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Tinerelul muncitoresc
ȘI MIȘCAREA

Ert k începutul anului. Dis
cutam cu maistrul Branics des
pre- brigăzile de tineret și despre 
întrecerea în cinstea Festivalului 
te la Moscova.

— Uite un lucru interesant — 
mi-a spus tov. Branics: cîțiva 
utemiști mi-au propus să orga
nizăm o întrecere între tinerii 
inovatori. Avem și acum inova
tori în rtndul tinerilor, dar nu
mărul lor e relativ mic. Vom a- 
vea în curtnd o consfătuire pe 
fabrică. Veniți să vedeți cum 
stau lucrurile...
. Mi-a plăcut această inițiativă.

— S-o discutăm In cadrul co
mitetului U.T.M. — am propus— 
să cunoaștem șl părerile tovară
șilor. J.

Și comitetul a-a întrunit spe
cial în* acest scop. Cîțiva mem
bri ai comitetului erau și ei ino
vatori. Ideea le-a plăcut și lor. 
Au hotărlt să împărtășească pro
punerea la consfătuirea pe fabri
că a inovatorilor și să se con
sulte cu cei de la cabinetul teh
nic.

Pe la începutul lui februarie, 
în adunări U.T.M. deschise, s-a 
discutat pe larg posibilitatea or- 

nizării acestei întreceri. In ca- 
,.ul adunărilor s-a pus o pro
blemă nouă: tinerii să se întreacă 
între ei, iar organizația să se în
treacă cu alte organizații.

Atunci la propunerea comitetu
lui, utemiștii de la fabrica „En
cel Mauriciu" au hotărît să lan
seze o chemare către toate orga
nizațiile U.T.M. din întreprinde
rile Regiunii Autonome Maghia
re, invitîndu-le la întrecerea in 
cinstea Festivalului. Chemarea la 
întrecere s-a publicat în ziarul 
„V6ros Zâszlo".

Comitetul regional U.T.M. a 
susținut de la început această ini
țiativă. Prin aportul său și prin 
intermediul comitetelor raionale 
și orășenești, a popularizat pe 
larg întrecerea tinerilor inovatori. 
Au avut loc adunări generale 
U.T.M. în principalele întreprin-

deri. Utemiștii de la I.R.UJM.-Re- 
ghin, fabrica textilă „Gh. Doja" 
din Sf. Gheorghe, termocentrala de 
la Singeorgiu de Pădure, uzinele 
„Gabor Aron" și din alte 20 de 
întreprinderi au răspuns la che
mare.

Nu pretutindeni ne-am atins 
scopul dorit. Totuși, întrecerea a 
cuprins masele tineretului și nu
mărul inovatorilor a început să 
crească.

Pornirea întrecerii a oferit un 
bun prilej de colaborare între 
U.T.M. și A.S.I.T. Inginerii, teh
nicienii, au început să țină ex
puneri în fața tineretului, să dea 
consultații în chestiuni tehnice. 
Cabinetele tehnice primeau din 
ce în ce măi multi vizitatori.
întrecerea a stimulat interesul ti

nerilor pentru .tehnică. Ei au 
prins curaj. In prima etapă a în
trecerii : (pînă la 15 iunie) eu 
apărut peste 110 noi inovatori în 
rîndul tineretului. Tineri astăzi 
cunoscuți, ca Fiilop Andrei, Boba 
Dumitru, Nyilas Suzana de la 
„Encel Mauriciu", Szolosi Sa-
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O importantă inițiativă patriotică a tinerilor 
din Regiunea Autonomă Maghiară
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muilă de la I.R.U.M., Szabd Bar
na de la întreprinderea textilă 
„Gh. Doja“ au înaintat primele 
lor propuneri. Numărul tinerilor 
inovatori a trecut de 300.

Pînă la 1 iulie, 
inovațiile aplicate în producție, 
tinerii au realizat economii 
valoare de 450.000 lei.

In cadrul întrecerii s-au ridi
cat oameni noi, s-au făcut ino
vații valoroase, mișcarea inova
torilor a cuprins mase mai largi. 

La termocentrala de la Sîn- 
georgiu de Pădure, prin recupe
rarea purjei cazaneior, se reali
zează la combustibil o economie 
anuală de 178.000 leî. Această

numai prin

în

Albina șl Dinu s-au împrietenit repede.
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Miracole americane

Un „activist sindical", 
m i I

■ II
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Dacă vrei să ai tenzația, aș zice, 
fizică a marilor probleme car» fră- 
minti popoarele, dacă vrei să 
simți trepidația marilor evenimen
te, trebuie să te duci la Moscova. 
Acolo, orice întrebare, orice bucu
rie a lumii apare mărită, îngroșa
tă, proiectată pe un fundal imens.

In zilele Festivalului, Moscova a- 
răta ca o „Krasivaia devușka". Ro
chia îi era vopsită cu toate culo
rile țărilor pămîntului. Cu coadele 
bălaie aruncate pe umeri, cu ochii 
scăpărînd de veselie ea te acosta, 
te îmbrîncea să joci cadacul ori 
polca, te învîrtea în valsuri ori te 
săruta la periniță. Moscova, Mos
cova I Aici o vedeai tropăind tn- 
tr-un îndrăcit cazacioc, aci frîngîn- 
du-și mijlocul în mișcări unduior^e 
de balet ceaicovskian, ori înscriind 
în văzduh crîmpeie de zbor. în
treaga Moscovă rîdea și dănțuia. 
Soarele și el se juca dînd de-a-dura 
norii și aruneînd deasupra orașu
lui găleți cu argint topit. Pînă și 
solemna și tăcuta catedrală Vasul 
Blajennîi părea că ar clipi posnașă

Mersul lucrărilor 
agricole 
de toamnă

Un manechin în- 
fățișînd pe Dave 
Beck a fost ars de 
către o seejie a sin
dicatului șoferilor 
de autocamioane 
din S.U.A. Chiar în 
acele minute, Dave 
Beck, un tip buhăit, 
părăsea apartamen
tul său ultraluxos 
din Washington și 
se îndrepta spre se
diul central al sin
dicatului șoferilor 
de autocamioane. 
Iată-1 instalat în 
biroul său la eta- 

r jul III al unei clădiri 
r modeme. A fost in

format degrabă a- 
supra incidentului. 
A zîmbit acru și a 
dat un ordin scurt:

— Secția să fie 
desființată... indi
vizii „aranjați"...

Peste cîteva se
cundo/ trei mașini

\f
!
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goneau în cea mai 
mare viteză să în
deplinească ordinele 
președintelui aces
tui sindicat.

★
Poate că nn odată 

Departamentul de

stat al S.U.A. l-a 
prezentat pe Dave 
Beck, în fața lumii, 
ca po un sindicalist 
virtuos, care con
duce cu mîna sigură 
destinele membrilor 
sindicatului șoferi
lor de autocamioane 
din S.U.A. Liber
tate, posibilități de 
acțiune, etc., etc. 
Intre viața lui Da
ve Beck, sindicalist 
și cea a oricărui mi-

liardar din S. U. A\ 
nu e nici o dife
rență. Beck locuieș
te pe malul lacului 
Washington, unde 
are o proprietate 
vastă. Nepoata sa, 
maseurul său, păzi
torii săi, mama și 
sora sa, precum și 
un intim al familiei 
au fiecare cîte o 
vila separată. Ni
mic nu lipsește con
fortului acestor lo
catari : piscină par
ticulară, încălzită, 
sală de cinematograf 
particulară cu cine
mascop, sală de 
dans cu orgă elec
trică și pian. Beck, 
întocmai ca un mi
liardar veritabil, a 
pus să i se amena-

CAROL ROMAN
( Continuare 
în pag. 3-a)
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Tlnirul inovator Dercsenyf Lajos, de la fabrica „Encel Mau
riciu" din Tg. Mureș, lingi aparatul de sudat cap la cap, că
ruia i-a aplicat un dispozitiv pentru încălzirea suporților de 

pastile de metal dur (vidia).
seamnă o economie anuală de 
circa 8.000 lei. Tot la „Encel 
Mauriciu" tînărul maistru Nico- 
laie Ciobanu a executat un „uni
versal pentru strunjit piese ex
centrice", prin care se reduce 
mult timpul de executare a unor 
piese. Aici sînt zeci de asemenea 
inovații, Unele sînt de mică va
loare, dar utilitatea lor este re
cunoscută.

Inovații interesante — și în 
număr mare —■ au. făcut tinerii 
de la I.R.IJ.M. Reghin, fabrica 
textilă „Gheorghe Doja", coope
rativa „Ciocanul". Bilanțul _ s-a 
putut vedea la prima consfătui
re regională a tinerilor inovatori 
din iulie 1957.

Ce a urmărit și ce urmărește 
comitetul regional U.T.M. prin 
extinderea acestei întreceri ?

Mai întîi, atragerea tinerilor 
„.__ la soluționarea problemelor eco-

soluționare nomice: creșterea productivității 
• ' ----- muncii, reducerea prețului de

cost, îmbunătățirea calității pro
duselor.

In al doilea rînd, ridicarea ni
velului tehnico-profesional al ti
nerilor muncitori.

In al treilea rînd, dezvoltarea 
interesului și a inițiativei tineri-

MIHAI GHEORGHE 
membru în biroul comitetu
lui U.T.M. al Regiunii Auto

nome Maghiare

problemă preocupa de mult con-, 
ducerea termocentralei. Soluția 
a fost dată prin inovația tînă- 
rului inginer Haidu Iuliu.

Sau inovația tovarășilor Rad- 
vânyi și Szabd de la Trustul re
gional de construcții! Utilizarea 
rumegușului de lemn ca material 
de construcție,- prin procedeul 
elaborat de ei, va aduce economii 
deosebite.

Fabrica de piese de schimb 
pentru industria textilă „Encel 
Mauriciu" este o întreprindere 
relativ nouă. Procesul tehnologic 
se perfecționează continuu. Apar, 
aș spune zilnic, probleme „mă
runte'*, dar a căror 
ar ieftini costul și ar îmbunătăți 
calitatea pieselor. Majoritatea 
inovațiilor rezolvă tocmai astfel 
de probleme „mărunte".

De pildă, suportul transporto
rului la mașina de cusut „Cugir" 
(o piesă minusculă) se executa 
înainte din trei elemente, care 
apoi erau sudate. Utemistui Kop- 
păndi Ioan a propus o altă me
todă: ștanțarea la cald a piesei, 
dintr-o singură bucată. Timpul 
de executare s-a redus astfel de 
la 15 la 6 minute, ceea ce în-

In primele 10 zile ale lunii oc
tombrie, lucrările agricole de 
toamnă s-au desfășurat intens în 
toate regiunile. Culesul porumbu
lui s-a făcut pînă acum In propor
ție de 75 la sută, fiind pe termi
nate în regiunile Craiova, Iași, 
Suceava șl Pitești. Cartofii au fost 
recoltat! în proporjie de 78 la 
sută. Cele mai mari realizări la 
recoltarea cartofilor s-au obținut 
în regiunile mari producătoare, ca 
Regiunea Autonomă Maghiară, 
regiunile Stalin, Timișoara și 
Baia Mare. Sfecla de zahăr sa 
strtns de pe 67 La sută din supra
fața cultivată. Recoltatul sfeclei 
de zahăr, este mai avansat in re. 
giunile București, Iași, Suceava 
și Timișoara.

Ritmul însămînțărilor de toam
nă a crescut in aceste zile, în spe
cial în regiunile Suceava, Bacău 
și Regiunea Autonomă Maghiară, 
unde s-a însămintat aproape Ju
mătate din suprafața prevăzută. 
De asemenea, suprafețe mai mari 
au fost insămînțate in ultimele 
zile și in regiunile Constanța, 
Galati și Stalin.

Raionul Gheorghleni din Re
giunea Autonomă Maghiară a ter
minat primul pe țară insămînță- 
■rile de toamnă, iar raioanele Ciuc, 
tot din această regiune, și Șiret 
din regiunea Suceava slnt pe 
sfîrșite cu însămînțărlle.

In atenția
participanților la

CONCURSUL
DE JOCURI

Răspunsurile la etapa

(Continuer. în pag. 2-a)

Răspunsurile la etapa a 
IlI-a se primesc plnă la 
data de 25 octombrie (in
clusiv). Reamintim că răs
punsurile trebuie trimise 
toate într-un singur plic cu 
specificația: „Pentru con
cursul de jocuri".

SÎMEĂTĂ ți,. „„..4 «prospe 20.000

pe tub cupolele ti ciudate, albăs- Și acolo, la cîteva zeci de metri 
tril. Moscova, dnța, țipa, sărea, se de suprafața pămîntului în zumză- 
zbenguia ca o fetiță de 15 ani. S-ar. itul monoton al scărilor rulante și 
fi putut spune că acolo se strîn- • • » » •’
sese toată veselia și tinerețea lumii.

Dar înainte de a mă întoarce în 
țară am cunoscut o altă Moscovă. 
Ah, ce s-a făcut fetița zglobie și 
răsfățată ? O atmosferă gravă mi 
se pare că plutește asupra întregu
lui oraș. Pe străzi se simte febrili
tatea nervoasă a marilor evenimen
te. De la cartierul Lujnichi, unde 
se termină construcția unui monu
mental orășel de locuit pînă la so
lemnul și răscolitorul schimb . de 
gardă de la Mausoleul Lenin-Sta- 
lin circulă un fluid de sentimen
te, definibil, lapidar, printr-un sin
gur cuvînt „Revoluție*1. Și-abia a- 
cum observi în părul bălai al Mos
covei smocuri de păr alb. Abia a- 
cum zărești pe fața ei tinerească 
crețuri și riduri ca pe fața ființe
lor care au înfruntat pieptiș fur
tuni crîncene care pe oricare altele 
în afară de ele, le-ar fi spulberat. 
Oh, Moscovă cum de se poate ar
moniza atît de firesc tinerețea ta 
exaltată din urmă cu cîteva săp- 
tămîni și gravitatea împietrită de 
acum, gravitatea unei mame care 
a suferit, a plîns dar a rămas pu
ternică șl mîndră!

Acest nou chip al Moscovei te 
intimidează, te forțează să te in
teriorizezi să te oprești cutremurat 
în fața unor aspecte pe lîngă care 
altădată ai fi trecut indiferent sau 
arborînd mina de o solemnitate 
convențională a turistului.

Coborînd într-o obișnuită stație 
de metro—„Ploșciad Revoluții" — 
încerci sentimentul celui ce se află 
în sala unui muzeu. Te plimbi prin 
fața sculpturilor turnate din bronz 
dur și care au culoarea aurului ru
ginit sau a tuciului înroșit. Osta
șul roșu pare că în acea clipă chiar 
dă drumul clinelui-lup asmuțit, iar 
partizanca ține mîinile crispate pe 
trăgaciul automatului. Ești surprins 
întîlnind alături o colhoznică strîn- 
gînd în brațe un snop de grîu și 
un muncitor, gol pînă la brîu — 
probabil într-o zi de odihnă — ri
dicând un copil a cărui privire 
este hazliu de serioasă.

șuieratul stins al trenurilor din me
tro ți se relevă gîndul răscolitor 
că moscoviții nu vor sărbători nu
mai 40 de ani de Octombrie Roșu 
ci și 40 de ani de revoluție neîn
treruptă. Picioarele tale calcă deci 
pămîntul a 4 decenii de lupte. 40 
de ani de cînd pe cosițele blonde 
ale Moscovei strălucește, așezată 
pentru totdeauna, tradiționala bo
netă roșie a revoluționarilor.

Rătăcind prin Piața Roșie, îți as
culți cu oarecare neîncredere zgo
motul pașilor pe asfaltul zguduit 
în atitea dăți de tropotul înăbușit 
al parăzilor. Te uiți la zidurile 
verzi ale Kremlinului care contras
tează armonios cu roșul mat al 
Mausoleului și încerci să-ți imagi
nezi acea noapte cînd muncitorii 
asaltaseră cetatea aflată sub stăpâ
nirea albilor. Pe rama legendarului 
țar-clopot trebuie să se fi strivit 
plumbul gloanțelor. Iar de lîngă u- 
riașul și străvechiul tun din Krem
lin care n-a tras niciodată vreo 
ghiulea, trebuie să fi scuipat foc 
tunuri moderne. îmi închipui mu
tra ce vor fi făcut moaștele din 
catedrala Sfinții Arhangheli ale 
țarilor, țarinelor ori țarevicilor, că
rora în copilărie li se dăruia un 
fier, simbol al lipsei de milă pe 
care trebuiau s-o aibă față de servi, 
cînd va fi intrat în sacrosantul să
laș un zdrențăros înarmat. Mă în
treb dacă ornicul din turnul Sj 
va fi bătut 
egal cînd

O serbare
a tineretului închina*! 
prieteniei 

ronuho-isovieticd
O frumoasă serbare a tincrehi* 

lui din Capitală, închinată Lunii 
prieteniei romîno-sovietice, s-1 
desfășurat duminică după amiază 
la Casa prieteniei romîno-sovietice 
A.R.L.U.S. Serbarea a început 
printr-o întâlnire între studenții 
romîni și o delegație a studenți
lor sovietici din Capitală. După 
programai artistic prezentat da 
Ansamblul C. F. R. Ciulești, stu
denții romîni, sovietici, precum fi 
numeroșii invitați, studenți din R.Pa 
Chineză, din țările Orientului A- 
propiat, din Africa Neagră, Ame
rica, etc., care studiază în Capi
tală, au interpretat cîntece popu
lare și au executat dansuri dia 
țările respective, au jucat „Peri- 
nița“ și alte jocuri românești, au 
dansat, și-au reunit glasurile în 
acordurile „Imnului Tineretului 
Democrat41.

Cei peste 200 de studenți di» 
diferite țări ale lumii au petrecu! 
pînă noaptea tîrzlu într-o ataca* 
feră de înfrățire.

rpaski 
_ ..........   ora tot atît de calm și

egal cînd deasupra sa va fi fîl- 
fiit, victorios pentru întîia oară în 
istoria lumii, steagul de flăcări.

In acea seară cînd rătăceam prin 
Piața Roșie, Moscova era învăluită 
cu o lumină stranie, ireală, de cu
loarea florilor de liliac. De la sta
dionul „Lenin" reflectoarele, me
ciului nocturn, văruiau cerul cu 
meridiane incandescente. Și eu par
că auzeam țipătul sugrumat al si
renei și parcă vedeam plutind în

AL. OPREA
VITTORIO RONCONI (Italia) 

Deschideți, prieteni I

(De la Salonul internațional cU 
artă fotografică al RJ*Jt. Citiți ia 
pag. II-a, articolul „Triumful /o» 
tografiei artistice").

Educarea patriotici
A ELEVILOR
prin manualele școlare

Educarea elevilor în spirit pa
triotic este una din datoriile de 
seamă ale tuturor cadrelor didac
tice. învățătorii și profesorii tre
buie să sădească în inimile elevi
lor dragostea de patrie și de po
por. să-i facă să iubească fiecare 
colțișor al țării noastre, să se în
flăcăreze la descifrarea fiecărei 
pagini mărețe din trecutul glorios 
de luptă al poporului, să-i facă ca
pabili de orice sacrificiu pentru 
patrie.

In această muncă grea, cadrele 
didactice pot găsi un sprijin pre
țios în manualele școlare. Unele 
manuale, ca cele de limba romî- 
nă și de istorie, de geografie șl 
constituție, pot contribui mai mult 
la cultivarea sentimentului patrio
tic, altele, ca cele de matematică,

de TINERI
VOLUNTARI

au sprijinit gospodăriile
la recoltatul culturilor de

Recoltarea culturilor de toamnă In acțiunea da mobilizare a 
se desfășoară cu intensitate în voluntarilor din regiunea Bacău 
întreaga țară.

' In această perioadă 
tantă a campaniei de

impor- 
toamnă,

. Cititorii 
mai fost 

elanul

la strînsul recoltei, au obținut 
rezultate foarte bune comitetul 
raional U.T.M. Tîrgu Neamț, 
care în ultimele 3 zile a mobili
zat peste 1.200 tineri.

de stat
toamnă

de tineri voluntari, 
ziarului nostru au 
informați despre elanul cu 
care tineretul patriei noastre 
a îmbrățișat această acțiune. De 
data aceasta, venim cu vești și 
cu date noi în legătură cu reali
zările obținute de voluntari în 
zilele de sîmbătă 12 și duminică 
13 octombrie.

Corespondenții noștri, din re
giuni ne-au relatat aspecte și ini
țiative noi născute în toiul mun-' 
cii voluntare.

Un bilanț rodnic 
în regiunile Timișoara, 

Ploești, Constanța, Pitești, 
Galați și Stalin

Ziua de duminică a fost pentru 
mal bine de 3.000 de tineri din 
regiunea Timișoara, zi de lucru. 
La chemarea organizației U.T.A1. 
ei1 au mers să ajute gospodăriile 
de stat la strînsul recoltei. Din

Echipele de voluntari 
din regiunea Bacău — 

în plică întrecere
Duminica trecută, din orașul 

Bacău au plecat spre gospodăriile 
de stat 900 tineri. Din Roman au 
plecat 600 de tineri. Numărul vo
luntarilor din orașul Piatra 

la

plecat 600 de tineri. Nun 
luntarilor din orașul 
Neamț și din Buhuși se ridică 
220.

Tinerii veniți la gospodăria 
stat Răcăciuni s-au împărat 
echipe șl au pornit la întrecere.

Asemenea întreceri între volun
tari au avut loc și în alte gos
podării de stat din regiune.
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8 TINERI ȘI TINERE! Pe-| 
grioada optimă pentru execu-^ 
«tarea lucrărilor din campa-g 
|nia de toamnă s-a scurtat. 8 
g Recoltatul culturilor și elibc-g 
|rarea terenului la vreme au 8 
8 o mare importanță în res-g 
gpectarea timpului optim a-| 
| grotehnlc pentru efectuarea« 
«arăturilor și însămînțărilor.« 
g Participați în număr cît mai | 
jmare la strînsul recoltelor | 
«de toamnă! Nici un tînăr să8 
gnu rămînă în afara rîndu-| 
| rilor voluntarilor 1 |
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orașul Timisoara, de pildă, au 
plecat în cele 8 G.A.S. din îm
prejurimi 1.066 tineri muncitori 
și studenți.

Din Arad 700 de tineri au mers 
la G.A.S. Aradu Nou, și Vladi- 
mirescu. 280 tineri din Lugoj au 
mers la G.A.S. din raionul Lugoj. 
In raionul Sînnicolaul Mare 140 
de tineri au ajutat gospodăria de 
stat Tomnatic. 209 tineri din Jlm- 
bolia au mers la G.A.S. Clarii VII. 
Pe scurt: cei peste 3.000 tineri 
voluntari care au -mers duminică 
13 octombrie la muncă la sate 
au recoltat porumbul de pe aproa
pe 150 ha., au transportat 126 
tone de știuleți care erau culeși 
și au curățat de foi 142 tone de 
știulefi recoltați cu combina. Tot 
ei au tăiat cocenii de pe o su
prafață de 20 ha.

De la o zi la alta numărul ti
nerilor voluntari la strîngerea re
coltei de porumb crește tot mai 
mult. Duminică, pe terenurile gos
podăriilor de stat din regiunea 
PLOEȘTI peste 1800 de tineri și 
tinere din uzine, fabrici și școli 
au participat la culesul și trans
portatul porumbului de pe 60,80 
ha., iar de pe 17 ha. au fost tăiați 
cocenii. Acțiunea de muncă volun
tară continuă. Intre raioane exis
tă o adevărată întrecere.

Duminică de dimineață, vreme 
de aproape o oră și jumătate, în
tre ora 6 și 7,30, bulevardul Re
publicii din CONSTANȚA pe por
țiunea cuprinsă între Teatrul Mu»

zlcal și Comitetul orășenesc de 
fiartid a fost inaccesibilă vehicu-' 
elor și pietonilor. Peste 600 ti

neri constăn(eni se adunaseră în 
acest punct de plecare spre gos-, 
podăriile de stat pe care s-au .an
gajat să le sprijine la strînsul 
colitelor.

In bilanț stat trecute zeci
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de fizică și de chimie, mai puțin. 
Aceasta nu înseamnă însă că au
torii manualelor din ultima cate
gorie trebuie să ignoreze com
plet dezvoltarea acestui sentiment. 
Din cercetarea cît de sumară a 
manualelor editate pentru anul 
școlar 1957—1958 se poate con
stata că autorii manualelor de lim
ba romînă au avut permanent în 
vedere acest tel. Nu știu care su
flet tînăr nu vibrează atunci cînd 
citește fragmente mișcătoare ca 
cele din Cîntarea Romîniei de 
Alecu Russo, poeziile patriotice 
ale lui Gh. Coșbuc, M. Eminescu. 
V. Alecsandri; descrierile admi
rabile ale unor regiuni ale tării 
noastre ca cele făcute de Al. Vla- 
huță, M. Sadoveanu, Geo Bogza 
etc.,- nu pot rămîne fără răsunet 
în sufletele elevilor.

> Și manualele de Istorie, prin 
(povestirea însufletiță a faptelor 
măre(e de vitejie ale poporului în 
lupta lui pentru independență și 
libertate, insuflă tineretului dra
gostea pentru patrie și popor, edu- 
cîndu-1 în spiritul sacrificiului și 
'al elanului creator. Din păcate, 
(însă, pe măsură ce elevul Înain
tează în vîrstă, accentul se pune 
mai mult pe latura informativă. 
Stilul rece, științific, relatarea 
sobră a faptelor iau treptat, trep
tat, locul povestirii avîntate, miș
cătoare.

Autorii de manuale ar trebui 
țsă reflecteze mai adtnc asupra 
iposibilităților de îmbinare a știin
ței cu narațiunea artistică, a in
struirii cu educarea. In afară de
• găsirea unei forme cit mai atră
gătoare, ar trebui să se intro- 
■ducă și în manualele de istorie
• pentru clasele V—VII lecturi scur- 
țte care ar întregi cunoștințele 
'predate în lecțiile propriu-zise și 
(ar contribui la educarea patriotică 
ța elevilor. Pentru a-și atinge sco- 
țpul, aceste lecturi ar trebui să fie 
(desprinse din operele scriitorilor

mari, care au povestit faptele de 
vitejie ale poporului, 
confecționate .ad-hoc de 
manualelor 
multe ori 
literară, 
nimic de 
aceea sau 
sau dacă 
nici o impresie asupra lor.

Introducerea unor lecturi de acest 
fel este cu atît mai necesară la 
clasele V-VII, cu cît în aceste cla
se istoria patriei se studiază frag-i 
mentată, pe clase, nu grupată feu 
tr-un singur an, așa cum se stua 
diază de pildă geografia R.P.R. 
Prin introducerea -unor lecturi la 
capitolul de istorie a patriei s-ar 
accentua latura educativă, insis. 
tîndu-se in mod special asupra 
luptei înaintașilor noștri.

Am asistat nu de mult la o 
lecție de istorie în care se trata 
despre răscoala maselor populare 
din Transilvania sub conducerea 
lui Horia, Cloșca, și Crișan. Lec. 
(ia s-a încheiat cu un fragment 
din Crăișorul de L. Rebreann, în 
care erau povestite chinurile su
ferite de conducătorii răscoalei. 
Am urmărit ce impresie puternică 
produsese lectura asupra elevilor. 
Ea reușise să accentueze ceea ce 
expusese profesorul cu multă cla
ritate și convingere.

Chiar un manual ca cel de Is
toria R.P.R. pentru învătămîntul 
mediu, ar fi poate mai pedagogic 
și mai educativ dacă s-ar renunța 
la multe date statistice, care a- 
bnndă pe zeci de pagini'și s-ar 
introduce unele lecturi sugestive^

O contribuție importantă la e- 
ducarea patriotică o au manua
lele. de geografie. Din ele elevii

Profesor
I. POPESCU

Lecturile 
autorii 

sînt de cele mai 
lipsite de orice valoare 
nedeosebindu-se prin 
lecțiile obișnuite. De 
nu sînt citite de elevi, 
sînt citite, nu produc

(Continuare în pag. 2-a)

Un aspect din timpul muncii voluntarilor la G.A.S. Movila Vulpii din regiunea Ploești
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K. P. R. la Tlrgul Intarnațional de la Salonic

O remarcabilă afirmare
a industriei și comerțului

romînesc pe piața balcanică
W P» pw Rs: && fita TA 9tA TA 3» ta «s: «s sts s» ta sa:

ȘINI AGRICOLE, TRACTOA
RE, STRUNGURI, CONCA- 
SOARE, UTILAJ FRIGOTEH- 
NIC, MOTOARE ELECTRICE 
ETC. au constituit o mare 
atracție pentru public și a 
trezit mult interes printre re
prezentanții cercurilor comer
ciale grecești și din alte țări. 
De o excelentă apreciere s-au 
bucurat tractoarele U.T.O.S.-IJ. 
Prin intermediul firmei „Ka- 
zantsis" din Larissa, TRAC
TOARELE ROMÎNEȘTI ca șl 
alte produse ale industriei 
noastre grele sînt foarte soli
citate în Grecia. Au fost fă
cute în acest sens numeroase 
comenzi din partea diferitelor 
firme grecești. Ca și la alte 
tîrguri un succes deosebit l-au 
înregistrat AMBARCAȚ! U NI- 
LE DE PRODUCȚIE ROMI-

ATENA 14 (de la trimisul 
specia! al Agerpres). — Par
ticiparea Rominiei la cel de-al 
22-îea Tîrg internațional de 
mostre de la Salonic a pri
lejuit o remarcabilă afirmare 
a industriei și comerțului ro
mînesc pe piața balcanică și 
internațională.

Intre țările participante la 
tradiționalul tîrg din capitala 
Macedoniei, pavilionul R. P. 
Romîne a fost unul dintre 
cele mai reușite, atît prin va
rietatea și bogăția exponate
lor cît și prin prezentarea sa 
elegantă. In timpul tirgului 
pavilionul nostru a fost vizitat 
de cîteva sute de mii de per
soane. Standul în care au fost 
prezentate realizările INDU
STRIE! DE CONSTRUCȚII 
DE MAȘINI-UNELTE ȘI MA-

; «s j=w î=« ;=» 5=ss »
NEASCA, SEIFURILE ȘI 
CANOELE „REGHIN". Mo
strele expuse au lost cumpă
rate pe loc, iar o firmă co
mercială grecească din orașul 
lanina a contractat achizițio
narea unul important număr 
de ambarcațiuni sportive romî
nești. Majoritatea exponatelor 
romînești la Tîrgul de la Sa
lonic și în special MAȘINILE- 
UNELTE și MAȘINILE AGRI
COLE, au fost achiziționate 
pe loc de comercianții greci.

Din viața cotidiană a tineretului
★ Greutățile Intimpinate de 
R P. Chineză * U.T.C. din Bu 

★ Manifestație intr-un
WASHINGTON. Agențiile ame

ricane de presă anunță că 18 din 
cei 42 de tineri americani care 
s-au înapoiat în Statele Unite după 
vizita făcută în China in ciuda 
interdicției Departamentului de 
Stat au refuzat să predea pașa
poartele lor autorităților ameri-

DAMASC:
imperialiștilor americani

complotiștilor 
OCTOM- 
PORTUL 

TRUPE E-

Acliuni dc marc amploare
ale clasei muncitoare din țările capitaliste

„Bătălia salariilor66
TOKIO. Corespondentul din Tokio al agenției United Press re

latează că în Japonia a început „BĂTĂLIA SALARIILOR". în în
treaga țară au loc mitinguri pentru apărarea drepturilor muncito
rilor și pentru sprijinirea revendicărilor de salarii, la care iau 
parte mii și zeci de mii de oamehî ai muncii. Principalele sindi
cate — cum- ar fi cel al feroviarilor, sau al profesorilor etc. — 
au și anunțat că în cazul că revendicările lor nu vor fi satisfă
cute vor începe greve demonstrative de scurtă durată și mai tfcrziu 
greve generale.

Corespondentul subliniază mai ales importanța 
revendicărilor prezentate de sindicăk'l feroviarilor 
— care numără peste 350.000 de membri — ară- 
tînd că dacă feroviarii vor intra în grevă, întreaga 
viață economică a țării Va fi paralizată.

Largă mișcare
LONDRA. în Anglia se desfă

șoară în prezent o largă ipîșcare 
revendicativă. Potrivit datelor Mi
nisterului Muncii în primele opt 
luni ale anului curent au fost 
pierdute în urma grevelor 8.036.000 
zile de lucru. în perioada cores
punzătoare a anului trecut au fost 
pierdute în urma luptei greviste, 
1.556.000 zile de lucru.

în tarile ca-Pretutindeni ... ... 
pitaliste, clasa muncitoare 
desfășoară o înverșunată 
luptă împotriva capitaliști
lor, în apărarea drepturilor 
lor, pentru pace și demo
crație. ,,

Agenția France 
Press e anunță că 
la 10 octombrie au 
declarat grevă peste 
8.000 muncitori de 
la uzinele de t avi
oane din 
(Irlanda de

Belfast

revendicativă
Greva continuă și muncitorii ăix 
declarat că nu vor relua lucrtil 
pînă ce revendicările lor cu privite 
la salarii nu vor fi satisfăcute. I

La 12 octombrie au declbr&t 
grevă echipajele a 26 vase remor
chere care deservesc gurile fluviu
lui Tain. Greviștii au cerut ma
jor area salariilor. Greva aceastp 
împiedică activitatea celor mai 
mari centre carbonifere din valea 
fluviului Tain.

De asemenea muncitorii din 30 
uzine de prelucrare a metalelor 
din marele centru industrial Bir
mingham precum și din Bilston 
și alte orașe se află în grevă. în 
urma refuzului patronilor de a 
spori salariile, muncitorii au a- 
nunțat că vor continua greva.

SATEL1TUL: N-avem același drum, domnilor!
(Din „SOVIETSKAIA ROSSIA")

MARI GREVE IN FRANȚA
PARIS. — In Franța lupta gre- grevă și au organizat un miting 

visță devine tot mai încordată, de protest împotriva intenției pa- 
Presa relatează zilnic despre mari 
greve declarate în cele mai dife
rite regiuni din țară. La 11 oc
tombrie un număr de 18.000 me- 
talurgiști din Nantes au declarat

Tov. Gh. Apostol ales 
în Comitetul Executiv al F.S.M

de a concedia 170 de 
La Saint-Nazaire un

tronilor 
muncitori, 
număr de 5.000 de muncitori de 
la șantierele navale au declarat 
grevă, cerînd majorarea salariilor.

In Cuba continua 
luptele

NEW YORK 14 (Agenpres). —
Potrivit relatărilor presei în 

munții Sierra-Maestra continuă 
lupte armate între autorități, și 
partizanii lui Castro. Potrivit u- 
nui comunicat al guvernului la 
12 octombrie în regiunea Sierra» 
Maestaa a avut loc o nouă cioc
nire între trupele guvernamentale 
și trupele răsculaților. Ciocniri ar
mate au avut loc de asemenea la- 
Mangasa, Santiago, Santa Cla- 
ra, Havana și alte localități.

tinerii americani întorși din 
i dapesta numără 31.280 membri 

cartier parizian.
BUDAPESTA. La 12 octombrie 

s-a deschis la Budapesta confe
rința organizației din Budapesta 
a Uniunii Tineretului Comunist 
din Ungaria. Tibor Nagy, secreta
rul Comitetului organizatoric din 
Budapesta al Uniunii Tineretului 
Comunist din Ungaria, a anunța) 
că organizația din Budapesta nu- 

Imără în prezent 31.280 de membri 
ai Uniunii Tineretului Comunist 
din Ungaria și 26.000 de candi-

PARIS. La 13 octombrie tn 
cartierul parizian Belleville 
mai multe sute de tineri au 
defilat scandtnd lozinca: „Pace 
tn Algeria l“. A avut loc un mi
ting la care a luat cuvtntul 
Jean Gager, secretar al Federa
ției pariziene a tineretului comu
nist.

1
* Trupe egiptene au 
sosit în Siria * Haled
Azen despre
♦ Se studiază

eșecul
dosarul

LEIPZIG. In dimineața zilei de 14 octombrie în cadru! celui de-al 
4-lea Congres Mondial al Sindicatelor, comisiile și-au continuat lu
crările.

Delegații la Congres au ales tn unanimitate pe membrii Consi
liului general, ai Comitetului Executiv și ai Comisiei de revizie.

In Consiliul Central au fost aleși și patru reprezentanți ai 
R.P.R.: tov. Gh. Apostol și Anton Moisescu ca membri permanenți 
iar Maria Moraru și Ion Nistor supleaați. Tov. Gh. Apostol a fost 
ales și în Comitetul Executiv.

Devalorizarea
supermaniilui“ american

„New York Herald Tribune". 
Privind spre cer, spre micul la

borator ce se învîrtește în spațiul 
interplanetar, oamenii compară, 
gîndesc. Ei citesc declarații ameri
cane despre democrație și le par
vin știri de la Little Rock. în plin 
secol XX, în secolul sateliților 
artificiali cîțiva copii negri intră 
în școală sub protecția armatei 
Statelor Unite ale America de 
Nord. în anul de grație 1957, mi
nistrul de finanțe al micului stat 
african Ghana. - nu. a fost lăsat să 
intre într-un restaurant din cauza 
culorii pielii. Imediat, președintele 
Eisenhower i-a tranșmis ministru
lui o invitație la masă la CtfSa 
Albă.. Dar cocktailul preziden
țial nu-i va face fericiți pe negrii 
linșați, nu va dovedi în Africa sau 
Asia că vînătorii de sclavi au de- 
venit azi îngeri.

Lincoln spunea că poți minți 
lumea întreagă un timp oarecare, 
poți minți un om toată viața, dar 
nu poți minți la infinit omenirea.

Dar nu numai negri sau galbeni 
nu mai răcesc cînd strănută Ame
rica.

- Oscar Wilde, în urmă cu zeci 
de ani, scria, după o vizită în 
Statele Unite „că singura sa do
rință (a americanului' N.N.) este 
de a pune întreaga Europă în re-

uneori hirtia) următoarea cuge
tare: „Poporul american ' consimte 
să poarte povara de conducător al 
lumii?. O spunea Comitetul ame
rican pentru dezvoltarea econo
mică, for ce cuprinde pe marii 
industriași yankei. Desigur, nu a- 
ceasta era părerea lui John sau 
Jim, interesați pe vremea aceea 
să scape de mobilizare în Coreea. 
Alții însă visau și visează fron
tierele americane nu în spatele 
Statuii ■ Libertății — de fapt cea 
mai convenabilă plasare pentru 
democrația nord-americană — ci 
undeva departe prin Tokio, Tehe
ran, Bonn... Pentru aceasta sînt 
dolarii, bombe ptomice și cu hi
drogen, mister Dulles, cardinalul 
Speelman și picioarele frumoasei 
Jayne Mansfield care, sosită acum 
cîteva zile la Paris, declara pe 
aeroportul Orly că „nu va ascunde 
nimic francezilor". O perspectivă 
îneîntătoare, dar nu cred că ceea 
ce le va arăta 
Mansfield, va 
uite ce scria 
Times": „Pe 
al XIV-lea se 
cînd strănută Franța înseamnă că 
toată Europa e răcită. Acum pu
tem spune că atunci cînd strănută 
Statele Unite înseamnă că întreaga 
lume occidentală e răcită". „ ,o.

Dur nil e vorba de un simplu paralie... El afirmă că Europa a 
strănut sau de o răceulă cart w înbilrinif. Și „Daily News" sau

Bursa din New York s-a do
vedit mai sensibilă ca aparatele 
astronomilor, înregistrînd în nu
mai cîteva zile de la lansarea sa
telitului, o pierdere la acțiuni de 
3 miliarde dolari. Dar mai grav 
decît acest crah bursier este deva
lorizarea „supermanului" american. 
An de an, luna de lună au pornit 
de peste ocean spre toate colțu
rile pămîntului tone de hîrtie 
prin care se proslăvea America 
secolului XX cu Forduri și frigi
dere, cu Hollywood și bombe ato
mice. Dulles parcurgea Europa, 
Nixon poza sub soarele tropicelor 
în Scipio africanul, McArthur cel 
mic se crede în Japonia stăpîn al 
gheișelor și a încă vreo 80 de mi
lioane de indigeni. Mestecînd che- 
wing-gum, un redactor al lui 
„Daily News" scria în urmă cu 
cîțiva ani despre Italia: „E o țară 
minunată pentru turism, cu con
diția ca americanii să reușească 
să-i dezvețe pe locuitorii ei de de
prinderile rele care-i caracteri
zează". Repet, era vorba de Italia. 
Iar Ministerul de Război al „su- 
permanilor". scria în niște instruc
țiuni pentru civilizații băieți din 
Arkansas (Arkansas cu orașul 
Little Rock) sau din Oklahoma: 
„Francezii sînt un popor înapoiat".

Aceasta pentru aliați.
Iar în ziare și reviste se pu

blicau hărți, mereu alte hărți, de- 
monstrîndu-se cUm vor fi distruse 
printr-un „blitzkrieg" (parcă am 
mai auzit cîndva această formulă) 
Uniunea Sovietică, Cehoslovacia 
sau Romînia.

In fine, nu rămîne decît să mai 
reproduc (ce trebuie să suporte

asupra Si-de a exercita presiuni 
riei pentru ca aceasta să-și schim
be politica națională de eliberare 
și să renunțe la politica neutrali
tății pozitive au eșuat. Este ne
îndoielnic că S.U.A. vor încerca 
să găsească și să aplice noi meto
de pentru a influența Siria. Dar 
nici noile metode nu vor aduce 
succes imperialiștilor americani.

_______ _____ Siria este gata să se opună ori- 
la apărarea teritoriului sirian. în căror surprize. 
declarație se subliniază că tru
pele au fost trimise în Siria po
trivit acordului egipteano-sirian 
în vigoare cu privire la apărarea 
comună.

DAMASC. — LA 
BRIE AU SOSIT 
SIRIAN LATAKYA 
G1PTENE ÎNSOȚITE DE UNI
TĂȚI MILITARE AERIENE Șl 
MARITIME.

In declarația comună dată pu
blicității de comandamentul unit 
al trupelor egiptene-siriene se 
spune că trupele egiptene au tost 
trimise in Siria pentru a ajuta
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Ziarele publică declarația fă

cută. reprezentanților presei de 
Halei Azem, ministrul Apărării 
Naționale al Siriei. In declarație 
se spune : „Toate metodele pe 
care S.U.A. le-au folosit în scopul

DIRECTORUL*Justiției milita
re din Siria, Djalal Akil, a făcut 
o declarație reprezentanților pre
sei în care a anunțat că dosarul 
recentului complot pus la cale 
de imperialiști menit să dezlăn
țuie un război civil în Siria și 
care a fost descoperit, se află 
la Statul Major al Armatei și 
va fi predat în cursul săptămî- 
nil viitoare unui judecător de 
instrucție al armatei.

Suferințele teatrului englez
„A fl sau a nu 

fl ?". Această în
trebare a Iul 
Hamlet răsună 
astăzi în nume- 
roase teatre en
gleze, dar pe un 
ton nici de cum 
teatral. In ulti
mii doi ani, pes
te 100 de teatre 
din Anglia și-au 
încetat existența. 
In prezent șl alte 
teatre se află pe 
pragul de a dis
pare.

Urmează să fie 
dărîmat unul din 
^ele mal vechi 
teatre' din Lon
dra — „Saint- 
James*, — care 
există de 122 de 
ani. Parcela pe 
care este con
struit a. fost cum
părată de milio
narul'Felix Fens- 
ton, care inten
ționează să con
struiască pe a- 
cest loc o clă
dire .pentru bi
rouri. Ultimele

Racheta purtătoare
a depășit satelitul

MOSCOVA 14 (Agerpres). — TASS fransmite : 
De 10 zile satelitul artificial și racheta purtătoare 

își continuă zborul în jurul globului. Din momentul 
lansări pe orbită șl pînă la 14 octombrie (ora 18) 
satelitul a înconjurat pămîntul de 145 de ori par- 
curgînd peste 6.300.000 km.

Prelucrarea rezultatelor măsurătorilor optice și 
radiotehnfce arată că are loc o creștere continuă a

NEW YORK- - John Hagen, di- 
rectorul programului „Vanguard" 
pentru construirea satelitului arti- 
ficial american, a declarat că din 
observațiile făcute în Statele Unite

distanței dintre satelit și racheta purtătoare; în di
mineața zilei de 14 octombrie, racheta purtătoare 
a depășit satelitul cu peste 6 minute, adică cu 3.000 
km., iar în seara zilei de 15 octombrie racheta pur
tătoare va depăși satelitul cu aproximativ 10 mi
nute. Racheta purtătoare va trece cu aproximativ 
2,5 grade longitudine estică de satelit.

reiese că satelitul lansat tn Uniu
nea Sovietică se va menține tn 
orbita care i-a fost fixată încă un 
an sau chiar mal mult.

VORBIND LA OKLAHOMA, RI- 
CHARD NIXON, VICEPREȘEDIN.

TE AL STATELOR UNITE A RE- 
CUNOSCUT CA „STATELE UNITE 
SÎNT EVIDENT IN URMA IN CE 
PRIVEȘTE POSIBILITĂȚILE DE 
LANSARE A UNUI SATELIT AR- 
TIFICIAL.

miss, splendida miss 
face pe francezi să 
odată ” 
vremea
spunea

„IVew York 
lui Ludovic 

că atunci

____ Ultimele 
zile își trăiește____ .
teatrul „Prince- tncă la 
Walles" din. Car-............
dlfl.

Nu de mult 
englezii au aflat 
despre soarta 
tristă a încă unul 
teatru. La Lon. 
dra a început dă. 
rîmarea clădirii 
teatrului „Gayety

Theatre". Acest „English Elec- teatrelor. 1 
teatru și-a în- trie compagne". lara artistă 
cetat activitatea Sculptura îndră. gleză, V 

'1- începu* gită de ’ J »-•-*- 
tul războiului și 
încercările de a 
reînvia activita
tea „Gayety 
Theatre" n-au a- 
vtit nici un suc- 
ces. In locul 
„Gayety Thea
tre" se va con. 
strui o nouă clă
dire a trustului

riezi, care se afla 
pe acoperișul a- 
cestui teatru, va 
împodobi curtea 
din, incinta clă
dirii companiei 
engleze.

Oameni ai ar
tei engleze pro- 
gresiști luptă 
pentru salvarea

Popu- 
J en- 

_____ „___ , Vivien 
londo-_Leigh, a rostit în

” Camera lorziloi
un emoționant 
discurs, în apă- 
rarea teatrului 
,,Saint -James". 

Respectabilii 
lorzi au scos-o 
însă „cu amabili, 
tate" din paria, 
ment.

Potrivit relată, 
rllor ziarului 
„Daily Mirror", 
Vivien Leigh a 
declarat: „Simt 
că pentru mine 
nu este loc în. 
tr.o țară care 
nu face nimic 
pentru artă. A. 
ceastă tară dis- 
truge încetul cu 
încetul unul din 
domeniile artei".

Tn clișee: 1)
Se dărîmă clă. 
direa „Gayety 
Theatre". Clișeu 
apărut în revista 
„Suhir" și zia. 
rul „Daily Mir
ror".

2) Vivien Leigh 
cu afișul editat 
pentru apărarea 
teatrului 
James", 
portret 
publicat

„Saint.
• Acest 
a fost 
de zia- 

rul englez „Dai- 
Ir Mirror-.

PARIS. La 14 octombrie criza 
de guvern din Franța a intrat în 
a 15-a zi. A treia personalitate de
semnată pentru formarea guver
nului, Antoine Pinav. își conti
nuă consultările.

BLED. — La 13 octombrie Iosip 
Broz Tito, președintele R. P. F. 1. 
a oferit la vila prezidențială din 
Bled (Slovenia) o mare recepție 
In cinstea mareșalului Uniunii So
vietice G. K. Jukov, ministrul Apă. 
rării al U.R.S.S. care se află In 
Iugoslavia la invitația guvernului 
R. P. F. I.

PEKIN. — La 13 octombrie. Mao 
Țze-dun, președintele Republicii 
Populare Chineze, a convocat o 
ședință a Conferinței Supreme de. 
Stat. Conferința a discutat mișca
rea pentru reglementarea stilului în 
muncă și proiectul programului de 
dezvoltare a agriculturii Chinei pe 
anii 1956-1967.

DUBNA. — La 12 octombrie un 
grup de oameni de stat ai S.U.A., 
membri ai Comisiei pentru energia 
atomică, au vizitat centrul inter
național de cercetări nucleare din 
orașul Dubna.

Senatorul Albert Gore a scris 
următoarele cuvinte tn cartea de 
onoare a vizitatorilor: „Cu mulțu- 
miri pentru ospitalitatea sinceră și 
urări de pace tn întreaga lume", 
sub care și-au pus semnătura toți 
colegii săi.

LONDRA. Agenția United Press 
relatează că în regiunea Spascale 
— în nordul Angliei, în apropierea 
frontierei cu Scoția — autoritățile 
britanice au oprit vînzarea lapte- 
lui deoarece s.a constatat că a îos^ 
contaminat de emanațiile radioac. 
tive de ia centrul atomic din a< 
propiere.

MINSK. La Palatul de cultură 
al sindicatelor din Minsk a avut 
loc o reuniune festivă consacrată 
Lunii prieteniei romîno-sovietice.

MOSCOVA. Tratativele comer
ciale, care s-au desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie între 
U.R.S.S. și Austria, s-au încheiat 
la 10 octombrie a.c. prin semnarea 
unui acord pe termen lung cu 
privire la livrările reciproce de 
mărfuri între U.R.S.S și Austria 
pe perioada 1956—I960

BERLIN. După cum anunță a- 
genția A.D.N. și postul de radio 
Berlin, vechea monedă din R.D. 
Germană a fost înlocuită cu o 
nouă marcă în proporție de 1 la 1.
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(Urmare 
din pag. l-a)

jeze o grădină plină 
de gust: boschete 
de trandafiri, căderi 
de apă, jocuri de lu
mini etc. Un garaj 
adăpostește cele pa
tru automobile ale 
sale. Se mai poate 
spune că există vreo 
diferență între Beck 
și oricare alt mi
liardar ?! Poftim, un 
sindicalist... miliar
dar. Ce poate fi 
mai frumos și mai 
concluziv pentru 
„modul de viață a* 
merican". » Numai 
că.*.

Cum și-a făcut 
rost Beck de atîtea 
parale ? A procedat 
conform . tipicului 
oricărui milionar. 
E drept, însă, că 
t a cam grăbit. In 
sfîrșit, asta mai pu
țin contează. Să 
trecem la fapte. 
Fiind președinte de 
sindicat american, 
Beck s-a gîndit că

nu i-ar strica să de
vină stăpîn al admi
nistrației, statului 
Oregon. Stăpîn! Ce, 
oare nu are el în 
mîinile sale soarta 
unui milion și jumă
tate de locuitori din 
această regiune a 
Pacificului ? Nu 
este el oare condu
cătorul a „tot ce 
merge pe roate"? 
Fire întreprinzătoa 
re, dotat cu un pu
ternic simț practic, 
a început să organi
zeze pe o scara vas
tă exploatarea în fo 

> losul lui a automate
lor, a jocurilor de 
noroc și a prostitu
ției.

Numai din insta
larea rețelei de au
tomate, Beck se aș
tepta la un benefi
ciu anual de aproxi
mativ 9 milioane. 
Dar ce n-a făcut 

Beck pentru a-și a-

tinge țelul ? Intr-o 
bună zi „Big Jim" 
conducătorul unei 
bande de gangsteri 
de mîna a doua din 
Portland a primit 
vizita a doi dintre 
oamenii lui Beck. A 
fost somat să se ală
ture „muncii" . lor. 
Avantajele urmau 
să fie împărțite. 
Big Jim, mai pre
caut, deși gangster, a 
considerat că pro
gramul lor era prea 
riscant și a refuzat. 
Atunci Beck s-a de
plasat și l-a ame
nințat :
— Eu dictez legile, 

acolo unde consi
der că trebuie... Eu 
îi numesc și-i des
titui pe primari, eu 
îi numesc și îi re
voc pe șefii poli
ției. Nu*mi-e frică 
de nimic. Big Jim 
s-a lăsat convins. 
Cu o frumoasă su-

MOSCOVA. Ministrul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S. a a- 
nunțat că la 12 octombrie amba
sadei Danemarcei la Moscova i-a 
fost remisă o <notă de protest îm
potriva acțiunilor aUtorităiților 
daneze, care la 2 octombrie a.c., 
încâlcind normele diplomatice u- 
nanirn recunoscute, au cerut ile
gal ca ,S. Smirnov, interpretul a- 
tașatului militar sovietic, să pă
răsească Danemarca.

Un act de grava violența 
împotriva Republicii San Marino

ROMA 14 (Agerpres). — După 
cum anunță agențiile de presă oc
cidentale la 12 octombrie mem
brii guvernului Republicii San 
Marino și-au depus mandatul și 
și-au părăsit reședința. în felul 
acesta situația încordată din repu
blică a ajuns Ia deznodămîntul 
pregătit de cercurile guvernamen
tale democrat-creștine de Ia Roma.

înainte de a-și da demisia, gu
vernul Republicii San Marino a 
adresat țării un apel în care sub-

liniază între altele: „PUS ÎNTR-0 
SITUAȚIE DISPERATĂ DIN 
CAUZA AMESTECULUI GUVER
NULUI ITALIAN ÎN TREBU
RILE INTERNE ALE STATU
LUI SAN MARINO, GUVERNUL 
POPULAR ÎNCETEAZĂ DUPĂ 
12 ANI DE GUVERNARE RE
ZISTENȚA SA INUTILÂ‘%

Partidul Comunist din San Ma
rino a adresat poporului un apel 
chemîndu-1 să lupte pentru fixa
rea datei unor noi alegeri.

Un „activist sindical
mă a fost cumpă
rată și complicitatea 
lui Langley, procu
rorul districtului. 
Șeful poliției s-a o- 
pus. Primarul a fost 
obligat să-I desti
tuie. Dar... ghinion. 
Primarul nu s-a 
conformat. Beck a 
acționat. Urmarea: 
Nu se știe cum la 
alegerile „cu totul 
libere" care au avut 
loc nu mult după 
aceea, a ieșit victo
rioasă o altă per
soană aproape ne
cunoscută în Port
land. Și ce s-a mai 
întîmplat ? Noul 
consiliu municipal, a 
votat imediat o lege 
care permitea jo
curile de noroc; 
sindicatul a oferit 
împrumuturi cu o 
dobîndă foarte mi
că celor care voiau 
să deschidă cascade 
joc sau baruri. Ca- rele au înserat co- loc...

fenelele care refu
zau automate con
trolate de sindicat 
erau sortite falimen
tului : camioanele
nu le mai transpor
tau nici un fel de 
mărfuri. In oraș se 
instaurase o adevă
rată teroare a cîtor- 
va conducători ai 
sindicatului „tot ce 
merge pe roate". Se 
lucra în stil mare...

Și iată că s-a a- 
juns la proces. Beck 
Dave este acuzat. 
Două cunoscute re
viste americane „Ti
me" și „Newsweek" 
au schițat portretul 
uluitor al acestui 
satrap sindical care 
trăiește ca un Rocke- 
ffeler, locuiește în 
condiții de stea 
a Hollywood-ului și 
este păzit ca în
suși președintele 
Statelor Unite. Zia-

Ioane întregi des
pre acest proces. Ce 
acuzație i se aduce 
satrapului ? A fost 
„neîndemânatic" cu 

. fondurile sindicatu
lui, iar uneori a sus
tras sume. Punct I 
Despre gangsterism, 
despre întregul apa
rat de stat corupt 
din Oregon, 
nimic.

A înfundat 
Sing-Sing-ul ?

Răspunsul t _ 
fi dedus: Beck Dave ' 
e milionar. Beck 
Dave a lucrat mînă ' 
în mînă cu aparatul -i 
de stat și cu gangs
terii. Beck Dave 
trăiește în America, 
țara „marilor liber
tăți".

Răspunsul e clar... 
Actualmente el se 
află într o croazieră 
în Europa. Neplăce
rile produse de pro
ces l-au slăbit cu 
cîteva kilograme. 
Dar nu-i nimic, lasă, 
le va pune el la

mai

Beck,

poate

l e

e

e

e

strănut _ _ ___ __
tratează cu gomenoT. Pentru a- 
ceasta nu consacră președintele 
Eisenhower o întreagă, conferință 
de presă, nici nu este convocat 
Consiliul Național al Securității, 
cel mai înalt for militar american. 
Nu este cunoscut obiectul discu
țiilor. Secret militar. Se știe doar 
că au fost invitați la reuniune și 
patru savanți specialiști în rachete 
intercontinentale.

Căci, în fapt, este vorba de o 
tumoare, se pare incurabilă, bol
navul fiind „supermanul" ameri
can. Și oameni din Europa, Asia 
sau Africa își suflă bine nasul 
pentru a scăpa de răceala, stînd 
în soare și privind spre cer. „Luna 
roșie" — cum e denumit în Occi
dent satelitul artificial lansat de 
Uniunea Sovietică — se învîrtește 
în jurul pămîntului. Experiențele 
cu rachetele intercontinentale au 
reușit în U.R.S.S. La Dubno 1 lu
crează cel mai mare sincrofazotron 
din lume. Lingă Moscova produce 
energie prima centrală atomo-elec- 
trică pusă în funcție în lume. „Tu- 
1Q4“ are acum mulți frați, i.

E vorba numai de o răceală a 
celor care cu bunăvoință acceptă 
conducerea lumii? Citiți aceste 
rînduri: „Ca răspuns la comuni
catul despre satelitul sovietic, cei 
de la Washington au ejuns cu 
amărăciune la concluzia că țara 
noastră a suferit o înfrîngere 
în întrecerea epică a secolu
lui XX. în timp ce satelitul 
sovietic al pămîntului zboară dea
supra capitalei noastre amante, 
aci se consideră că urmările ace
stei noi victorii a rușilor în spa
țiul interplanetar sînt foarte mari". 
Și aceasta nu o scrie „Pravda" ci

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

Comitetul american pentru dezvol
tarea economică aveau de aciim 
devizul pentru reparație, la sctgțfă 
continentală. '

Dar satelitul a trecut pe deasu
pra Londrei și Parisului, Romei 
și Vienei. Atunci savantul epgbn 
Clarke a spus: „Incepînd de sîm- 
bătă, Statele Unite au devenit o 
putere de mîna a doua". Aceasta 
este părerea lui Clarke și poale 
a încă multor europeni, albi ca 
și „marele dragon" al Ku-Klux- 
Klanului. Acești toameni se vor 
răci poate numai cînd va fi ceață, 
la Londra sau Sena va îngheța la 
Paris și nu în funcție de urcarea 
sau coborîrea mercurului îgt cobit 
netul d-lui John Foster Dulles.

Desigur, că aceasta e propagan
dă, și încă propagandă comunistă, 
Dar ea e făcută de Tupolev și 
Kurceatov, Pokrovski și Veksler ca 
și de Oistrah, Ulanova sau Eh
renburg. Ei crează și pentru ca 
Parisul să fie Paris, ca DamasOltl 
să fie capitala Siriei și nu cdj9(- 
tala lui „Standard Oii of Neta 
Jersey".

Așa că nu poți decît să subscrii 
declarației făcută agenției „United 
Press" de un savant american 
care spunea că prin lansarea sate
litului de către U.R.S.S., Statele 
Unite au înregistrat o grea înfrîn
gere în „războiul pentru captarea 
cugetelor oamenilor, cel mai im
portant război pe care îl vânt 
purta vreodată". Și desigur că nici
odată cugetele oamenilor nu. vor 
putea fi cîștigate cu bombe ato
mice și cu ștreangurile lui Lynch:

SERGIU BRAND

(«SEMATOttHABE)
Lissy — PATRIA ; O mică întîm- 

plare — REPUBLICA, V. ALEC- 
SANDRI, BUCUREȘTI ; Călătorie 
în tinerețe — MAGHERU, ELENA 
PAVEL, VOLGA; Vreau să cînt — 
I. C. FRIMU, ÎNFRĂȚIREA IN- 
TRE POPOARE ; Fiii munților 
LUMINA, ALEX. POPOV ; Păianje- 
nul de aur — CENTRAL, ALEX. 
SAHIA, COȘBUC ; Două victorii- 
VICTORIA, 1 MAI ; In toiul lup
tei — DOINA ; O întîmplare Ia 
Benderath — MAXIM GORKI, N. 
BALCESCU ; Aspecte de la Festi. 
valul de la Moscova, CQmplectșre 

A X-a ediție a campionatelor de 
ațletiam ale R. P. R. — TIMPURI trăznetului — AUREL

pe strada Zarecinata — GH. DOJA. 
MOȘILOR, ALIANȚA ; Vultur-101 
— GRIVIȚA, CONST. DAVID : Gâ. 
pitanul și eroul său — VASIftt 
ROAITA ; Inima cîntă — CULTB. 
RAL ; încotro ? - UNIREA ; CJ. 
lgtorie misterioasă — FLACARA'; 
Ultima întîlnire — MUNCA ; EcHI. 
pajul vasului Nadejda —MIORIȚA • 
Ghimpele — 23 AUGUST. OLGA 
BANCIC ; Dosarul 306 - DONCA 
SIMO; Noapte de carnaval — 
ILIE P1NTILIE: Ei iubeau viata 
— POPLJLAR ; O vară neobișnuită 
- M. EMINESCU; Mikolka cel 
yjjeaz.- LIBERTĂȚII ; In calea 

NOI ; Misterul d'ln vechea mină — ’ DfspSrut “fără uPmă'^BO^l^/sL Avl 
TINERETULUI, ARTA; Primăvara BIeRUT. bueeslaw
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Ira căutare Un nou record

de parteneri... IHIIIIIIIilIllllllinilUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilIIIIIIIIIIIA

Pregătirile fotbaliștilor selecțio- 
nați pentru prima noastră repre
zentativă vor începe foarte curfnd. 
Deocamdată vor fi chemați să facă 
parte din lot 19 jucători. Dintre ei 
nu vor lipsi cei 11 jucători care au 
întîlnit Iugoslavia. La aceștia se 
vor adăuga printre alții SerfSzo, 
Nicușor, Tătara, Meszaros II.

In prezent continuă să se ducă 
tratative și probabil duminică la 
București, selecționata A va primi 
replica fotbaliștilor de la Levs- 
chi-Sofia.

In afară de această echipă, la 27 
octombrie, selecționata A va întîl- 
ni o echipă italiană (Juventus, To
rino sau Roma). In caz că italienii 
vor refuza, se va încerca perfec
tarea unui meci la București cu o 
echipă franceză sau sovietică.

De asemenea, menționăm că se 
așteaptă avizul medicilor pentru 
fotbaliștii Apolzan, Brînzei, Toma 
și Bone.

Este probabil ca și selecționata 
B să întîlnească echipa Levschi la 
data de 24 octombrie, însă la 
Sofia.

In cadrul pregătirilor pentru 
Cupa campionilor europeni C.C.A. 
va pleca la Belgrad unde va juca 
joi revanșa cu Beogradski S. K.

Ca răspuns la datele propuse de 
către C.C.A. pentru cele două me
ciuri cu Borussia Dortmund, echipa 
vest-germană a răspuns că este de 
acord doar cu prima dată — 13 
noiembrie, și a propus Ca urmă
torul meci să aibă loc la 28 noiem
brie. Dat fiind că echipa C.C.A. 
nu va putea să susțină un med la 
această dată, ea se va adresa la 
F. I. F. A. pentru ca ultimul meci 
să fie totuși la 4 decembrie.

Dintre probele atletice, cea cu 
specific mal ingrat este, fără ln- 
deiaiă, săritura in inălțlme. La 
această probă ca și la săritura 
cu prăjina, concursul se termină 
cu victoria Înălțimii asupra omu
lui, cu biruința ștachetei asupra 
voinței umane care caută mereu 
să se descieșteze de pămtnt.

Ați observat la marile compe
tiții atletice după ce un săritor 
rămine singur in luptă cu șta
cheta, el încearcă mereu mal sus, 
mai sus, pină cind — Implaca
bilă și rea — ștacheta cade. O- 
dată cu căderea ei, odată cu 
efortul van al atletului, un oftat 
general cuprinde stadionul sono- 
rizind parcă regretul oamenilor.

Așa se termină de obicei, dar 
nu așa s-a terminat duminică 
după amiază pe stadionul Repu
blicii cînd lolanda Balaș a tre
cut din prima încercare 1,50 m., 
tot din prima încercare 1,60 m., 
din nou din prima 1,70 m. pen
tru a sări 1,76 m.

Această performanță constituie 
un NOU RECORD AL EURO
PEI și EGALAREA RECORDU
LUI LUMII pe care-1 deține de 
la Jocurile Olimpice de la Mel
bourne negresa americană Mill- 
red McDaniel.

Intr-o formă mai bună ca nici
odată, lolandei Balaș i-a fost ne
cesară o singură săritură ca să 
depășească 1,76 m. egalind astfel

recordul lumii și bătîndu-1 pe cel 
european. în timp ce la primul 
său record mondial la 1,75 m. ea 
a avut nevoie de treî încercări.

Satisfacția pe care lolanda Ba
laș o datora spectatorilor 
care au iubit-o și încurajat-o a- 
tîta, a 
salt.

Căci 
numai 
tul că 
locul în primul rind «al atletelor 
lumii cu săritura sa de 1,76 m.

G. FL.

Frumoasa comportare 
a atleților romîni 

la Roma
fost „achitată44 prin acest

ceea ce contează nu este 
noul record ci însuși lap- 
Iolanda Balaș și-a reluat

stadionul olimpic din Roma

învățămintele
SPARTACHIADEI TINERETULUI...

Strălucita performantă
a lui losif Sîrbu
Duminică au luat sfîrșlt la po

ligonul Tunari întrecerile din ca
drul primei ediții a competiției 
de tir pentru „Cupa A.V.S.A.P.**. 
Trăgătorii noștri fruntași au de
monstrat că se află în formă ex
celentă, obținînd o serie de re
zultate de valoare mondială. Cu 
mare succes a concurat maestrul 
emerit al sportului losif Sîrbu 
(C.C.A.), care a totalizat în proba 
de armă liberă 3x40 focuri, 1.180 
puncte. Performanța sa este supe
rioară cu 4 puncte actualului re
cord al lumii deținut de danezul 
Jenssen.

Să se grăbească lucrările
la patinoarul de ghiață artificială!

„Adierea** toamnei cu nloile șl răceala ei, ne-a amintit zilele tre
cute că în curînd va trebui să ne luăm rămas bun de la gazonul 
stadioanelor și să ne îndreptăm pașii spre săli. Sezonul sportiv de 
iarnă, deși încă nu bate la ușă, revine totuși la ordinea zilei.

Crosele, patinele și pucurile vor mai odihni o bucată de vreme în 
magaziile colectivelor sportive în așteptarea unei „căderi“ a mercu
rului, „cădere44 care de atâtea ori ne a jucat festa în ultimii ani.

Dar vremea tirîtă ne-a neliniștit totodată. Intorcîndu-ne zilele tre
cute de la Stadionul „23 August**, privirea ne-a fost atrasă de noul 
șantier așezat chiar în incinta Complexului sportiv. Mișcarea de pe 
acest șantier — avînd în vedere scadența apropiată este destul 
de lentă. O discuție cu inginerul Vlad Munteanu, dirigintele șantie
rului, ne-a lămurit pe deplin asupra situației in care se află viito
rul patinoar cu ghiață artificială. De această construcție se ocupă 
Trustul regional București — întreprinderea nr. 1. După „calculele 
hîrtiei** ar urma ca la sfîrșitul acestui an să se joace hochey pe pa
tinoarul de la „23 August*, dar...

Lucrările sînt întârziate din cauza utilajului greu care a fost livrat 
abia de curînd. Apoi se simte lipsa mijloacelor de transport Șantie
rul va avea mare nevoie de materiale lemnoase: bile brad, cherestea 
de fag etc. Ceea ce poți vedea acum cu ochii este „patul4* patinoa
rului. A fost turnat betonul, r-au așezat țevile, 23 km. de țevi; la 
cîțiva zeci de metri se ridică casa mașinilor de unde printr-un tunel 
se vor transmite „comenzile44 către ghiața patinoarului. Aici lucrările 
trebuie grăbite in mod deosebit; clădirea care urmează să adăpos- 
tescă compresoarele este descoperittă. Timpul neprielnic, care a sur
prins-o în această postură, poate să influențeze in rău calitatea lu
crărilor.

Inginerul Munteanu ne descrie cum va arăta patinoarul. De jur 
împrejur se vor înălța tribune pentru 10.500 de spectatori. Tribunele 
vor fi terminate abia în vară, dar, ne asigură inginerul, la 30 decem
brie, la marginea terenului de ghiață vor fi de acuma tribune pen
tru circa 1.000 de oameni.

— Cîte luni pe an va funcționa patinoarul ?
— Credem că va fi posibil să se patineze aici începînd din octom

brie și pînă la sfîrșitul lui aprilie.
— Care va fi temperatura maximă din atmosferă, suportabilă de 

către ghiața patinoarului artificial ?
— Șe va putea patina chiar în zilele cînd termometrul va arăta 

plus 15 grade.

w a

SATELITUL : „Bravo, 
Vezi, asta-i totul : să 
gravitația !**

Desen de P. STOENESCU

tin cadrul* competiției de fot-
„Cup3 Internațională Dr. 

Gero“. duminică s-a disputat la 
Viena meciul dintre- echipele re- 
prezentative ale Austriei și R. 
Cehoslovace. Tntîlnirea s.a ter. 
minat la egalitate; 2—2.

+ Intr-un meci contând pentru 
preliminariile campionatului mon- 
dial de fotbal, (grupa a îl-a. A- 
me.rica * ’ ’ v '* J *"
că la 
tativă 
scorul 
Chile.

de Sud) disputat dumlnl- 
Santiago, echipa reprezon- 
a Argentinei a învins cu 
de 2—0 (1—0) selecționata

— După cîte știm, în proiect figura și o fabrică de ghiață.
— Aveți dreptate. De cealaltă parte a B-duIui Muncii, adică exact 

peste drum, urmează să se construiască și să intre in funcțiune pînă 
în luna iunie 1958 o fabrică de ghiață; aceasta va funcționa doar 
4 luni pe an, timp in care patinoarul se află in „vacanță44. După 
cum ați înțeles, sala mașinilor de la patinoar va asigura funcționa
rea fabricii de gheață.

— Care va fi contribuția acestei fabrici la aprovizionarea Capita
lei cu gheață ?

— 17*% din producția de ghiață a întregii Capitale va fi asigurata 
de noua fabrică.

Desigur avem toate motivele să fim bucuroși de noile construcții 
care se înalță la complexul sportiv „23 August44. Totuși, subliniem 
faptul că lucrările au rămas în urmă datorită întârzierii în livrare a 
pieselor grele și deci toamna ar putea să încurce serios socotelile 
constructorilor. Avînd în vedere că în luna februarie se vor desfășura 
la Oslo. Campionatele mondiale de hochey pe ghiață reprezentativa 
noastră va trebui să se pregătească cel puțin o lună întreagă pe o 
șhiață ca lumea. Atragem atenția forurilor în drept asupra datoriei 
lor de a asigura terminarea la timp a patinoarului.

M. ZONIS

Să discutăm

Unele
Nu de mult 

ne-a vizitat la 
redacție, antre
norul emerit Ra
du Huțan. Așa 
dar cel mai ni
merit prilej să 
discutăm cu un 
specialist de ta
lia și de compe
tența sa, antrenor al lotului R.P.R. de 
canotaj, unele probleme ale canotajului 
romînesc.

— In ultimii ani, canotajul cunoaște în 
țara noastră o accentuată dezvoltare. 
El s-a impus pe scară europeană și 
chiar mondială. Olimptada de la Mel
bourne ne-a adus mari satisfacții. Ca
notorii noștri Leon Rotman, Alexe și 
Ișmailciud au cucerit titlul suprem de 
campion olimpic și medalia de aur. în
trecerile ulterioare — cele din cadrul 
jocurilor sportive internaționale de la 
Moscova și campionatele europene — 
ne-au acordat din nou satisfacții dar și 
deziluzii. Infrîngerea lui Leon Rotman 
ne-a făcut multe zile amare. Evident, 
privind în ansamblu comportarea ca
notorilor romîni observăm o oarecare 
scădere.

— Ziarele au explicat, tn parte, cau
zele acestei scăderi. Ne-ar interesa însă 
părerea dumitale ca specialist șl con
ducător al lotului nostru de canotaj.

— M-am așteptat la o asemenea în
trebare. Să începem cu Leon Rotman. 
Insuccesul său de la Moscova și de la 
campionatele europene este explicat 
prin îmbolnăvirea lui de icter. Acum 
el se află spre vindecare.

— Dar cum de i-a îngăduit medicul 
lotului să concureze fiind bolnav P

— O precizare. In nici una din de
plasările sale peste graniță, lotul de ca
notaj al R.P.R. nu este însoțit de medic. 
Dacă pe do. vă miră, nouă această 
deficiență ne produce mari neplăceri. 
La campionatele europene Anastasescu 
a concurat, după ce șase zile a stat în 
pat, lipsit de o atentă îngrijire medi
cală.

Și, firește, nu s-a comportat In aștep
tările noastre. Lipsa unui medic, a a- 
sistenței pe care trebuie s-o acorde el 
lotului, o resimțim și în țară. Medicii, 
chiar și atunci cînd sînt solicitați, ne 
răspund cam așa: „Cu lotuL vostru nu 
se prea pleacă in străinătate .

Problema cea mai acută, după mine, 
are cu totul un alt aspect. Și anume 
este vorba despre criteriile pe baza că
rora se stabilește participarea noastră 
la diferite concursuri internaționale, 
care oferi dupi cum se știe cel mai bun. 
prilej de verificare a canotorilor noștri 
și, în același timp, de afirmare a lor. 
Principiul suprem, aș putea spune, nu 
este altul decît obținerea în prealabil 
de către canotori a unor rezultate va
loroase la concursurile din țară pentru

Pe
s-a disputat simbătă și duminică 
un mare concurs atletic interna
țional, la care au participat spor
tivi din 15 țări ale Europei. In 
cursa de 5.000 m. plat, cunoscutul 
fondist sovietic Vladimir Kuț a 
obținut o excepțională perfor
manță de 13*35^0, care constituie 
un nou record mondial. Vechiul 
record era de 13'36'* 8/10 și apar
ținea englezului Gordon Pirie.

Dintre sportivii romîni, Aurel 
Raica s-a clasat pe primul loc la 
aruncarea greutății cu 16,39 
JFiesenmayer a ocupat locul 
la 400 m. plat cu 48”5/10, 
Rășcănescu s-a clasat pe locul
la aruncarea ciocanului cu 60,62. 
Atleții romîni vor evolua joi la 
Neapole și sîmbătă la Bari, în 
alte concursuri importante. *

m., 
doi 
iar 
doi

Finalele întrecerilor Spartachia. 
del de vară a tineretului pe 
anul 1957 au avut ioc în ur. 
mă cu mai bine de două luni 

de zile. Totuși, ultimul act al aces- 
tei mari competiții sportive de 
masă a avut loc doar zilele tre
cute. La Comisia centrală de orga, 
nizare a competiției, a avut loc a- 
naliza rezultatelor obținute și fes. 
tivitatea de premiere a comisiilor 
regionale fruntașe în antrenarea 
tinerilor la întreceri. Ei bine, deși 
s.ar părea că cu prilejul consu. 
mării și acestui ultim act al com
petiției totul s-a sfîrșlt, cortina 
n-a fost totuși încă lăsată. Ur- 
mează de.abia discuțiile la scenă 
deschisă.

In ceea 
trecem în 
față doar

ce ne privește dorim să 
revistă în rîndurile de 

ctteva observații ctteva

sîntem în plină campanie de re. 
organizare a mișcării noastre 
sportive.

Fără îndoială că dacă ar trebui 
să facem o ierarhie a învățăminte
lor desprinse după importanța lor, 
printre primele ar trebui să enu. 
merăm aceea a confirmării valorii 
competiției. Prin numărul uriaș de 
participant — și mai ales prin 
acela al participanților — 2,455.264 
— Spartachiada de vară s-a dove, 
dit a fi cea mal eficace șl reu. 
șită competiție sportivă de masă, 
cel mal bun prilej de atragere a 
tineretului pe terenurile vie sport. 
Putem spune astfel că prin această 
a Il.a ediție, Spartachiada de vară 
și-a cîștigat consacrarea, a intrat 
cu autoritate în tradiția marilor 
noastre competiții sportive de ma
să. La aceasta a contribuit desi-

concluzii; tntr.un cuvtnt, să discu. Șur tntr.o mare măsură faptul că 
tăm despre ctteva din tnvățămin. a organizarea șl desfășurarea tn. 
tele desprinse după organizarea trecerilor au fost antrenați repre- 
și desfășurarea întrecerilor Spar, «ntanții tuturor organelor locale ■ • . a vi v • i _ niront mtomcnti in no^irnltorostachiadei, învățăminte ce sînt 
deosebit de însemnate acum după 
apariția Hotărîrij C.C. al P.M.R. 
și a Consiliului de Miniștri cînd

Turneul Internațional de polo pe apă
—    —  ..........- - - •   —

Cupa București^-
rămine la București

încă din prima zi a turneului, 
vă semnalam în succinta noastră 
relatare, posibilitatea unor mari 
surprize în întrecerile viitoare ale 
turneului. După cum știți, așa s-a 
și întîmplat. Două din aceste sur
prize au fost și sînt și acum co
mentate cu interes 
jucătorilor, ar
bitrilor și antre
norilor pârtiei- 
panți sau ne- 
participanți la 
turneu. Prima 
s-a întîmplat 
încă în ziua în- 
tîia a întreceri
lor cînd selec
ționata R. D. 
Germane a în
trecut puternica 
reprezentativă a 
Ui-gariei cu

Cealaltă 
priză (mai 
țin pentru 
deoarece o 
ream și aștep

tam) se refe
ră la victoria 
echipei noastre. Trebuie să recu
noaștem că la începutul turneului 
reprezentanții celorlalte țări parti
cipante dădeau cîștigătoare echipa 
maghiară. Apoi, în ordine, echi
pele Iugoslaviei și Romîniei. A- 
ceasta oarecum întemeiat, pe baza 
rezultatelor generale obținute de 
sportivii țărilor respective din

de majoritatea

această ramură. De peste 25 de ani 
(cu o singură excepție — Londra 
1948) jucătorii maghiari de polo 
au cîștigat titlurile olimpice deți- 
nînd supremația mondială. Și 
proape tot ' 
goslavi îi 
aproape.

_ r a-
de atunci jucătorii iu- 
secondează de foarte

do.1 Stingă de sus : C. Marinescu, A. Szabo și Ci Blajek 
H Mijloc : Samoilă

Dreapta : Oanță,
NEAGU
jocul de 
se poate 
ne retnar-

Danciu și Zahan
Văzuți de

în ceea ce privește 
polo din țara noastră, 
spune că am început să
căm în această disciplină sportivă 
de-abia în 1952, după Olimpiada 
de la Helsinki. De atunci a în
ceput ascensiunea reprezentativei 
noastre de polo (seniori) ajungînd 
ca anul trecut să fie considerată VUJ*

probleme ale canotajului
a putea merge astfel sigur la cîștig. La tenerU noștri, canotorii sovietici, antre-
prima vedere criteriul ar părea cît se namentul comun organizat la noi în țară
poate de normal. Da, dar pentru obți- anul trecut.
nerea unor performanțe valoroase se cer Apoi, o altă problemă: întotdeauna
eforturi deosebite. De regulă, maxime, 
care aduc pe sportivi în cea mai bună 
formă a sezonului. Și atunci cînd. ei 
concurează peste graniță, spre surprin
derea tuturor, de neînțeles în special 
pentru conducătorii C.C.F.S., canotorul 
realizează performanțe sub așteptări. Și 
atît îi trebuie. Dacă a mers odată chi
purile sub posibilități, la primul con
curs internațional nu. mai ia parte. Un 
exemplu ne-ar edifica. Echipajul caiacu
lui de patru t Grigore, Oprea, Bardaș, 
Balint a realizat în țară 3,25. La Mos
cova a ocupat locul patru cu 3,27 și ca 
„pedeapsă^ n-a mai luat parte la cam
pionatele europene, deși acolo putea 
sigur să obțină locul III (pe locul 3 s-a 
calificat la acest concurs echipajul R.D.

problemă t întotdeauna 
este trimis un lot mult prea mic — 
7—8 oameni — la concursuri internațio
nale. Și aceasta nu ne îngăduie să ve
rificăm măcar pe primii 10—15 cano
tori fruntași.

— Aș vrea să vă întreb cum vă ex
plicați existența unui număr restrîns de 
canotori fruntași?

— Intr-adevăr, este o mare „bubă" a 
canotajului nostru. Mai întîi aș vrea să 
precizez un lucru: pînă la ora actuală 
avem doar 800 de canotori clasificați. 
O cifră după mine minusculă. Dar pro
blema aceasta are un aspect ceva și mai 
grav. Din 800 de canotori, 30 sînt vîr- 
furi sportive talentate. Intre ei și rest 
există din păcate o distanță mult prea 
mare în ceea ce privește forma și posi-

țfc Ne vorbește antrenorul emerit Radu
Huțan W Ce jrîneazâ activitatea canotorilor

* Baza materială — o problemă importantă
Germane învins de echipajul nostru 
chiar la Moscova).

— Aveți cumva o propunere ?
— Desigur. Bine ar fi ca măcar sub 

formă de experiență să se renunțe la 
un astfel de criteriu pentru selecționa
rea celor ce ne reprezintă veste hotare. 
Aceasta ne-ar îngădui să lucrăm mai 
atent cu oamenii, să urmărim îndea
proape pregătirea lor, să-i aducem la 
momentul oportun în forma cea mai 
hună, fără a o torța cîtuși de- puțin. 
Pripeala nu dă decît rezultate de mo
ment. In aceeași ordine de idei, trebuie 
spus ceva despre prezența noasțră la 
startul marilor competiții. Anul acesta 
canotorii romîni au participat doar la 
trei manifestări de anvergură: întreceri
le internaționale ale R.P.R., întrecerile 
de la Moscova și campionatele europene. 
Deși aceste trei concursuri au pus pe 
canotorii noștti în fața unor examene 
greu de; trecut, ca număr sînt 'insu
ficiente. ■ i

In anul acesta s-a renunțat, nu se știe 
din ce motive, la organizarea unor an
trenamente comune. Cît de fructuos a 
fost atît pentru noi, cît și pentru par-

bditățile lor de afirmare. Iar între pri
mii 10 și următorii 20, o nouă distanță 
situată pe aceleași considerente, care nu 
poale fi recuperată decît după un 
an-doi de muncă intensă. Din această 
pricină cînd unul dintre primii 10 devi
ne indisponibil pentru concurs, sîntem 
în imposibilitate de a-l înlocui cu altul 
de aceeași valoare sau măcar de o va
loare mai apropiată. De ce s-a ajuns 
la o asemenea situație ?

— Exact. Ar interesa mult pe citito
rii ziarului nostru mai cu seamă desco
perirea cauzelor.

— Canotajul în țara noastră se bu
cură de multă simpatie, mai ales în 
rîndurile tineretului. Nu se bucură în 
aceeași măsură însă de atenție din par
tea asociațiilor sportive. Numărul cano
torilor — 800 — spuneam la început
este minuscul, de vreme ce avem în 
țara cîteva sute ( de mii de fotbaliști, 
100.000 de voleibaliști, zeci de mii de 
atleți. Și aceasta numai pentru simplul 
motiv că în colectivele sportive nu exis
tă condiții optime pentru practicarea 
canotajului. Doar în cîteva orașe din 
țară, le numărăm pe degete: București,

Timișoara, Arad, 
Tg. Mureș, Brăi
la, Galați există 
centre de antre
nament. In res
tul orașelor, 
deși sînt mulți 

pODO- 
trăiește. 

pentru 
lor ma-

■■■ tajul nu 
Aceasta 

că colectivele sportive, în marea 
joritate, n-au secții de canotaj.

Nu există de altfel condițiile mate
riale necesare pentru organizarea lor 
(n-au ambarcațiuni;. Asociațiile nu se 
îngrijesc pentru asigurarea acestor con
diții. Nu cumpără caiace pentru simplul 
motiv că Sînt scumpe.

Cum însă sînt consumate mii de lei 
pentru fotbal sau atletism, s-ar putea 
acorda cîteva mii și pentru canotaj. Ba 
chiar și colectivele cu secții de cano
taj suferă din pricina materialelor spor
tive. Dacă au una, două sau chiar mai 
multe bărci de antrenament, n-au în 
schimb nici o barcă de concurs. Și lip
sa ambarcațiunilor duce la folosirea u- 
nei bărci ae prea mulți canotori, ceea 
ce atrage după sine distrugerea ei în 
foarte scurtă vreme.

In aceste condiții este imposibil să 
mărim numărul canotorilor și la fel de 
imposibil să creștem măiestria lor spor
tivă. Chiar în cazul cînd ar exista su
ficiente condiții materiale, dezvoltarea 
canotajului presupune existența unui 
mare număr de tehnicieni care să pre
gătească atît pe începători cît și pe a- 
vansați. Dar avem in față o nouă la
cună : nu sînt tehnicieni, instructori în 
canotaj, decît într-o proporție foarte 
mică și aceștia insuficient pregătiți, căci 
nu există nici grijă pentru selecționarea 
și creșterea lor.

Dacă aceste enteva probleme:
— asigurarea condițiilor materiale

pentru practicarea canotajului pe scară 
largă (mai cu seamă ambarcațiuni și, în 
special, să fie asigurate cu ele colecti
vele sportive din Deltă unde se află 
principala noastră pepinieră de cano
tori ) ; '

— organizarea în mai multe orașe 
ale țării de centfe de canotaj, deocam
dată măcar în toate centrele regionale;

— pregătirea unui lot de tehnicieni 
și instructori pentru canotaj.
vor fi înțelese pe deplin de U.C.F.S., 
de colectivele sportive; am convingerea 
că în scurtă vreme în țara noastră ca
notajul va începe să fie practicat de 
mase largi ale tineretului mai cu sea
mă. Și atunci, multe din obiectivele în 
discuție acum nu vor mai fi actuale. 
Vom putea vorbi atunci despre succe
sele canotorilor romîni.

după echipele Ungariei, Iugosla
viei, Uniunii Sovietice și Italiei 
una dintre echipele bune din lume 
Așa că strălucita victorie a echipei 
noastre de tineret continuă să fie 
considerată încă o surpriză.

— Organizarea acestui turneu 
-— ne-a spus cunoscutul arbitru 
internațional maghiar dr. Lorand 
Somoczy — a fost excelentă și 
are o deosebit de mare valoare 
pentru jocul de polo pe apă din 
Europa. Nu trebuie uitat că ac
tualele echipe de tineret care s-au 
întrecut la București vor fi peste 
3 ani, la viitoarea Olimpiadă de 
la Roma din 1960, adevărate re
prezentative de seniori. Putem 
considera astfel, fără să greșim, 
că organizatorii romîni au adus o 
contribuție valoroasă la pregătirea 
viitoarelor prime garnituri națio
nale europene. Alături de celelalte 
delegații, vom susține din toată 
inima ca Liga Europeană de Na- 
tație să aprobe organizarea regu
lată, an de an a „Cupei București". 
Să fie un fel de campionat euro- 
pean neoficial al echipelor de ti
neret. Dintre echipele care s-au 
întrecut, evident echipele Romi- 
niei, Iugoslaviei și Ungariei au 
fost cele mai bine pregătite. Cît 
privește nivelul tehnic, echipele, 
au fost la înălțime. Mă refer în
deosebi la echipele Romîniei, Iu
goslaviei, Ungariei și Olandei. Cît 
despre echipa romînă, înfr-un cu-

Fără îndoială succesul repurtat 
de tînăra noastră echipă e de 
mare prestigiu. Ultima întîlnire cu 
echipa Ungariei în care rezultatul 
a fost de egalitate (5—5) ne-a 
asigurat victoria finală.

Cucerirea „Cupei București44 e 
un mare succes al echipei noastre 
de tineret, succes care ne dă 
dreptul să ne gîndim și la altele 
în viitorul apropiat. Pentru aceasta 
echipa ya trebui bine înțeles, să-și 
intensifice și să-și îmbunătățească 
și mai mult pregătirea. în această 
direcție credem că antrenorii vor 
trebui să acorde atenție în primul 
rind nivelului tehnic al jucători
lor. Avem încă multe de făcut în 
această direcție. Un pas corect, 
bine dat are o valoare deosebită 
pentru atac. Din păcate jucătorii 
noștri greșesc încă prea multe 
pase. în ceea ce privește concep
ția tactică ni se pare că prea puțin 
s-a făcut pentru a explica jucăto
rilor, a-i învăța cum să destrame 
apărarea adversă, să fructifice oca
ziile, să se orienteze mai rapid în 
timpul jocului. (în ultima întîi- 
nire cu Ungaria, deși de două ori 
erau superiori numericește, n-au 
reușit să înscrie). Antrenorii echi
pei vor trebui de asemenea să 
acorde atenție deosebită corectitu
dinii jocului prestat de membrii 
echipei noastre.

în ceea ce privește organizarea 
turneului în ansamblu, se poate 
spune că a fost bună. Dar credem 
că ar fi mult mai potrivit ca data 
desfășurării turneului să fie cel 
puțin cu 3—4 săptămîni mai de
vreme. în rest — așa cum declara 
arbitrul olandez Will Goos :

— Toată lauda.

direct interesați în dezvoltarea 
mișcării sportive. Tn activitatea 
comisiilor raionale, orășenești, dar 
mai ales comunale de organizare 
a Spartachiadei, și-au adus con. 
tribuția activiști de partid, ai 
U.T.M. și al sfaturilor populare, 
tineri muncitori și țărani munci
tori, reprezentanți ai comitetelor 
de întreprindere, al secțiilor cul
turale, sănătate, învățători, direc
tori ai căminelor culturale etc.

La succesul fazei de masă a 
competiției un aport deosebit de în. 
semnat 1-au adus în multe regiuni 
tehnicienii șl sportivii fruntași care 
au plecat la sate. In acest sens 
ni se pare Interesantă experiența 
comisiei regionale de organizare a 
Spartachiadei din regiunea Galați. 
Aici s-au format 5 brigăzi de actl. 
viști sportivi, antrenori și tehni. 
cieni care s-au deplasat timp de 25 
de zile în cîte un raion. Aceste 
brigăzi au îndrumat și ajutat în
deaproape activitatea comisiilor 
comunale, au ajutat practic la or.

Să realizăm sarcinile 
trasate de Hotărîrea 

partidului și guvernului

ganizarea șl desfășurarea concur
surilor. Rezultatele s-au văzut. La 
faza pe colective a întrecerilor au 
fost înregistrate 177.938 participări. 
Trebuie subliniată în aceeași ordine 
de Idei inițiativa Comisiei centrale 
de organizare a Spartachiadei care 
a trimis studenții de la Institutul 
de Cultură Fizică, în perioada 
practicii, organizatorice sâ ajute 
jos. în regiuni și raioane, la des. 
fășurarea întrecerilor.

In ceea ce privește experiența 
pozitivă a etapei de masă, credem 
că ar mai trebui relevată îdeea fe. 
ricîtă a unor comisii din regiunile 
Oradea și Ploești care au introdus 
în etapa pe comune și alte disci, 
pline sportive : călărie, tir, tenis de 
masă etc. în afara celor din pro. 
gram. De asemenea .și faptul că co
misiile regionale București. Auto, 
nomă Maghiară, Cluj și Suceava 
au urmărit ca tinerii odată cu par
ticiparea la întreceri să treacă și 
normele G. M. A. Astfel în re. 
giunea București s-au trecut peste 
14.600 norme Iar în Regiunea Au- 
tononiă Maghiară peste 25.000.

Neîndoielnic cele 2.455.264 de 
participări la întrecerile Sparta
chiadei constituie nu numai un re. 
cord cl șl un succes incontestabil. 
Cu toate acestea trebuie să spu. 
nem că numărul tinerilor antrenați 
la competiție putea fi mult mai 
mare. Numărul fetelor, de pildă, 
antrenate la întreceri a fost toarte 
scăzut. In satele regiunilor Iași și 
Hunedoara la concursuri h-au par. 
ticipat decît 2—3.000 de fete. Or. 
ganizațifle U.T.M. din regiunile 
Iași și Hunedoara nu s-au inte
resat aproape de loc de această

problemă. Vorbind despre capita* 
iul participării mai trebuie relevat 
și faptul că Asociațiile studențești 
șl comitetele orășenești U.T.M* 
s-au ocupat cu totul insuficient del 
antrenarea studenților la întreceri* 
In mai multe centre mari universl* 
tare — Iași, București etc., la îrw 
treceri nu au participat decît cîta* 
va sute de studențf. Evident. c4 
totul insuficient.

Cel mai dăunător nl se par$ 
însă un alt aspect. Anume, acelai 
că începerea și desfășurarea coiu 
cursurilor jos în comune, în faj 
brici și școli s-au tot amînat din z> 
în zl pînă în ultimele zile ale eta< 
pel I-a. Atunci, la repezeală. în 
cîteva zile, s-au făcut înscrierlleg, 
s-au organizat concursurile și s-atf 
mobilizat tinerii. Bineînțeles ca 
acest sistem nu creează ma« 
jorității tinerilor condiția 
participe la întreceri. In plus* 
se poate întîmpla la fel ca în raj 
giunlle Craiova, Stalin. PU 
teștl, unde datorită timpului ne* 
favorabil din ultimele zile ale eta
pei I-a să nu se poată desfășura! 
concursurile de natație, ciclism șt 
altele. Problema principală e ca în. 
trecerile etapei I-a să se organi* 
zeze în colective începînd din prU 
ma zi pînă în ultima zl a perioa
dei de desfășurare. Numai astfel 
se poate asigura participarea a 
cît mai mulți tineri la întreceri și 
deci caracterul de masă al actn 
vitățil sportive, lucru cerut în! 
mod deosebit de Hotărîrea C.C- 
al P.M.R. și Consiliului de Mii 
niștri.

Se știe că popularizarea și pro
paganda tn jurul Spartachiadei 
asigură în bună măsură succesul 
acesteia. Acest lucru s-a și văzut. 
Dacă în regiunea Baia Mare a 
participat la concursuri cel mal 
mare număr de tineri — față de 
numărul populației — aceasta se 
datorește în primul rînd muncii 
largi șl serioase de popularizare 
desfășurată în jurul Spartachia
dei. Din păcate nu se poate spune 
același lucru despre Comisia cen
trală de organizare a Spartachia
dei. Din vina acesteia o mare 
parte din afișele și regulamentele 
Spartachiadei au fost trimise cu 
mare întîrziere în colective. De a- 
semenea insignele, diplomele și 
plachetele pentru cîștlgătorii faze
lor raionale și regionale au ajuns 
în multe locuri după desfășurarea 
acestora.

Inițiativa de a organiza fazele 
raionale șl regionale ale Sparta
chiadei de vară în același timp cu 
festivalurile raionale și regionale 
ale tineretului a fost bine venită. 
Ea a mărit amploarea competiției, 
a. trezit și mâl mult interesul tine
rilor față de ea. i-a dat acesteia a 
atmosferă sărbătorească.

In sfîrșlt, o ultimă chestiune. CU 
prilejul întrecerilor Spartachiadei 
au fost descoperițl zeci de tineri 
cu autentice posibilități sportive. 
Nu vrem să reamintim decît cîțiva 
tineri: Elod Kineses. în vîrstă de 
15 ani, elev la o școală din Tg-, 
Mureș care a alergat 100 m. tn 11,5 
secunde, Gh. Corsotea elev la o 
școală profesională care a parcurs 
1 000 m în 2’40“. De asemenea în
trecerile de luptă au scos și ele la 
iveală elemente tinere — Popa 
Marin, Popescu Aurel și alții — 
cu remarcabile calități care vor, 
putea, nu peste mult timp, să îm
prospăteze lotul sportivilor noștri 
fruntași la această disciplină.

Prevederile Hotărîriî C. C. al 
P. M. R. și a Consiliului de Mi. 
niști cu privire la reorganizarea 
mișcării de cultură fizică și sport 
din țâța noastră creează posibi
lități și mai mari tinerilor de prac
ticare a sportului, de participare 
la competițiile sportive de masă. 
Se pune problema să folosim a. 
ceste posibilități și să învățăm 
din experiența trecutei ediții a 
Spartachiadei.

AL. PINTEA

Carnet duminical

Pe marginea
unui meci de rugbi

Punctul de atracție al etapei 
categoriei A de rugbi a fost de
sigur întîlnirea între echipele 
bucureștene C.CA* și Locomotiva 
Grivița Roșie, cauză pentru care 
duminică dimineața stadionul din 
str. dr. Staicovici a cunoscut o 
afluență neobișnuită. Dar, și aci 
proverbul „să nu te duci cu sacul 
la pomul lăudat" și-a adeverit din 
păcate perfecta valabilitate.

. Am asistat la un meci șters, 
lipsit de nota spectaculoasă carac
teristică rugbiului modem. Aceas- 
ta este de neînțeles mai ales că 
în formațiile respective au evoluat 
numeroase „stele44 ale rugbiului 
romînesc, care vor fi în curînd 
chemate să reprezinte țara noas
tră în întîlniri internaționale des
tul de grele.

Ne-am fi așteptat în primul 
rînd mai mult de la C.CA. pen-

VASILE RANGA

S. SPIREA

tru că Penciu, Nanu, Dobrc, Pa- 
loșanu, Enache, Marinache etc. 

i sînt jucători rutinați, cu stagii 
i vechi în acest sport. Dominarea. 
i lor teritorială a fost sterilă din 
. cauza jocului închis, lipsit de a- 

cele „șarje" rapide care pot a- 
duce puncte și care fac din rugbi 

! un spectacol gustat cu plăcere.
La* rîndul lor, locomotiviștii pre- 

zentînd o echipă tînăra, de «pe- 
, ranțe, s-au complăcut într-un joc 

identic. Ne-am fi așteptat ca ei să 
contracareze rutina și tehnica ce
lor de la C.CA. printr-un joc de 
elan, dirz, de voință. De altfel și 
aci existau cîteva „nume" ca Pir- 
călăbescu, Moraru, Țîbuleac,

Nimic din toate acestea nu am 
putut admira în meciul celor două 
echipe fruntașe. Dimpotrivă, din, 
punct de vedere tehnic, întîlnirea 
a fost sub orice fel de critică. 
Nenumărate greșeli tehnice, pase 
date prost, numeroase lovituri de 
picior ratate din poziții foarte fa- 
v^ra^^e (Penciu a fost în aceas
ta privință „campion") au cons- 
tituit un capitol pur și simplu pe
nibil al acestui meci de tradiție.

Privită sub acest aspect, mici una 
din echipe nu merita să cîștige. 
De altfel, așa s-a și întîmplat. După 
ce Țîbuleac (Locomotiva) deschi
de scorul printr-o lovitură de pi
cior, în ultimele minute St. Cons
tantin (C.C A.) ațluce egalarea 
dintr-o lovitură identică. Astfel re
zultatul de 3—3 este perfect echi
tabil.

Ne întrebam însă — pentru 
viitor — ce vor face antrenorii 
și jucătorii celor două echipe 
pentru a readuce și pe plan in
tern faima internațională, bine
meritată, a rugbiului romînesc ?
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