial — a început. Iată o Invi
tație la o pregătire temeinică a 
echipelor noastre.

Dacă țimpul va fi în continuare 
prielnic, „Progresul“ F.B. va avea 
asemenea meciuri de antrenament 
de două ori pe săptămînă — joia 
și duminica.

Această sîrguință în pregătiri 
este lăudabilă și va trebui să fie 
urmată de toate echipele. Bat la 
ușă întreceri grele — returul Cam
pionatului republican, Cupa R.P.R., 
întîlniri internaționale între echipe 
de club „Cupa Dunării“ și desi
gur meciuri ale naționalei.

E de datoria jucătorilor, antreno
rilor și a tehnicienilor din mișca
rea noastră sportivă ca 
de respect față de sutele 
entuziaști admiratori ai 
cu balonul rotund din 
stră, față de prestigiul
nostru care va trebui să crească 
în arena internațională, să depună 
toată stăruința în pregătirea cît 
mai temeinică a echipelor.

C. BUCUR

in semn 
de mii de 
sportului 

{ara noa- 
fotbalului

Oinamovlștii aspiră
la un loc de frunte

Peste cîteva zile, echipa de polo 
Dinamo București, campioana 
țării pe anul 1957, va lua dru
mul spre Moscova. După cum se 
știe, intre 27 februarie și 7 mar
tie in capitala Uniunii Sovietice 
se va desfășura un mare turneu 
internațional de polo. Duminică 
dimineața, la bazinul de înot 
Floreasca, am întâlnit la „lucru" 
pe tinerii jucători dinamoviști. 
Solicitat, antrenorul echipei, tov. 
CAROL KORCEK, ne-a răspuns 
cu amabilitate la întrebări.

—■ Cunoașteți amănunte în le
gătură cu turneul de la Moscova?

— Desigur. Organizat de colec
tivul Dinamo Moscova, la turneu 
participă 7 echipe dintre cele mai 
bune din Europa. Printre ele se 
numără Dozsa - Szollnok, campioa
na Ungariei, în componența căre
ia activează cîțiva campioni olim
pici, Dinamo-Bcrlin, campioana 
R. D. Germane, Rude Zvezda, 
campioana R. Cehoslovace, Dina- 
mo-Kiev, Dinamo-Tbilisi, Dinamo- 
Moscova, campioana Uniunii So
vietice și bineînțeles, campioana 
țării noastre, Dinamo-București.

Chiar numai și după enumera
rea echipelor se poate deduce că 
turneul se Va desfășura la un 
înalt nivel tehnic. Dat fiind va
loarea ridicată a tuturor jucăto
rilor, aș fi tentat să spun ci tur
neul de la Moscova va fi poate 
unul dintre cele mai „tari“ tur
nee ale anului. De altfel, specia
liștii îl și consideră ca o avant- 
premieră a Campionatelor Euro
pene de polo ce vor avea loc 
peste cîteva luni la Budapesta.

— Ce pronostic prevedeți ?
— Mai mult ca sigur că tur

neul va fi cîștigat de dinamoviștii 
moscoviți. Fără nici o ezitare, se 
poate spune că la ora actuală, e- 
chipa Dinamo-Moscova e una din-

înaintea unui
tre cele mai bune echipe de club 
din lume.

— In legătură cu participare« 
echipei de care vă ocupați ?

— E dificil de spus ceva sigur. 
Turneul va fi, fără îndoială, deo
sebit de greu pentru noi. In orice 
caz, sîntem hotărîți să ocupăm 
unul dintre locurile 2-4. Contez 
mult pe entuziasmul, tinerețea și 
puterea de luptă a echipei noas
tre. După câte cunosc, echipa 
noastră va fi cea mai tînără din
tre cele 7 formații participante.

— Ce ne puteți «pune despre 
pregătirile echipei ?

— In general, ele sînt pe ter
minate. In prima perioadă de an
trenament, accentul l-am pus pe 
pregătirea fizică individuală a 
jucătorilor. Adică pe înot. Și re
zultate am și obținut. Toți com
ponența lotului și-au îmbunătățit 
rezultatele individuale la 100 și 
400 metri. Alexandru Bădiță a 
coborît, de pildă, la 100 m. de la 
r6"2fl0 la l’2’’9fl0 iar Adrian 
Oanță de la 1’7” la 1’4”. La fel 
și la 400 m. unde rezultate mai

antrenament
bune au obținut Aurel Zahan, 
Alexandru Bădiță și Alexandru 
Popescu. De obicei, facem cîte trei 
antrenamente pe zi, unul de înot 
(o oră), antrenament de tehnică 
(joc) și diferite teme tactice. In 
ultimele zile, accentul l-am pus 
pe realizarea schemelor tactice. 
Din păcate, lipsa de pregătire — 
în această perioadă — a celor
lalte echipe bucureștene, ne-a îm
piedicat si verificăm mai bine 
nivelul pregătirii noastre. Intr-un 
recent meci de verificare, am dis
pus, de pildă, de o selecționată a 
Bucureștiului, cu 8—2. In cea mai 
mare măsură, toți jucătorii echi
pei — Samoilă, Biro, Zahan, Bă
diță, Popescu, Rujinschi, Oanță, 
Kronner, Cinteanu, Cociuban și 
Culiniak — sînt bine pregătiți și 
aștept de la ei un rezultat cît mai 
bun la Moscova.

Același lucru, adică un rezultat 
cît mai bun l-am dori și noi ti
nerilor jucători de polo dinamo- 
vițti.

AL. PINTEA

Campionatele europene de tenis de masă

Pregătiri la Budapesta

Pregătirile atleților noștri
PENTRU NOUL SEZON

Au trecut doi ani de la prima 
mea întîlnire cu Hires Lăszlo. Vi
neri dimineață am pornit în cău
tarea lui, sporind să-l găsesc pe 
stadion. Dar Hires terminase de 
multe ore antrenamentul său ma
tinal cu atleții și aceștia erau ple
cați fiecare la obligațiile lor pro
fesionale. Așa că m-am îndreptat 
spre hotelul „Ambasador“ unde 
locuiește Hires, presupunînd că a- 
cesta nu și-a schimbat obiceiul, ca 
la aceste ore să-și pregătească pro
gramul pentru antrenamentul de 
după amiază.

Intr-una din camerele de la eta
jul 8, lîngă un aparat de proiecție, 
l-am regăsit pe antrenorul maghiar 
care în februarie 1956 prelua pre
gătirea semi-fondiștilor și a fon- 
diștilor romîni.

Hires îmi datora un răspuns. A-ț 
tunci, în 1956, timpul scurt de 
cînd se afla în țară nu-î permitea 
să ne spună prea multe lucruri 
despre atleții romîni: „Atleții ro
mîni au voință, trebuie însă să 
persevereze mai mult în această 
direcție. Sper că în viitor să vă 
pot spune mai mult...“

Hires Lăszlo are ce-mi spune as
tăzi: Abia trecuseră șase Iubi de’ 
cînd îi antrena pe semi-fondișt.i și 
fondiști. Rezultatul : 30 de noi re
corduri naționale la juniori și se
niori. Pînă la sfîrșitul anului atle
tismul romînesc șe îmbogățea cu; 
încă 11 recorduri naționale 'la 
semi-fond și fond...

La Hires Lăszlo, fiecare an care 
a trecut are dosarul său : perfor

manțe, observații asupra oamenilor 
pe care-i pregătește, program de 
antrenament etc. etc. Fiecare elev 
al său are fișă anuală de observa
ții. „Un atlet nu se naște peste 
noapte campion sau recordman ; 
cu ed trebuie muncit zi și noapte 
— îmi spune Hires. Astăzi atletis
mul se află la un asemenea nivel, 
îneît numai pasiunea nu ajunge. 
Un pianist exersează 8 ore pe zi

De vorbă cu antrenorul
Lăszlo Hires

ca să se poată produce seara în 
toată plenitudinea forțelor sale ar
tistice. A venit vremea ca și atleții, 
dacă voi să fie artiști în sportul 
lor, să urmeze acest exemplu“.

Desigur că în această direcție, 
antrenorul are și el obligații spe
ciale. Hires Lăszlo este de acord 
cînd îmi exprim părerea că una din 
lacunele importante ale activității 
antrenorilor constă în lipsa lor de 
preocupare pentru acumularea cu
noștințelor necesare. Nu este' ‘de 
ajuns „să te pricepi“ în domeniul 
teoriei, tehnicii, tacticii si antre
namentului. Fiziologia, anatomia, 
psihologia șl pedagogia sînt științe 
ajutătoare pe-care dacă le ignorezi, 
rezultatele muncii vor fi sărace, 
Hires e de părere că în ultimii doi 
ani la semi-fond și la fond s-a fă
cut ceva la noi. Dar dacă facem

o comparație cu avîntul pe care 
l-a luat atletismul pe plan mon
dial, vedem că sîntem încă departe 
de afirmarea internațională. An
trenorul maghiar susține că nu 
există destulă seriozitate în pre
gătirea și urmăriea tinerelor ta
lente ; abia încep ele să strălu
cească pe firmamentul atletismului, 
că se și pierd într-un anonimat de
plin. Nu pot decît să fiu de acord 
cu Hires în această problemă. Și 
iată de ce : cînd Ion Balotescu a 
fost adus în tabără, s-a văzut în
dată că „are ștofă“' de mare atlet, 
și în scurt timp a corectat trei re
corduri. La 3.000 de metri, chiar 
la prima încercare, el și-a corectat 
recordul său personal. La 22 apri
lie 1956 Balotescu a corectat re
cordul lui Pleșan : 8 : 57.6, adu- 
cîndu-1 la 8 : 48. Balotescu s-a în
tors înapoi acasă, în provincie și 
nu s-a mai auzit nimic despre el. 
Acuma Hires îl așteaptă pe Vasile 
Florea. Antrenorul maghiar are o 
părere excelentă despre tînărul at
let și vrea să-l pregătească pentru 
marile concursuri internaționale. 
Dinamo București a pronrs că-1 

,va aduce pe Florea la București 
pentru ca Hires să înceapă cu Flo
rea pregătirile pentru Europenele 
de la Stockholm, Timpul trece, în 
toate țările Europei atleții se pre
gătesc cu seriozitate, iar Hires îi 
tot așteaptă pe Vasile Florea, pe 
Acațiu Romfeld și Andrei Barabaș. 
Ce are de, spus clubul Dinamo ?

Pe străzile Budapestei au apărut încă cu săptă- 
mîni în urmă primele afișe ale Campionatelor Eu
ropene de tenis de masă. Aceste afișe festive an 
fost afișate nu pentru că-ar fi nevoie de populari
zarea campionatelor. In Ungaria, tenisul de masă 
este atît de popular, îneît chiar și fără popularizare 
circa 10—15.000 de oameni ar parlicipa bucuroși 
la campionate dacă ar exista o hală sportivă sufi
cient de mare.

Zilele acestea am vorbit cu cîțiva membri ai co
misiei de organizare a campionatelor, l-am între- 
bat în glumă dacă biletele au fost deja vîndute. 
Bineințeles, au început să rida, căci problema nu 
este cum să fie umplută sala ci cum să fie satisfă
cută cererea celor peste cinsprczece inii de ama
tori de bilete. Aceasta pentru că la locul de des
fășurare a campionatelor nu sint locuri decit pentru 
1500 de spectatori. La această mare criză de bilete, 
nu va ajuta suficient nici măcar faptul că televiziu

nea maghiară va transmite cea mai importantă par
te a întrecerilor campionatelor, și că probabil, a- 
ceasta transmisie va fi preluată și de televiziunea 
cehoslovacă, germană, austriacă și belgiană.

Ieri am fost in hala națională a sporturilor care 
se află nu departe de „Stadionul Popular“ vestit în 
toată Europa. Și aici, pregătirile continuă în cea 
mai mare ordine. Participanții la Campionatele 
Europene vor putea juca la mese complect noi. Or
ganizatorii au adus 12 mese tip „Barna“ din An
glia. In felul acesta, participanții se vor putea an
trena pe aceleași mese pe care se vor desfășura și 
concursurile. Sînt în curs de construcție și centra
lele telefonice speciale. Reprezentanții presei vor 
putea transmite știrile în toate țările Europei prin 
6 linii internaționale directe. Comisia de organi
zare va instala biroul presei chiar în clădirea în 
care se vor desfășura campionatele.

Acolo, în hala sportivă, l-am întîlnit pe Tibot 
Bihari, secretarul general al Federației Maghiare de 
tenis de masă, care tocmai controla pregătirile.

— Ne străduim să pregătim totul în așa fel îneît 
oaspeții noștri să fie pe deplin mulțumiți. Ește o 
mare bucurie pentru noi că în toate părțile Euro
pei se acordă un mare interes acestor campionate. 
Ne bucură, de asemenea, faptul că 124 concureiiți 
și peste 80 concurente vor lua parte la această 
mare competiție.

— Ce așteptați de la campionatele europene î 
l-am întrebat pe secretarul general.

— E greu să dai pronosticuri, însă un lucru e si
gur și anume, că în întrecerea masculină, pe echi
pe, ambele grupe sînt foarte puternice. Intr-o gru
pă cehoslovacii, iugoslavii, suedezii și germanii oc
cidentali au șanse aproape egale. In cealaltă grupă 
situația este asemănătoare eu rominii, sovieticii, en
glezii și cu echipa noastră. Eu sînt totuși optimist. 
In grupa noastră aștept o finală romino-tnaghiară, 
iar în cealaltă grupă, după părerea mea, finalele 
vor avea loo între cehoslovaci și iugoslavi. La femei, 
Romînia poate fi aproape sigură de echipa sa, pe 
cînd jucătoarele maghiare vor duce, probabil, o 
luptă serioasă cu echipa engleză. Despre întrecerile 
individuale cu atît mai puțin pot da pronosticuri. 
Campionatul maghiar care a avut loc nu de mult a 
și arătat că nimeni nu poate merge la sigur. 
Berczik, care a ciștigat de pildă anul trecut toate 
campionatele internaționale la care a participat, a 
trebuit să se mulțumească acum cu locul II.

Acum, cîteva cuvinte despre coneurenții maghiari. 
Echipa maghiară este în prezent într-o tabără de 
antrenament. Jucătorii sint într-o formă destul de 
bună. Nici unul din ei nu este bolnav. Berczik este 
optimist și crede că la Campionatele Europene va 
corecta înfrîngerea suferită la campionatele ma
ghiare. După părerea specialiștilor, acest lucru îi 
poate reuși.

în încheiere, cîteva amănunte interesante.
S-a stabilit deja ca întrecerile pentru Campiona

tele Europene să fie dotate cu cîteva premii spe
ciale. Echipa masculină ciștigătoare va primi pre
miul Budapestei, care va consta din o cupă de 
argint. Echipa feminină învingătoare va primi pre
miul orașului București. Cîștigătorul probei indivi
duale la bărbați, premiul Suediei, ți cuplul cam
pion la proba de dublu bărbați, premiul Cehoslo
vaciei. Pe lîngă acestea, coneurenții care vor ocu
pa locurile întîi la toate probele, vor primi cupe 
de argint, precum și alte premii. Populația iubi
toare de sport a Budapestei, așteaptă cu dragoste 
și mult interes pe cei mai buni jucători de tenis 
de masă din Europa.

Budapesta, februarie 1958.
BECS 1STVAN

II întreb pe Hires ce crede des
pre „europene“, despre șansele 
noastre. Antrenorul maghiar se gîn- 
dește, apoi îmi spune că încă nu 
poate să dea un răspuns: e atît 
de dificil să vorbești despre șanse 
acum cînd atleții din toate țările 
europene se află într-o extraordi
nară perioadă do pregătire. In ori
ce caz, s-ar bucura foarte mult 
dacă cîțiva atleți romîni ar intra 
pe primele șase locuri ale probe
lor de fond și semi-fond. Hires îmi 
mărturisește că ar vrea să-și încu
nuneze activitatea sa în Ro
mînia, înainte de a-și lua rămas 
bun de la atleții săi, cu o deose
bită realizare: să aibă la Stockholm 
în finală doi romîni. „Acest lucru 
îl pot face Zoltan Vamoș și Gre- 
cescu ; sper mult în acești doi oa
meni. Noi o să avem un avantaj în 
plus față de alte țări europene, 
înainte do examenul din august 
din capitala Suediei o să mergem 
la un concurs în Norvegia, Clima 
acestei țări e mult apropiată țării 
gazde a „Europenelor".

L-âm rugat apoi pe Hires să-mi 
spună Ce crede despre viitoarea 
comportare a atleților maghiari la 
campionatele europene de atletism.

Ungurii pregătesc un lot de 
peste 100 de atleți dintre care 50 
vor pleca la Stockholm. Hires crede 
că în primele șase locuri se va 
afla cel puțin un maghiar. La 
1.500 m, la 3.000 m. obstacole și 
la 5.000 m. între primii trei cla
sați se va afla cîte un atlet ma
ghiar.

In timp ce discuția noastră con
tinuă, Hires Lăszlo lasă în jos ja
luzelele de la fereastră și-mi arată 
cu ajutorul aparatului său de pro
iecție, filmul pregătirilor fondiști- 
lor și semifondiștilor romîni pen
tru Stockholm. Zăpadă mare, frig 
— pe șoseaua Kiselef în apropierea 
Casei Șcînteii, un „grup de atleți 
bine înfofoliți își desfășoară pre- 
gătirilo sub supravegherea exigentă 
a lui Hires...

La 1 octombrie Hires își va lua 
rămas bun de la elevii săi. După 
cum se vede, însă, înainte de des- 
nărțire le pregătește un dar pre
țios. Fie ca dorința lui: „aș vrea 
atît de mult ca pe podium, la 
Stockholm să fio cîțiva romîni; 
am o încredere mare, mai ales în 
Vamoș și în Grecescu...“ să prindă 
viață 1

' / M. ZAMFIR

In cinstea zilei
de 16 februarie

Duminică, în Capitală și în mal 
multe orașe din tară au luat sfîr- 
șit concursurile organizate de co
lectivele sportive feroviare în cin- 
stea zilei de 16 februarie.

In Capitală, una .din cele mal 
Importante competiții a fost cea de 
ciclo-cros, oare a inaugurat în a- 
celașl timp, sezonul la această 
disciplină sportivă. Desfășurată pe 
un traseu d'n împrejurimile atelie
relor Grivița Roșie, competiția de 
ciclo cros a cunoscut un frumos 
succes fiind urmărită cu interes de 
sute de amatori de sport. Victoria 
finală a revenit lui M. Kammer 
(Flamura Roșie Orașul Stalin) care 
a parcurs 7 km. în 17’15“.

Sala Giulești a găzduit finalele 
competiției de volei. La fete, primul 
loc a revenit echipei Dinamo care 
a întrecut cu 3—2 pe C.F.R. Bucu
rești, iar la băieți cupa a fost cîș- 
tigată de Locomotiva C.T.F.T în. 
vingătoarea cu 3—1 în meciul cu 
Dinamo București.

In sala Floreasca II a fost cu
noscută echipa cîștigătoare a com
petiției atletice. Atletii de la Di- 
narrto București au dovedit o pre
gătire superioară, cîștigînd primul 
loc înaintea Energiei și C. F. R. 
București.
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