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CÎT MAI MULȚI TINERI 
la transportul îngrășămintelor

Trecerea în revistă
a formatH'Or teatrale

studențești

naturale pe cimp
Regiunea 

București
Cu fiecare nouă zi, 

primăvara scoate pe o- 
goare tot mai mulți lu
crători ai pămîntului. In 
aceste zile, țăranii mun
citori dau o mare aten
ție căratului și imprăș- 
tiatuluj îngrășămintelor 
pe cîmp. In raionul 
DOMNEȘTI această ac
țiune se desfășoară din 
plin. în ultimele 3—4 
zile au fost cărate și 
împrăștiate pe ogoarele 
raionului aproare 40(1 
tone gunoi. Tinerii par
ticipă cu mult interes 
la această acțiune. Ast
fel tînărul președinte 
al gospodăriei colective 
din Vîrteju, Petre Ale- 
cu, a mobilizat toți co
lectiviștii să care guno
iul pe cîmp. Pentru că 
este și secretarul organi
zației U.T.M., împreună 
cu întreg biroul, el a 
hotărit ca utemiștii să 
răspundă de această 
treabă. Tinerii au pri
mit cu bucurie sarcina, 
în citeva zile ei au că
rat și împrăștiat pe ogoa
rele colectivei peste 35 
tone de gunoi. Rezulta
te bune au obținut 
tinerii muncitori ai 
podăriei de stat 
Poienari (secretar 
organizației U.T.M. 
Gheorghiță Folescu) 
re au cărat pe cimp 
tone de gunoi. Tinerii 
din comunele Ogrăzeni, 
Mihăilești și altele au 
cărat și împrăștiat de 
asemenea mari cantități 
de îngrășăminte natura
le. Cei din Buturugeni 
(comună complect coope- 
rativizată) au făcut o

gos- 
din 

al

ca-
60

treabă și maj bună. Bi
roul organizației U.T.M. 
din întovărășirea „7 
Noiembrie“ a mobilizat 
vreo 20 de tineri și eu 
atelajele proprii au că
rat pînă acum, peste 50 
căruțe de mraniță 
de pe malul unui

★

Și în raionul 
NEȘT1 cifrele 
această acțiune sînt gră
itoare. De la 1 ianuarie 
și pînă acum au fost 
cărate și împrăștiate pe

luată 
pîrîu.

BRĂ- 
privind

din gospodăria de stat 
Afumați a cărat cu ate
lajul condus de el 80 
de tone, iar tractoristul 
Ion Gaia cu rutierul său, 
180 tone, din cele 530 
tone cîte au fost cărate 
pînă acum pe ogoare.

Regiunea 
Galați

Comuna Scorțaru Vechi 
se află* pe meleagurile 
raionului BRĂILA la 
porțile

BRĂILA
Bărăganului

munciți pe ogoare ! Pu- 
anului acesta !

Tineri șl tinere care 
neți temelie solidă recoltelor 
Luptați pentru sporirea rodniciei ogoarelor tran- 
sportînd pe cimp toate ingrășămintele naturale 
din gospodăriile voastre I Descoperiți și valori
ficați zăcămintele de la marginea apelor și a 
satelor unde a fost depozitat înainte zeci de 
ani de-a rindul gunoiul de grajd ! Folosiți din 
plin aceste rezerve de îngrășăminte naturale 1

Utemiștj din gospodăriile de stat și colec
tive I Una din preocupările voastre de bază să 
fie acum transportul îngrășămintelor naturale 
pe ogoare!

Nici un tînăr să nu rămină in afara acestei 
acțiuni de interes obștesc 1

5400 tone 
continuă 

și la ea 
plin tine- 

orga-

cîmp peste 
gunoi. Munca 
cu însuflețire 
participă din 
rii săteni. Astfel, 
nizațiile U.T.M. din gos
podăriile colective V a- 
silați, Livedea, Drăgo- 
ești și altele au mobili
zat toți utemiștii și ti
nerii. Secretarul organi
zației de bază U.T.M. 
din gospodăria colectivă 
Livedea, de pildă, a că
rat singur în citeva zile 
40 de tone, Utemistul 
Constantin Ungureanu
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cum spun oamenii prin 
partea locului. Zilele 
trecute la intrarea în co
mună m-a întîmpinat un 
șir de care încărcate. 
Povara lor era prețioa
să. Duceau la cîmp gu
noiul de grajd care pină 
mai anii trecuți era îm
prăștiat și ars la 
ginea satului.

Opresc un tînăr 
cer lămuriri.

— Se pare 
convoi • anume 
gat.„

mar-

și îi

că-i un 
organi-

A CITI— *

Înțelege

—• Chiar așa.
— Cine a luat iniția

tiva ?
— Nu vedeți ? Toți 

care facem treaba asta 
sîntem tinerii din G.A.C. 
„6 Martie“,

— Este primul 
sport ?

— Da de unde ! 
acum am dus la < 
peste 1000 de tone.

Tinerii din Scor- 
țaru Vechi, în frunte cu 
utemiștii continuă 
sprijine în acest fel 
ținerea unor recolte 
gate în anul acesta, 
și-au luat angajamentul 
să siringă din comună 
toate cantitățile de gu
noi de grajd, să le tran
sporte și să le împrăștie 
pe ogoare.

tran-

Pînă 
cîmp

să 
ob- 
bo-
Ei

Regiunea
Consfanja

De la Constanța, tova
rășul inginer Gheorghe 
Angliei, activist al comi
tetului regional U.T.M. 
ne-a comunicat că tine
rii colectiviști din ra
ioanele HÎRȘOVA, NE- 
GRU VODÂ, MEDGIDIA 
și FETEȘTI au cărat și 
împrăștiat pe cîmp în 
această primăvară 50.000 
tone gunoi de grajd. în 
fruntea acestei acțiuni, 
ne-a relatat tovarășul 
Angliei, s-au situat pînă 
acum 
dăria 
„Cuza 
rat și
tone gunoi de grajd și 
tinerii colectiviști din 
Topraisar care au tran
sportat pe cîmp 450 
tone.

tinerii din gospo- 
agricolă colectivă 
Vodă“ care au că- 
împrăștiat 1200

X
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La Casa de cultură „Grigore 
Preoteasa“ a studenților din Bucu
rești, a început vineri după-amia- 
ză desfășurarea fazei finale a tre
cerii în revistă a formațiilor tea
trale studențești.

In prima zi au fost prezentate 
piesele „Acolo, departe“ de Mir- 
cea Ștefănescu, în interpretarea co
lectivului de teatru al Casei de 
cultură „Grigore Preoteasa“ și 
„Roata norocului“ de frații Tur, 
pusă în scenă de studenții Uni
versității „C. I. Parhon“,

Sîmbătă, studenții din colectivul 
de teatru al Institutului de științe 
economice și planificare „V. 1. Le- 
nin‘-București vor interpreta pie
sa „Masca lui Neptun“ de Grine- 
vici și Pantelimon, iar colectivul

a 
ge-

de teatru al Casei de cultură 
studenților din lași — „Trei 
nerații“ de Lucia Demetrius.

In ultima zi a trecerii în 
vislă a formațiilor teatrale 
dențești stabilite pentru ' centrul 
București, se vor prezenta în fața 
juriului, interpretînd piesa „Pati
ma roșie** de Mihail Sorbul, stu
denții colectivului de teatru al 
Casei de cultură din Calați. Șirul 
spectacolelor va fi încheiat de co
media „Mitică Popescu“ a lui Că
rnii Petrescu, pusă în scenă de un 
alt colectiv teatral al Casei < 
cultură „Grigore Preoteasa“ 
studenților din Capitală.

( Agerpres)
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Primirea ambasaiorului 
R. P. F. Iugoslavia 
dr. France Hocevar, 

de ministrul Comerțului, 
Marcel Po.iescu

Vineri, 14 martie a.c., ora 13, 
ministrul Comerțului al R- P. Ro. 
mîne, Marcel Popescu a primit în 
audiență pe ambasadorul R.P.F. 
Iugoslavia la București, dr- Fran
ce Hocevar.

A fost de față adjunctul mini
strului Comerțului, Ana Toma.
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Felicia Constantin de la sera 
horticolă a întreprinderii „1 
Mai“ din Capitală, îngrijind 
plantele exotice de ornament.
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Gospodăria agricolă de stat „Mogoșoaia", regiunea București a terminat însămînțările. Au fost 
însămînțate 200 ha. cu orz de toamnă, 220 ha. porumb, 45 ha. ovăz.

In fotografie: echipa tractoristului Marcu Stan lucrează la desmiriștitul a 100 ha„ in vederea 
însămînțării cu porumb hibrid.

mișcarea pornită
de textilistele

de la „Industria Bumbacului B“
Plenara C.C. al P.M.R. din de

cembrie 1956 a subliniat că una 
din căile principale pentru spori
rea productivității muncii este 
creșterea indicilor de utilizare in
tensivă a mașinilor și utilajelor 
existente, deci folosirea din plin 
a mijloacelor și suprafețelor 
producție. Plenara a relevat fap
tul că dacă acest lucru s-ar 
in modul corespunzător 
întreprinderile din diferite ra
muri, pe întreaga economie națio
nală s-ar putea 
însemnate de 
fără a se face 
tru construcții 
laje.

Călăuzindu-se 
plenarei, colectivul întreprinderii 
<,Industria n 1 1 ’ **“ 1 ~
Capitală a 
organizației 
meri teze în 
de creștere 
războaie.

in acest scop a fost dezbătută 
în consfătuiri de producție și a- 
dunări generale problema randa
mentului la războaie, pentru ca, 
fiind cunoscută de 
rele, să se poală 
de măsuri.

Ca de fiecare 
muncitoarele au

de

face 
în toate 

diferite

obține cantități 
produse in plus, 
investiții noi pen- 
industriale și uti-

după indicațiile

Bumbacului B“ din. 
trecut, din inițiativa 
de partid, să experi- 
țesătorie posibilitățile 
a randamentului la

toate 
face

muncitoa- 
propuneri

și acumdată
dat dovadă de 

interes pentru îmbunătățirea pro
ducției și au venit cu propuneri 
interesante de organizare mai te
meinică a procesului de produc
ție, de înlăturare a timpilor ne
productivi.

in fruntea acestei acțiuni se

află, pe lingă muncitoare vîrstni- 
ce și numeroase utemiste. Chiria- 
chița Modrișan, de pildă, a pro
pus mărirea diametrului canete- 
lor utilizate, pentru reducerea 
frecvenței schimbării suveicilor.

în urma unei ședințe de ana
liză ținută în luna noiembrie sa 
constatat că în sala nr. 10 ran-

priite sale hotărîri, colectivul fa
bricii „Industria Bunlbacului B“ 
a izbutit să mărească randamentul 
războaielor în luna februarie cu 
29,4 la sulă față de luna septem
brie, lună anterioară pornirii ini
țiativei de folosire la maximum a 
mașinilor și pentru ridicarea ran
damentului în țesătorii.

Să ridicăm 
randamentul 

mașinilor !

CE DIJCE LA O MAI BUNA 
FOLOSIRE A MAȘINILOR?

damentul a înregistrat o scădere 
la articolul „zefir“, datorită fap
tului că încleiatul nu era efectuat 
în mod corespunzător. De aseme
nea, aprovizionarea războaielor cu 
suluri de urzeală nu decurgea în 
mod ritmic, fapt care făcea să se 
ivească unele goluri în producție.

Ținind seamă de propunerile și 
sugestiile muncitoarelor, conduce
rea fabricii a luat măsuri eficien
te care au dus la înlăturarea a- 
cestor lipsuri. Acest lucru a făcut 
ca numeroase țesătoare, printre 
care se află și utemistele Gabriela 
Andro, Aurelia lonescu. Cornelia 
Agafiței, Stela Colici și altele 
să-și îndeplinească și să-și depă
șească planul de producție. Este 
demn de menționat faptul că a- 
ceste tovarășe, paralel cu depăși
rea planului de producție, au rea
lizat .țesături fără defecte.

A plicind cu perseverență pro-

Trebuie să spunem că pentru 
a lucra cu un randament

1.. munci«
„In- 
B“ nu au 
și acțiuni cu 
Dimpotrivă ! 

una din mă« 
eficiente menite 
mai buna folosire a 

este respectarea cu

sporit la războaie, 
toarele și tehnicienii de la 
dustria Bumbacului ”" 
„descoperit“ măsuri 
caracter neobișnuit.

S-a considerat că 
șurile cele mai 
să ducă la 
mașinilor este respectarea 
strictețe a tuturor regulilor ele-

PLECAREA
unei delegații a C. C. 

al P. M. R. la al 
13-lea Congres 

al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol
Vineri dimineața a părăsit Ca

pitala. plecind spre Ulan Bator, 
delegația Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romin, 
invitată să participe la lucrările 
celui de.al 13-lea Congres al 
Partidului Popular Revoluționar 
Mongol.

Din delegație fac parte tova
rășii Florian Dănălache, membru 
al C.C. aj P.M.R., prim-secretar 
al Comitetului Orășenesc Bucu
rești al P.M.R., conducătorul de
legației și Mihail Dalea. membru 
al C.C. al P.M.R., ambasadorul 
R. P. Romîne in R. P. Mongolă.

La plecare, pe aeroportul Bâ- 
neasa, membrii delegației au fost 
conduși de membri al C.C. al 
P.M.R. și activiști de partid.

(Agerpres)

STRIE

Cargouri 
de mare largă

♦
4 naj au fost proiectate de spe- 
♦ cialiștii noștri, adoptîndu-se so- 
ț luțiile cele mai moderne atît 
I din punct de vedere ‘—

Noile cargouri de mare to-4

vedere construc-f 
punct «Ic vedere J 

de fabricație, i 
și dotarea car-A 

vederea f

+ tiv, cit și din 
t al tehnologiei 
J Dimensionarea 
i goului a fost făcută în vederea ♦ 
ț obținerii clasei de mare largă* 
4 prevăzîndu-se și întărituri pen-^ 
f tru gheață. ♦
I Cargoul de tipul slielterdeck 
ț(cu punte adăpost) cu ampla->
♦ sarea aparatului motor la^ 
a pupă, este destinat navigării ț
♦ din porturile romînești în Ma-4 
J rea Mediterană și Orientul^ 
a Mijlociu. Raza de acțiune estej
♦ de circa 5000 mile marine la* 
tun marș continuu de aproxi- J
♦ mativ 13 noduri. >
♦ Nava poale transporta măr * 

furi generale, mărfuri în vrac. I
♦ cherestea, pici uscate (în ina-4 
t gazia rezervată la provă), ca * 
Iși uleiuri vegetale în cele două^
♦ tancuri din provă. ♦
♦ Corpul navei este împărțit în 4.

7 compartimente etanșe puțind* 
naviga cu un compartiment ♦ 
inundat. Magaziile în număr J 
de 4, sînt deservite fiecare de ♦ 
cîte 2 sau 4 bigi manevrate cu ♦ 
vinciuri electrice. ±

Pentru sarcini mari, deservi-£ 
1 rea se face cu ajutorul unui J
♦ bigi de 20 tone. Nava este ♦
♦ propulsată de un motor Diesel ♦ 
î naval de 2500 CP (Sulzer).^
♦ care acționează direct linia de 4
taxe- . . *
4 Nava este dotată cu toate in-
♦ stalațiile la un nivel tehnic mo-♦ 
t dern (radar, sondă ultrason. *
♦ radiogoniometru etc.) și asigu-
♦ ră condiții optime de navigații ♦
♦ ca și confort la bord.
4 Proiectul tehnic al cargoului J 

e întocmit de grupa de proiec-* 
tanți a Șantierului Naval Ga- T

f
î
♦

♦
♦ 
♦
♦ 
♦
♦

♦

Cititorii cu o mai bogată expe
riență în munca intelectuală — 
cum este de exemplu savantul po
lonez Ștefan Rudnianski, autorul 
unei „Tehnologii a muncii inte
lectuale“—vorbesc despre trei sta
dii prin care ar trebui să treacă 
lectura unei cărți, trei popasuri pe 
drumul care duce de la cartea ne
cunoscută cîntărită în mină pentru 
întîia dată, la cartea — tovarăș 
neprețuit de muncă.

Intîiul popas e prima lectură 
pe care o vom numi „lectură de 
orientare“. Citim cartea de la în
ceput pînă la sfîrșit pentru a g- 
vea o primă imagine asupra con
ținutului pe care 
va trebui să-l 
studiem. Ne fi
xăm jaloane 
pentru utiliza
rea ulterioară. 
Ne ferim să 
subliniem în 
carte, — obicei 
barbar — dar 
ne însemnăm drumul parcurs cu 
fire subțiri puse în carte la pagi
nile unde ceva deosebit de intere
sant se recomandă pentru a fi 
reținut.

A citi înseamnă însă, în primul 
rînd, a înțelege și a folosi ceea ce 
ai înțeles pentru a pătrunde din 
ce în ce mai multe taine. De a- 
ceea o a doua lectură pe care o 
vom numi „lectură de aprofunda
re“ este deosebit de necesară mai 
ales începătorului. Desigur că și 
lectura de orientare, presupune o 
înțelegere a celor citite, dar acum 
ea trebuie adîncită pînă la clari
ficarea celor mai ascunse nuanțe 
ale gindirii autorului. Și nu pu
ține sînt greutățile care se pun în 
calea înțelegerii. De obicei, auto
rul pornește el însuși de la un a- 
numit nivel de cultură și presu- 
puue la eititorul său existența u- 
nui anume cerc de cunoștințe. 
Aceasta-i dă dreptul să facă me
reu aluzie la aceste cunoștințe ca 
la ceea ce nu trebuie explicat în 
fiecare clipă. De aci, noțiuni și 
termeni ce trebuie lămuriți pen
tru ca în procesul înțelegerii să 
nu rămînă pete albe. Pe de altă 
parte, însăși complexitatea gîndi- 
rji autorului exprimată în structu
ra frazei, în topica ei, poate ridi
ca în față înțelegerii unele greu
tăți. De aceea, lectura de apro
fundare, în cazul începătorului, sa 
gseamănă cu mersul prudent al ar

tificierului pe cîmpul minat. Fie
care pas trebuie pus cu atenție pe 
teren solid și nu trebuie mișcat de- 
cit atunci cind pămintul devine 
cu adevărat sigur sub picioare.

Cititorul își va confrunta la 
fiecare pas cunoștințele cu cele 
pe care i le solicită sau i le oferă 
cartea, va complecta golurile, va 
lămuri termenii sau expresiile 
necunoscute, va consemna cazurile 
în care sînt necesare lecturi supli
mentare, va scoate fișe, va face 
conspecte și rezumate. Abia cînd 
cartea este temeinic aprofundată 
se poate trece la al treilea fel de 
lectură, pe care am denumit-o : 

lectură critică 
sau de selectare. 

Cititorul tre. 
buie să aibă tot
deauna o atitu
dine critică față 
de cartea citită, 
să se afle într-un 
permanent dia
log cu autorul, 

să cîntărească cele citite, să-și 
formeze un punct de vedere asupra 
lor. Fie că recitește în întregime, 
fie că reia anumite pasaje pentru 
a medita asupra lor, cititorul este 
dator să prelungească gîndirea 
autorului cu propria lui gîndire. 
A medita la cele citite, înseamnă 
a reface în propria ta gîndire, cu
getarea autorului, a-1 încadra in 
timpul său, a-1 compara cu timpul 
său și al nostru, a supune anali
zei ceea ce se prezintă ca un edi
ficiu bine închegat.

Desigur că cele trei popasuri pe 
drumul spre înțelegerea cărții nu 
exprimă o dogmă. Orientarea, a- 
profundarea și selectarea ilustrea
ză numai laturile unei lecturi rod
nice.

S-a inventat 
oare tiparul?

Va veni poate o vreme în care 
omul, stăpîn pe ultimele taine ale 
firii, va fi găsit o metodă pentru 
dezvoltarea memoriei și atenției 
în proporții încă necunoscute. Ce 
fericită va fi ziua în care și cel 
din urmă cititor, luînd o pilulă 
să spunem de „metnorifort“ îți 

SEN ALEXANDRU

Știi să-ți organizezi 
munca intelectuală ?
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SPUTNIKUL II
observat în București 

la două treceri 
consecutive

Miine, competiția nr. 1 a fotba- 
II“. 
mai 

în 
star-

Observatorul Astronomic 
doilea

La
din București, cel de-al 
satelit sovietic a fost observat în 
dimineața zilei de 14 martie la 
două treceri consecutive ale sale. 
La prima trecere, satelitul a fost 
observat 6 minute, în jurul orei 
4.34 din constelația Casiopeia 
pînă în constelația Vărsăloru., la 
maximum de strălucire, avînd 
mărime^ stelară 3, dar uneori 
scăzînd sub mărimea 6. S-au ob
ținut patru poziții vizuale care 
au fost comunicate Consiliului 
Astronomic Sovietic la Moscova.

La a doua trecere cu toată lu
mina intensă a aurorei, satelitul 
a fost, văzut 2 minute iumătate. 
în jurul orei 6,12 cu ochiul li
ber, fiind mult mai strălucitor — 
și anume de mărimea 0, — tre,- 
cînd Ia mare înălțime deasupra 
orizontului (circa 70 grade) din 
direcția sud-vest spre sud. S-au 
obținut trei poziții vizuale.

(Agerpres)'

lului nostru intră în „mitanul 
Pentru a vă informa 

atent asupra împrejurărilor 
care concurenții iau mîine
tul, ne-am adresat unor căpitani 
de echipe și antrenori bucureșteni, 
care fără a face mărturisiri com
plecte ne-au informat despre „se
cretele“ lor.

Primul inter
viu ni l-a acor
dat APOLZAN. 
Stoperul milita
rilor bucureșteni 
a fost laconic in 
răspunsuri, pru
dent, extrem de 
prudent.

— La capito
lul pregătire fi
zică cred că me
rităm „bine“, 
cu balonul, ln-S-a lucrat mult 

dividual însă s-a lucrat mai puțin 
deoarece lotul nostru este destul 
de mare. Vă rog să notați : parti
ciparea, sirguința componenților 
lotului a fost mult mai conștiin
cioasă ca în trecut.

— Iși va păstra C.C.A. în pri
măvară sistemul său de joc ?

— La antrenamentele noastre, 
mă refer la cele tactice, atenția a 
fost îndreptată în special spre păs
trarea și cunoașterea mai amănun
țită a sistemului de joc al echipei 
noastre. S-a accentuat asupra vite
zei în execuție, care trebuie 
crească în intensitate în 
porții.

— Cum începeți returul ? 
este frică ?

— Vom juca cu multă pruden
ță. Prudența va trebui să carac
terizeze jocurile echipei noastre 
mai ales în primele partide, pînă 
cînd coechipierii mei ÎȘÎ vor re- 
cîștiga încrederea în forțele lor.

3 căpitani de c 
și 2 antrenori bucureșteni 

au cuvîntul
— Vei face parte din echipă 

duminică?
— Nu, nici eu, nici Vasile Za- 

voda nu vom juca in prima etapă.
Se vede că de aici provine în 

bună parte prudența despre care 
pomenea Apolzan.

— Care dintre tinerii jucători 
îți place mai mult ?

— Am încredere că cei doi bă
ieți care-și fac acum loc în prima 
echipă a clubului nostru, Constau- 
tinescu și Cepulski vor îndreptăți 
speranțele noastre.

— Care va fi, după aprecierile 
dumitale, liderul returului ?

— E greu de răspuns, avînd în 
vedere pregătirile intense ale tu
turor echipelor din „A“, Totuși,

eu aș indica la întrebarea pe care 
mi-ațt pus-o, formațiile Petrolul- 
Ploești, Jiul-Petroșani și C.S.U.- 
Timișoara.

La Rapid Bucu
rești 
puns 
bări, MACRI.

— Începem re
turul în condiții 
excelente. In 
sfîrșit, băieții 
noștri s-au mai 
odihnit după a- 
tîtea 
peste 
„Foarte

ne-a
la

răs- 
între-

solicitări 
granita, 

bine“.Condiția fizică :
Păcat însă că sîntem handicapați 
de citeva indisponibilități. E vor
ba de Neamțu care a fost operat, 
de Lan ga, Todor și Filote. De ase-

e

menea, Stancu e suspendat o eta
pă. Ne bucurăm însă că avern trei 
antrenori de talie europeană care 
se ocupă de noi și sperăm că, în 
sfîrșit, băieții noștri vor ajunge în 
acest an la... „majorat“ —- asta 
în ceea ce privește maturitatea 
fotbalistică. Vrem să participăm la 
„Cupa Dunării“, dovedind prin 
comportarea noastră că merităm 
acest lucru și bineînțeles, în pri
mul rînd, să scăpăm de zona de 
retrogradare. Vrem ca suporterii 
clubului să nu mai plece atît de 
supurați din tribunele „Giuleștiu- 
lui“. Pornim la drum cu un lot 
extrem de mic : 12 jucători, dar 
sperăm că prin voință și printr-o 
viață ordonată, sportivă, vom reuși 
să nu ne mai dezamăgim supor
terii.

C BANCILA

Institutul agronomic din Timișoara sub haina întîrziată a iernii 
Foto; D. F. DUMITRU

Ce bine ar 
„Giulețti“ vor 
vintul...

fi dacă băieții din 
reuși să-și țină cu-

— Publicul 
sportiv nu tre
buie să tragă 
concluzii în pri
vința echipei 
noastre numai 
prin prisma com
portării „Progre
sului“ în meciul 
cu „Voivodina“- 
Novi Sad. Mulți 
cred că nu sin- 

puși la punct la ca-tem deloc 
pitolul tehnică individuală. Emoti
vitatea, crisparea au fost acelea 
care ne-au făcut să uităm cum se 
face un stop corect, cum se lan
sează o extremă etc. Atunci fiecare 
a căutat să scape de minge.

Se pare că ȘTIRBEI, căpitanul e- 
chipei Progresul-București, care 
ne-a declarat cele de mai sus, are 
in bună parte dreptate. Presiunea 
pe care o exercită unii membri 
din conducerea cluburilor de fot
bal asupra jucătorilor, cărora le 
dau cuvintul de ordine „Victorie 
cu orice preț“, creează o stare de 
încordare în echipă, o tensiune 
care sfîrșește așa cum s-a intim- 
plat în preliminariile Campionatu
lui Mondial de la București cu

Iugoslavia și recent cu „Voivodina“ 
Novi Sad.

la

La Dinamo- 
București dom
nește mult opti
mism. Antre
norii BARATKJ 
Și GICA N1CO
LA E ........
forma 
ca fiind 

bună
aceea 
a avut-o

califică 
echipei 

mult 
de- 
pe

mai 
cit 
care 
începutul turn-în toamnă

lui. Condiția fizică — foarte 
bună ; din punct de vedere tactic 
echipa este mai bine orientată. 
„Iniroducerea a doi jucători ti
neri, Motroc și Babone în forma
ția noastră ca și aducerea în for
mă a lui Lazăr Remus, au con
tribuit la creșterea potențialului 
de luptă al echipei. Sintem pen
tru specializarea pe posturi a ju
cătorilor noștri și ne-am propus să 
nu mai plimbăm oameuii de colo 
pînă colo prin echipă.

După felul cuin se prezintă ju
cătorii dinamoviști credem că vom 
fi una dintre echipele rominești 
care vor participa la turneul pas
cal de la Bruxelles și în „Cupa

I
Dunării1
b M. ZONIS
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Deșteptătorul cu o locomotivă desenată 
pe oadran, zdrăngăne răgușit, Pascu îl pri
vește de cîteva clipe cu ochi adormiti, 
mahmuri. Deșteptătorul îi apare aseme
nea capului rotund, gras al unui om bă- 
trîn avînd o tichiuță mica, roșie pe che
lie. Ciocănelul neastîmpărat lovește ou 
încăpățînare în clopoțelul-tichiuță și cea
sul se clatină tot; parcă dă înțelept și 
îngrijorat din cap bătrînelul, mustrîndu-1:

— Tț... tț... tț... ai să-ntirzii Pascule, 
tț... tț... tț... ai să-ntîrzii Pascule!

Prima grijă, ca de obicei — bocancii. 
Sînt la locul lor, pe scaunul de lîngă pat, 
acoperiți cu o broboadă groasă. Pascu ră
suflă puțin pe gură și ' urmărește coloana 
albicioasă de abur. E frig cumplit în ca
meră, dac-ar fi uitat aseară bocancii pe 
dușumea, ar fi fost înghețați tun și pînă 
i-ar fi îmbrăcat... Iși pune cele două pe
rechi de ciorapi încălzite sub pernă, apoi 
bocancii, ia apă într-o căniță și se apleacă 
tremurînd și clănțănind din dinți asupra 
ligheanului. Se spală și se privește în 
oglindă; de-abia săptămîna trecută s-a 
tuns numărul unu,. încă n-are ce pieptăna. 
Colegii lui rîd de el dar tata zice că e 
bine așa, cînd va fi mare el va avea 
părul des ca o perie și ei vor fi pleșuvi 
ca niște moșnegi. Așa, acum ghiozdanul. 
Pascu alege cu grijă caietele și cărțile în
velite în jurnal și le pune pe rînd în 
ghiozdanul de pînză. Apoi se duce din
colo, tata a plecat, mama mai doarme 
ușor, și ia de pe masă un pachet pe care-1 
desface încet ca să nu fîșîie hîrtia. Pîine, 
pîinea asta proastă de război, plină de tă- 
rîțe, cu untură și sare. Eh. merge. Mai în
velește pachetul într-un, ziar vechi, să nu 
păteze untura cărțile și caietele, și-l bagă 
în ghiozdan. își pune haina, paltonul, 
fularul și căciula (mănuși nu poartă nici
odată) și, după ce se-ntreabă în prag : — 
N-am uitat nimic ?, pleacă.

Afară viscolul e în toi, noaptea a nins 
fără încetare și troienele au crescut peste 
înălțimea lui. (înălțimea lui e un fel de 
a vorbi căci Pascu e cel mai mic din clasă 
și printre cei mai mici din școală. Cînd 
a intrat acum vreo opt ani de mînă cu 
mamă-sa pentru prima oară într-o școală, 
un copil ce sărea prin ourte a țipat: „A 
venit un pitic“ și Pitic i-a rămas porecla. 
Pitic suflă-mi... Pitic ginește-te-n catalog, 
Vezi ce mi-a dat... Pitic ascute-mi creio
nul... Pitic, Pitic, Pitic...). Rafale de vînt 
năvălesc fără încetare asupra lui Pascu, 
gata să-l dărîme, parcă vor să-l împingă 
înapoi în oasă, să nu-i îngăduie'a merge 
la școală. Cîte-o pală de vînt îi ia răsufla
rea și-i înțeapă obrajii cu ace de zăpadă 
înghețată, îi sfichiuiește lobii urechilor. 
Pascu înfundă căciula mai adînc în cap și 
pășește îndesat, hotărît la o luptă pe viață 
și pe moarte cu viscolul. E încă aproape 
întuneric. Trebuie să fie ora cinci și ceva. 
S-a sculat la patru și jumătate, și mai mult 
de jumătate de oră nu-i ia spălatul și îm
brăcatul. Dacă merge bine, va ajunge la 
școală la șase fără un sfert, fără două 
zeci. Tocmai la timp. De obicei, Avram 
omul de serviciu deschide ușa la cinci 
jumătate și începe să scoată afară cenușa 
din sobe și să aducă lemne din pivniță. 
De-abia în clipa aceea va începe adevărata 
bătălie.

Din lună-n lună se măresc taxele șco
lare. Mama lui Pascu a mers la școală, 
dar, n-a putut să obțină o reducere. Cînd 
s-a întors apoi disperată acasă și sea
ra i-a povestit tatălui ce a pătimit, tata 
l-a chemat pe Pascu la o discuție „între 
bărbați“ : — „Tu știi prea bine că alți 
bani pentru taxă n-am, orice-ar fi. Nu pot 
să mă-nvoiesc de la garaj. Și n-am nici pu
tere să mă cert cu excrocii ăia de la liceu. 
Tu trebuie să faci pe dracu-n patru și să 
mergi mai departe la școală, cum știi, cum 
te pricepi. Du-te la școală, învață bine, fii 
cuminte să n-aibă pricină nici cît negru 
sub unghie să se lege de tine. învață 
fiindcă tot ce înveți o să-ți prindă bine 
mai tîrziu. învățătura o să-ți fie arma cu 
care o să te răfuiești cîndva și cu domnul 
Panaitescu-Borcea și cu toți ciocoiașii îm
puțiți de sub aripa lui. O să vină îndată și 
ziua răfuielilor...“

Așa sînt discuțiile dintre tata și Pascu, 
scurte; tata nu trebuie să spună multe 
cuvinte pentru ca Pascu să priceapă des
pre ce e vorba, îl înțelege mai mult din 
ochi. Cum ar veni, Pascu a primit de la 
tatăl lui o misiune, o misiune de onoare. 
Și Pascu se străduiește să o ducă la bun 
sfîrșit, dă în fiecare zi o bătălie pentru 
școală, pentru învățătură. Poate că pînă la 
urmă va fi învins, dar Pascu nu se va lăsa 
cu una cu două, va stoarce cît mai mult 
din învățătura de care are nevoie și pe 
care-o au cei de la școală, va profita de

Povestire de
B. Dumitrescu
---------ooooo---------

fiecare zi, de fiecare oră petrecute între 
zidurile coșcovite ale „Liceului Pedagogic- 
București“. între micul elev și domnii Pa
naitescu-Borcea, directorul și Băncilă, sub
directorul poreclit de băieți „Boșimanul“ 
se duce un duel nevăzut, neauzit dar nu 
mai puțin crunt. Fiecare zi de învățătură 
pe care le-o smulge îi dă lui Pascu o bu
curie minunată, nădejdi tot mai mari.

Vîntul își pune tot mai mult puterile la 
încercare cu școlarul încotoșmănit, ca un 
butoiaș ce se luptă vitejește pe străzile 
pustii, cu munții de zăpadă, printre care 
n-a apucat cineva să bătătorească drum. II 
clatină înainte și înapoi, la dreapta și la 
stînga, îl învăluie într-un nor alb de zici 
că l-a acoperit cu ninsoare ca pe un om 
de zăpadă și, oînd ți se pare că l-a oprit 
în sfîrșit în loc, vezi mogîldeața neagră 
cum se urnește cu pași grei, apăsați. Pascu 
s-a oprit să răsufle, își scoate fularul de

mîinile i-au degerat și nu-1 mai ascultă' 
nici un pic, ochi-i lăcrimează. Sînt lacrimi 
de oboseală sau de umilință ? Căldura lor 
însă îl mîngîie pe băiat, îi dă curaj.. Ridică 
privirea și zărește chiar peste drum clădi
rea veche, obosită a liceului. Se uită îm
prejur. N-are cine să-l vadă. începe atunci 
să se tîrască, în genunchi și coate ca o 
broască țestoasă, lăsîndu-i picături să-i 
alunece din ochi și din nas, avînd grijă să 
nu uito ghiozdanul, nici să nu-1 afunde în 
zăpadă. Aude un scîrțîit și un țiuit ciudat 
și o bucată de hîrtie înghețată și chircită, 
adusă de vînt începe să-i joace înaintea 
ochilor, aici apropiindu-i-se și zgîriîndu-i 
fața, aici îndepărtîndu-se ca și cum i ar 
da cu tifla. O pîndește cu răbdare și o 
prinde furios cu mîna. O desface. E o ju
mătate de afiș a ziarului „Curentul“, bă
țoasă parcă ar fi de sticlă. Sub titlul zia
rului scris cu litere cursive (se poate citi 
de-acum, e lumină) cîteva rînduri cu carac
tere mari, groase, negre, ce se încolăcesc 
asemenea unor șerpi din cauza ondulațiilor 
hîrtiei „Ocuparea Moscovei este imi
nentă. înaltul Comandament German comu
nică : Avangărzile Reich-ului patrulează la

la gît, îl despăturește, apoi îl leagă de
asupra căciulii, peste urechi, nas și gură, 
treeîndu-i capetele sub gulerul paltonului. 
Numai ochii i-au rămas neaooperiți, dar 
strînge pleoapele, dureros amețit de albea
ța oceanului de zăpadă, de năvala fulgilor.

A trecut un sfert de oră și de-abia dacă 
a străbătut două străzi. Mai are de mers 
atîta, trebuie să se grăbească. Părăsește 
mijlocul drumului unde zăpada e mai mică 
dar vîntul suflă mai cu putere și merge 
ținîndu-se pe lîngă zidurile caselor. înain
tează parcă mai repede dar îi intră zăpadă 
în bocanci, și cît nu poate să sufere pi
cioarele bălăcindu-se pe frig în ciorapii 
umezi. Se împiedică de o treapă de scară 
de piatră ascunsă sub puful alb și cade. 
Se ridică și nu se mai scutură, nici nu-și 
privește paltonul. Vede că ghiozdanul s-a 
deschis, și îl cuprinde o stare de alarmă, 
să nu ajungă zăpada la cărți și caiete, să 
nu se ude, să nu se scurgă cu lacrimi al
bastre literele retroversiunii de la fran
ceză. Degetele i-au înghețat, nu vor să se 
desfacă pentru a umbla repede printre 
cărți și caiete. Pascu își desoleștează o 
mînă cu ajutorul celeilalte și mătură ou o 
palmă încă țeapănă rămășițele de zăpadă, 
suflă după ultimii fulgi aciuiți între filele 
dicționarului francez-romtn de doctorul 
Ureche și închide ghiozdanul. Se grăbește 
apoi mai departe cu capul înfundat între 
umeri, încăpățînat, îndîrjit.

A pierdut noțiunea timpului, nici nu 
mai recunoaște locurile pe unde trece, 
într-atît de uniforme au devenit casele sub 
uriașele clăi de zăpadă, gardurile, firmele, 
pomii, toate lucrurile atît de cunoscute, a- 
cum rătăcite în perdeaua deasă, cețoasă 
de fulgi lînoși. Vîntul se joacă perfid cu 
băiatul, cînd îl lasă, cînd îl ocolește, cînd 
îl cuprinde dintr-o parte să-l întoarcă pe 
loc, încearcă să-i smulgă ghiozdanul, să-l 
orbească, să-i înfunde nările. Pascu ar 
avea poftă să deschidă o gură mare, 
mare de tot, să scoată limba și să rîdă 
cu hohote răsunătoare de vînt, să-l bat
jocorească : — Nu mi-e frică de tine 1 nu 
mi-e frică de tine ! nu mi-e frică de tine 1 
Ca un făcut, vîntul ce parcă-a auzit sfida
rea, își adună puterile și-l dă cu capul de 
un troian, îl dă apoi de-a dura câțiva metri 
încovoiat spre pămînt și-l trintește într-o 
groapă în zăpadă, șuierînd amenințător. 
Pascu vrea să se ridice dar nu poate,

Opereta budapestană este oaspete al Bticureștiului. In clișeu: o scenă din „Silvia“ 
de Kalman în interpretarea artiștilor maghiari.

periferia Capitalei Roșii“. Pascu îngroapă 
hîrtia și bătătorește bine zăpada pe dea
supra, mormăind : — Ați ocupat voi Mos
cova cum sînt eu armăsarul Măriei Tereza.

înveselit, Pascu a uitat aproape că se 
tîrăște prin zăpadă și-și aduce aminte 
doar cînd, ajuns în curtea școlii, îl vede în 
fund pe Avram, făcînd cu o lopată de 
lemn pîrtie spre ușă. Ce-i de făcut ? Pascu 
îl așteaptă pînă se apropie, apoi se dă pe 
după pom și trece ușor pe ușa larg des
chisă ; în pragul coridorului privește pe 
geam și-l vede pe Avram uitîndu-ss mirat 
la urmele din zăpadă. Repede o zbughește 
în clasă, pune ghiozdanul sub pupitru, își 
face pe bancă un fel de așternut din pal
ton, fular și căciulă și se întinde căscînd 
satisfăcut.

Picotește așa o vreme și deodată tresare. 
Pe coridor, în apropiere răsună pași grei. 
Ușa se deschide, Pascu nu poate vedea de 
la locul lui cine e și așteaptă încordat. 
Aude cum intră cineva gîfîind parcă să se 
sufoce, aude niște bocănituri puternice și 
clinchet metalic. E Avram care a adus un 
braț de lemne și le-a trîntit pe dușumea 
apoi a deschis ușița de la sobă. Omul de 
serviciu mai trebăluiește puțin, scoțînd 
cenușa din sobă și se oprește, Pascu nu 
mai aude nimic decît bătăile inimii sale. 
Ce face, ce face ? Pascu simte cum trans
piră de frică la gît, deși e atît de rece în 
clasă. Iși închipuie tot felul de lucruri care 
să explice liniștea, poate că Avram a vă
zut urme de pași pe podea și o să-1 gă
sească... Dar iar se aude ceva, omul de 
serviciu îndeasă icnind lemne în sobă, 
toarnă gaz, se aude gîlgîitul lichidului pe 
gîtul sticlei, și apoi hîrîitura chibritului pe 
cutie. Soba trage bine, focul s-a aprins și 
începe să duduie. Avram se ridică gemînd 
și, după ce mai ascultă puțin cîntecul so
bei, iese. Pascu răsuflă ușurat. Groaznice 
clipe a trăit adineauri și, im.itîndu-1 pe 
tata, își spune cu un aer grav : „Emoțiile 
astea cu venitul la școală îmi scad cîte un 
an din viață“. Acum își dă seama că nu 
avea de ce să-i fie atît de frică fiindcă 
Avram nu s-ar fi obosit să umble printre 
bănci pînă-n fundul clasei, și de lîngă 
sobă sau catedră nu se zărește nimic cînd ° 
stă întins pe scaunul pupitrului. Știe asta 
fiindcă a făcut o experiență odată cu 
Neacșu, un coleg care intra și el cîteodată 
clandestin la școală dis-de-dimineață. Dar 
azi n-a venit, e bolnav, s-a speriat de visool 
sau pur și simplu i s-a urît să se strecoare 
în școală în fiecare zi cu noaptea în cap. 
Treaba lui.

Pascu se străduiește acum să nu ați- ■ 
pească, să nu-1 surprindă cumva cineva 
dormind în bancă, și se gîndește la sub
director căruia i-a jucat o festă. De bună 
seamă că la ora asta Boșimanul s-a și pos
tat în fața ușii cu un băț într-o mînă și 
în cealaltă cti lista elevilor care n-au plătit 
măririle de taxă. Cum vine un elev, se 
uită pe listă și, dacă-1 găsește scris acolo, 
Boșimanul îl ia de spate și-l trimite acasă, 
să vină cu banii sau de loc. Elevii care 
protestează primesc și cîteva bețe unde se 
nimerește și niște țipete caraghioase. Se aud 
pași tot mereu pe coridor, au început să 
intre elevii, doi au pătruns și în clasă. Sînt 
Alexandrescu, primul din catalog și Mata- 
che, Pascu îi ounoaște după voce ; s-au 
așezat la tablă și comentează desenînd cu 
creta, meciul de la Lisabona de duminică.

Este șapte jumătate, opt fără douăzeci. 
Clasa e pe jumătate plină șj probabil că 
n-au să mai vină mulți, îi țin părinții a- 
casă din cauza viscolului. Pascu s-a ridi
cat încet de la locul lui și a început să 
frunzărească preocupat cartea de Științe 
Naturale. Sofian îl zărește deodată și vine 
să-i Zică bună ziua ; îi strînge mîna bucu
ros și-i spune rîzînd : „Bine ai venit, par
că ai fi un vrăjitor, niciodată nu bag de 
seamă cînd intri ■ în clasă“. Trei sferturi 
din bătălia zilnică, au fost cîștigate !

Ah, nu mai sună odată să intre Barbălat 
la matematici, să începem. Numai atunci, 
se gîndește Pascu, va fi sigur de victoria 
lui. Ar vrea să mai revadă exercițiile de 
aseară de la algebră dar nu poate, e în
tr-atît de emoționat. Eu ou atît mai emo
ționat cu cît vede că ceilalți sînt nepăsă
tori, poate plictisiți dar nu îngrijorați. Car-

pen, fiul băcanului nu are răbdare să aș
tepte recreația, scoate pachetul din ghioz-

V- într-o mînă un sandviș și-l ad
miră din toate părțile. Ia cu degetele puțin 
din vinetele tocate cu care sînt unse fe
liile de pîine (a explicat odată colegilor că 
nu poate să tnănînce uscături ci numai lu- 
cruri gătite, așa a fost el educat acasă), 
gustă, dă din cap îneîntat și începe să 
mestece ritmic ca un automat. Cînd ter
mină își linge degetele (lustruirea clavia
turii cum numesc băieții această operație 
binecunoscuta) și citește pînă la ultimul 
nnd bucata de jurnal în care era învelită 
mmcarea. Tocilarul de Ceaușoglu repetă 
prepozițiile care cer acuzativul deși ora de 
latină e abia poimîine, el ny pierde nici
odată vreo clipă. Cu ochii la tabloul ma- 
reșalu ui, murmură pierdut : Ante, apud, 
ad, adversum, circum, circa, citra, cis, 
erga, contra, inter, extra și... se poticnește,’ 
se uita în caiet și reia de la capăt. Caietul 
acela e obiectul de batjocură al întregii 
clase. Ceaușoglu nu ia ceea ce se numește 
in mod obișnuit notițe ci scrie cuvînt cu 
cuvînt, eu o viteză formidabilă tot ce spu. 
ne profesorul. Un coleg care i-a cerut 
maculatorul de latină să-și copieze niște 
verbe, a avut surpriza să citească acolo 
stenograma unei traduceri făcută de pro
fesor după carte :

— „Și atunci Damocles i-a spus bătrînei: 
—- bcarabete, măgarule cînd ai să încetezi 
a-1 trage de păr pe Zamfirescu !“...

Gemenii Ivanovici pe care nu-i poți deo
sebi, atît de mult seamănă îritre ei, se fu
găresc printre bănci. Jerome care e cu
minte, iși îndeplinește sarcina pe care i-a 
dat-o „fraulein“ de a-1 face pe Theodoi 
care e atît de slab, să mănînce. Deodată 
Theo se oprește din fugă, ia felia de 
cozonac din mîna lui Jeo și o aruncă 
în coșul de hîrtii: „na, na, na, să te mai 
ții după mine . Se îndreaptă după aceea 
spre colțul de bănci unde activează clubul 
„swing-hoot“, cinci găligani care urlă cu 
gura pînă la urechi acompaniindu-și cu 
bătăi în bancă, ultimele șlagăre prinse la 
posturile străine de radio : „O ooouuă ză 
taigăr, ooooouuăăăă ză taigăr“. Se satură 
însă repede și aici și fuge în față la Fro- 
nescu, scoate două fotografii și le arată. 
I ronescu își potrivește ochelarii, privind 
atent. Zice pe uti ton confidențial: — Asta 
ți-e antanta ?

—— Nu, bă, fraiere. Asta e cea de inimă, 
iubita, cealaltă, blonda t...

Privind cu dispreț și milă această adună
tură de feciori de bani gata pentru care 
școala înseamnă atît de puțin, cărora le 
este silă de lecții și nu știau cum să mai 
scape de ele, care ar fi dat orice numai 
să fie eliberați de obligația de a învăța 
și nu ca să aibă dreptul de a veni la li
ceu, care stateau în bănci siliți și înconju
rați de părinți, răsplătiți de aceștia pentru 
fiecare oră de curs suportată cu zeci de 
cadouri și plăceri, care n-ar fi înțeles și 
ar fi rîs aflînd toată lupta dusă în fiecare 
zi, de colegul lor bine cunoscut —• Piticul 
pentru a pătrunde Ia liceu, Pascu își zise : 
„Oare așa să fie viața ? Oare unii sînt con
damnați pentru totdeauna să plătească cel 
mai mic lucru, cea mai neînsemnată cu
cerire, orice urmă de bucurie și satisfac
ție cu atîtea renunțări și sacrificii, cu zeci 
de sforțări titanice. Eh, cine știe". Scoate 
caietul de algebră și începe să recapitu. 
leze temele scrise aseară. Ochi-i se plimbă 
pe cifre și litere dar mintea îi e absentă 
de la operațiile cu necunoscute, poate se 
gîndește că bătălia nu s-a sfîrșit, că Boși
manul poate intra din clipă în clipă în 
clasă și să-l scoată afară.

Uraaaa. Sună. Pe fața lui Pascu s-a în
tins un zîlnbet larg de fericire și senină
tate. Ușa se deschise larg și intră Barbaiat. 
Face grăbit prezența și spune : „Scoate-ți 
cîte o foaie de hîrtie, dăm extemporal“. 
Și începe să transcrie ecuațiile, punctînd 
explicațiile cu bătăi ușoare cu creta în 
tablă. Pascu e liniștit: cunoaște foarte 
bine rezolvarea ecuațiilor de felul 
acesta. Se aude o bătaie în ușă, o fi vreun 
întîrziat. Barbaiat ridică ochii de pe tablă 
și se strîmbâ de nemulțumire că subdirec
torul îi tulbură lecția. Dar n-are ce face, 
se oprește. Boșimanul spune cu glas tare : 
— „Domnilor azi am stat iar la ușă și am 
trimis acasă două zeci și trei de băețași, 
oare nu și-au plătit noile taxe. Poate că 
unii dintre cei care sînt în neregulă au in
trat totuși în clasă. Să știți însă, că mîine 
acest lucru nu se va mai întîmpla“.

— „Ba se va mai întîmpla, spune în si
nea lui Pascu, așa cum s-a întîmplat. Și 
nu numai mîine, ci și poimîine și răspoi- 
mîine, mereu. Am să mă scol și la patru, 
și la trei, am să vin să mă culc seara în 
olasă, dar voi fi în fiecare zi, orice ar fi, 
la lecții. Și mîine, și poimîine, mereu“.

Boșimanul a ieșit. Băieții și-au copiat 
ecuațiile apoi au început să lucreze. La 
catedră, profesorul citește ziarul. Nu se 
mai aude de căt scîrțîitul penițelor și scrîș- 
netul creioanelor pe hîrtie.
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Oricine vede pe scena 
Comedia a Teatrului 
nai „I. L. Caragiale' 

tacolul cu „Bădăranii“ de Goldoni 
se poate convinge „pe viu“ că m: 
rele succes repurtat 
noștri la Bienala de la Veneția, 
în cadrul Festivalului internațional 
teatral Goldoni, a fost cu priso
sință meritat. Este într-adevăr o 
reprezentație de o strălucită vervă 
și vivacitate ieșite din comun; spi
ritul Iui Goldoni, hazul lui simplu, 
cuceritor au fost valorificate cu o 
fidelitate realistă remarcabilă.

Aprecierile elogioase unanime 
ale presei și specialiștilor prezenți 
la Festivalul de la Veneția par a 
epuiza tot ce se poate spune 
despre spectacolul pus în scenă de 
maestrul emerit al artei Sică A- 
lexandrescu. Ce-ar mai fi de adău
gat nou, suplimentar? Totuși, ori- 
cît de ingrată e situația celui ne
voit să repete lucruri notorii și să 
se alăture corului de laude deja 
intonate — sclipitorul spectacol a) 
Teatrului Național 
reveniri, te obligă să-ți împărtă
șești opiniile cu <------1----- ~~
dacă nu mai poți 
nou, ai în schimb 
vorbi despre marea 
mari artiști.

Deținător al unei vaste și multi
laterale experiențe de teatru, 
maestrul Sică Alexandrescu — față 
de care scena cu complexul ei a- 
parataj tehnic nu mai are nici un 
fel de „secrete“ — a dat specta
colului precizia, ritmul și finețea 
unui angrenaj perfect pus la 
punct. Mișcarea în scenă, cu cît 
pare mai spontană și mai degajată 
în spectacol, cu atît a fost de fapt 
mai temeinic studiată și elaborată, 
fiecare efect fiind dinainte scon
tat. Pe măsură ce se întrețese jocul 
dantelat al replicilor, umorul și 
ascuțimea satirei țîșnesc ca din se
nin, cu o rară prospețime, îneît 
spectatorul este gata să uite că în
treg ansamblul — de la fixarea 
caracterelor eroilor pînă la cea 
mai măruntă „poantă“ (să zicem 
bara și lacătul cu care „vinovate
le“ sînt zăvorite într-o cameră) a 
fost minuțios pregătit și îndelung 
repetat. Schimbările de decor, fă
cute fără lăsarea cortinei (doi ar- 
lechini execută modificările într-un

de la
Najim-

spec-

de artiștii

îndeamnă Ia

consolarea că, 
descoperi ceva 
prilejul de a 

i artă a unor

Cărți noi
JOHN GALSWORTHY: Bogă

tașul. „Clasicii literaturii univer
sale“. In romînește de Henriette 
Yvonne Stahl.

412 pag. — 10 lei E.S.P.L.A
JOHN GALSWORTHY: Vara 

tîrzie a unui Forsyte. încătușați 
de lege. „Clasicii literaturii uni
versale“. , în romînește de Hen
riette Yvonne Stahl.

432 pag. — 10 lei E.S.P.L.A.
GÂRDENYI GEZA : Stelele din 

Eger — roman. „Clasicii literatu
rii universale“. In romînește de 
Emil Giurgiuca.

604 pag. — 13,50 lei. E.S.P.L.A.
EDGAR ALLAN POE: Aventu

rile lui Gordon Pym — povestire. 
In romînește de Mircea Alexan
drescu și Marius Măgureanu.

208 pag.—4 lei. Ed. tineretului
VOROSMARTY MIHALY: 0- 

pere alese (teatru, versuri). Co
lecția „Clasicii literaturii univer
sale“. In romînește de Veronica 
Porumb acu.

280 pag. — 9,25 lei. E.S.P.L.A.
TUDOR ARGHEZI: Lume ve

che, lume nouă.
420 pag.—6 lei. Ed. tineretului.
MUSA DJALIL : Cîntarea eroi

că — versuri. In romînește de 
Teodor Pîcă.

200 pag. — 6 lei. Cartea Rusă.
B. ELVIN: Anatole France. 

Colecția „Oameni de seamă".
136 pag. 4- 8 pagini de repro

duceri — 3,50 lei. Ed. tineretului.

pas dansant, pe un fond muzical 
discret, ca un intermezzo agreabil) 
se integrează armonios în ansam
blul spectacolului, care se desfă
șoară susținut și rapid, fără nici 
o întrerupere. Deși prezența regi
zorului nu se face simțită ostenta
tiv la tot pasul, ceea ce este foarte 
bine, apare evident că el a legat 
într-un tot care funcționează cu 
exactitate elementele spectacolului. 
Dar este nu mai puțin adevărat, 
că angrenajul său e alcătuit în 
exclusivitate din piese de aur.

Ne referim în primul rind la 
actori. Luați individual, fie
care din ei reprezintă o per

sonalitate artistică de primă mă
rime în teatrul romînesc contem
poran. Cu toții împreună, formează 
o excepțională trupă de comedie,
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Note
despre spectacolul 
„BĂDĂRĂNII“

^llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli 1' 
unitară, sudată organic, ale cărei 
resurse de umor, fantezie ți natu
ralețe scenică se arată inepuiza
bile. E ca o orchestră în care și-ar 
afla locul numai soliștii.

De la un cap la altul, spectaco
lul se alimentează din înfruntarea 
de o mare savoare comică, a po
sacilor și neciopliților „bădărani“ 
— alcătuind un grup în care unul 
îl complectează pe celălalt — cu 
istețele ți neîmblînzitelc lor ne
veste. Amuzamentul s-ar fi sleit 
însă Tcpcdc dacă în spectacol nu 
se stabileau diferențe — 
de gradul semitonurilor și 
țelor — între personajele 
ceeași... familie de spirit.

Fără ea vreunul din ei 
mai înțelegător sau mai puțin mo
jic, bădăranii se deosebesc uțiul 
de altul, cu toate că trăsăturilo 
fundamentale le sînt comune. Al. 
Giugaru a făcut din Lunardo un 
fel de purtător de cuvînt, de „teo
retician“ al grupului. Cu ochii 
holbați — efort zadarnic de a pri
vi dincolo de propria sa mărgini
re — el își expune cu morgă și 
convingere „principiile“, gesticu- 
lînd enervat îndată ce nu e ascul
tat și fiind gata, fără teamă de ri
dicol, să spună „vprba“ aia și csă 
zdrobească, intolerant, orice opi
nie contrară. La fel de rigid și 
obtuz, Simon (G. Calboreanu) e 
taciturn și morocănos: nimeni nu-i 
poate intra în voie și, cel mai ade
sea, el se mulțumește să mormăie 
ceva nedistinct (desigur în afara 
replicilor care, spuse hotărît, pe 
un ton iritat, se înțeleg perfect), 
avînd aerul că se află în posesia 
unei metode unice, infailibile de 
intimidare și supunere a femeii. 
Cît despre Canciano, intransigența 
și fermitatea. sa de „cap al fami
liei“, sc topesc jalnic de cum i a 
aruncat o vorbă, sau chiar o pri
vire numai, nevasta. Cu fața sa de 
o mobilitate extraordinară mai e- 
locventă chiar decît replicile per
sonajului, Birlic se situează întot
deauna în postura pasivă a omu
lui neajutorat, care se vrea lăsat 
în pace, dar prin aceasta nu e mai 
puțin bădărn. în sfîrșit, „cuserul“ 
Maurizio, incapabil să accepte în
călcarea prescripțiilor sale paterne, 
a căpătat în interpretarea lui Mar
cel Anghelescu o figură perplexă, 
derutată de întorsătura lucrurilor. 
Pentru modul diferit și totodată

adesea
nu an

din a-

să fie

identic de a gîudi și a se comporta 
al „bădăranilor“ sînt edificatoare 
scenele cînd se consultă 
sancțiunii pe care s-o aplice heves- 
telor, pentru ca apoi, ascultînd 
pledoaria cuceritoarei Felicc, să 
cedeze terenul pas cti pas. Firește, 
și de astă dată Al. Gittgaru se a- 
gită cel mai mult, Lunardo fiind 
în fond cel mai direct interesat 
în cele întîmplate. Toate soluțiile 
și ideile țfare-i vin în minte, le 
supune aprobării lui Simon — în
tunecat și aspru — și a lui Can
ciano — nesigur, dar dornic să-și 
arate măcar odată tăria. Cînd apa
re ~ 
de 
lic

care mai curînd e vizibilă slăbi
ciunea soțului strunit de frumoasa 
și iscusita Felice), cei trei bărbați 
încep să dea treptat înapoi. Logi
ca femeii — pe care Canciano o 
știe atît de bine, după cum reiese 
din expresia resemnată a lui Bir
lic — îl descumpănește pe Lunar
do (Al. Giugaru devine subit blînd 
și supus) și îi impune tăcere lui 
Simon (totuși George Calboreanu 
continuă să mormăie nemulțumit). 
Seduși de farmecul Fcliciei, prinși 
în cursa argumentelor ei, „bădă
rani!“ își primesc lecția, se. 
dezumflă (impresia e cu atît mai 
netă cu cît cei trei se strîng unul 
lîngă celălalt, tot mai mici și mai 
nevolnici) și acceptă să devină, 
spre satisfacția generală, niște soți 
cumsecade.

asupra

Felicc, după scurta izbucnire 
autoritate a lui Canciano (Bir- 
e excelent în abeastă inutilă 

zgomotoasă demonstrație, din

evestele, care rezolvă într-un 
fel aparte proiectul căsăto
riei dintre Lucetta și Fiii- 

petto, acționează și ele în comun 
trecînd peste obișnuitele neînțele
geri și bîrfeli. Alături de Tanți 
Cocea — care în rolul Fcliciei în
curcă și descurcă ițele cu o grație 
irezistibilă, știind să plece ure
chea cu măsură la avansurile ga
lante ale contelui Ricardo (jucat 
cu prestanță și o anume infatuare 
de Niki Atanasiu), au remarcabile 
creații Silvia Dumitrescu-Timică— 
volubilă și vorbăreață, compensînd 
din plin tăcerile grosolane ale lui 
Simon — Cella Dima — cochetă 
și uneori țîfnoasă în rolul tinerei 
soții a lui Lunardo — și mai cu 
seamă Eugenia Popovici. Durdulie 
și ingenuă, de o sinceritate explo- 
sivă cînd află că se va mărita sau 
cînd descoperă chipul logodnicu
lui, legănîndu-se sau sărind copi
lărește prin casă, aruneînd priviri 
galeșe, în sclipirea cărora se în
trezărește, dincolo de timiditate, o 
teribilă poftă de viață, de dragoste, 
cînd docilă, supusă, clnd obrazni
că și pusă pe harță. Eugenia Po
povici a pus în Lucetta un suflu 
extraordinar. I-a dat replica, în 
rolul lui Filipetto — logodnicul 
firav, ezitant și nițeluș fricos — 
Radii Beligan. devenit miraculos 
june, avînd fizionomia unui ado
lescent neînvățat să iasă în lume.

Decorul lui W. Siegfried, simplu 
și ingenios (pereții se desfac sau 
se închid la loc. marcând un alt 
loc de desfășurare a acțiunii), ca 
ți costumele schițate-cu arta și 
bunul gust cunoscute ale Cellei 
Voinescu, au ajutat substanțial, cu 
liniile și culorile lor armonioase, 
la crearea unei ambianțe adecvate 
desfășurării spectacolului.

Jucat de o echipă actoricească 
care arc comedia în sînge, specta
colul „Bădăranii“ e menit unei 
lungi serii de reprezentații, unui 
solid și legitim succes de public.

MIHAIL LUPU

Un spectacol inovator

O R I Ț A
exprimată

dansurile Ansamblului
IBB

* Inovațiile au 
v o mare doză de
* c;„, ,
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:♦
t
:
:

:

în ele 
tinere, 

țe. Sînt admirabile, in 
aceeași măsură in care 
sînt și riscante.

Am văzut recent un 
frumos spectacol ino
vator. in care majori
tatea riscurilor au fost 
ocolite. E vorba de 
dansurile Ansamblului 
experimental „Miorița“ 
al Institutului de iel
elor

Ce e nou in arta a- 
cestui grup restrîns de 
dansatoare? Totul și a- 
proupe nimic. Tocmai 
de aceea spectacolul 
surprinde, fără să de
ruteze. Muzica, ritmu
rile, mișcarea grupuri
lor și a solistelor, cos
tumele, toate sînt învă
luite de o viziune nouă,

care-ți dă fiorii inedi
tului. Și totuși, ai în 
același timp impresia 
de ceva foarte cunos
cut. Toate elementele 
care compun arta a- 
cestui spectacol au ră
dăcini foarte adinei in 
folclorul muzical și 
coregrafic al poporului 
nostru. Noutatea se al- 
toiește astfel pe tradi
ție, viziunea devine or
ganică, 
expresiei < 
Simpla 
primește i 
raia și se 
în creație adevărată.

„Dansul de nuntă“ 
nu mai e o simplă 
copiere a ritmurilor și 
costumelor intîlnite in 
cutare sau cutare par
te a țării. E o sinteză

rafinamentul 
are robustețe, 

interpretare 
valențe piu- 

• transformă

a lor, o redescoperire. 
Stilizarea, ea însăși nu 
mai poate exprima tot 
ce inovează grupul de 
balet „Miorița“. Lite
ratura populară, obi
ceiurile, dansul, punto- 
mima și chiar pictura 
se împletesc in majo
ritatea tablourilor co
regrafice pe care le-am 
văzut. Dacă in „Hai- 
duca“ reintilnim atmo
sfera baladelor haidu
cești ; „Spiridușul pă
durii“ e întruchiparea 
ritmată a unei credin
țe populare, pe cînd 
„Ursarul“, un portret- 
puntomimă al 
întovărășit de
Iul său jucăuș cu care 
distrează târgurile. Re- 
lumd ideea de „pictu
ră în mișcare", admi-

omului 
anima-

robii 
acad. Tudor Vian 
tr-o însemnare despre 
baletul clasicș ani pu
tea-o ilustra foarte 
bine prin tablouri ea 
„Păpuși de bilei“, sau 
splendidele „Fresce“ 
pornite de la picturile 
țărănești pe sticlă. Aici 
baletul, cu mijloacele 
lui totuși reduse, tran
spune pe panoul larg 
al scenei ritmul pictu
rii, policromia și ex
presia ei, ducîtid mai 
departe forța de im
presionare a conținutu
lui. Pe aceeași linie, 
am putea consemna

Se execută „Brîul“ 
bucăți ca „Floarea fer
mecată“ și „Bachana- 
li“.

N-au intrat in viziu
nea foarte unitari a 
programului, „Țigă
neasca“, și mai ales 
prin vaporozitatea cos
tumelor „Păpușile ță
rănești“,

Pe lingă meritul 
muzicii (care aparține 
unor compozitori ca 
Sabin Drăgoi, Marțian 
Negrea, Ion Dtlmilres- 
cu, Tudor Ciortea, 
Constantin Palade, Ște
fan Mangoianu etc.J, 
partea cea mai 
revine talentului 
tilateral al Verei

grea 
mul- 
Pro-

ca, adevărata creatoare 
a spectacolului. An
samblul, foarte talen
tat, mai are nevoie de 
șlefuiri. Autentice și 
de bun gust, majorita
tea costumelor stiliza
te de Mircea Marosin, 
Valentina Bardu ți 
Vera Proca.

Exemplul căutărilor 
pe o linie realistă, fol
clorică, sănătos inova
toare, pe care ni-l dă 
Ansamblul experimen
tal „Miorița“, 
să se L 
palia 
tre.

, trebuie 
bucure de sim

ți laudele noas-
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Tineri cercetători zootehniști
sprijină gospodăriile colective

și obținerea unor 
reproducție de 

pentru regiunile de 
seama de coHtribu- 
experimentale zoo- 

Rușețu la dezvoltarea

La stațiunea experimentală 
zootehnică din comuna Rușețu, 
raionul Filimon Sîrbu, majorita
tea cercetătorilor, îngrijitorilor, 
etc sint tineri. Activitatea pe 
care o duc tinerii de la această 
stațiune are ca obiectiv principal 
experimentarea celor mai bune 
metode de creștere și înmulțire 
a animalelor 
exemplare de 
mare valoare 
stepă. Ținînd 
fia stațiunii 
tehnice . , , 
creșterii animalelor, redacția zia
rului nostru a organizat, cu cî
teva zile în urmă, o largă dis
cuție cu tinerii cercetători de 
aici.

— O zootehnie puternic dez
voltată, care să asigure cantități 
îndestulătoare de produse anima
le și în același timp să constituie 
un izvor de venituri pentru cres
cătorii de animale, este de neîn
chipuit fără o participare largă 
a gospodăriilor colective la dez
voltarea potențialului nostru zoo
tehnic și fără îmbunătățirea con
tinuă a electivelor de animale e- 
xistente în aceste unități — au 
spus în cuvintu'l lor dr. veterinar 
Mihai Ștefănescu, directorul sta
țiunii și inginerii zootehniști 
Constantin Covaliu, ionescu Lu- 
chian și Dumitru Georgescu.

Stațiunile experimentale zoo
tehnice pot contribui mult în a- 
ceastă privință — au spus în 
continuare vorbitorii — dacă ac
tivitatea științifică dusă de ele își 
va propune ca scop să creeze pu
ternice nuclee din exemplarele 
selecționate în gospodăriile co
lective cu care se învecinează și

CITI
(Urmare din pag. l-a)

va putea recita cu puncte și vir
gule oricare dintre voluminoasele 
enciclopedii ale veacului XXV. 
Atunci fiecare își Va putea instala 
biblioteca în circonvoluțiile pro
priului său creier și nu va mai 
fi silit să citească articole des
pre „organizarea muncii intelec
tuale".

Fină atunci însă, biata noastră 
memorie de la jumătatea secolu
lui XX este foarte lesne înclinată 
să amintească cititorilor că puteri
le ei sînt limitate. O parte în
seninată din cuvintele citite sau 
auzite sînt amenințate de uitare.

Dar, tehnica muncii intelectuale 
sare în ajutorul memoriei spre a-i 
ușura munca. Ea nu va reține de
cît esențialul, miezul lucrurilor. 
Restul va fi scris, rezumat, fișat, 
reprezentînd un capitol de cunoș
tințe lesne utilizabil. Planuri de 
carte, teze, conspecte, rezumate, 
fișe, notițe de tot felul, reprezintă 
tot atîtea forme de organizare a 
fondului de cunoștințe și pe care 
cititorul vrea să-l aibă la-ndemînă.

Forma cea mai obișnuită de a 
reține materialul necesar citit sau 
auzit este desigur luarea notițelor. 
Iată un element de muncă intelec
tuală foarte prețios, care devine 
însă, prost dacă este folosit inco
rect, greoi, supărător. Tovarășul 
Z. care urmărind cu priviri flă- 
rnînde pagina de carte scoale de 
zor notițe, o fi aflat oare că sa 
inventat tiparul ? Nu s-ar crede, 
deoarece el face în fapt o muncă 
de copist. Pagină cu pagină tipă
rită este expropriată cu penița și 
transpusă în caietul tovarășului Z. 
El este convins că „a scos notițe" 
dar de fapt a scos întreaga carta 
din situația ei de carte întoreînd-o 
la stadiul de manuscris. El a vrut 
să-și tragă pe sfoară memoria și 
s-a păcălit. în primul rînd pentru 
că memoria abia așteaptă să iie 
invitată la lene. Ea se obișnuiește 
repede cu lipsa de exercițiu și nu 
te ajută nici cînd ai nevoie de ea. 
în al doilea rînd pentru că, folo
sind un mijloc de muncă, tov. Z. 
l-a transformat în scop. Munca de 
creație a devenit o muncă meca
nică de întreținere. Harpagonii 
notițelor nu depășesc stadiul acu
mulării sterpe, inutile.

Dar iată-1 pe tovarășul X. Foaia 
de hîrtie rămîne albă, tocul se 
odihnește. Cititorul nostru ia rar 
cîte o notiță extrem 
Este hotărît să nu se 
scriind prea mult și lasă 
treaba în seama memoriei.

Ulterior creierul jefuit se va

de scurtă, 
obosească 

toată

Sîrbu 
oi neînce- 

astăzi ea are peste 600 de

dacă se vor preocupa neîntrerupt 
de consolidarea lor.

In măsura în care ne-am con
centrat atenția și în această pri
vință. noi am . reușit să obținem 
unele rezultate bune. Iată citeva 
aspecte din activitatea noastră. 
De cînd a luat ființă gospodăria 
colectivă „Horia, Cloșca și_Cri- 
șan“ din satul Filirpon 
și-a mărit turma de 
tat: 
oi adulte și peste 250 capete ti
neret ovin. Realizările acestea se 
datoresc în mare parte și tineri
lor colectiviști de la această gos
podărie. Veniturile provenite din 
creșterea oilor reprezenta în anul 
1957, 25 la sută din veniturile to
tale ale gospodăriei colective. 
Anul acesta însă, realizările sec
torului ovin vor fi cu mult mai 
mari. Gospodăria colectivă a de
venit o pepinieră furnizoare de 
ovine de reproducție

Exemplul tinerilor crescători 
de ovine de la această gospodă
rie colectivă a stîrhit interesul 
multor crescători de animale din 
raionul nostru. Multe organizații 
U.T.M. din gospodăriile colective 
duc acum o puternică acțiune In 
sprijinul creșterii ovinelor. Iniția
tiva aceasta a lărgit și mai mult 
sfera activității noastre. Tinerii 
cercetători din stațiune de le noi 
au luat deja hotărîrea să spri
jine din punct de vedere al asis
tenței tehnice cîte o gospodărie 
colectivă. Acolo unde se vor mai 
ivi cerințe, stațiunea va continua 
să vină în ajutorul gospodăriilor 
colective cu ovine de rasă. In fe
lul acesta vom contribui și mai 
mult la extinderea creșterii aces
tor animale, vom crea astfel con-

răzbuna. Prizăritele notițe, 
atît de mute ca cea mai tainică 
dintre stenografii, nu vor putea 
da nici un ajutor cititorului obo
sit pe care memoria ii trădează.

Cărămida edificiului 
erudi ției

Pentru a evita aceste două alter
native neproductive, cititorul poa
te folosi fișa. Caietul de notițe, re
comandabil la cursuri, nu este po
trivit pentru scoaterea notițelor 
din cărți. Aci, practica ne impune 
un instrument ușor de minuit, de 
clasificat mobil, adaptabil unor 
împrejurări de muncă variate. Fi
șa îndeplinește aceste condiții.

Ce este fișa, iubită de oamenii 
cărții, răsfățată de erudiți, și 
care are cinstea, nu puțin însem
nată, de a se găsi ia temelia celor 
mai impresionante edificii ale 
științei ? Este o bucată de hîrtie 
de mărimea unui sfert de coală.

Pe fișe se pot nota multe lu
cruri : date bibliografice, termino
logii, citate, date faptice sau cifri
ce, planuri, teze, rezumate, apre
cieri critice asupra unor lucrări, 
idei personale.

Fișa cere însă în primul rînd... 
să nu luăm prea multe fișe. Mul
țimea fișelor ne va încurca, ne va 
face prizonierii nesfîrșltelor ma
nipulări cu fișe, ne va împiedica 
să ne formăm prețioasa facultate 
de a sezisa esențialul în cărți. 
Deci, să nu scoatem fișă decît a- 
ttitici cînd ceva deosebit de în
semnat se cere păstrat pentru o 
reinemofare.

Fișa cerc de asctllenea... să nu 
ne grăbim a-1 da viață. Ideea de 
la pagina cincia a cărții — de 
pildă — poate fi mai limpede for
mulată cu zece pagini mai depar
te. De aceea, abia la a doua lec
tură, după ce ne-am orientat în 
carte «intern pregătiți să scoatem 
fișe utile. Fișa ne răsplătește tru
da dacă este complectă, nu prea 
încărcată, scrisă lizibil, formulată 
clar. Acel soi de cititori posedați 
de pasiunea economiei care în
carcă fișa cu rinduri mărunte pînă 
cînd nu se mai găsește nici un 
milimetru de spațiu liber alb, își 
făurește arme tocite. Grăbiții care 
uită datele de referință : autor, 
titlu, an etc. verifică ulterior pro
verbul care spune că leneșul mai 
mult aleargă.

Fișa se scrie pe o singură parte 
a hîrtiei și ea va conține o sin
gură ideie principală, un singur 
grup de fapte și cifre, un singur 
citat. Se va realiza astfel unitatea 
de concepție, autonomia fișei ceea

dițiile ca, în următorii ani raio
nul Filimon Sîrbu să poată de
veni cea mai puternică arie d® 
dezvoltare a rasei de oi țigăi ru
ginii. ,

Alte gospodării colective, cum 
sînt cete din comunele Bălteni, 
Jugureanu și General Poetaș, au 
fost îndrumate și ajutate de că
tre stațiune cu cîte 15—20 de re
producători pentru a-și dezvolta 
și sectorul creșterii porcilor. La 
început, ideea noastră nu a fost 
susținută de toți colectiviștii, 
fiindcă se constata că pentru în
treținerea porcilor se iroseau în
semnate cantități de concentrate. 
Pentru acest fapt, colectiviș
tii care lucrau în sectorul creș
terii porcilor au fost îndrumați 
de specialiștii stațiunii noastre să 
folosească în hrana porcilor dife
rite uruieli, reziduri industriale, 
legumicole și îndeosebi rădăci- 
noasel», iar pe timpul verii, pă
șunile cultivate cu plante fura
jere. Sfaturile noastre i-a intere
sat într-o mare măsură pe tinerii 
colectiviști. Gospodăriile colective 
au realizat venituri frumoase de 
pe urma acestor animale. Acest 
fapt i-a determinat pe colectiviști 
să mărească de la an la an sec
torul porcine.

Nu tot astfel se poate vorbi — 
au arătat spre sfîrșitul discuției 
tinerii cercetători de la stațiunea 
experimentală zootehnică Rușețu 
— și despre creșterea vacilor de 
lapte în gospodăriile colective din 
raionul nostru. De cîțiva ani, co
lectiviștii din comuna Rușețu au 
abandonat ferma de vaci, dintre 
care și cele 12 exemplare de re
producție primite din matca sta 
țiunii noastre. Conducerea gospo
dăriei colective, utemiștii și tine
rii din această gospodărie susțin 
că distanța mare față de orașe și 
centre muncitorești, existența unor 
pășuni naturale de slabă produc
tivitate, precum și lipsa materia
lelor de construcții pentru adă
posturi, fac ca fermele de 
nu fie rentabile. Această 
ție nu este întemeiată.

In gospodăria colectivă 
tea să ia ființă o întreprindere 
de prelucrare a laptelui, iar 
nerii colectiviști ar putea lua 
țiativa înierbării terenurilor 
proprii agriculturii, ar putea 
ganiza pășuni artificiale în 
drul conveerului verde prin desțe
lenirea pășunilor naturale etc. 
In ceea ce privește adăposturile, 
ele s-ar putea construi cu cele 
mai lesnicioase posibilități cum 
sînt : chirpicii, piatra, stuful, co
cenii de porumb etc.

Noi ne-am propus ca, împreună 
cu comitetul raional U.T.M., să 
organizăm o consfătuire de pro
ducție cu tinerii crescători de ani
male din gospodăriile colective 
din raion, în urma căreia orga
nizațiile U.T.M. să pornească ini
țiativa de a se Crea în toate gos
podăriile colective ferme de vaCi, 
care să fie declarate sectoare de 
muncă ale tinerilor colectiviști. In 
felul acesta tinerii vor 
animate și vor munci 
pentru înmulțirea lor.

vaci să 
concep-

ar pu-

tl- 
ini- 
im- 
or- 
ca-

iubi aceste 
mai mult
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ce va permite utilizarea ei în lu
crări diferite.

Profesorul Rudnianski despre a 
cărui lucrare am mai pomenit in 
cursul acestui articol, ne sfătuiește 
să alcătuim fișa pe următoarea 
structură :

a) . Fața fișei, va conține datele 
ei de „stare civilă", caracterul și 
conținutul notiței, tema în care se 
încadrează, autor, titlu, locul edi
turii, anul, numărul paginii — e- 
ventual publicația din oare a fost 
extrasă, cota de bibliotecă, data 
la care a fost alcătuită fișa :

b) . Corpul propriu zis al fișei, 
va cuprinde într-o redactare clară 
ideia, pasajul, informația fișată ;

c) . Evaluarea critică va cuprin
de părerea cititorului despre va
loarea conținutului și indicații 
privind modul de utilizare.

Fișele reprezintă însă numai că
rămizile acelui tovarăș nedespărțit 
care este fișierul.

Un fișier nu reprezintă o sim
plă adunare de fișe. El presupune 
în primul rind un mod de orga
nizare a lor. Unele sînt fișe bi
bliografice : ele indică numai da
tele strict esențiale ale unor cărți. 
Altele sînt fișe de materii : ele 
conțin materia propriu zisă a fi
șierului. în sfîrșit, fișele de pro
bleme personale, cuprind observa
țiile cititorului.

O problemă esențială este cla
sarea fișelor. Cel mai comod cri
teriu de clasare este cel pe ma
terii. Fișele sînt adunate nu după 
cartea din care au fost scoase ci 
după problema căreia îi aparțin 
prin conținutul lor. La umplerea 
plicului pe care scriu de ex. : 
„problema crizelor“ contribuie 
mai multe cărți fiecare cu mate
rialul ei de fapte, cifre sau idei. 
Astfel, referatul despre crize eco
nomice, pe care ar trebui să-l țină 
cindva cititorul își are materialul 
asigurat. Dar acest plic își găsește 
loc la rîndul lui intr-un plic mai 
mare pe care scrie : economia so
cietății capitaliste, și unde se a- 
dună și alte plicuri purtînd men
țiuni în legătură cu diferite as
pecte ale subiectului general. Dar 
nici acest plic nu este ultimul. El 
este cuprins în cutia ce conține 
fișele de economie politică unde 
se va întîlni cu plicul „economia 
societății socialiste", „istoria doc
trinelor economice, „relațiile eco
nomiei politice cu alte științe" 
„bibliografia de bază a economiei 
politice“ etc. Așa se procedează și 
cu celelalte ramuri ale științei. 
Desigur că în cadrul problemei 
celei mai restrinse se poate conți-
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Discurile „Electrecord“ se bucură de o apreciere binemeri
tată. Pe lingă discurile obiș nuite cu 78 ture rotație pe mi
nut, sint fabricate astăzi și discuri cu o rotajie de 33 ture 
pe minut. Sînt de asemenea apreciate și discurile ce au im
primate povești. In fotografie: se audiază discurile „Elec- 
trecord".

Informații FINALI Ș TI I 
SPART ACHIADPrintr-un Decret al Prezidiului 

Marii Adunări Naționale, Ministe
rul Minelor a fost desființat, sar
cinile acestuia trecînd a-supr.a Mi
nisterului Industriei Grele, în ca
drul căruia s-a înființat un nou 
Departament-

★
Vineri a avut lo-c la Cremato

riul „Cenușa“ din Capitală inci
nerarea corpului neînsuflețit al 
vechiului participant la mișcarea 
muncitorească, Avram Gaisiner.

La ceremonia funebră au par
ticipat vechi militanti ai mișcării 
muncitorești din țara noastră, 
activiști de partid și de stat, oa
meni ai muncii din Capitală.

★
Sub auspiciile Institutului ro- 

mîn pentru relații culturale cu 
străinătatea, la Palatul pionieri
lor s-a deschis o expoziție de de- 
șene ale copiilor din India. A- 
ceste desene 
de Academia 
din Calcutta.

au fost selecționate 
de arte si meserii

★
dezvoltării acțiunii 

în rîndul popu-
Iii vederea 

de economisire în rîndul popu
lației și pentru stimularea lu
crătorilor care se evidențiază în 
această acțiune, Consiliul de Mi
niștri al R.P.R., prin Hotărîrea 
nr. 315 din martie 1958, a apro
bat Instituirea distincției „Frun
taș în acțiunea de economisire“.

Această distincție se poate a- 
corda salariați'.or Casei de Eco
nomii și Cohsemnațiuni, manda
tarilor C.E.C. din întreprinderi 
și instituții, lucrătorilor poștali, 
mandatarilor comunali, membri
lor comisiilor de sprijin, precum 
și unor colective care se eviden
țiază în sprijinirea acțiunii de 
economisire.

nua clasificarea după ani, după 
alfabet, după anumite aspecte alo 
problemei. Numai cel ce trebuie 
sâ întocmească frecvent referate, 
lecții, rapoarte, știe cît de prețios 
este un fișier ținut în ordine, de 
cîtă trudă te scutește această mică 
bibliotecă.

Dar mai există niște fișe gata 
tipărite. Sînt extrasele din ziare și 
reviste. De obicei nu ne putem per
mite, din lipsă de spațiu să fa
cem colecții de ziare și chiar de 
reviste. De aceea trebuie să extra
gem tot ce ne-ar interesa și să 
clasificăm extrasele după aceleași 
criterii ca și fișele. Desigur că în 
primul rînd vom alcătui asemenea 
fișiere pentru problemele cele mai 
apropiate de preocupările noastre 
și care ne-ar cere o contribuție 
proprie.

Pentru a întregi tabloul mijloa
celor pe care le avem la îndemî- 
nă în munca intelectuală mai tre
buie să 
matele, 
despre 
viitor.

amintim planurile, rezu- 
tezele și conspectele. Dar 
acestea, articol

cen- 
școiar 

de 
al

CRAIOVA (Prin telefon de la 
trimisul nostru).

Craiova a primit cu bucurie fi- 
rtaliștii Spartachiadei de iarnă a 
tineretului la proba de șah. Oas
peților veniți din toate colțurile 
țării li s-a făcut o caldă și prie
tenească primire.

Cît privește întrecerile, acestea 
capătă un caracter tot mai viu și 
palpitant, cu cît se apropie de 
sfîrșit. Vineri s-au desfășurat 
sferturile de finală. Partidele au 
avut de-a dreptul caracter tăios. 
La masa l-a s-au întîlnit doi ti
neri : Gh. Tudor, strungar la fa
brica de rulmenți din Bîrlad și 
Dumitru Arsenie, inginer la tru
stul local de construcții din Tul- 
cea. Nici unul, nici celălalt n-au 
împlinit încă 24 de ani. Lupta a 
fost dramatică. Avantajul a al
ternat cînd de o parte, cînd de 
cealaltă. Mai calm, mai stăpîn pe 
sine, pînă la sfîrșit a cîștigat 
Dumitru Arsenie, campionul re
giunii Constanța, care s-a cali
ficat astfel pentru 
întrecerii. Intr-un 
prima sală, s-au 
„timpul de luptă 
64 de pătrățele“ < 
cele mai tinere participante la

i semifinalele 
colț, din 

întîlnit pe 
i al celor 
două dintre

In Editura de stat 
pentru literatură 

pohtică a apărut:
JOSEF DIETZGEN : 
SCRIERI ALESE

Volumul de „Scrieri alese" cu
prinde lucrările „Esența muncii 
cerebrale a omului“, „Achizitul 
filozofiei" precum ș> cîteva arti
cole. Josef Dietzgen (1828-1888), 
meseriaș tăbăcar, a fost un înflă
cărat militant al mișcării munci
torești din Germania în cea de-a 
doua jumătate a secolului trecut, 
care nu s-a limitat la lupta prac
tică, ci S-a ridicat la un înalt 
nivel teoretic în scrierile sale.

El a reușit să ajungă, indepen
dent de Marx și Engels, la unele 
concluzii filozofice materialist- 
dialectlce. Vorbind despre scrie
rile lui Josef Dietzgen, Marx spu. 
nea că „au multe lucruri remar
cabile și, ca produs de sine stătă
tor al unui 
rabile“.

Unul din 
J. Dietzgen 
liniat necesitatea unei 
proprii a proletariatului, punind 
un accent deosebit pe problema 
partinității in filozofie

Limbajul plastic al Iul Dietzgen 
— Engels l-a numit „un mare ta
lent stilistic" — face lectura vo
lumului deosebit de plăcută.

muncitor, chiar admi-

marile merite ale lui 
este acela că a sub- 

filozofii

SPORT-SPanT-SPORT-SPORTo.

PUTEAM OBȚINE
REZULTATE MAI BUNE?

grabă
mai 

masa 
repre-

Nu-mi propun să transpun ope
rația contabilă denumită bilanț pe 
tărîmul tenisului de masă. Prefer 
deocamdată să răsfoiesc însemnă
rile pe care le-am făcut în 
la „Sportcsarnok“, privind 
ales ceea ce se petrecea la 
de joc atunci cînd evoluau 
zentanții noștri.

Puteau jucătorii noștri să 
locuri mai bune la „europenele' 
de tenis de masă de la Budapesta?

direct, 
pu- 

Și

ocupe
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Răspunsul trebuie să fie < 
lipsit de formule echivoce : 
tearu ocupa locuri mai bune 
chiar puteam aduce la București 
mai multe titluri europene. Afir
mația o raportez în primul rînd 
la băieți. Ei au fost la un singur 
pas de o mare victorie — victoria 

‘ ! știeasupra echipei Ungariei. Se 
că victoria maghiară a venit după 
ce la întîlnit i scorul era de 4—4 
iar la seturi 1—1 în partida deci
sivă. Cu un plus de voință, cu un 
control al nervilor mai precis, cu 
mai multă atenție în joc, marea 
surpriză pe care ar fi constituit-o 
o victorie romînească asupra echi
pei Ungariei era pe deplin posi
bilă. Or. aceasta nu numai 
ne-ar fi deschis drumul spre fu 
lă, ci fi spre titlul european.

că 
na-

E I
elevă 
medie

Mare și
Ecaterina Ivan, elevă în clasa a 
ÎX-a la Școala medie nr. 4 cu

finală^ Viorica Licher 
clasa a X-a la Școala 
Sighet, regiunea Baia 

în 
din

limba de predare maghiară din 
Oradea. EÎcaterina Ivan a reușit 
la capătul a 3 ore și ceva de joc 
să se califice pentru semifinală.

Pînă acum pentru semifinale 
s-au mai calificat Paul Eugenia 
(regiunea Hunedoara) și Marga
reta Popescu (regiunea Stalin). 
Celelalte partide sînt în curs de 
desfășurare la ora cînd transmit.

AL. P1NTEA

In legătură cu mișcarea pornită 
de textilistele 

de la „Industria Bumbacului B“
(Urmare din pag. l-a) zeze în mod rajional tnunc.a la

mașinile pe care ie deservesc. De 
mentare din procesul tehnologic, pildă, la încărcarea și schimba- 
Poate pentru unii muncitori 
tehnicieni par I—'
lucruri. Realitatea este

" ‘ i și tul suveicilor se pierdea mult
banale asemenea timp. Totodată s-a constatat că

însă că nu peste tot s-au determinat în
muîți dintre organizatorii produc- mod științific normele de deser-
ției în întreprinderi consideră vire la mașini pentru diferite cr
anele probleme elementare drept ticole, în funcție de randameH- 
neînseinnate, fapt cate îi face să 
treacă cu ușurință peste ele.

Este știut că o mașină care pre
zintă defecțiuni tehnice nu poate 
lucra cu un randament i !““ 
De aceea o măsură imediată pen
tru asigurarea folosirii integrale 
a capacității de producție a uti
lajului a fost verificarea și revi
zuirea mașinilor, acolo unde s-a 
simțit nevoia efecluîndu-se repa
rațiile respective. Ca o garanție a 
calității reparațiilor au fost întă
rite echipele de întreținere cu 
muncitori bine pregătiți din punct 
de vedere profesional. Pentru a 
sprijini pe muncitorii care lu
crează în aceste echipe să-și ridi
ce tehnicitatea, așa incit să cu
noască caracteristicile diverselor 
tipuri de războaie, a fost reorgani
zată așezarea războaielor, acestea 
fiihd dispuse pe tipuri de fabri
cație.

CALIFICAREA MUNCITORILOR 
— CHEIA SUCCESULUI

•ganizat locul de n____
ite folosit timpul de mun-

organizat locul de muncă, 
esl

o bună pregătire profesio-

De bună seamă că nu se 
poate vorbi despre folosi
rea integrală a capaciății 

mașinilor fără să arătăm cum 
este 
cum 
că ; acestea neputînd fi realizate 
fără ‘ "
naii.'

Pentru a depista rezervele de 
timp, la „industria Bumbacului 
B" s-au făcut o serie de foto- 
cronometrări ale zilei de muncă. 
Cu acest prilej a reieșit că uncie 
țesătoare nu știu să-șj organi-

La fete am intrat în finala pe 
echipe dar a trebuit să ne mul
țumim doar cu atîta. Desigur, en
glezoaicele au fost mai bune. Dar 
au fost mai bune pentru că jucă
toarele noastre s-au prezentat sub 
posibilitățile lor obișnuite. Elin 
Zeller a pierdut la Haydon atunci 
cînd a renunțat să-și pună in va
loare toate resursele ei. Pînă a- 
tunci a avut momente cînd a pus 
în dificultate pe liaydon. Seturile 
se joacă însă pînă la ultima minge. 
Dublul Rozeanu-Zeller nu a mers.

-O ♦-

* După „europenele"

* de tenis de masă

*
*
♦

:
*
*
♦. ♦ v ■

In partea a doua a campionate
lor acest cuplu fi-a revenit trep
tat, reușind să ajungă pe podiumul 
învingătorilor. Aceasta însă nu ne 
poate face să uităm slaba compor
tare din întâlnirea cu Anglia.

In întrecerile individuale, jucă
torii noștri n-au dat randamentul 
așteptat. Ei s-au împotmolit mai 
ales in fața jucătorilor care au 
știut să varieze jocul lor trecînd 
fulgerător de la atac la apărare 
și invers. Dintre băieți ni s-a pă
rut în formă slabă Reiter. Pesch 
a dovedit că este un tradiționalist 
iremediabil. Concursul, de selecție 
de la București în care el obți
nuse atîtea victorii ne permitea să 
așteptăm la Budapesta o compor
tare meritorie. In fața jucătorilor 
străini s-a bîlbîit ca de obicei p 
a capotat de la început. Cantner, 
oarecum inconstant, a avut și o 
doză de., ghinion. Meciul hotărî- 
tor cu Gvetvai l-a jucat la o ju
mătate de oră după ce disputase 
— victorios ■— o întîlnire epui
zantă cu vest-germanul Freundor- 
fer. una din revelațiile „europe
nelor“. Botner a făcut o figură 
frumoasă ajungînd în finala pro
bei de dublu bărbați. De remarcat

tul optim.
Pentru 

maiștrii 
producția

ca muncitoarele și 
să se specializeze în 
anumitor articole, fapt 

maxim. care contribuie la obținerea unor 
randamente superioare, s.a sta
bilit să se repartizeze în fiecare 
sală fabricarea acelui produs 
textil care e cel mai potrivit în 
raport cu condițiile de lucru și 
utilajele respective. Totodată s-au 
luat măsuri pentru calificarea 
muncitoarelor in secțiile de pre- 
parație.

Dar calificarea muncitoarelor 
depinde în mare măsură de ca
lificarea maiștrilor și ajutorilor 
de maiștri — organizatori și în
drumători ai procesului de pro
ducție. Pentru ca aceștia să poa
tă da îndrumări cît mai concre
te muncitoarelor, să poată inter
veni operativ ori de clte ori se 
întimplă o defecțiune la mașină, 
a fost organizat un curs pentru 
complect a rea cunoștințelor lor 
practice. Rezultatele n-au întîr- 
ziat să se arate. In toate secțiile 
a crescut randamentul ia mași
nă, objinindu-se o producție zil
nică suplimentară de 7000 m. țe
sături, deși numărul războaielor 
folosite in schimbul de noapte a 
scăzut.

OCROTIREA MUNCII 
FEMEILOR

jrnt ste știut că în industria tex- 
tilă lucrează în majoritate 
femei. Femeile muncitoare 

își dau azi din plin contribuția la 
îndeplinirea planului. Spre deose-

0!

el nici n-a făcut parte din lot 
a venit la Budapesta ca turist, 
excursia organizata de „O.N.T.

ca 
cj 
cu 
Car păți11. Păcat că în finala de du- 
blu-bărbați, jucătorii romînj au 
venit la mana de joc considerîn- 
duse victime sigure. Astfel, ei au 
ratat o victorie care nu era impo
sibil. de cîștigat.

Angelica Rozeanu s-a străduit 
să valorifice experiența ei, însă a 
fost lipsită de calm in multe mo
mente decisive. Zeller a continuat 
xă manifeste lipsa de formă din 
ultima vreme Comportări merito
rii au avut Geta Pitică, Tompa 
(care a cîștigat turneul de con
solare ) și Cavrilescu. Pitică a ju
cat cu naydon cu mult curaj avind 
chiar avantai de mai multe ori. 
Calmul englezoaicii și siguranța 
loviturilor acesteia au depășit-o pe 
Pitică.

Surprizele n-au lipsit. Berczik 
n-tf fost scutit să guste din cupa 
înfrîngerilor. Victoria lui Paskivi- 
cius asupra lui Berczik a fost ma
rea surpriză a campionatelor. Deși 
Berczik și-a luat după aceea re
vanșa, performanța lui Paskivicius 
nu-și pierde valoarea. Merită de 
consemnat comportarea echipei 
suedeze care a făcut multe „zile 
negre“ unor formații consacrate. 
Cehii abia au reușit să-i învingă 
pe suedezi cu 5—4 (Stipek, Tere- 
ba și Vyhnanovsky au fost între- 
cuți), iar iugoslavii au trebuit să 
cedeze cu același scor suedezilor. 
Și formația Germaniei occidentale 
a avut o prezență subliniată prin 
o serie de victorii neașteptate. A 
stirnit interes participarea jucăto
rilor sovietici oare au dovedit pro
gresele tenisului de masă in 
U.R.S.8.

Fără îndoială, Federația Romînă 
de Tenis de masă va supune unei 
analize desfășurarea „europenelor“ 
de la Budapesta și va desprinde 
concluziile ce se impun. Mai ales, 
am convingerea că toată atenția 
trebuie arătată vechii și totuși 
mereu actualei probleme a stilului 
de joc. Experiența de la Budapes
ta trebuie valorificată.

E. O.

bire de timpurile regimului bur- 
ghezo-moșieresc, cînd femeile erau 
lipsite de drepturi și nevoite să lu
creze pentru un salariu mai mic 
decît al bărbaților, astăzi statul 
nostru acordă toată atenția îm
bunătățirii condițiilor de mun
că și de viață ale femeilor. La fel, 
și la „Industria Bumbacului B“ : 
prin mărirea randamentului la 
mașini s-a sporit productivitatea 
muncii, creîndu-se astfel posibi
litatea de a Se reduce schimbul 
de noapte, pînă la l martie la un 
număr de 144 de războaie, iar de 
la această dată la încă 42.

Prin folosirea și mai rațională 
a mașinilor, colectivul întreprin
derii „Industria Bumbacului B“ a 
îmbunătățit cu mult indicii de 
ulilizure a mașinilor și a propus 
să mărească randamentul la țesă
turi în anul 1958 cu cel puțin 10 
la sută. In felul acesta producti
vitatea muncii va crește în așa 
măsură, incit va fi posibil să se 
desființeze treptat în toate sec
țiile schimbul de noapte, femeile 
de aici lucrînd numai în schim
buri de zi.

★

Acțiunea de ia „Industria 
Bumbacului B" în vederea 
măririi randamentului la 

războaie, a cuprins întreaga 
masă de muncitoare atît de aici 
cît și din alte întreprinderi tex
tile. Aplicarea acestei acțiuni a 
demonstrat că este foarte posibil 
să se îmbunătățească indicele 
de utilizare a mașinilor. De a- 
ceea se impune ca organizațiile 
U.T.M., sub conducerea organi
zațiilor de partid, să se ocupe 
special de ntodui cunt tinerii în
grijesc mașinile, de îmbunătăți
rea tehnologiei de fabricație. Or
ganizațiile U.T.M. au mari posi
bilități de a mobiliza pe tineri 
pentru a le Insuflă acestora pa
siunea pentru meserie, de a-și 
ridica necontenit calificarea, în 
așa fel incit să cunoască și să 
stăpînească mecanismele mașini
lor pentru a putea interveni ori 
de cîte ori se întîmplă o defec
țiune.

In multe întreprinderi care au 
îmbrățișat acțiunea de mărire a 
randamentului ia mașini, orga
nizațiile U.T.M. au luat deja mă
suri eficiente pentru calificarea 
tinerilor, astfel incit contribuția 
tineretului la bunul mers al pro
ducției să fie din ce în ce mai 
mare.

Intr-un număr viitor vom re
veni, arătînd cum sprijină acțiu
nea de ealificare a tinerilor pen
tru mărirea randamentului la 
mașini organizația U.T.M. de la 
fabrica „Dorobanțul".Ploești, una 
din primele fabrici care s-au ală
turat inițiativei.

In cabinetul 
tehnic al 
trului 
profesional 
maiștri
M. I. B. C din 
Timișoara.
Foto : D. F, DU
MITRU.
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UNIUNEA SOVIETICĂ

pe drumul construcției comunismului

Vizita oaspeților ramini
cinstea vizitei președintelui

I a
BOMBAY 14 ' (De la trimisul 

special Agerpres).
Joi după amiază președintele 

Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romine Chivu Stoica și persoa
nele care îl însoțesc au fost oas
peții organizației „Grupul progre
sist“. Demnitarii romîni au fost 
primiți deosebit de călduros de 
membrii acestei organizații. După 
intonarea imnurilor de stat ale 
R. P. Romîne și Republicii India, 
doamna Wajifadar, președinta 
grupului, a luat cuvintul pentru a 
prezenta și saluta pe înalțil oas
peți. Ea a vorbit despre prietenia 
tot mai strînsa care se leagă în
tre cele două țări și popoare, sub
liniind identitatea punctelor de 
vedere ale celor două guverne în 
numeroase și importante probleme 
internaționale. D-na Wajifadar a 
amintit de succesele obținute de 
R. P. Romînă pe plan economic 
și de ajutorul dat de țara noastră 
dezvoltării industriei petrolifera 
din India. Ea a oferit, apoi ghir
lande de flori tovarășilor Chivu 
Stoica și Emil Bodnăraș și a dă
ruit tovarășului Chivu Stoica por
tretul premierului Nehru, pictat 
in ulei.

A luat cuvintul tov. Chivu Stoi
ca, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P.R. Mulțumind pen
tru primirea călduroasă și pentru 
aprecierile făcute, tov. Chivu 
Stoica a declarat că în zilele pe
trecute în India, oaspeții romîni 
au putut vedea hotărîrea poporu
lui indian, eliberat de dominația 
colonială, de a-și construi o țară 
nouă. „Vă urăm vouă și întregului 
popor indian noi succese care aduc 
bucurii poporului romîn“ a spus 
tov. Chivu Stoica.

Referindu-se la faptul că poli
tică de construcție pașnică pe 
plan intern în R. P. Romînă este 
aplicată și în politica externă a 
guvernului romîn, tov. Chivu 
Stoica a spus: „Declarația romî- 
no-indiană, semnată în urma con
vorbirilor cu primul ministru 
Nehru și alți conducători indieni, 
este o dovadă a faptului că prin
cipiile coexistenței pașnice sînt 
puse în practică de R. P. Romînă 
și India.

Relațiile dintre India și Romînia 
îmbracă forme tot mai concrete, 
pe baza avantajului reciproc, co- 
respunzînd întru totul intereselor 
Romîniei și Indiei. Am venit cci 
pentru a face ca această colabo
rare să se întărească și să se dez
volte. Putem afirma acum că acea
stă dorință va deveni realitate, 
căci am găsit aici toată înțelege
rea și bunăvoința din partea gu
vernului indian, lucru reflectat în 
declarația comună semnată la 
Delhi“. Mulțumind încă odată 
pentru inițiativa convocării ace
stei întruniri, tov. Chivu Stoica a 
încheiat spunînd: „Vă urez suc
ces Jn activitatea do. dedicată a- 
propierii intre popoare și păcii“.

In .... r._,______
Consiliului de Miniștri al R.P.R, 
Chivu Stoica, și a celorlalți înalți 
oaspeți romîni, curțile interioare 
și diferitele sectoare ale Expozi
ției au fost împodobite sărbăto
rește cu stegulețe și flori, iar 
deasupra intrării principale flu
tură tricolorul romînesc.

Joi după amiază tov. Chivu 
Stoica însoțit de tov. Emil Bod- 
năraș, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R.P.R., a vi
zitat expoziția fiind primit cu 
saluturi călduroase de vizitatorii 
și organizatorii expoziției, lnalții 
oaspeți au fost întîmpinați de 
Silam, președinte, și de Ratau 
Lai, președinte executiv al Comi
tetului de 
ției.

Oaspeții 
ducătorii 
realizarea

organizare a expozi

romîni au felicitat con- 
expoziției, urîndu-le 
obiectivelor propuse,

după care s-au îndreptat spre 
centrele de desfacere a produse
lor de artizanat și textile „Hand- 
loom House“. Aici ei au admirat 
frumusețea și armonia coloritu
lui produselor expuse, care pro
vin din cele mai îndepărtate re
giuni ale Indiei, Ei au vizitat 
apoi marele magazin universal 
„Khadi Emporium“ din Bombay.

★
Joi seara primul ministru al sta

tului Bombay, Chavan, a oferit o 
recepție în cinstea președintelui 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romine, Chivu Stoica la Palatul 
prezidențial Raj Bhavan. La re
cepție au luat parte membrii gu
vernului local și personalități din 
viața politică, artistică și cultura
lă, precum și alte oficialități. La 
sfîrșitul recepției, a fost prezentat 
un frumos spectacol artistic de 
dansuri indiene.

Călduroasa primire la Poona și Bangalore

Problema dezarmării 
poate fi scoasă din impas 

prin convocarea 
conferinței la nivel înalt

Declarația Monismului Afacerilor Externe 
al U R. 5 S.

MOSCOVA 14 (Agerpres). TASS transmite: La 14 martie 
a avut loc la Palatul sporturilor din Luiniki o adunare electo
rală a alegătorilor din circumscripția electorală Kalinin din 
Moscova, în care candidează in alegerile pentru Sovietul Su. 
prem al U.R.S.S. N. S. Hrușciov, prim secretar al Comitetu
lui Central al P.C.U.S.

Cu acest prilej N. S. Hrușciov a rostit o cuvîntare în fața 
alegătorilor.

MOSCOVA 14 (Agerpres). — 
TASS transmite: LiHnd cuvintul 
în fața alegătorilor din circum
scripția electorală Kalinin din 
Moscbva. Nikita Hrușciov, prim 
secretar al C.C. al P.C.U.S., re- 
ferindu-șe l,a dezvoltarea indu- 

“strlei sovietice, a declara! că po
trivit prevederilor pianului pe 
anul 1988. în U.R.S.S. se vor 
produce 53,6 milioane tene de 
oțel și 41,7 milioane tone de la- 
minâie. Aproximativ aceeași can
titate de oțel și- laminate a fost 
Produsă în orimii 17 anj ai pu
terii sovietice. UNIUNEA SO
VIETICA ESTE CAPABILA SA 
PRODUCĂ IN PREZENT IN- 
TR-UN SINGUR AN ACEEAȘI 
CANTITATE DE PRODUSE IN
DUSTRIALE PENTRU CARE IN 
TRECUT ERAU NECESARI 15- 
20 ANI. In prezent, a spus N. S. 
Hrușciov, putem face față orică
rei sarcini oriclt de mare și de 
comolexă ar fi ea.

Hrușciov a subliniat că după 
reorganizarea conducerii indus
triei si construcțiilor, activitatea 
întreDrinderilor industriale s.a 
îmbunătățit considerabil. Nici un 
alt stat nu a cunoscut o activi
tate atît de vastă in domeniul 
construcțiilor ca Uniunea Sovie
tică.

toate guvernele, care înțeleg răs
punderea față de destinele păcii, 
trebuie să se situeze mai presus 
de divergențele ideologice.

Judecata sănătoasă sugerează 
oamenilor singura ieșire din im
pasul în care a intrat problema 
dezarmării. ACEASTA IEȘIRE O 
CONSTITUIE INTERZICEREA 
TOTALA A ARMEI NUCLEARE.

Noi, comuniștii, a spus N. S. 
Hrușciov, sîntem politicieni fea- 
liști, noi spunem ca PACEA NU 
NUMAI CA TREBUIE MENȚI
NUTĂ DAR CA EA POATE FI 
MENȚINUTĂ. Sîntem pentru co
existența pașnică, pentru între
cerea pașnică între toate statele. 
Tocmai în acest scop guvernul 
sovietic a propus guvernelor ma
rilor puteri precum și guvernelor 
majorității țărilor din lume o în
tîlnire a reprezentanților statelor 
la cel mai înalt nivel. Nu toate 
problemele pot fi rezolvate acum, 
dar sarcina principală este de a 
pune o bază pentru slăbirea în
cordării internaționale. După pă
rerea noastră, a spus N. S. 
Hrușciov, în etapa actuală cele 
mai urgente probleme internațio
nale sînt următoarele : ÎNCETA
REA IMEDIATA A EXPERIEN. 
ȚELOR CU ARMA ATOMICA 
ȘI CU HIDROGEN ; RENUNȚA
REA DE CĂTRE U.R.S.S., S.U.A. 
Șl MAREA BR1TANIE DE A 
FOLOSI ARMA NUCLEARĂ; 
CREAREA IN EUROPA CEN
TRALA A UNEI ZONE DENU- 
CLEAR1ZATE ; ÎNCHEIEREA U- 
NU1 ACORD DE NEAGRESIU- 
NE INTRE STATELE MEMBRE 
ALE BLOCULUI ATLANTICU
LUI DE NORD ȘI STATELE 
PARTICIPANTE LA ORGANI
ZAȚIA TRATATULUI DE LA 
VARȘOVIA; REDUCEREA E- 
FECT1VULUI TRUPELOR
STRĂINE AFLATE PE TERITO
RIUL GERMANIEI Șl PE TE- 
RITOR11LE ALTOR STATE EU
ROPENE; ELABORAREA UNUI 
ACORD IN PROBLEMELE LE. 
GATE DE PREINTIMPINAREA 
UNUI ATAC PRIN SURPRIN
DERE; PROBLEMA CAILOR 
DE SLĂBIRE A ÎNCORDĂRII 
IN REGIUNEA ORIENTULUI 
APROPIAT ȘI MIJLOCIU; MA
SURILE PENTRU LARGI REA 
LEGATURILOR COMERCIALE 
INTERNAȚIONALE; ÎNCETA
REA PROPAGANDEI DE RĂZ
BOI.

Mergînd în înlîmpinarea dorin
țelor guvernului S. U. A., a con
tinuat N. S. Hrușciov, sîntem 
gata să discutăm probleme ca in
terzicerea folosirii spațiului cos
mic în scopuri militare și lichi
darea bazelor militare de pe te
ritoriile altor țări; încheierea 
tratatului de pace cu Germania ; 
dezvoltarea legăturilor și contac
telor între țări.

Putem și trebuie să obținem re
zolvarea problemelor care au 
fost ridicate la timpul său de 
președintele S. U. A., Eisenhower, 
ca unirea eforturilor in lupta pen
tru combaterea malariei, cance
rului și înfăptuirea altor măsuri 
similare — a spus N. S, Hruș
ciov. Considerăm chiar că orga
nizațiile corespunzătoare din cele 
două țări pot trece imediat la 
rezolvarea acestor probleme.

N. S. Hrușciov a amintit că 
U.R.S.S. a acceptat de asemenea 
convocarea unei conferințe a mi
niștrilor Afacerilor Externe și a 
propus două variante ale even
tualei componențe a participanți- 
lor la această conferință. Sintein 
de părere, a declarat N. S. Hruș
ciov, că este timpul să trecem ia 
discutarea concretă a probleme
lor privind pregătirea convocării ’ 
atît a conferinței miniștrilor, cit 
și a conferinței la nivel inalt.

Nu putem să ne ascundem de. 
zamăgirea pricinuită de poziția 
pe care s-au situat Statele Unite, 
a spus N. S. Hrușciov.

însuși faptul că în mesajul 
președintelui S.U.A. a fost in
clusă așa zisa problemă a situa
ției din țările Europei răsăritene 
este um caz nemaiauzit in rela
țiile dintre state.

AM DECLARAT IN REPETA
TE RINDURI Șl IN MOD HO- 
TARIT CA NU VOM DISCUTA 
ACEASTA PROBLEMA. însăși 
punerea acestei probleme este 
jignitoare pentru țările la care se 
referă președintele S.U.A. și este 
în contradicție cu bunul simț.

A
PENTRU CO- 

NU

Referindu-se la realizările 
științei și culturii sovietice, N. S. 
Hrușciov a amintit că în U.R.S.S. 
au fost create cele mai bune a- 
vioane turbopropulsoare 
călători din lume, a fost 
pe apă un spărgător de 
atomic, au fost construite 
balistice intercontinentale, 
făcute descoperiri importante in 
domeniul electronicii, au fost lan
sați pentru' prima oară în lume 
sateliți artificiali ai pămîntului.

pentru 
tensat 

gheată 
rachete 
au fost

MOSCOVA 14 (Agerpres). —■ TASS transmite:
In legătură cu apariția în presa s'răină a unor știri despre 

faptul că S.U.A, și a’te state occidentale intenționează să ren 
voace Comisia O.N.U. pentru dezarmare și să- supună Consiliului 
de Securitate întreaga problemă a dezarmării, Ministerul Afaceri
lor Externe al U.R.S.S. a dat pub.icității o declarație în care se 
spune printre altele :
Cei care intenționează în pre

zent să convoace Comisia pentru 
dezarmare cunosc bine atitudinea 
Uniunii Sovietice față de această 
comisie, precum șl cauze e pentru 
care U.R.S.S nu poate să parti
cipe la lucrările ei. încercarea de 
a se convoca Comisia în con
diții în care se știe dinainte că 
convocarea ei nu va avea nici 
un rezultat, dovedește că iniția
torii acestei manevre nu doresc 
să contribuie la crearea condiții
lor pentru examinarea temeinică 
și rezolvarea problemelor urgen
te ale dezarmării, ci urmăresc să 
agraveze situația, să adîncească 
divergențele existente între țări 
și să ridice noi piedici în calea 
reglementării problemei dezar
mării

In aceste scopuri nedemne ei 
încearcă să folosească și Consi
liul de Securitate, propunînd ca 
problema dezarmării să fie exa
minată de către acesta. Este 
limpede că prin această manevră 
se urmărește să se camufleze, 
sub prestigiul Consiliului de Se
curitate, politica f 
puterilor occidentale 
dezarmării.

ESTE NECESAR, 
declarație, SA SE 
ALTE CAI PENTRU 
PROBLEMA DEZARMĂRII DIN 
IMPASUL IN CARE SE AFLA 
DIN PRICINA POZIȚIEI PU
TERILOR OCCIDENTALE. LA 
AJ3EASTA AR CONTRIBUI 
CONVOCAREA CIT MAI GRAB-

Cuvîntarea 
lui N. S. Hrușciov 

la adunarea electorală
NICA A UNEI CONFERINȚE 
CU PARTICIPAREA ȘEFILOR 
DE GUVERNE PENTRU RE
ZOLVAREA CELOR MAI UR
GENTE PROBLEME INTERNA
ȚIONALE, ASUPRA CARORA 
POT FI LUATE HOTARIRI DE 
COMUN ACORD ȘI IN PRI
MUL RIND A PROBLEMEI 
DEZARMĂRII. Tocmai această 
cale promite cele mai bune re
zultate și deschide perspective 
reale pentru traducerea în viață 
a unor măsuri capabile să pună 
bazele destinderii încordării in 
relațiile dintre state, așa • cum 
doresc toate popoarele.

UNIUNEA SOVIETICA, a sub
liniat N. S. Hrușcoiv, ARE ACUM 
TOTUL PENTRU A ÎNDEPLINI 
CU SUCCES SARCINILE CON
STRUCȚIEI COMUNISMULUI.

Partidul Comunist și guvernul 
sovietic au trasat un program 
grandios de construcție econo
mică a cărui înfăptuire va per
mite ca în următorii 15 ani nu 
numai să se ajungă din urmă, ci 
să se depășească cele mai dez
voltate țări capitaliste în ce pri
vește producția celor mai impor
tante produse pe cap de locuitor.

Trecînd la problemele situației 
internaționale. N. S. Hrușciov a 
declarat ; Putem fi mulțumiți de 
situația internațională a Uniunii 
Sovietice. In ultimii patru ani nu 
numaj că nu am pierdut pe nici 
unul din prietenii noștri de peste 
hotare, dar am întărit și mai 
mult prietenia cu ci și ne-am ciș- 
tigat noi prieteni.

Imperialiștii — a spus N. S. 
Hrușciov — au încercat nu odată 
să tulbure unitatea $i caracterul 
monolit al lagărului socialist, 
după cum s-a întîmplat în Un
garia în toamna anului 1956. Dar 
popoarele țărilor socialiste, a 
spus N. S. Hrușciov, dau și vor 
da și pe viitor o ripostă forțelor 
reacțiunii.

Comunitatea țărilor socialiste, 
a spus N. S. Hrușciov, nu este 
închisă, izolată de statele neso- 
cialiste și popoarele lor. Uniunea 
Sovietică a întărit relațiile de 
prietenie cu India, Indonezia, 
Birmania, Republica Arabă Unită 
și alte state din Asia și Africa.

Cea mai arzătoare problemă vi
tală pentru întreaga omenire, a 
spus în continuare N. S. Hruș
ciov. este în prezent problema 
păcii și a războiului. Dacă în 
pofida voinței popoarelor va iz
bucni un război el amenință să 
devină cel mai distrugător dintre 
războaie, un război nuclear. Acea
sta poate duce la distrugerea a- 
proape a tot ce este viu, îndeo
sebi în țările cu teritoriu mic și 
populație densă. Sarcina constă 
în a împiedica un nou război și 
în a asigura pacea în lumea în
treagă. PACEA TREBUIE APĂ
RATA ÎN LUPTA DIRZA ÎM
POTRIVA FORȚELOR CARE 
TIND SA DEZLĂNȚUIE UN 
RĂZBOI.

N. S. Hrușciov a amintit unele 
din cele mai importante acțiuni 
ale Uniunii Sovietice in domeniul 
politicii externe.

N. S. Hrușciov a subliniat din 
nou că Uniunea Sovietică dorește 
relații de bunăvecinătate cu toate 
țările fără nici o excepție.

Amintind încă odată că Uniu
nea Sovietică nu se amestecă în 
treburile interne ale țărilor mari 
sau mici, N. S. Hrușciov a de
clarat că U.R.S.S. este gata să 
stabilească relații bune, priete
nești cu toate statele.

N. S. Hrușciov a spus în con
tinuare că partidul comunist și 
guvernul sovietic pornesc de la 
faptul că în condițiile actuale

BANGALORE 14. (De la trimi
sul special al Agerpres).

Vineri dimineața avionul mili
tar pus la dispoziția președintelui 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romîne, Chivu Stoica, în timpul 
călătoriei sale în India, i-a dus pe 
oaspeții romîni de’ la Bombay la 
Poona, unul din principalele orașe 
ale statului Bombay. Fosta capi
tală a poporului marat este astăzi 
un important centru cultural-știin- 
țific al Indiei. Pe aeroportul pa
voazat cu drapelele de stat ale 
Indiei și Romîniei, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romîne, Chivu Stoica, a fost în- 
tîmpinat de ministrul Lucrărilor 
Publice al statului Bombay, Des- 
say, de primarul orașului și de 
alte persoane oficiale.

Oaspeții au făcut prima vizită 
la stațiunea hidroenergetică expe
rimentală din vecinătatea orașului 
Poona. Activitatea stațiunii con
stă în studierea resurselor de apă 
a Loiniei, a regimului apelor în 
legătură cu lupta împotriva inun
dațiilor și în elaborarea de calcule 
pentru baraje, diguri și alte con
strucții hidraulice. Oaspeții au vi
zitat instalațiile stațiunii și au 
stat îndelung de vorbă cu condu
cerea și personalul de deservire a 
stațiunii.

Lucrătorii stațiunii și populația 
locală au făcut demnitarilor ro
mîni o caldă manifestație de prie
tenie. Străbătând drumurile îm
podobite cu numeroase arcade de 
flori, oaspeții s-au îndreptat apoi 
spre Academia Națională de Apă
rare de la Khadakvas, de lîngă la
cul cu același nume, la o distan
ță de cca. 15 kilometri de Poona. 
La debarcaderul lacului pe care 
l-au traversat în bărci cu motor, 
oaspeții au fost primiți de gene
ralul maior Habibulla, comandan
tul Academiei și de alți ofițeri su
periori și membri ai corpului pro
fesoral. Conducîndu-i prin dife
ritele clădiri și sectoare ale acestui 
important institut de învățămînt 
superior militar, unicul de acest 
fel pe întreaga Indie, gazdele au 
dat vizitatorilor explicații asupra 
formelor de organizare a instruc
ției militare și studiului didactic. 
Comandantul Academiei a oferit 
oaspeților un prînz în marea sală 
de primiri a Academiei în mijlo
cul celor peste 1.000 cădeți care 
se pregătesc aici 
cadrele armatei 
și aviației.

După prînz 
Stoica a răspuns 
de numeroși

pul vizitării celor două instituții 
din apropierea orașului.

BANGALORE 14 (De la trimi
sul special al Agerpres).

Vineri după-amiază tovarășul 
Chivu Stoica și persoanele care-1 
însoțesc au sosit în capitala sta
tului Mysore — Bangalore. Acest 
oraș cu o populație de aproape 
un milion locuitori, este unul 
din cele mau,frumoase orașe ale 
țării și un important centru in
dustrial șj științific.

Pe aeroportul orașului, împo
dobit cu arcade de flori multico
lore și drapele de stat romine și 
indiene, tovarășul Chivu Stoica 
a lost salutat de primul minis
tru al statului Mysore, Niann Ni- 
jalîngappa, d® miniștri, membri 
ai Adunării' legislative și nu
meroase alte oficialități. La co- 
borîrea din avion tovarășii Chivu 
Stoica, Emil Bodnăraș și Avram 
Bunaciu au primit ghirlande de 
crini albi și roșii. După imnurile 
de stat romîn și indian tovarășul 
Chivu Stoica a trecut în revistă 
garda de onoare aliniată pe aero
port.

In cursul serii oaspeții au a- 
sistat l,a un spectacol de dansuri 
și muzică oferit în cinstea preșe
dintelui Consiliului de Miniștri 
al R.P. Romîne. Alcătuit din nu
mere selecționate din bogatul și 
variatul folclor indian, spectaco
lul a însemnat o întîlnire cu 
arta indiană exprimată în forma 
sa cea mai autentică. Tovarășii 
Chivu Stoica și Emil Bodnăraș 
au urcat pe scenă pentru a’ fe
licita pe talentații artiști indieni 
care le-au răspuns prin oferirea 
unor minunate buchete și ghir
lande de flori.
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Consecința
PARIS. Muncitorul Francîs 

Villon și inginerul Jacques 
Barret, primul din Seine și ce
lălalt din Grenoble, -u fost 
arestați pentru vina de a fi 
refuzat să satisfacă serviciul 
militar. Fii ai unor francezi 
executați de naziști, ambii au

Pe șantierul autostrăzii 
Frăție - Unitate“

unui refuz
declarat că nu pct servi sub 
ordinele generalului german 
Sipeidel. Pînă acum In închi
sorile franceze se află Întem
nițați 17 tineri care au refu
zat să presteze serviciul mi
litar sub ordinele fostului ge
neral hitierist Speidel.

j
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80 la sută din locuitorii 
Germaniei occidentale sînt 
împotriva rachetedroamelor

BONN 14 (Agerpres). — Agen
ția France Presse anunță că po
trivit unui referendum întreprins 
recent din inițiativa partidului 
sccial-democrat din Germania de 
către Institutul pentru cercetarea 
opiniei publice germane (EMNID) 
a reieșit că peste 80 la sută din 
locuitorii Germaniei occidentale 
se pronunță împotriva instalării 
pe teritoriul țării lor a bazelor 
pentru lansarea rachetelor tele
ghidate.
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BELGRAD 14 (Agerpres).—

La începutul lui martie, peste nerii constructori, să asigure 
1000 de tineri și tinere din așezărilor aprovizionarea 
Iugoslavia au început lucrări- apă și energie electrică, 
le de pregătire pentru < 
struirea autostradei „Frăție- 
Unitate“ între Ljubljana și 
Zagreb. In decurs de 15 zile, 
brigăzile de tineret trebuie 
să construiască pe întregul

traseu 16 așezări pentru ti-

cu 
să 

con-' construiască drumuri și linii 
ferate auxiliare.

La 1 aprilie, pe șantierul 
de construcție al autostradei 
vor sosi 7.000 de tineri și ti
nere.

Impotriva dictaturii în Cuba .
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tista recurge în prezent la ma
nevre menite să slăbească for
țele de rezistență. Guvernul a 
hotărît să „restabilească“ ga
ranțiile constituționale. In
Cuba continuă arestarea și 
mărirea persoanelor indezira
bile, activitatea partidelor de 
opoziție a fost interzisă, se ope
rează arestări în masă în rin- 
durile tineretului. Deținuții po
litici continuă să rămînă în 
închisori. Cenzura și starea de 
asediu sînt de fapt menținute.

- - - . • ■

HAVANA. Corespondentul 
ziarului „Netv York Times“ re
latează că în Cuba continuă 
greva celor 75.000 de studenți 
și elevi din școli medii. Stu
denții au declarat că vor con
tinua greva pînă la instaurarea 
păcii în țară. Reprezentanții 
tineretului au stabilit contacte 
cu toate organizațiile sindicâle 
din țari in scopul organizării 
unei greve generale.

După cum reiese din relată
rile presei, dîndu-și seama de 
instabilitatea situației sale, Ba-

pentru a intra în 
terestre, marinei

tovarășul Chivu 
întrebărilor puse 

ziariști din Poona 
care au însoțit pe oaspeți în tim-

tara există 2.QJ6 paturi de spi-

PARAGUAY

La Expoziția 
planului cincinal

BOMBAY 14 (Agerpres). — 
Eliberată de jugul asupritorilor 
străini, care au ținut-o timp de 
veacuri în întuneric și înapoiere, 
Intuia de azi, liberă și indepen
dentă, pășește ferm pe calea dez
voltării industriale, a ridicării 
nivelului cultural al maselor sale 
de sute de milioane, spre pro. 
greș. O imagine grăitoare a ace
stui elan o oferă Expoziția pla
nului cincinal, deschisă recent la 
Bombay,

în urmă cu mai mult de o 
lună de zile au avut loc în 
Paraguay alegeri pentru func
ția de președinte al republiciir 
și pentru Tocurile vacante de 
deputați în Congres..

Caracterizînd situația din 
Paraguay în ajuriul alegerilor 
și metodele de conducere dic
tatorială ,a țării, „Junta pentru 
apărarea democrației“ din“ Ar
gentina a declarat: „In Para
guay nu există libertatea presei 
și libertatea întrunirilor... La
gărele de concentrare sînt ar
hipline. Torturi în închisori, de
nunțuri, persecuții — iată tră
săturile caracteristice ale regi
mului de tiranie din Paraguay, 
care nu ține seama de demni
tatea omului“.

In ce parte a lumii se află 
țara unde' se petrec aceste 
tiranii ?

Paraguayul este o republică 
burgheză situată în centrul A- 
mericij de Sud. Suprafața sa 
de 406.752 km.p.. este cuprinsă 
intre cursurile superioare ale 
nurilor Parana si. Pilcomayo.

Populația țării în număr de 
aproximativ 1,5 milioane este 
formată în majoritate din in
dieni guaranis, metiși, creoli și 
albi.

Limba oficială este spaniolă 
deși este vorbită de o mică 
parte a populației.

Capitala țării — Asuncion, 
este și cel mai mare port al 
Paraguayului. Totodată ea este 
legată cu Brazilia de unica li. 
nie de cale ferată din țară, 
lungă de 1.150 km.

Ceva despre istoria acestei 
țări. Paraguayul devine inde
pendent cu prețul a numeroase 
jertfe in anul 1811. Intre anii 
1865—1870 este atras într-un 
război sîngeros cu Argentina, 
Brazilia și Uruguay, sprijinite 
de Anglia și Statele Unite. A- 
cest război a dus la înlătura
rea regimului progresist și în-

populația 
cultivă porumb, bumbac, grîu, 
trestie de zahăr, tutun și re
numita „Yerba Mate“ (ceai de 
Paraguay) foarte solicitată la 
export. Pădurile sînt bogate în 
lemn prețios și colorat ca : pal
mieri, banani și quebracho. Re-

BUENOS AIRES. Ziarul argentinian „La Nacion“ relatează 
că in orașul Encarnacion din Paraguay a avut loc un miting 
de protest împotriva regimului dictatorului Stroessner, convocat 
de organizația „Acțiunea catolică“. La miting au luat parte 
2.000 de persoane. Împotriva participanților la miting a fost 
trimisă poliția care a tras asupra mulțimii rănind numeroase 
persoane. Au fost arestate 25 de persoane.

robirea țării care a devenjț mai 
tîrziu o anexă politică, econo
mică și militară a S.U.A.

CONSECINȚELE 
DOMINAȚIEI STRĂINE

Agricultura și creșterea vite
lor sînt ramurile de bază ale 
economiei naționale, formînd o- 
biectul ocupației a 85 la sută

partiția suprafeței arabile este 
însă net defavorabilă marii 
majorități ,a populației. La 75 
la sută din populația agricolă 
revine 1 la sută din terenurile 
agricole. Mulți locuitori neavînd 
niciun petec de pămînt, sînt 
nevoiți să presteze peste. 15 ore 
pe zi la plantațiile și moșiile 
marilor latifundiari, pentru sa-, 
larii infime. , . i

Industria Paraguayului 
reprezentată doar prin ctteva 
mici fabrici de egrenat bumbac, 
de ulei și textile. Subsolul este 
de asemenea sărac in minerale, 
exploatînd-se mici zăcăminte 
de wolfram, mică, aur, cupru 
și fier. De curînd, îp regiunea 
Chaco s-au descoperit și zăcă
minte de petrol.
Populația Paraguayului se află 

într-o mizerie care o situează 
pe ultimele locuri în lume.

Minimul necesar de trai pen
tru o familie este de 3.900 gua
rani lunar, dar un muncitor nu 
poate cîștiga mai mult de 1-600 
guarani. Salariul peonilor(mun- 
citori agricoli — N.N.Ț, este de 
600—700 guarani lunar.

Condițiile mizere de viață au 
drept rezultat creșterea numă
rului bolnavilor de tuberculo
ză, reducerea duratei medii de 
viață la 30 de ani, creșterea 
mortalității și reducerea natali
tății. In Paraguay, 40 la sută 
din copii mor înainte de a a- 
tinge vîrsta de 1 an. In toată

Situația grea a studenților vestgermani
BONN. Postul de radio din 

Berlinul occidental a transmis 
un reportaj asupra situației 
școlilor vestgermane. In a- 
cest reportaj se arată că stu
denții vestgermani au de fă
cut față unor condiții de trai 
și de învățătură extrem de

grele. „La München 14.000 
studenți locuiesc în camere 
care pot găzdui în mod nor
mal cel mult 6.000 persoane- 
Numeroși studenți trebuie să 
muncească noaptea pentru a-și 
putea plăti taxa la facultate.
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STROESSNER SLUGA 
DOCfLA A S.U.A.

Cu toate că mizeria a atins 
proporții de necrezut, guvernul 
reacționar al Paraguayului nu 
întreprinde nimic pe linia a- 
meliorării situației, ci dimpo
trivă, duce o politică de infeu- 
dare a țării monopolurilor a- 
mericane.

Din punct de vedere al situa
ției politice, în țară domnește 
un regim de tip fascist, care se 
menține la putere de mulți 
ani cu ajutorul celor mai bes
tiale metode. Singurul partid 
legal din Paraguay este par
tidul „Colorado“. Acest par
tid reunește cele mai reacțio
nare vîrfuri conducătoare din 
tară, în frunte cu actualul pre
ședinte’ A Ifredo Sroessner.

Guvernul Stroessner a luat 
puterea în mai 1954, în urma 
unei lovituri de stat, cu aju
torul nemijlocit al S.U.A. Pen-- 
tru a legaliza luarea puterii. 
Stroessner organizează în anul • 
1954 un simulacru de a- 
legeri prezidențiale după mo
delul „democrației“ americane. 
La alegeri a participat doar 
partidul „Colorado“ și alesul 
n» putea fi altul decît gene
ralul Stroessner. In scurt timp 
de la prima sa „alegere“. Stro
essner s-a dovedit la înălțimea 
încrederii acordate de Wa 
shington, fapt care a dus î 
februarie 1958 la „realegerea 
lui pe o perioadă de patru ani.

AMBASADORUL AMERICAN 
MINISTRU FARA PORTO

FOLIU
Țara a fost invadată de tot 

felul de „comisii“ și „experți“

americani, care controlează în
treaga viață economică, politică 
și militară a țării. Se spune 
chiar că S.U.A. deține hărți și 
scheme ale 
mai exacte 
în această 
denumește 
merican la 
fără portofoliu“.

Imediat după descoperirea 
zăcămintelor de petrol din re
giunea Chaco, de pildă, socie
tățile petrolifere americane au 
și început tratative pentru a 
obține concesiunea exploatării 
lor. Printre concesiunile a- 
cordate, se numără : 3 milioa
ne hectare către societatea 
„Internațional Corporation Pro- 
ducts“, 6 milioane hectare că
tre „Oii Company of Chicago“, 
4 milioane hectare societății lui 
Rockefeller. „Standard Oii“ și 
o concesiune pe 50 de ani că
tre societatea „Union Oii Com
pany of California“. Mai mult

Paraguayului mult 
decît cele existente 
tară iar Stroessner 
pe ambasadorul a- 
Âsuncion „ministru

decît atît; pentru că legile pa- 
raguayene s-au dovedit „imper
fecte“, monopolurile petrolifere 
au hotărît să aplice pe aceste 
terenuri legi americane.

Consecințele penetrației eco
nomice, politice și militare a 
S.U.A. în Paraguay sînt : mi
zeria populației, menținerea 
unui regim reacționar și tran
sformarea țării într-o bază mi
litară americană.

In pofida terorii polițienești, 
această stare de lucruri duce 
la îngroșarea rîndurilor celor 
ce luptă pentru o independen
ță reală și pentru democrație. 
Repetatele comploturi și încer
cări de lovituri de stat ca și 
manifestațiile populare demon
strează că regimul lui Stro
essner nu e stabil și că hotărî- 
rea cercurilor progresiste și a 
maselor populare, de a înlătura 
actualul guvern reacționar, 
străin intereselor poporului Pa
raguayan, este de neînfrînt.

C. STAN

UNIUNEA SOVIETICA 
FOST Șl ESTE 
EXISTENȚA PAȘNICA 
PENTRU CA ESTE SLABA Șl 
SE TEME DE AMENINȚĂRI, 
a spus N. S. Hrușciov. Nici 
in trecut nu am fost slabi, iar 
acum avem cu atît mai mult tot 
ce ne este necesar pentru a apă
ra munca pașnică a oamenilor 
sovietici și a zdrobi pe orice a- 
gresor, în cazul clnd acesta va 
încerca să atace țara noastră.
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WASHINGTON 14 (Agerpres). 
— Un purtător de cuvint al so
cietății de radio „National Broad. 
casting Corporation“ a anunțat 
că în cadrul unui interviu radio
difuzat generalul maior ArnoLue. 
hmann, șeful serviciului de in
formații al forțelor aeriene ame
ricane, a declarat că pînă în pre
zent au avut loc șase accidente 
de aviație ale avioanelor ameri
cane purtătoare de bombe ato
mice. Din acestea însă, a spus 
generalul american, „numai trei 
au fost date publicității“.

STOCKHOLM. — La 13 
a.c.. a sosit la Stockholm 
Rație de specialiști romîni 
dustria siderurgică, ______ __
Carol Loncear, adjunct al minis
trului Industriei Grefe.

Delegația romină va vizita uzine 
siderurgice din Suedia și se vt 
intîlni cu specialiști suedezi di» 
acest domeniu.
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