
0 inițiativă valoroasă 
a studenților

„Schimliul 
de duminica" 
le le uzlieie 
18 a o Tze-dun

Duminică, în secția deturna- 
torie a uzinelor „Mao Țze-, 
dun“ s-a lucrat, așa cum se lu- ♦ 
crează în fiecare zi. Numai * 
oamenii erau alții — de data , 
aceasta îmbrăcaseră șalopeta de ♦ 
muncitor, studenții anului II | 
metalurgie (I.P.BA. In plus en- ț 
tuziasmul, și ușoara stlngăcie ♦
a studenților, luaseră locul cal- j 
mulul de fiecare zi al muncito- , 
rilor obi.jnuiți de ani cu o te- ♦ 
Iul. Studenții au ținut să elabo- J _ . » . . . __• !• ..1_ T

mulul de fiecare zi al muncito
rilor obișnuiți de ani cu o te

teze ei înșiși șarja din fierul pe J 
care l-au adunat. Viitorii irigi- ♦ 
neri metdlurgiști fac azi curios- î 
tință cu oțelul, direct, ne.mij- l 
locit.... T

Studentul Ion Vircdacu, care J 
a lucrat în trecut ca maistru to ♦ 
această secție — ca fiind „de | 
al casei" — a preluat conduce- ' 

, rea schimbului, sub îndruma- J 
■ rea directă a prim-tapitorului. , 
' Alături se află și alți studenți ♦ 
foști muncitori: Grigore Bodea, ♦ 

• fost furnalist la Hunedoara,, 
’ Gheorghe Voicu, lăcătuș la * 

Hunedoara, Hanalarnbie Cincaș J 
electrician... ,

La 9,30 prima șarjă elaborată ♦ 
de studenți era gata : 4000 de J 
kg. oțel lua calea formelor.« 
Vîrcolaou conduce turnarea. ♦

Să adaug explicații, nume, 
de studenți care s-au eviden- , 
țiat ? Inițiativa a fost colecti- J 
vă, hotărîrea de asemenea, în- , 
treg colectivul a muncit, evi- ♦ 
dențiindu-se cu toții. Deci, ♦ 
dacă-i vorba de laude ele sa, 

1 cuvin întreg anului II metalur- ♦ 
g««-' . v > î

Și cum aceste cuvinte de Iau- ♦ 
dă au fost exprimate de proas- * 
patul prieten al studenților, f 
prim-topitorul Ion Tălășan, noi, 
nu facem decît să le trans- ♦ 
criem : J

— „Mi-au plăcut studenții., 
Au elaborat azi două șarje șl f 
alte două la cuptorul cel mic I 
i(11.000 de kg., oțel). Au făcut I 
o treabă hună, ne-au dat un ♦ 
ajutor. Dar nu asta este esen-1 
țial. Esențial este faptul că I 
viitorii ingineri vin să-și facă f 
„ucenicia" lingă noi, munci-1 
torii. Cele opt ore cit a durat f 
schimbul au fost ore de curs, f 
numai că <ie data aceasta au I 
învățat practic ce este munca | 
și cum trebuie prețuită. Au J 
nevoie viitorii ingineri și de a- J 
semene^ cunoștințe! ♦

Iată dar pentru ce s-a făcut T 
,,schimbul de duminică". I

LUCREȚIA LUSTIG j
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O discuție între buni prieteni (La căminul de copii al fabricii Flamura Rosie din București)
' Foto : AGERPRES

Ve^rti despre
tinerii de la sate
Efectul unei vizite a 
tinerilor întovărășiți

la o gospodărie 
colectivă milionară

La ora opt de dimineață, un 
convoi de căruțe împodobite cu 
steaguri și lozinci, încărcate cu 
tineri din întovărășirea „Tînăra 
Gardă" din comuna Șerbăneșii, 
raionul Potcoava, se îndrepta 
către gospodăria agricolă colec
tivă „Ștefan ȚugHi" din comu
na Crîmpoia, raionul Drăgă- 
nești-Olt.

Sediul 
colective 
îmbrăcat _ 
re. După primirea călduroasă 
făcută tinerilor vizitatori, co
munistul Șerban Ion, președin
tele gospodăriei colective, a fă
cut un scurt istoric al dezvol
tării gospodăriei.

...In 1949 cînd a luat ființă 
gospodăria noastră — le-a po
vestit el tinerilor — eram nu
mai 44 familii cu o suprafața 
de 154 ha. teren. Acum, după 
aproape 10 ani, 
noastră colectivă se 
o suprafață de 6» 0 
prinde 206 familii.

întovărășiții din 
au vizitat apoi toate 
de activitate

gospodăriei agricole 
„Ștefan Țugui" era 

in haină de sărbătoa-

gospodăria 
întinde pe 
ha. fi cu

Șerbăneșii 
sectoarele 

ale gospodăriei.
&

După vizită, în sediul G.A.C. 
a fost organizată o adunare în 
care oaspeții au mulțumit căl
duros colectiviștilor din Crîm- 
poia pentru primirea făcută, 
în plină adunare, tovarășul 
Marin Ispas a prezentat cere
rea nr. 1 de înscriere, cerînd să 
ia ființă și în comuna Șerbă- 
nești o gospodărie agricolă co
lectivă. Exemplul său a 
fost urmat de Florea Ionescu, 
Alexandru Raicu, Rodica Ivă- 
nescu și de mulți alții.

RADU CONSTANTIN 
activist al Comitetului regio

nal U.T.M.-Pitești

Depistează și valori-
fică îngrășămintele

naturale
a-

Proletari din toate firile, uniți-vă I

cinleia
Ineretului

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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Bogată activitate 
culturală

Paralel cu alte acțiuni din 
gricultură, tinerii și utemiștii din 
raionul Suceava au inițiat o î? 
trecere între organizațiile de bază 
U.T.M. pentru a identifica și va-

îi>

rmărllc lipsei

•acă vizitezi căminul tinerilor 
icitori de la Uzinele Poiana- 
ipina ai prilejul să admiri înde- 
; camerele spațioase, paturile — 
iere și lenjeria albă ca zăpada, 
iiecare cameră sînt așezate șl" 
ere metalice pentru păstrarea 
răcăminții. In cămin se găsesc 
special amenajate pentru lec- 

, pentru jocurile de șah, tenis 
nașă etc. Pentru construcția a- 
ui cămin uzina a investit sume 
artante — peste două milioa- 
ie lei. Cine face o vizită Ia 
inul muncitoresc aț uzinei 
na Cîmpina are și surprize 
acute : atitudinile necivilizate 
unor tineri față de bunurile 
cămin, față de liniștea coloca- 
nr lor. In această privință Iu- 
ile stau prost.

zadar vom căuta obișnuitul 
itet de cămin. Aici nu există 
ceva. Tovarășii din comitetul 
M. (Ștefan Chițoi, secretar) 
din umeri cînd îi întrebi de 
telul de cămin. Comitetul 
M. nu știe nimic nici despre 
ele atitudini reprobabile ale 

tineri față de bunurile că- 
dui, deși au loc chiar sub o- 
lui.

Unii tineri vin Ia cămin în 
de ebrietate, se culcă cu 

ele cu care lucrează în paturi- 
îrate, sparg geamurile, dete- 
ază instalația electrică. U nele 
ale căminului au devenit loc 
arcare și garare a motocicle- 
așa cum obișnuiește să facă 

tantin Alic, funcționar la con- 
itatea uzinei. Gheorghe Cirna- 
înăr frezor care locuiește ia 
ra 114 are o atitudine huliga-

nică, provoacă adesea bătăi cu co
legii de cămin, își lasă camera în
tr-o dezordine de nedescris. Len
jeria lui de pat prezintă mai multe 
asemănări cu salopeta de lucru 
decît cu cearceaful. La fel ca el 
se comportă și tinerii Niculae 
Dincea, Vasile Veselu, Ion Cara- 
bela, Gheorghe Ciurea și alții-

La drept vorbind, nimeni nu 
prea crede că o atare situație, mă
car în parte, n-a ajuns la urechile 
celor din comitetul U.T.M. Faptul 
că în căminul muncitoresc locuiesc 
și unii membri și secretari ai bi
rourilor U.T.M. de secții ne duce 
la această concluzie. E greu de 
presupus, de pildă, că Ghaorghe 
Bădiceanu, Constantin Nacela, sau 
Virgil Ene n-au văzut atitudinea 
reprobabilă a unor utemiști și ti
neri din cămin față de bunurile 
obștești. Realitatea este că mîm- 
brii comitetului U.T.M. al uzinei 
nu s-au ocupat de loc de această 
problemă.

Se înțelege că lucrurile nu pot 
merge așa mai departe. Comitetul 
U.T.M. de la Uzina Poiana Cim- 
pina trebuie să ia imediat măsuri 
pentru organizarea vieții interne a 
căminului, să treacă la alegerea 
comitetului de cămin, să se ocupe 
îndeaproape de dezvoltarea la ti
neri a grijii față de avutul obștesc 
— lolosind cele mai variate forme 
ca : posturile utemiste de control, 
adunările generale în care să se 
pună în discuția utcmiștilcr aba
terile, să mobilizeze opinia publi
că a tinerilor căminiști împotriva 
celor ce atentează la liniștea și 
bunurile căminului.

N. PUIU

lorifica toate resursele de îngrășă
minte naturale. La îngrășătoria de 
porci din Burdujeni existau mari 
cantități de gunoi nevalorificat. 
Tineretul și-a luat angajamentul 
de a valorifica aceste îngrășămin
te. Cu elanul și entuziasmul speci
fic tineretului un număr de 66 de 
tineri au cărat în două duminici 
prin muncă voluntară cantitatea 
de 174 tone gunoi pe terenul gos
podăriei agricole de stat Ițcani.

Toate organizațiile de bază 
U.T.M. care au luat parte la a- 
ceastă acțiune au muncit cu en
tuziasm ; totuși nu se poate trece 
cu vederea aportul deosebit adus 
de către organizația de bază 
U.T.M. „Moara Carp" și „Moara 
Mică".

Inițiativa tinerilor din raionul 
Suceava trebuie extinsă în toate 
organizațiile de bază U.T.M.

V. APARASCHIVEI

Cum și-a depășit
brigada noastră legu-

micolă planul 
de producție

bazăOrganizația noastră de 
U.T.M. din gospodăria agricolă de 
stat Sîncrai, raionul Tg. Mureș, la 
începutul anului a organizat o a- 
dunars generală ’ deschisă pentru a 
stabili obiectivele precise din pia
nul de producție al gospodăriei pe 
care să le realizăm noi. Tot a- 
tunci au fost repartizate sarcini 
concrete pentru fiecare utemist și 
tînăr din brigada legumicolă. In 
această brigadă, utemiștii s-au an
gajat să obțină de pe aceeași su
prafață, în loc de 350 tone, cît 
era planificat cel puțin 365 tone 
de legume.

Tinerii din brigada legumicolă 
și-au depășit însă angajamentul. Ei 
au realizat pînă în prezent 530 
tone de legume și zarzavaturi. De 
pe o suprafață de 5 hectare au 
recoltat în loc de 63.000 kg., cît 
era prevăzut în plan, 105.000 kg. 
roșii.

O producție și mai mare a ob
ținut la varza de toamnă : în loc 
de 22 tone la hectar, 46,6 tone la 
hectar De pe trei hectare au cules 
peste 140 tone de varză de toamnă.

încă din toamnă, echipa noastră 
a transportat îngrășăminte natu
rale pe aceste terenuri. în primă
vară, odată cu plantarea la loc 
definitiv a răsadurilor de roșii și 
de varză, am administrat cîte 200 
kg. de îngrășăminte azotoase, fos- 
fatice și p.otasice la hectar; udatul 
a fost făcut în tot timpul conform 
indicațiilor agrotehnice. întreține
rea culturilor am făcut-o ori de 
cîte ori a fost nevoie. Astfel am 
executat 5 prașile, plivitul de mai 
multe ori; de asemenea, în perioa
da de vegetație, odată cu apa noi am 
dat îngrășăminte fosfatice pentru 
a grăbi coacerea. De asemenea am 
făcut arăcitul, ciupitul și cîrnitul 
la plante, atunci cînd a fost nevoie, 
și alte lucrări. Aplicînd aceste me
tode, noi am reușit să obținem 
producții mult mai mari față de 
cele planificate. Periodic organiza
ția de bază U.T.M. ne analiza ac
tivitatea, stabilind totodată sarcini 
concrete pentru fiecare utemist și 
tînăr din echipă. Pentru anul vii
tor echipa noastră va lupta pen
tru a obține producții mult mai

In acest an în unitățile cultura
le din satele ți comunele regiunii 
Suceava au avut loc zeci de mii 
de manifestări cultural-artistice, 
la care au participat peste 2.500.000 
de țărani muncitori.

„Festivalul culturii ți sportului", 
organizat in lunile de vară, a a- 
tras in activitatea culturală nume, 
roși oameni ai muncii de pe ogoa
re Un mare număr ae pârtiei- 
panți a înregistrai ti concursul 
„Prietenii științei".

In raioanele Botoșani și Ră
dăuți au fost organizate caravane 
științifice formate din cadre didac
tice care au răspuns întrebărilor 
puse de țărână muncitori In lega, 
tură cu diferite fenomene din na- 
tură sau alte probleme științifice.

Pentru popularizarea succeselor 
obținute în sectorul socialist al a- 
griculturii s-au ținut în sate și co
mune numeroase conferințe.

Cele aproape l.tOO formații ar
tistice de amatori din regiune pre. 
zintă săptăminal spectacole la că. 
minele culturale. Filmele prezenta
te la cinematografele sătești ale 
regiunii, ca și de caravanele cine, 
matografice au fost vizionate de 
peste 1.000.000 de spectatori.

Să orientăm eforturile tinerilor
spre reducerea prețului de cost

tru a 
mari.

obține producții mult

VARGA MARTON
șef de echipă 

secretarul organizației de 
U.T.M. din G.A.S. Sîncrai, 

raionul Tg. Mureș

bază

O bogată activitate desfășoară cercul de telecomunicații al Pala
tului Pionierilor din Capitală

Comitetul organizației de par
tid de la Șantierul Naval-Galați 
a inițiat în luna septembrie o 
analiză a cauzelor care au făcut 
ca prețul de cost al produselor să 
crească pe semestrul 1 cu peste 
2 la sută față de prețul de cost 
mediu realizat pe anul 1957. 
Deși, cu acest prilej s-a arătat 
că contribuția tinerilor la scăde
rea prețului de cost al produselor 
este nesatisfăcătoare, comitetul 
U.T.M. n-a luat măsuri ca tinerii 
și îndeosebi utemiștii să fie cn- 
treriați de îndată în lupta pentru 
realizarea sarcinilor stabilite. Nici 
după aproape o lună și jumătate 
comitetul organizației de bază 
U.T.M. n-a întocmit un plan de 
activitate care să reflecte prin ce 
anume tinerii tși vor aduce în 
mod concret contribuția la acțiu
nea de reducere a prețului de 
cost.

Și din păcate faptele dovedesc 
că unii utemiști și tineri din șan
tier muncesc defectuos, ceea ce a- 
desea duce la creșterea prețului 
de cost. Inginerul utemist Fa- 
zecaș Lorand, șeful serviciu
lui „Mecanic Șef“, de pildă, 
nu dovedește nici un fel de preo
cupare pentru creșterea indicelui 
de utilizare a mașinilor. Din prac
tica multor întreprinderi reiese că 
reparațiile mijlocii pot fi simțitor 
reduse prin executarea reparații
lor accidentale la timp și de bună 
calitate și tot pe această bază 
poate fi mărită și durata func
ționării mașinilor între două re
parații capitale. De asemenea la 
unii tineri se observă o . atitudine 
de nepăsare față de problemelei 
producției, încâlcind în mod frec
vent disciplina muncii. De la în
ceputul anului și pînă la sfîrșitul 
lunii septembrie au fost înregi. 
strate de exemplu 40.000 ore lip
suri nemotivate. Desigur nu-i 
greu de imaginat cîte dificultăți 
creează întreprinderii aceste lip
suri nemotivate. Cu toate ace
stea, comitetul organizației de 
bază U.T.M. n-a organizat adu
nări generale deschise cu prile
jul cărora să fie trași la răspun
dere cei care nu respectă discipli
na muncii sau adunări cu pri
lejul cărora să se prezinte 
conferințe pe teme de pro
ducție, în scopul educării tehnico- 
economice a tineretului. E drept, 
a existat cîndva aici o experiență

pozitivă în direcția aceasta dar a 
fost părăsită. Comitetul U.T.M. 
trebuie să reia legătura cu cabi
netul tehnic al șantierului în ve
derea atragerii tineretului la re-

Importante mijloace și 
posibilități de antrenare 

a tinerelului la lupta 
pentru reducerea prefului 

de cost, ignorate de 
Comitetul U. T. M. de la 

Șantierele Navale 
Galați

U.T.M. trebuie să-și îmbunătă
țească munca cu brigăzile de ti
neret, să sporească rolul acesto
ra în procesul de producție in așa 
fel îneît ele să transforme locul 
de muncă unde au fost create în- 

■tr-un loc de muncă fruntaș. Co- 
mitștul organizației de bază 
U.T.M. h-a făcut însă nimic pen
tru ca toate brigăzile de tineret 
să aplice inițiativa tinerilor de Ia 
„Progresul“-Brăila ca și celelalte 
inițiative tinerești, să ridice acti
vitatea acestora la nivelul brigă
zilor fruntașe din întreprindere. 
Așa se face că de luni de zile în 
referatele prezentate, comitetul

N. COTIGA

Cinci ani de la înființarea
Centrului școlar agricol de Ia Poarta Albă

nu poateCalendaristic, împlinirea a cinci ani 
oferi prilejul unei aniversări impunătoare. Totuși, 
pentru centrul școlar agricol din Poarta Albă, re
giunea Constanța împlinirea a cinci ani de activi
tate a constituit o aniversare importantă, un bilanț 
al unor mari succese. In 23 de ani de activitate, 
din 1925 pînă în 1948, singura școală agricolă din 
Dobrogea de la Basarabi a dat 142 absolvenți, in 
vreme ce centrul școlar Poarta Albă, în cinci ani 
de activitate, a dat agriculturii patriei noastre 1.509 
de absolvenți, ceea ce înseamnă de zece ori mai 
mult.

Centrul școlar Poarta Albă poate fi numit pe 
drept cuvînt un oraș-școală. Traducîndu-se în viață 
sarcinile puse de Consfătuirea de la Constanța, 
de pregătire a unui număr de 70—80 de mii de 
tehnicieni pentru agricultură, la Poarta Albă s a 
creat în anii aceștia un. centru important de pre
gătire a cadrelor. In prezent aci sint pregătiți 
maiștri și muncitori ca.iîicați zootehniști, mecanici 
agricoli, viticultori, horticultori, se speciali
zează președinți de gospodării colective, briga
dieri și contabili. In total aici funcționează 11 școli 
cu 37 de clase, care sint frecventate de 1.151 de 
elevi.

La împlinirea celor cinci ani de activitate, ețevii,

membrii corpului didactic, raportînd succesele im
portante pe care -le-au obținut în pregătirea teh
nicienilor necesari agriculturii noastre în plină dez
voltare au mulțumit partidului și guvernului pentru 
condițiile minunate care li s-au creat în orașul- 
școală Poarta Albă. In laboratoarele școlii, în 
cîirnurile de experiență, în fermele școlii, elevii au 
avut și au posibilitatea să-și însușească tehnica 
înaintată, metodele noi, științifice, ale agriculturii 
socialiste. Cuvîntul rostit la adunarea festivă de 
utemistul Gheorghe Belu, șeful atelierului de la 
S.M.T. Cobadin, reprezintă omagiul tuturor elevi
lor adus de ei celor ce le-au creat condițiile de 
învățătură, cit și profesorilor care s-au aplecat cu 
grijă asupra lor. Printre absolvenții școlii sint ca* 
meni de valoare ca Sabri Emurla, președintele 
vestitei gospodării colective din Cobadin, Valentin 
Melnic, tehnicianul gospodăriei colective din Sei
menii Mici și mulji alții.

Acum, la împlinirea celor cinci ani de activitate 
ne alăturăm 
trului școlar 
rilor succese 
ciniloT puse 
stanța.

și noi oinagiilor aduse, urîndu-i cen- 
din Poarta Albă, elevilor și prcfeso- 
tot mai multe pe linia înfăptuirii sar
de partid la Consfătuirea de la Cen

LIVIU MOLDOVAN

tate.
In 

tistică

Casa de cul
tură germană 
„Fr. Schiller" 
din Capitală 
desfășoară o 
rodnică activl-

fotografie: Echipa ar- 
în timpul unei repetiții.

Foto: AGERPRES

Plecarea delegației 
de tineri muncitori din 
R. P. Bulgaria care a 
făcut o vizită în țara 

noastră

zolvarea problemelor concrete ce 
le ridică sarcina reducerii prețu
lui de cost.

Activitatea celor 10 posturi ute- 
miste de control nu este îndrep
tată către lichidarea acelor mani
festări ale unor tineri, care con
tribuie la umflarea prețului de 
cost. E drept, unele gazete ale 
posturilor utemiste 
consemnează că 
Teodor Mihai, Nicolae Antonescu, 
Costică Pavel, Sferică Teodorescu 
și alții, lipsesc în mod repetat iar 
atunci cînd vin la muncă nu fo
losesc dm plin timpul de lucru. 
Dar ele consemnează numai, nu 
iau atitudine fermă împotriva a- 
cestora, nu propun măsuri con
crete pentru îndreptarea lor. 
Colectivele posturilor utemiste de 
control trebuie să ia măsuri de 
îmbunătățire a activității pentru 
ca acestea să devină într-adevăr 
factori activi în îndeplinirea tutu
ror indicilor de plan.

Plenara a III.a a C.C. al 
U.T.M. arată că organizațiile

(Continuare in pag. 3-a)

Luni a părăsit Capitala, îndrept 
tîndu-se sipre Sofia, delegația de 
tineri muncitori din R.P. Bulgaria 
care, la invitația C.C. al U.T.M., 
ne-a vizitat țaTa timp de 18 zile.

în timpul vizitei oaspeții au luat 
cunoștință de viața tineretului și 
activitatea Uniunii Tineretului 
Muncitor în rindurile tineretului 
muncitoresc.

La sfîrșitul vizitei, tov. Kopandi 
Alexandru, secretar al C.C. al 
U.T.M., a primit delegația de ti- 
neri muncitori din R.P. Bulgaria^

Intîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

Regrete eterne!
de control 

unii tineri ca

Printre fruntașii in muncă de la 
Uzinele ,, Tudor Vladimirescu" din 
Capitală se numără ți utemistul 
Nicolae Cristea. lată-l in fotogra
fia noastră lucrind la mașina de 
alezat cilindri pentru basculante

Foto: V. CHIRCEV

(Deznodămîntu! „trist** al carierei unui 
escroc

Escrocii sint de două feluri ; 
mai mari ți mai mici. Cei mari 
se deosebesc de cei mai mici prin 
faptul că lucrează pe picior 
mare. La rîndul lor, escrocii mai 
mici se deosebesc ți ei de cei 
mai mari prin faptul că (pro
prietate specifică paraziților) știu 
să-ți continue existența chiar și 
în condiții vitrege pentru mese
ria lor, strecurîndu-se printre 
crăpături, bineînțeles, pînă sint 
descoperiți ți striviți. O altă 
deosebire e aceea că escrocul mai 
mic se mulțumește ți cu mai pu
țin, din care cauză mai « numit 
ți găinar.

Escrocii, fie ei mari sau mici, 
sînt abili ți cu tupeu ți, mai 
ales, perseverenți. Nu mai depar
te escrocul despre care e vorba 
in aceste rinduri. Zamfir Vasile 
Voicu cu figură „prestanță", mu
stăcioară în furculiță, 
ieșit la lumină, 
nu de mult, du
pă patru ani pe- 
trecuți la Văcă
rești în calitate 
de delapidator 
din avutul ab- /r 
ștesc. Patru ani n 
e destul de mult 
în viața unui 
om, dar parazi
tul nu-și uitase 
meseria. Și cum 
munca cinstită 
nu-l atrăgea cîtuși de puțin, 
s-a apucat de vechea pro
fesie. Prima grijă i-a fost 
să-și confecționeze un docu
ment fals de inspector economic 
ministerial. Cum și cu cine „lu
cra" escrocul? Avea ți el clienfii 
lui pe care ți-i alesese cu grijă 
și precauție — ospătari, vain- 
buși și responsabili de restaurau, 
te care se știau cu cîte o muscă 
pe căciulă

începutul a fost modest, ea în 
orice afacere. A pus ochii pe un 
restaurant de categoria 111-a. a 
intrat și o cerut o sută de grame 
de măsline. în momentul cînd 
ospătarul i le-a pus pe masă a 
luxt cu dexteritate vreo 3-4 mă
sline, le-a ascuns în buzunar, 
apoi a chemat responsabilul, a 
cerut recinlărirea porției. A scos 
legitimația ți a trecut-o repede 
pe sub nasul acestuia, despre 
care știa el ce știa A cerut o 
foaie de hirtie ți-a încheiat pro- 
ces-verbal.

— Tovarășe inspector, a fost 
din neatenție, vă rujăm să ne 
iertați...

27 ani, a

„mic")
— Ce neatenție ? Lașa că vi 

cunosc eu. l-a spuneți, i-a între
bat el confidențial, făcîndu-le cu 
ochiul, cît vă iese pe zi ? Dar să 
fiți sinceri, mie-mi place sinceri
tatea.

Fără nicio vorbă, responsabilul 
a băgat mina în buzunar, i-a 
strîns mina cu afecțiune „insper» 
torului". Simțind în palmă aspri
mea hîrtiilor, inspectorul a zîm- 
bit, a salutat și a plecat.

Escrocul mergea din restaurant 
în restaurant, mirosea care e si
tuația și, unde credea că e cazul, 
intra in acțiune. Controla, făcea 
scandal, scotea legitimația, băga 
spaima în toți cei care se sim
țeau cu musca pe căciulă. Escro
cul își depista cu abilitate seme
nii, și-i vămuia fără milă. .Ju- 
ma-juma" — era lozinca lui.

într-o bună zi escrocul s-a gîn- 
dit să facă un

ouno
turneu ți în pro
vincie. S-a dus 
la Bacău 
descins la 
taurantul 
gura". A 
o litră de 
a vărsat pe jos 
treizeci de gra
me, a făcut scan
dal, a scos legi
timația, apoi i-a 
„amendat" cu o 
mie de lei Res
ponsabilul a a-

și a 
res- 

„Mă- 
cerut 

vin,

nunțat miliția.
Găinarul a avut ghinion în 

provincie, tocmai unde nu se aș
tepta. S-a trezit din nou în boxa 
acuzaților. Și-a primit o porție 
consistentă, constînd din cinci 
ani închisoare corecțională. (Din 
păcate, cercetările judiciare nu 
s-au. extins încă și asupra fapte
lor sale săvîrșite în București, 
ceea ce ar fi dus și la descoperi
rea celor cu „musca pe căciulă**, 
cu care el, prinlr-o solidaritate 
tacită, împărțea „prada" pe din 
două).

în boxa tribunalului, escrocul 
era trist. „Ce viață și asta d-le, 
să nu poți să faci în liniște o 
afacere!") — parcă-i spunea pri
virea. într-adevăr, escrocii trăiesc 
vremuri grele. Nu le mai merge. 
Oricît ar lucra ei de abil, de ori 
cite falsuri și exchibiții s-ar fo- 
losi, tot cad în capcană.

Ce viață ! Unde-s vremurile 
cînd escrocheriile erau în floare?

Regrete eterne !
ION BAIEȘU



Organizațiile U. T. M. 
se pregătesc în vederea 
Spartachiadei de iarnă 

In raionul Stalin din București
In cadrul întrecerilor Spartachiadei de vară a tineretului, raionul 

1. V. Stalin a obținut locul doi pe Capitală in ceea ce privește mobi
lizarea și antrenarea tineretului în această populară competiție de 
masă. Organizațiile U.T.M. și colectivele sportive care s-au distins 
în această acțiune au fost premiate în cadrul unei adunări festive ce 
a avut Ioc. Printre colectivele sportive evidențiate se numără cel de 
la Artă — Cinematografie, Centro ooop și Școala medie ,J. L. Cara- 
giale“. Pornind de la aceste realizări comitetul raional U.T.M. (secre
tar Nicolae Popescu) a trecut la discutarea problemelor de perspec
tivă legate de pregătirea celei de-a 4-a ediții a Spartachiadei de iarnă 
a tineretului a cărei desfășurare va începe peste puține zile.

In acest scop au fost instruite organizațiile U.T.M. și colectivele 
sportive din raion privind antrenarea tinerilor în întrecerea sportiva 
în condițiile în care se va desfășura Spartachiada de iarnă. Avînd în 
vedere faptul că în această perioadă au loc și alegerile organelor con
ducătoare U.T.M., s-a indicat organizațiilor de bază U.T.M. din raion 
ca în planurile de perspectivă întocmite cu prilejul alegerii noilor 
organe conducătoare, să se prevadă sarcini concrete privind activita
tea sportivă în cadrul Spartachiadei de iarnă, in acest sens sîrtl sem
nificative măsurile luate de organizația U.T.M. fe la IPROCHIM care 
și-a propus ca pînă la deschiderea Spartachiadei să formeze echipe de 
șah, tenis de masă etc. Asemenea acțiuni au inițiat și organizațiile 
U.T.M. de la fabrica de medicamente „Fiola“, întreprinderea O.C.L.- 
Alimentara și altele.

în afara celor de mai sus, comitetul raional U.T.M. ,J. V. Stalin" 
a trasat sarcini unor tehnicieni sportivi, buni cunoscători ai anumitor 
discipline, să se ocupe îndeaproape de cîteva colective pentru antre
narea unui număr mai mare de tineri și pentru a asigura întrecerilor 
un nivel tehnic ridicat.

în actuala ediție a Spartachiadei de iarnă, comitetul raional ,J. V. 
Stalin“ și-a propus să mobilizeze un număr de 32.000 tineri spor
tivi. Așa cum a reieșit și din instructajul ținut de comitetul raional, 
organizațiile U.T.M. și colectivele sportive mobilizînd pe tineri să 
participe în număr cît mai mare la Spartachiadă nu vor trebui să 
piardă din vedere antrenarea în sport a unui număr cît mai mare 
de tineri și mai ales de tinere fete, care pînă în prezent nu au prac
ticat sportul.

Timpul care a mai rămas pînă la începerea Spartachiadei de iarnă 
trebuie folosit cu grijă de organizațiile U.T.M. și colectivele sportive, 
pregătind în amănunte începerea și desfășurarea întrecerilor.

P. VICTOR

Primele realizări ale clubului sportiv
al elevilor din București

Au trecut aproape șapte luni de 
cînd cu sprijinul direct al Minis
terului Invățămîntului și Culturii 
a luat ființă clubul sportiv al ele
vilor din orașul București. Unul 
din obiectivele clubului școlar este 
acela de a organiza activitatea 
sportivă de performanță a elevi
lor. 0 atenție deosebit de impor
tantă se acordă educației comu
niste a tinerilor sportivi.

Membri ai clubului, pot fi nu
mai elevii, fii ai oamenilor muncii, 
cu aptitudini deosebite pentru 
sport, fruntași în munca de învă
țătură. Pe această linie antrenorii 
fiecărei secții țin în permanență 
legătura cu organizațiile U.T.M. și 
de pionieri din școli, fac controale 
trimestriale pentru a vedea dacă 
activitatea sportivă a dăunat pro
cesului de însușire a cunoștințelor 
de către elevi. In cazul cînd un 
membru al clubului a obținut note 
slabe la învățătură, el este scos din 
rîndul secției respective. O mare

atenție, de asemenea, se acordă e- 
ducației patriotice. Astfel sînt pro
gramate reuniuni și excursii turis
tice, pentru a îmbogăți cunoștin
țele elevilor despre patria noastră, 
despre condițiile minunate 'pe care 
partidul nostru le-a creat pentru 
practicarea sportului de către mase 
în cele mai bune condițiuni.

Deși tînăr, clubul are pînă acum 
11 secții sportive printre care : at
letism, gimnastică, volei, handbal, 
notație, polo, canotaj, tir, scrimă, 
tenis de masă, baschet, în care ac
tivează elevi de la școlile medii 
din oraș precum și de la școala 
sportivă. Numărul secțiilor spor
tive în care activează pînă acum 
peste 500 de elevi, se va mări pînă 
la 20, odată cu 
secții ca cele 
rugbi, ciclism.

In întrecerile
tanții clubului au și obținut rezul
tate bune. Acest lucru a fost posi

înființarea de noi 
de patinaj, oină,

sportive reprezen-

* Finala campionatului mas
culin de gimnastică a luat 
sfîrșit duminică în sala Dina
mo cu victoria dinamovistului 
C. Gheorghiu care a devenit 
pentru prima oară campion al 
țării. C. Gheorghiu a arătat o 
temeinică pregătire reușind să 
se claseze pe primele locuri la 
3 aparate (sol, cal cu mînereși 
bară) și pe locul doi la sări
turi. Titlul de campioană re
zervat fetelor va fi disputat 
sîmbătă și duminică de 14 con
curente.

* lntr-un meci internațional 
de fotbal disputat duminică la 
Budapesta echipa selecționată 
a R. P. Ungare a învins cu sco
rul de 3-1 (1-1) echipa Belgiei. 
Punctele au fost realizate de 
Gorocs, Tichy (2) și respectiv 
Mallants.

it Echipa sovietică de fotbal 
„Lokomotiv" Moscova care se află 
în turneu în R.F. Germană a ju
cat la 22 noiembrie la Hamburg cu 
echipa „Concordia" pe care a în
vins-o cu scorul de 1—0.

* In etapa de duminică a 
campionatului englez de fotbal 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate : West Bromwich Albion — 
Newcastle 2—1 ; Birmingham — 
Tottenham 4—0 ; Arsenal — Chel
sea 3—0; Aston Villa — Preston 
2—0: Leeds — Blackburn 4—2 ; 
Blackpool — Manchester City 
0—0 ; Manchester United — Luton 
2—1 î Nottingham — Everton 
2—1Bolton — Wolverhampton
2— 1: Portsmouth — Burnley 4—2: 
Leicester — West Ham United
3- 0.

Wiessenschaf, deși a atacat ade
sea supranumeric n-a putut depăși 

formația C.C.A.

bil datorită muncii duse de antre
norii Gîrleanu Dumitru (atletism), 
Trofim Eugen (handbal), Mociany 
Victor (canotaj). Astfel echipajul 
de 4+1 fete și 8 + 1 băieți, la ca
notaj, au cîștigat titlurile de cam
pioni ai R.P.R, la juniori, locul I 
și II la prăjină în cadrul campio
natelor R.P.R. de juniori ca 
dealtfel și locul II în meciul tri
unghiular de atletism cu participa
rea celor mai puternice cluburi : 
Dinamo și ■ Progresul.

Pentru a lărgi neîncetat baza de 
masă a clubului se vor organiza 
competiții sportive avînd drept 
scop recrutarea de noi cadre ta
lentate.

Sala de sport „Dante Gherman" 
din Capitală a găzduit întrecerile 
„Cupei R.P.R" la tenis de masă. 
In fotografie ’ Tlnăra Mariana 
Barasch in timpul unui meci.

Foto: V. RANGA

C. C. A. a debutat 
victorioasă în

„Cupa campionilor 
europeni" la baschet

Baschetbaliștii de La C.C.A. 
și-au înscris duminică în palma
res o victorie care le confirmă 
încă odată valoarea. Ei au susținut 
prima întîlnire în cadrul „Cupei 
campionilor europeni" la baschet, 
adjudecîndu-și o concludentă vic
torie în dauna formației Wissen- 
schaft Humbold Universităt Ber
lin, cu scorul de 81—59 (35—28). 
Atit maniera în care bucureștenii 
au evoluat, cît și diferența de 
scor realizată cu acest prilej, a 
dovedit superioritatea formației 
noastre.

Deși în prima repriză au înce
put jocul sub valoarea lor obiș
nuită, jucătorii de la C.C.A. și-au 
impus totuși superioritatea tehni
că, fapt datorită căruia scorul 
le-a fost în permanență favorabil. 
In repriza secundă însă, domina
rea lor a fost evidentă, întreaga 
echipă acționînd cu multă fante
zie în teren, dovedind o mare 
eficacitate in aruncările la coș. 
Ei au surprins de altfel de 
multe ori apărarea oaspeților prin 
pătrunderi rapide și pline de ima
ginație sub panou, soldate cu a- 
runcări precise. Am admirat ast
fel precizia în aruncările de la 
semidistanță, a lui Fodor, Nicu- 
lescu și Pușcașu, cît și Imagina
ția lui Folbert, același jucător 
valoros și bine inspirat. Cu toate 
că diferența de scor obținută de 
C.C.A. este fără îndoială conclu
dentă, ea putea fi însă mal mare 
judecind după diferența de va
loare existentă pe teren între cele 
două formații.

Am remarcat însă șl ieri (ca 
de altfel șl în alte întîlniri susți
nute de către formația-militară), 
tendința unor componenți ai echi
pei către jocul demonstrativ, 
spectaculos ca aspect, dar dăună
tor în ceea ce privește eficacita
tea. Această tendință, rezultat al 
înfumurării unor jucători, a făcut 
ca în prima parte a întîlnirii în 
pofida superiorității tehnice mani
festate pe teren de către C.C.A., 
oaspeții să fie la un moment dat 
foarte aproape de egal are.

Jucătorii germani au practicat 
un joc frumos, acționînd în spe
cial prin pătrunderi rapide sub 
panou. Prezentînd o echipă tînără 
și lipsită de rutină, ei au făcut 
tot ce le-a stat în putință pentru 
a scoate un rezultat cît mai 
strîns.

E. PITULESCU

Din tportul burghez

Un circ...
l „Circul Kramer", marea în- 
l treprindere capitalistă care în-. 
(mănunchează cele mai valoroase 
i rachete ale lumii tenisului oc- 
1 cidental, a pornit din nou în 
( turneu în jurul lumii. Suprave- 
Îi gheați cu strășnicie de „patron", 

Pancho Gonzales, Lewis Hoad, 
Tony Trabert, Ken Rosewal și 

I alții, călătoresc din țară in 
l țară, din oraș în oraș, pentru a 
f oferi exchibiții de tenis marii 
l burghezii blazate și plictisite. 

Întocmai 
(adevărat ei

într-un circ

I. DUȚA

Amatorii de 
motocros care 
duminică au a- 
sistat la penul
tima fază a cam. 
pionatului repu

blican au avut satisfacția unor 
întreceri spectaculoase.

Foto: M. RAMURA

f întocmai ca
(adevărat ei se .produc" a- 
[ cum in fața spectatorilor, 
f joacă unii cu ceilalți
( zeci, de sute, de mii de ori, nu 
[ au dreptul să facă un pas fără 
(să-și anunțe „bossul".
[ Cu prilejul turneului între- 
(prins vara aceasta în Germania ' 
(occidentală, un reporter de la ■ 
ț ziarul „Stuttgarter Zeitung" a ■ 
( aruncat o privire mai atentă in 
t culisele „Circului Kramer". Ce 
j a găsit el acolo ? Să-i dăm ou- 
( vîntul: „O disciplină de fier \ 
l conduce trupa de tenis a lui 
[• Jack Kramer. Comportările sla- 
(be ale vedetelor sînt pedepsite ' 
[ cu amenzi în bani și amenzile 
[ sînt atît de mari încît cei în 
f cauză preferă să lupte pînă cad i 
] la pămînt de oboseală".
1 Trupa profesionistă a lui . 
t Kramer a poposit vara aceasta 
f și la Taris. De data aceasta, un ' 
f alt ziarist, corespondentul ga- 
] zetei „Le Journal d’Egypte" a 
(folosit prilejul pentru a con- 
( versa cu cîțiva jucători: 
] „Pancho Gonzales — scrie el — 
fmi-t. <'
( fără speranță _ r._______ ,____
] în tenis. Ne facem mereu vali- ] 
(zele, mergem din oraș în oraș, j 
(într-o lume indiferentă, lovim J 
I de mii de ori mingile avînd l 

grijă să privim la poarta tere- j 
. nurilor pentru a evalua partea J 
ce ne revine 1__ ,
Dar terenurile de la Roland- ] 

. Garros — scrie același ziar J 
au oferit o altă dramă adevă- ] 

i rată, acea a lui Ken Rosewd. j 
„De doi

o deplasare 
ne-a declarat 
consultat un
Londra care ___ _____
gravitatea cazului. îmi trebuie 1 
luni de repaos și o gimnastică ] 
specială. Dar un profesionist J

de

destăinuit situația tristă și
speranță a profesioniștilor 1

din încasări", j 

ani sufăr de ] 
a vertebrei — J

Rosewal. Am ■! 
specialist la j 

mi-a confirmat J

la tenis își poate înceta măcar i 
o zi activitatea ?“

Luna aceasta „Circul Kra--j 
met" a sosit în Australia. Fe- ] 
de rația australiană a interzis J 
însă trupei să evolueze pe tere- l 
nurile oficiale situate pe cel] 
de dl cincilea continent. Jucă- J 
torii s-au bucurat, aveau o pe- ■! 
rioadă de odihnă. Totul a fost ] 
insă de scurtă durată. Kramer J 
a aranjat ca trupa lui să joace j 
pe terenurile particulare ale ] 
diferiților bancheri și indus-)

sportiv
triași australieni, astfel ca „în
casările să fie salvate".

Jack Kramer a făcui o afa
cere bună înființînd circul său. 
Dar trupa, jucătorii profesio
niști, s-a dovedit mai prost 
inspirată, deoarece simte pe 
propria ei piele roadele pro
fesionismului.

L RETEGAN

Duminică di
mineață, tinerii 
jucători de la 
Vulcan-București 
au devenit cam
pioni republicani

de juniori la rugbi. Tinerii mun
citori metalurgiști au cîștigal 
pe merit cu scorul de 10—0. 
Deși învinși, tinerii de la „La- 
minoruF-Roman, echipă care 
există doar de un an, au avui 
o evoluție promițătoare. Păca’ 
că unii „suporteri’’ tulburenț 
au umbrit pe alocuri spectaco
lul rugbistic.

Foto» E. OBREA

După ultima etaptt a campionatului de fotb;

Dinamo a rămas lider
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllinilIHIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIttlIIIIIIIMIIIIIIIIH

dar nu mai are deci 
un avantaj minim 
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Cum n-au rămas decît cîteva 
luni pînă cînd tînăra nostră for
mație de juniori se va afla în fața 
unui greu examen—turneul F.I.F.A. 
— ne-am gîndit să discutăm cu 
TRAIAN 1ONESCU, antrenor fe
deral pentru juniori și tineret.

— In pregătirea juniorilor, 
ne-a spus el, există probleme a- 
cute care reclamă timp îndelungat 
pentru remedierea lor. In legătură 
cu aceasta, accentul trebuie pus 
jos în colectivele sportive, în echi
pele în care juniorii activează. Din 
păcate, însă, deocamdată se con
stată o prea mică atenție față de 
formarea și pregătirea într-un sta
diu mai avansat a juniorilor. Două 
•elemente sînt aici de prim ordin: 
a) antrenamentele să se desfășoare 
sub conducerea unor antrenori ca
lificați și b) participarea la com
petiții avansate în stare să stimu
leze formarea și maturizarea indi
viduală. Dar majoritatea juniorilor 
noștri nu beneficiază de asemenea 
condiții. Exceptînd pe Ghiță 
(București), Covaci (Tg. Mureș), 
varga (Dinamo-București) Igna 
(U.T.A.), Zancă (Mediaș) marea 
majoritate a juniorilor din lotul 
național: Andrei (Tîrgoviște), Ră- 
dulescu (Rapid-București), Sciopul 
(Reșița), Mureșan (Gherla), Stoi- 
cescu (București), Udrea (Lu
goj), Dadeș (Suceava) nu parti
cipă la competiții care le-ar asi
gura o formă continuă și mai cu 
3eamă nu dispun de condiții (an
trenori în primul rînd) favorabile 
creșterii pregătirii lor.

— Așadar, o situație nu prea 
îmbucurătoare. Ce posibilități pre
conizați în vederea remedierii a- 
cestei situații ?

— O precizare: problema pre
gătirii lotului național de iuniort 
nu poate fi discutată disparat de 
cea a tuturor juniorilor fotbaliști

din țara noastră. Căci lacunele se- 
zisate la membrii lotului național 
de juniori, privesc cea mai mare 
parte a fotbaliștilor juniori din 
țara noastră, din rîndul cărora noi 
selecționăm pe cei mai buni, mat 
dotați și mai în formă. Este vorba 
în primul rînd da faptul că o sea
mă de colective puternice cu for
mații în prima categorie a țării nu 
se ocupă încă în măsura cuvenită 
de descoperirea și formarea unor 
jucători foarte tineri din propriile 
colective, pe care mai apoi să-i 
promoveze cu mult curaj, Situația 
aceasta o găsim în majoritatea co-

ducerea unor jucători din alte co
lective.

— Ce-a de-a doua problemă o 
constituie — continuă tovarășul 
Traian Ionescu — organizarea u- 
nor competiții de o valoare supe
rioară. Actuala competiție a junio
rilor nu le poate asigura o pre
gătire superioară.

Pentru anii 1959—1960 Federa
ția romînă de fotbal preconizează 
o competiție menită să asigure ju
niorilor o pregătire cu mult mai 
ridicată.

— Recent Federația romînă de 
fotbal a luat o seamă de măsuri

Mai multă atenție 
instruirii și educării 
fotbaliștilor juniori
lectivelor sportive cu echipă în 
divizia A.

— Ne îngăduiți să vă amintim 
că în ultima vreme clubul sportiv 
bucureștean „Rapid" n-a promo
vat elemente proprii. Și surprinză
tor, în cadrul clubului lucrează nu 
mai puțin de opt antrenori bine 
pregătiți: Ronai, Marian, Urechia- 
tu, Filotte, Vogi. Ghiurițan, Costea, 
Socec. E drept, primii doi se ocu
pă de formația divizionară A. Dar 
dacă fiecare dintre ceilalți ar fi 
crescut măcar cîte un singur ju
nior n-ar mai fi fost necesară a-

privind sancționarea unor jucători, 
pentru abaterile săvîrșite de la 
conduita morală a unui sportiv de 
tip nou. Printre aceștia se numă
ră Ghețan și Matei pentru atitu
dinile nesportive de care au dat 
dovadă în întîlnirea susținută 
în compania juniorilor maghiari. 
Nu cumva acest lucru vorbește de 
anumite lipsuri ce se manifestă în 
munca de educare comunistă a ju
niorilor ?

— Evident. Deși cam aspră — 
judecind că acești tineri sînt în 
plină formare — sancțiunea este

totuși pe deplin meritată. Matei 
mai cu seamă a dovedit și cu alte 
prilejuri deficiențe serioase în ceea 
ce privește comportarea lui pe te
renul de sport ca și în viața de 
toate zilele. Din păcate este cam 
îngîmfat. Aceasta a provenit fără 
îndoială din lipsa de grijă dove
dită de unele cluburi față de edu
carea comunistă a tinerelor cadre. 
Din păcate acest lucru este ca
racteristic unor cluburi sau 
colective sportive. Conducătorii 
acestor organe sportive ca și 
cei din comitetele organiza
țiilor de bază U.T.M., cred ade
sea că se poate trece cu vede
rea peste abateri cînd cel în cauză 
este component al naționalei de 
juniori. De asemenea unii tovarăși 
se liniștesc la gîndul că în canto
nament există o preocupare atentă 
față de formarea juniorilor cu un 
profil moral sănătos. E drept a- 
cest lucru se face în perioada în 
cara ei sînt cantonați. Trebuie a- 
vut în vedere însă că această pe
rioadă este de altfel destul de scur
tă. Munca de educație comunistă 
a sportivilor nu trebuie făcută în 
anumite momente ci ea trebuie să 
se desfășoare în mod permanent 
răspunzînd de ea direct organiza
țiile U.T.M. sub îndrumarea orga
nizațiilor de partid.

In încheiere se cuvine să subli
niem că Federația romînă de fot
bal are datoria să cerceteze cu a- 
tenție condițiile în care se pregă
tesc la ora actuală juniorii națio
nalei R.P.R. și evident să i-a mă
surile necesare pentru ca în tur
neul F.I.F.A. juniorii noștri să ne 
poată reprezenta printr-o compor
tare pe linia anterioarelor evoluții 
care ne-au dat mari satisfacții.

Cu etapa de dumi
nică (exceptînd cele 
trei restanțe) s-a în
cheiat prima parte a 
campionatului cate
goriei A de fotbal.

Rezultatele înregis
trate sînt oarecum 
normale, exceptînd 
poate cea de a doua 
înfrîngere a liderului 
Dinamo — București. 
Victoria „Petrolului" 
a avut drept rezultat 
micșorarea distanței 
dintre dinamoviștii 
bucureșteni și urmă
ritorii lor—în special, 
C.C.A. (care se poa
te apropia de ei la 
numai un punct).

Etapa a evidențiat 
din nou destule lip
suri caracteristice tu
turor echipelor noas
tre. Progresul Bucu
rești, Rapid și chiar 
C.C.A. au cîștigat 
destul de greu, nu 
fără emoții.

S-ar putea obiecta 
că aceasta este am
prenta caracteristică 
meciurilor la sfîrșit 
de campionat și că 
scăzuta valoare a 
întîlnirilor s-ar dato
ra oboselii. Dacă alte 
campionate ar fi pu
tut permite o aseme
nea scuză, în cazul 
acestui campionat ea 
nu mai poate fi de loc 
plauzibilă deoarece 
în acest an echipele 
nu se pot plînge că 
au avut un program 
competițional prea 
încărcat. Dimpotrivă.

Dintre întîlnirile de 
duminică

Importantă în rele
varea unor observații 
atit pozitive cît și 
negative ni se pare 
partida C.C.A.-U.T.A.

In această partidă 
s-au înfruntat două 
din actualele frun
tașe ale campionatu- 
lui, ou concepții tac
tice diferite, ai căror 
componenți difereau 
iarăși în ceea ce pri
vește experiența. Cîș- 
tigul de cauză l-a a- 
vut C.C.A. nu pentru 
că concepția tactică 
ar fi fost superioară 
celei a echipei U.T.A. 
ci pentru că a știut, 
folosind rutina jucă
torilor, să speculeze 
greșelile adversarilor. 
U.T.A. a fost în pri
ma repriză egală, 
dacă nu chiar ceva 
mai bună decît C.C.A. 
Atacul textiliștilor, a- 
limentat și impulsio
nat de Petschowschi, 
a surprins în prima 
repriză de foarte 
multe ori apărarea 
C.C.A. Tinerii ata- 
canți ai echipei 
U.T.A. ne-au încîntat 
prin preluările direc
te, prin schimburile 
de locuri, prin viteză. 
Acestea țin de carac
teristicile fotbalului 
modem și pentru a- 
ceasta trebuie felici
tați atît ei cît mai 
ales antrenorii. Dar 
tinerii jucători mal 
au de perfecționat 
tehnica lor individua-

lă, fără de care or 
concepție tactică < 
cît ar fi de bună 
poate da roade 
deplin.

In meciul 
C.C.A. acest adevi 
fost perfect demc 
trat. Faptul că î 
intarea n-a ținut 
ficient mingea a 
vut darul să dea 
sibilitatea celor 
la C.C.A. să-și „ț 
să“ atacurile și 
supună la un e- 
prea mare apăra 
și astfel aceasta să 
mai poată da rar 
ment tocmai s 
sfîrșitul partidei. > 
trebuie căutate ; 
șelile lui Petscho 
chi și ale celorlalți 
părători.

Oricum U.T.A. 
demonstrat că a 
devenit — spre 
tisfacția tuturor c 
care urmăresc m 
festațiile fotbalis 
— o echipă valori 
și că tinerii ei j 
torj și antren 
perseverînd pe c 
începută vor avea 
cuvînt greu de s 
în primăvară, la 
luarea campionati

A. I. DANC

In etapa de di 
nică s-au înregi: 
următoarele rezull 
C.C.A.-U.T.A. 2- 
Progresul-Steagul' 
șu 2—1; Farul-R 
0—2 ; Dinamo B; 
—Știința Timiș 
3—0; Petrolul-E 
mo București 3 
Jiul-Știința Cluj

VASILE RANGA Fază din meciul Progresul — Steagul Roșu



Noi am greșit tnchizindu-ne 
în viața de f amilie 

ca într-o colivie

un neînfricat
luptător comunist

In numărul 2957 din 13 noiem
brie a.c. al ziarului „Scînteia ti
neretului" a apărut un articol in 
legătură cu viața mea de fami
lie. Acest articol pe care l-am 
citit cu inima strînsă, de mai 
multe ori, precum și discuțiile pur
tate în ziar pe marginea lui ne-au 
fost nouă, soților Pascu, de mare 
folos.

Intr-adevăr, fără să ne dăm 
seama, viața noastră de familie 
era pe cale de a intra într-un im
pas. Faptele sînt cunoscute. Atît 
eu cit și soțul meu eram cu- 
noscuți la uzină ca tineri entu
ziaști, participanți activi la viața 
colectivului, la activitatea ob
ștească ; odată cu căsătoria insă 
elanul nostru a scăzut brusc.

Cum de s-a putut întimpla așa 
ceva ? întrebarea aceasta pe care 
au pus-o in discuțiile lor nume
roși tineri m-a frămîntat deosebit 
de mult. Ne-am îndepărtat noi 
oare, prin atitudinea noastră, de 
viața colectivului ? Dacă este așa, 
atunci un asemenea fapt nu poate 
fi decit condamnabil.

Șl eu și soțul meu sîntem fii de 
oameni muncitori, noi înșine lu
crăm ca muncitori intr-o fabrică 
și totdeauna ne-am simțit legați 
de viața colectivului în care 
trăim șl muncim. Iată, însă, că 
odată cu căsătoria, in viața noa
stră au intervenit unele lucruri 
noi, unele probleme de viață nein-

(Urmare din pag. l-a)

U.T.M. trebuie să treacă ca frun
tașă în realizarea de economii o 
singură brigadă: cea condusă de 
utemistul Lascatiu Constantin.

Brigăzile își iau adesea anga
jamente. Comitetul organizației 
U.T.M. nu urmărește însă felul 
cum acestea și le îndeplinesc, 
cum sînt ele ajutate la locul de 
muncă de maiștri, tehnicieni și 
ingineri.

La Șantierul Naval Galați exi
stă toate condițiile ca prețul de 
cost al produselor să fie redus 
in mod simțitor. Tinerii care aici 
sînt aproape 70 la sută din numă
rul total al muncitorilor pot și 
trebuie să aducă un aport în
semnat la realizarea acestei im
portante sarcini. Pentru aceasta 
este necesar însă, ca comitetul 
organizației de bază U.T.M. de la 
Șantierul Naval Galați (secretar 
tov. Ion Tănase) să intensifice 
munca politică de masă pentru a 
arăta tinerilor că luptînd pentru 
reducerea prețului de cost al pro
duselor, luptă pentru dezvoltarea 
economică a patriei noastre, pen
tru ridicarea propriului lor nivel 
de trai. Totodată, comitetul orga
nizației de bază U.T.M. trebuie 
să acorde toată atenția lămuririi 
tinerilor cu privire la căile con
crete de realizare a unui preț de 
cost cît mai scăzut și în primul 
rînd cu privire la acele căi de la 
care — evident — unii tineri de 
la acest șantier s-au abătut.

tîlnite pînă atunci. Dar noi n-am 
știut să vedem in ele ceva firesc 
pentru o căsnicie abia întemeia
tă și absorbiți cu totul de intere
sele de familie am uitat pentru o 
vreme de datoria noastră socială 
pe care o aveam ca tineri mun
citori și cetățeni. Astfel că, in ac
tivitatea noastră noi am pus mai 
presus interesele personale față 
de interesele vieții colective. De
sigur că acest lucru nu s-a petre
cut absolut intîmplător și trebuie 
să recunosc că o astfel de com
portare își are cauzele în modul 
in care am privit noi viața de 
familie. Nu e vorba de vreo in
fluență negativă a soțului meu 
pentru că, abia acum îmi dau 
seama, la mine insătni exista în 
această privință o concepție nesă
nătoasă. Odată căsătorită m-am 
considerat absolvită de orice sar
cină obștească, fapt extrem de 
dăunător, mai ales pentru viața 
mea personală. Intr.adevăr, îna
inte de căsătorie duceam o viață 
tinerească, bogată, plină de conți
nut educativ. Acum această viață 
era amenințată, așa cum pe bună 
dreptate au arătat unii cititori, de 
sărăcie sufletească. Acestea nu 
pentru că între mine și soțul meu 
existau neînțelegeri, ci pentru că 
prin modul cum pornisem noi în 
viața de familie, prin felul cum 
înțelegeam noi această viață 
ne-am fi închis tot mai mult în
tr-o lume îngustă, mărginită, rup
tă de colectiv, ruptă de frămîntă- 
rile și problemele sociale în 
mijlocul cărora am fost obișnuiți 
să trăim și fără de care neîn
doios, nu se poate realiza o feri
cire adevărată. De acest lucru 
ne-am dat acum foarte bine 
seama.

In încheierea acestor rînduri 
rog redacția ziarului „Scînteia ti
neretului" să-mi permită să mul
țumesc pe această cale tuturor to
varășilor care ne-au ajutat să în
țelegem care este adevărata viață 
de familie, să înțelegem mai clar 
că în patria noastră familia este 
o parte integrantă a colectivului 
socialist.

GERTRUDA PASCU 
Mediaș

Construite în 
urmă cu cîțiva 
ani, Uzinele me
talurgice din Ba
cău produc uti
laj petrolifer 
foarte apreciat
noastră. In fotografie : 
carea vanelor de 500 ntm. la 
una din rampele uzinei.

(Foto AGERPRES)

In industria 
Incăr-

Spectatorii Teatrului Armatei 
au prilejul să asiste la încă 
o piesă destinată copiilor și ti
neretului, „Marea aventură a lui 
Tom Sawyer". Pe plan literar, 
piesa are o dublă importanță, ea 
reamintindu-ne doi scriitori cele
bri — pe Twain și Heym.bri — pe Twain și Heym. Pe 
celălalt plan, cetățenesc, ea se vă
dește de-o mare actualitate. As
tăzi, cînd la Little Rock, rasiștii 
americani acționează vehement în 
numele Ku-Klux-Klanului, cînd oa
menii de culoare încep să fie mal
tratați atît la Londra cit și la Pa
ris, in Africa, — mesajul umanist 
al lui Twain, adaptat de Heym la 
condițiile epocii noastre, vine ca 
un protest, ca un rechizitoriu 
drept de apel asupra tuturor 
melor neofasciste. Aici constă 
rea valoare etică a piesei.

Firește că nu sîntem în

fără 
cri
ma-

fața 
unei capodopere. Parte din umo
rul lui Twain este, (așa cum re
marca Mihnea Gheorghiu) sacrifi
cat. Nici construcția piesei nu este 
dintre cele mai strălucite. Autorii 
au ieșit însă deasupra mediocri
tății, in sferele adevăratei arte, 
prin ocolirea abilă a melodramei, 
prin autenticitate și vervă, prin pi
toresc și nerv.

Tom și Huck, doi copii cu ini
ma curată, sînt prieteni sinceri ai 
negrului Muff Potter, La sfatul a- 
cestuia, ei merg noaptea in cimi
tir să caute comori, lată însă că 
în aceeași noapte, organizația ra
sistă „Săgeata fără greș" ține o șe
dință macabră, printre crucile 
cimitirului și îl asasinează pe far
macistul dr. Robinson. Cu viclenie, 
vina e aruncată asupra negrului 
Muff Potter, care se află in servi
ciul farmacistului. Negrului i se 
înscenează un proces și i se cere 
condamnarea la moarte. In fața a- 
cestei situații periculoase, Tom și 
Huck, după multe frămîntări, ii 
dezvăluie pe adevărații asasini.

Acesta ar fi, pe scurt, rezu-

Ne scriu corespondenții 
voluntari

Răspunzînd chemării organi
zației U.T.M., tinerii de la gos
podăria colectivă „21 Decem
brie" din comuna Jariștea, ra
ionul Focșani, au depus peste 
300 ore de muncă volun
tară, plantînd 2.000 de fire de 
viță altoită.

Mobilizînd, atît pe tinerii din 
gospodărie cit și pe cei din co
mună, organizația U.T.M. a în
ceput nu de mult acțiunea de 
plantare a pomilor pe șoseaua 
Jariștea—Odobești.

Printre tinerii fruntași în a- 
ceastă acțiune se numără Ion 
Buchidău, Nina Dunaencu, 
Ioana Caica și alții.

GIURGEA C. ION 
secretarul comitetului 

U.T.M. comunal
★

Continuând acțiunea de plan
tare a pomilor fructiferi (pruni, 
caiși etc.), începută încă din

primăvara aceasta, tinerii din J 
comuna Suraia, raionul Focșani, | 
și-au propus să planteze în a- J 
ceastă toamnă încă 11.000 de j 
puieți. Pînă acum tinerii au 1 
plantat 550 de puieți la gospo-) 
daria colectivă și la cele două J 
întovărășiri existente în comu
nă.

I

I

DIMA SANDU ] 
Instructor al comite- j 
tului raional U.T.M. j 

înfrumusețează !
comuna

din i

regiunea Bacău
(Foto: AGERPRES)

Se împlinesc astăzi trei decenii 
de la moartea lui C. Ivănuș, înari
patul luptător pentru mărețele 
idealuri ale clasei muncitoare. Ivă- 
nuș a văzut lumina zilei într-o zi 
de toamnă tîrzie a anului 1886în- 
tr-unul din satele Gorjului. De 
mic copil, fiul țăranului sărac Pe
tre Ivănuș duce o viață grea, pli
nă de lipsuri pentru a-și putea în
treține familia, pentru a putea 
găsi orele necesare învățăturii, stu. 
diului. în 1904 pleacă la Bucu
rești în speranța de a găsi de lu
cru pentru a-și putea ajuta fami
lia împovărată. Anii de mizerie, 
de greutăți, continuă. Curînd, tî- 
nărul muncitor de la Fabrica de 
bere „Luther" vine în contact cu
mișcarea muncitorească. Participă 
la 24 februarie 1905 la istorica 
manifestație care a avut loc în 
sala „Eforie". In 1907 îl găsim 
pe „urmașul de iobag" — cum își
zicea Ivănuș — mergînd alături 
de elementele revoluționare ale

14 comunicări romînești 
prezentate la conferința 
națională a virusologilor 

cehoslovaci

matul. Critica socială a piesei are 
însă numeroase adrese : ea de
mască nu numai rasismul ci și jus. 
tiția demagogică și părtinitoare 
din S. U. A. prin persoana procu
rorului, presa (gazetarul Charles 
Pitt face și el parte din bandă), 
afacerismul și pungășia (prin Joe 
indianul) etc. etc.

Acțiunea se desfășoară cu abili
tate, pe planuri adiacente, adu- 
cînd în fața spectatorului figura 
pitorească a mătușei Polly care,

Aceste valori certe apropie piesa 
de omul zilelor noastre și a face 
necesară. Hotărîrea Teatrului Ar
matei de a o pune în scenă se 
sprijină pe via ei actualitate, pe 
ideile ei înaintate și generoase.

E un merit al regiei lui Gh. 
Cheța (ajutat de Ecaterina Schon) 
realismul cu care au fost interpre
tați Twain, Heym și colaboratorul 
său Burger. Fără să i se șteargă 
specificul național (se păstrează 
bine atmosfera americană) piesa se

Cronica dramatică

Zilele acestea, tinerii .. , 
comuna Slătioara, raionul Ho-j 
rezu, în frunte cu utemiștii, au j 
organizat o serie de acțiuni j 
menite să înfrumusețeze și j 
mai mult comuna.

Pe marginea șoselelor, pe o J 
lungime de cîțiva kilometri, { 
tinerii au plantat puieți de nuc j 
și castan. De asemenea pe o J 
distanță de peste 15 km. ei au J 
desfundat șanțurile și au vă- ] 
ruit stîlpii de telegraf. Tinerii j 
Victor Ancuța, Popa Constan-J 
tin, Constantin Gușoi și Con- j 
stantin Popescu au fost cei j 
mai harnici. î

Un ajutor prețios l-au dat [ 
tinerii și la construirea noului j 

, cămin cultural din comună,.[ 
( unde ei au prestat numeroase 
r ore de muncă voluntară. 
T
( SEVERIAN 
[ țăran

'(

I
ALBASTROIU 
muncitor

Cercul literar 
f din școala noastră i 
( Recent a avut loc ședința de 
[ redeschidere a cercului literar 
f al școlii medii „Avram lancu" 
[ din Brad-Hunedoara.
( Cu acest prilej, elevul Ser-1 
( giu Popa din clasa Xl-a Ă. a 
i vorbit despre viața și opera 
( marelui clasic rus N. V. Gogol. ‘ 
f Bine documentat el a subliniat 
j satira puternică, îndreptată im- 
( potriva societății contemporane' 
I marelui scriitor.
!■ Cercul literar se bucură de 
f multă atracție în rindul elevi- 
f lor. El îi ajută să-și fixeze mai' 
j bine cunoștințele de literatură, 
f să aprofundeze unele probleme. 
( Totodată el oferă posibilitatea 
j ca tinerii elevi talentați să di»- j 
f cute aici încercările lor litera- j 
( re. De aceea s-a propus ca la J 
j cercul literar să fie atrași și ■ 
f elevii cursului seral. , ,

TOMA ERDOȘ 
elev

rea aventură a lui Tom Sawyer" 
are fluență scenică, omogenitate și 
trmonie. Cadrul de desfășurare e 
ajutat de decorurile bine studiate 
ale lui Ipser, de o muzică mișcă
toare și în concordanță cu tema
tica piesei, de costume și machiaje 
lipsite de extravaganță.

Actorii, bine aleși, se armoni
zează și se complectează cu price
pere. Cuplul Lia Pop-Fărcășan și 
Mariana Oprescu e o fericită în
vecinare a spontaneității și expe-

„MAREA AVENTURA
A LUI TOM SAWYER"

(Teatrul Armatei)
tăifăsuiește hilar, cu o altă mătu
șă Deborah — în scene savuroase 
de bîrfă și naivitate.

Dar, lucrată pe contraste, piesa 
nu-i lasă pe Tom și Huck izolați. 
De partea lor se alătură alți oa
meni cinstiți ca dr. Robinson, avo
catul Thatcher, mica Becky și, 
in ultimă instanță mătușa Polly. 
Lupta se duce astfel între două 
tabere, intre două mentalități 
și două feluri de viață. Po
porul american, cinstit și labo
rios, își are in piesă (ca în cartea 
lui Twain) crainicii lui, partea lui 
de lumină care neagă rasismul și-l 
desconsideră. De aici și claritatea 
mesajului și eficacitatea caracte
rului lui educativ.

AL. ANDRIȚOIU

desfășoară într-un ritm firesc, fără 
stridențe. Regia a ținut cont de 
gama psihologică a personajelor. 
Copiii sînt copii autentici, avo
catul are o oarecare aroganță, 
procurorul are, în schimb, tupeu, 
mătușile sînt arțăgoase, iar mica 
Becky e de o dulce și delicioasă 
nevinovăție.

Un alt merit al regiei constă în 
aceea că se merge pe text și nu pe 
o schemă preconcepută. Meritul se 
cere subliniat întrucît toate marile 
căderi din teatru sînt datorate si
luirii textului pe un calapod regi
zoral dinainte croit, și în con
tratimp cu caracterul piesei. „Ma

rienței ; căci Lia Pop-Fărcășan 
spontană,
— pe cînd 
experimentată și studiată (in sen
sul bun al cuvîntului). Adică, fie
care pe tiparul rolului său. Sce
nele lor de anvergură sînt nume
roase : în cimitir, în casa cu fan
tome, sub arcada oasei pompieri
lor, la proces etc. Mai domoală 
mi se pare scena din prăvălie.

Un cald elogiu trebuie adus lui 
Gh. Cimpeanu. Evitând melodra
ma, el se face simpatic, încă din 
prima scenă cînd apare intr-o 
caldă poză infantilă și molipsitoa
re prin naivitate și gest. Calitățile 
lui se pun mai mult in lumină 
cînd, într-o scenă anevoioasă, ca

e 
pasională, interiorizată 

Mariana Oprescu, e

De vorbă cu acad. prof. dr. St. S. Nicolau
Lucrările școlii medicale romî

nești, care a cunoscut in anii pu
terii populare un excepțional a- 
vînt, sînt din ce în ce mai mult 
prețuite peste hotarele țării. An 
de an se văd tot mai mult roa
dele muncii creatoare desfășurate 
de colectivele noastre de cercetă
tori. La toate marile congrese 
științifice internaționale, reprezen
tanții medicinii romînești prezintă 
comunicări ce trezesc interesul în
tregii opinii publice științifice din 
străinătate.

In dorința de a împărtăși 
i cite va infor-cititorilor noștri

cu privire la desfășu- 
a două din marile în-

mâții 
rarea 
truniri științifice medicale euro
pene, un redactor al ziarului no
stru s-a adresat acad. prof. St. 
S. Nicol au, director al Institutu
lui de inframicrobiologie al Aca
demiei R.P.R., — delegat a| țării 
noastre la cel de-al V.lea simpo
zion european de poliomielită de 
la Madrid precum și la cea de-a 
doua conferință a virusologilor 
cehoslovaci, care ne-a declarat ur
mătoarele :

„La Madrid renumițl specialiști 
în domeniul poliomielitei din 20 
de țări au discutat printre altele 
două probleme de mare impor
tanță științifică: „Rezultatele 
vaccinărilor cu vaccinul „Salk" și 
„Mecanismul imunității în polio
mielită". S-au dat cu acest prilej 
rezultatele la circa 20 milioane 
de vaccinații făcute în țările eu
ropene cu vaccin de tip „Salk" și 
s-a hotărît pentru ca vacclnația 
să dea rezultate tot mai bune 
se facă cite patru inoculări 
vaccin la interval de o lună, 
aceeași ordine de Idei vreau 
mai menționez faptul că oamenii 
de știință au discutat cu prilejul 
simpozionului rezultatele obținute 
de prof. Smorodințev în Uniunea 
Sovietică și prof. Verlinde din 
Olanda cu vaccin viu de tip „Sa
bin" preconizîndu-se angajarea 
cercetătorilor în studiul vaccinu
rilor vii. Pînă la obținerea defini
tivă a unui asemenea vaccin viu 
s-a preconizat intensificarea și 
multiplicarea vaccinaților cu vac
cinul Salk.

să 
de 
In 
să

aceea din turnul pompierilor, 
joacă de după gratii cu multă na
turalețe și calm.

Geo Maican e un avocat verita
bil schimbând cu iscusință tonul de 
la „secretul profesional" la logica 
strînsă a codului penal. Constan
tin Irod e un bun procuror bur
ghez, Ion Punea interpretează cu 
finețe cinstea și conștiinciozitatea 
farmacistului, Lili Popovici și 
Jeny Argeșeanu sînt două cumetre 
autentice care păstrează măsura și 
nu trec în grotesc sau caricaturi. 
Cuvinte bune și pentru Sanda Po
pescu.

Banda Ku-Klux-Klanului e un 
curcubeu sumbru, cu culori bine 
distincte, spre lauda interpreților, 
Nucu Păunescu, Nae Constanti
ne seu, Eugen Petrescu și Constan
tin Dody, sînt bine aleși, la fel 
Theo Partisch și Niculescu Cadet în 
Lide și Judecătorul. Ne oprim cu 
dragoste la Ion Igorov (Dick) care 
• știut totdeauna să dea valoare 
rolurilor de mică întindere (Ecate
rina Teodoroiu, Tragedia optimi
stă etc.). Nu totdeauna rolul prin
cipal e sursa de afirmare a acto
rului. Ion Igorov atît de firesc 
și de cald — omenesc știe că și 
infimul picur de rouă răsfrînge lu
mina solară.

Cronicarului dramatic îi este 
mai la îndemînă să scrie despre 
un spectacol în care toți actorii 
își fac datoria. Critica și mustra
rea se fac cu durere și mâhnire. 
Spectacolul de la Teatrul Arma
tei ne scutește de această neplă
cere și ne dă senzația rotundu
lui, a deplinului.

Fie ca și celelalte spectacole să 
dovedească aceeași armonie.

Conferința națională de viruso
logie care a avut loc în cursul 
lunii trecute la Smolenice unde 
au participat renumiți inframicro- 
biologi din Uniunea Sovietică, 
R. P. Polonă, R. P. Ungară, R. P. 
Bulgaria, Angiia, Suedia, Belgia, 
Italia etc. a fost una din marile 
manifestări științifice din ultimul 
timp. In cadrul conferinței s-au 
remarcat multitudinea subiectelor 
abordate și intensitatea cu care 
se lucrează in domeniul virusolo
giei în Cehoslovacia.

Inframicrobiologii noștri au 
prezentat în cadru! conferinței de 
la Smolenice 14 comunicări din
tre care 10 au fost discutate și 
prezentate în ședințe publice. 
Printre lucrările prezentate de 
noi putem remarca „Studiul imu
nității tisulare din viroze cu aju
torul atomilor marcați 
gint", „

de ar- 
Un nou mod de detecție 

al viabilității virusurilor în vac
cinuri cu ajutorul reflexelor con
diționate", „Restructurarea în ce
lulă a virusului 
ribonucleic izolat 
și altele.

E incontestabil
cadrul acestei conferințe s-au re
marcat în mod deosebit lucrările 
originale și pline de interes ale 
școlii bucureștene de inframicro
biologie. k

In sfîrșit aș vrea să subliniez 
importanța deosebită a lucrărilor 
prezentate în cadrul conferinței 
de virusologii sovietici șl în spe
cial a comunicării prof. Smoro- 
dinței) despre „Imunitatea natu
rală în viroze* pe care a 
zentat-o de altfel cu două 
mini înainte în cadrul unei 
rințe publice la București.

Țin de asemenea să vă 
că recenta conferință virusologică 
de la Smolenice, a luat printre 
altele o serie de interesante mă
suri organizatorice în vederea ri
dicării volumului și importanței 
lucrărilor de virusologie ale oa
menilor de știință din țările la
gărului socialist.

gripal din acid 
din acest virus"

faptul că în

pre- 
săptă- 
confe-

anunț

Un aspect din 
de la Smolenice 
profesorii Nico-

In fotografiei:
sala conferinței
(In prim plan ;
iau, Ivanovici, Ediinger, AngeJoff,
Mac Callum, Sroîcovici, Solo
viov).

participă însă la Congresul de con. 
stituire a P.C.R. deoarece în zi
lele acelea este arestat.

încep anii întcițirii terorii bur- 
ghezo-moșierești. Ivănuș primește 
din partea partidului comuniștilor 
sarcina de a activa în rîndurile 
muncitorilor forestieri. Purtind 
cuvîntul partidului, Ivănuș se face 
iubit printre muncitorii din 
Valea Bistriței. La cel de al 
II-lea Congres al P.C.R. este ales 
membru în Comitetul Central.

Copoii Siguranței sînt însă me
reu pe urmele lui. Temnițele nu 
reușesc însă să-l învingă Ieșind 
din închisoare, Ivănuș reîncepe 
lupta...

Plini de ură împotriva neînfri
catului luptător, guvernul îl Im
plică în procesul înscenat unui nu
măr de aproape 30 de militanți ai 
mișcării muncitorești. In timpul 
procesului, un impresionant număr 
de muncitori forestieri au venit de 
pe Valea Bistriței și din munții 

Buzăului spre a 
depune ca mar
tori și a-1 apăra 
pe Ivănuș.

Cuvintele ro
stite de Ivănuș 
în timpul proce
sului au răsunat 
departe peste zi
durile închisorii, 
au chemat po
porul la luptă.

închisoarea îi 
macină însă 
cumplit sănăta
tea. In 1928 iese 
din temniță grav 
bolnav. Partidul 
reușește să-l tri
mită în Germa

nia la un sanatoriu din împreju
rimile Berlinului, unde moare la 
23 noiembrie 1928.

La mormîntul său, unde a fost 
condus de 40.000 de muncitori, 
Wilhelm Pieck a vorbit în numele 
proletariatului internațional, des
pre viața eroică a lui Constantin 
Ivănuș.

„Va veni o zi — și ziua aceea 
nu e departe — spunea Ivănuș în 
fața tribunalului, — cînd ideile 
pentru care ne judecați acum vor 
fi ideile întregului nostru popor 
muncitor".

Astăzi după treizeci de ani de 
la moartea lui Ivănuș, ideile par
tidului au devenit idedle întregului 
nostru popor, a triumfat pe me
leagurile patriei noastre măreața 
cauză a clasei muncitoare pentru 
care a luptat și s-a jertfit și Con
stantin Ivănuș.

mișcării munci
torești care au 
sprijinit cauza 
țărănimii răscu
late. La 21 de 
ani, Ivănuș e 
încorporat. Vin 
anii vieții groaz
nice din cazar
mă.

In 1912 C. 
Ivănuș devine 
membru al Par
tidului social
democrat Din 
această clipă în. 
treaga sa viață 
se contopește cu 
istoria mișcării 
muncitorești din
țara noastră. Ivănuș învață necon
tenit. Curînd dobîndește o puter
nică pregătire teoretică, o bogată 
experiență organizatorică. Vin anii 
războiului. Ivănuș e alături de cei 
mai înaintați fii ai poporului, care 
se împotrivesc războiului imperia
list.

Zilele marelui octombrie 1917 
aduc lumini noi în viața lui Ivă- 
nuș. „împreuna cu inimile munci
torilor din lumea întreagă — spu
nea Ivănuș — inima mea bate ct< 
putere alături de inimile tovarăși
lor ruși care au creat prima țară 
socialistă din lume".

In anii aceia, Ivănuș esta unul 
dintre conducătorii grupărilor co
muniste care erau în fruntea luptei 
proletariatului. Ivănuș a contribuit 
din plin, prin munca sa, prin au
toritatea sa, la formarea curentu
lui de opinie care a dus la,trans
formarea partidului socialist în 
partid comunist. Ivănuș nu poate

INFORMAȚII
Potrivit unei hotărîri a Consi

liului de Miniștri, în cursul ace
stui an se va sărbători semicente
narul Institutului Agronomic „Pro
fesor Ion lonescu de la Brad" din 
lași.

învățământul superior agronomic 
din Iași a început in anul 1908, 
sub forma unei secții pe lingă Fa
cultatea de Științe Naturale a Uni
versității din Iași.

După reforma îwvățămîntului din 
anul 1948, această secție s-a dez
voltat într-un institut agronomic 
da sine stătător.

In anii regimului democrat- 
popular, învățământul superior a- 
gronomic din Iași s-a dezvoltat pe 
baza tradițiilor progresiste, adu-

cîndu-și contribuția in lupta pen* 
tru propășirea agriculturii.

★
Luni dimineața a sosit în Capi» 

tală o delegație economică suda- 
neză pentru a avea întrevederi și 
discuții în vederea dezvoltării re
lațiilor comerciale între R.P. Ro« 
mînă și Republica Sudan.

Din delegație fac parte Ibrahim 
Ossman Ishag, conducătorul dele
gației, Abdel Rahim Mirghani, 
din partea Ministerului Finanțelor 
și Economiei, Mohamed Rhogali, 
din partea Ministerului Afacerilor 
Externe, Abdel Hafiz Abdel Mo- 
neim, președintele Oficiului guver
namental al bumbacului.

(Agerpres)

Trapez — PATRIA, 1 MAI ; Fats 
căpitanului (ecran lat) — REPU. 
BLICA ; Molul de sare — MA- 
GHERU, I. G. FRIMU; Zile de 
dragoste - V ALECSANDRI, VA- 
SILE ROAITA, N. BALCESCU; 
Idiotul - BUCUREȘTI, ALEX. 
SAHIA, MIORIȚA; Afacerea nu 
s-a clasat - ELENA PAVEL; 
S-au cunoscut cu .toții — LUMINA, 
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE, 
FLACARA; Cei trei din pădure — 
CENTRAL, ARTA, DRUMUL SE- 
RII ; Surorile — 13 SEPTEMBRIE; 
Anul 1918 - MAXIM GORKI, GH. 
DOJA, DONCA SIMO, G. COȘ- 
BUC,; Pe Donul liniștit (seria 
Illua) - VICTORIA, 8 MARTIE ; 
Program de filme documentare și 
de desene animate — TIMPURI 

.ALEX. POPOV; Acțiunea 
..Mbia teutonă" - TINERETU
LUI; Chemarea văzduhului — GRI. 
ț'TA; Dincolo de brazi - CUL. 
TURAL, M. EMINESCU, 16 FE. 
BRUARIE ; Comunistul — 8 MAT 
Am de neuitat - UNIREA ; Prie. 
teni de duminică — C DAVID ■ 
Balada voinicului — MUNCA • Pe 
Donul liniștit (seria I-a) - 23 
AUGUST ; Noile aventuri ale mo
tanului încălțat - POPULAR ; UI. 
tima stație - ILIE PINTILIE ; Pe 
Donul liniștit (seria Il-a) — LI- 
BERTAȚII ; Inima nu uită — 
OLGA BANCIC ; Invenție diaboli. 
că - AUREL VLAICU, 30 DE. 
CEMBRIE ; La ordinele dv. — G. 
BACOVIA; Articolul 420 — B 
DELAVRANCEA.



mareșalului Malinovski

In memoria ostașilor romîni

DecorareaGuvernul R. Cehoslovace 
este cu totul de acord cu propunerile 

cuprinse în recenta cuvîntare 
a lui N. S. Hrușciov

PRAGA 24 (Agerpres). — Du
pă cum anunță agenția. Ceteka, 
guvernul Republicii Cehoslovace 
a adresat guvernului Republicii 
Democrate Germane o notă în le
gătură cu publicarea în R. D. 
Germană a memorandumului cu 
privire la primejdia pentru pace 
provocată de politica de înarma
re a Germaniei occidentale.

In notă se subliniază că impe
rialismul și militarismul german 
reînviate nu numai că se strădu-

iese ca cu ajutorul Statelor Uni
te ale Americii să ocupe în Euro
pa occidentală o poziție politică 
și economică conducătoare în 
detrimentul statelor vesteuropene, 
dar, din voința Statelor Unite, 
R.F. Germană devine o putere mi
litară conducătoare în Europa 
occidentală. Pășind pe urmele 
Germaniei hitleriste, R.F. Germa
nă continuă pregătirile în vede
rea unui nou război, de data a- 
ceasta atomic, și formulează tot

Puterile occidentale au transformat 
într-un petec

de la Potsdam
BERLIN 23 (Agerpres). — In 

ultimele zile persoane oficiaile și 
o serie de ziare din Occident au 
afirmat că statutul Berlinului nu 
se bazează pe acordul de la 
Potsdam, ci pe acordurile ante
rioare dintre marile puteri. In le
gătură cu aceasta O. Winzer, loc
țiitor al ministrului Afacerilor 
Externe al R.D. Germane, a acor
dat un interviu corespondentului 
ziarului „Neues Deutschland" în 
care a dezmințit în mod categoric 
asemenea declarații.

O. Winzer a declarat că aceste 
afirmații nu dovedesc decît slă
biciunea pozițiilor Bonnului și 
Washingtonului. Aceste poziții 
sînt greu de menținut pe ruinele 
acordului de la Potsdam încălcat 
de ei. Referindu-se la așa-numi- 
tele „tratate internaționale", a 
spus Winzer, politicienii din Apus 
au în vedere protocolul din anul 
1944 al comisiei consultative 
europene.

Comisia consultativă europeană, 
creată în conformitate cu hotărî
rea conferinței de la Moscova de 
la 1 noiembrie 1943 a miniștrilor 
Afacerilor Externe, a subliniat O. 
Winzer, a fost dizolvată de con-

---- ---------------------------

Succesul P. S. D. G. 
din Hessen

ferința de la Potsdam, deoarece 
își îndeplinise misiunea. Propune
rile și hotărîrile comisiei în deli
mitarea zonelor de ocupație, exer
citarea puterii supreme în Ger
mania și administrarea marelui 
Berlin, au căpătat sens și conți
nut numai în acordul de la 
Potsdam ca document de bază în 
problemele viitorului Germaniei. 
Mcnționînd că puterile occidenta
le au transformat într-un petec 
de hirtie acordul de la Potsdam 
care este baza juridică a statutu
lui Berlinului, O. Winzer a sub
liniat că prin aceasta și cealaltă 
parte semnatară a acordului a 
obținut dreptul de a fi eliberată 
de prevederile sale învechite.

Trucurile pe care le încearcă 
diplomații de la Bonn și de la 
Washington, a spus în încheiere 
O. Winzer, nu dovedesc decît că 
declarația lui N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., ireproșabilă din 
punct de vedere al dreptului in
ternațional, a produs derută în 
rindurile conducătorilor de stat 

cearta 
i regi-

din Apus răspunzători de ci 
în Germania occidentală a 
mului clericalo-militarist.

în alegerile
BONN 24 (Agerpres). — La 23 

noiembrie au avut loc în laende- 
rele vestgermane Hessen și Bava
ria alegerile pentru landtaguri 
(parlamentele laenderelor).

In alegerile din Hessen victoria 
a fost repurtată de partidul social
democrat care a întrunit 46,9 la 
sută din voturile alegătorilor, ob- 
ținînd 48 din cele 93 de locuri în 
landtag. Pe locul doi s-a situat 
Uniunea creștin-democrată, care a 
întrunit 32 la sută din voturi, ob- 
ținînd 32 de locuri în landtag.

Alegerile din Hessen constituie o 
importantă victorie a partidului 
social-democrat de opoziție care 
în timpul alegerilor din 1957 pen
tru Bundestag a suferit în acest 
land o înfrîngere din partea par
tidului de guvernămînt Uniunea 
creștin-democrată.

In landul Bavaria, numărul cel 
mai mare de locuri (101 din 204) 
l-a obținut Uniunea creștin-socia- 
lă. Conform datelor oficiale pre
liminare, acest partid a întrunit 
45,6 la sută din voturi. Pe locul 
doi s-a situat P.S.D.G. care a în
trunit S0,9 la sută din voturi și a 
obținut 64 de locuri.

După părerea comentatorilor din 
R.F.G., succesul partidului social
democrat de opoziție și pierderile 
de voturi înregistrate de partidul 
de guvernămînt U.C.D.—U.C.S., 
se explică prin politica de înar
mare atomică a Germaniei occi
dentale și de persecutare a forțe
lor progresiste, dusă de acest par
tid, care nu se bucură de popu
laritate în rândurile populației.

Presa, radioul fi diferite 
oficine de propagandă

fost forțate

i

alte 
din S.U.A. au , _
de evidența realității din școli 
să discute despre delicvența 
juvenilă din rîndul elevilor.

Așa se face că în urmă cu 
cîtva timp a intervenit în dis
cuție și cunoscuta revistă „U- 
nited States News and World 
Report**, Pe copertă, lingă tit
lul revistei, în dreapta, sus, sta 
scris cu litere mari : „Where 
violence hits the schools11 (Cînd 
violența lovește școala). Deschi
dem revista și citim chiar la 
începutul articolului : „în
S.U.A. adeseori clase întregi 
sînt aliniate cu fața spre tablă 
și percheziționat© — aidoma 
suspecților într-o afacere in
struită de poliție — ori de cite 
ori se află că cineva are asupra 
sa un cuțit*.

Articolul sus-amintit ocițpă 
multe pagini comparativ cu 
altele din același număr al re
vistei. El este însoțit de mai 
multe desene printre care și fo
tomontajul de mai jos.

mai fățiș pretenții agresive. Ea 
pune piedici, atît in mod fățiș cît 
și în ascuns, în calea tuturor po
sibilităților și eforturilor în 
scopul slăbirii încordării inter
naționale și respinge toate propu
nerile constructive ale R.D. Ger
mane cu privire la rezolvarea 
problemei germane.

Guvernul Republicii Cehoslova
ce, se arată în noită, continuă să 
împărtășească părerea că tratati
vele cu privire la încheierea 
unui tratat de pace cu Germania 
nu mai'pot fi aminate și subli
niază din nou importanța maximă 
a propunerii guvernului Republi
cii Democrate Germane în acea
stă problemă. Guvernul Republi
cii Cehoslovace relevă îndeosebi 
concluziile președintelui Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S. în care 
sînt arătate perspectivele reale 
în vederea tratativelor cu privire 
la încheierea unui tratat de pace 
cu Germania. In notă se subli
niază că prezența trupelor străine 
la Berlin — capitala Republicii 
Democrate Germane suverane — 
și-a și pierdut baza juridică și de 
fapt.

Guvernul Republicii Cehoslova
că, țară vecină cu cele două state 
germane și direct interesată în 
rezolvarea pașnică a problemei 
germane, este cu totul de acord 
cu propunerile cuprinse în cuvîn- 
tarea lui N. S. Hrușciov, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și va sprijini prin toate 
mijloacele realizarea lor.

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
Mareșalul Rodion Malinovski, mi
nistrul Apărățji al U.R.S.S. a fost 
decorat pentru a doua oară cu me
dalia „Steaua de Aur" și i s-a 
decernat pentru a doua oară titlul 
de Erou al Uniunii Sovietice.

In decretul Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. se subli-

niază că Rodion Malinovski a pri
mit această înaltă decorație cu 
prilejul celei de a 60-a aniversări 
a zilei sale de naștere, pentru ma
rile sale merite față de statul so
vietic și forțele armate ale țării, 
în orașul său natal Odessa i se va 
ridica un bust de bronz.

căzuți pentru eliberarea 
Cehoslovaciei

PRAGA 24 — Corespondentul 
Agerpres transmite : Numele loca
lității Poniky de lingă Banska 
Bystrica evocă deopotrivă glorioa
sele lupte ale partizanilor antifas
ciști slovaci în timpul celui de-al 
doilea război mondial, ca și ero
ismul ostașilor romîni căzuți pen
tru eliberarea Cehoslovaciei de sub 
ocupația hitleristă.

în luptele purtate cu hitleriștii 
peste 50 de ostași romîni au căzut 
în preajma comunei Poniky și 
pentru a ciristi memoria lor locu
itorii de aici au construit pe pla
toul care străjuiește comuna un 
monument de granit. Pe monuuient 
se găsește o inscripție în limba 
cehă: „în semn de recunoștință 
din partea locuitorilor din Po
niky pentru eliberator?4 și o in
scripție în limba romînă : „Veș
nică amintire glorioșilor eroi ro- 
mîni care și-au jertfit viața în 
lupta patriotică împotriva fascis
mului, pentru frăția popoarelor 
noastre, pentru o viață frumoasă 
și fericită în pace*.

Un mare număr de cetățeni din

Poniky și din localitățile înconju
rătoare au venit duminică in 
piața centrală a comunei pentru a 
participa la solemnitatea dezvelirii 
monumentului înălțat în aminti
rea eroilor romîni ca și la dezve
lirea unei plăci memoriale închi
nată partizanilor slovaci uciși de 
fasciști.

Au luat cuvîntul secretarul or
ganizației raionale de partid 
Banska Bystrica și atașatul mili
tar al Ambasadei R.P. Romîne, co
lonel Vasile Frunză.

In numeroase părți ale R. P. 

Chineze se construiesc mașini a- 

gricole care vor contribui la obți

nerea de recolte și mai mari în 

R. P. Chineză.

In fotografie: Tractoare univer

sale produse de Uzina pentru re

pararea automobilelor din Urumchi

Rezultatul alegerilor 
din Franța

U. N. E. S. C. O. :
PARIS 23 (Agerpres). — La 22 

noiembrie, în cadrul celei de a 
10-a sesiuni a conferinței genera
le a U.N.E.S.C.O. a avut loc ale
gerea noului director general al 
U.N.E.S.C.O.

După cum s-a aflat, în timpul 
discutării secrete, candidatura lui 
Veronese a provocat în rindul 
multor delegații îndoieli și obiec
ții. Șeful delegației sovietice A. N. 
Kuznețov a arătat că această cam 
didatură nu corespunde cerințelor 
și dorințelor ca directorul general 
al U.N.E.S.C.O. să nu aparțină 
vreunei grupări politice de țări și 
să fie un om capabil să aibă o a- 
titudine obiectivă față de diferite
le probleme ale vieții internaționa- 

’le și ale relațiilor dintre diferitele 
\ state.

Delegația sovietică a propus să 
se amîne examinarea declarației cu 
privire la demisia lui Evans și să 
nu aibă loc alegerea noului direc
tor în cadrul actualei sesiuni, iar 
Consiliul Executiv să fie însărci
nat să stabilească data alegerilor 
directorului general.

In cadrul ședinței din 22 noiem
brie a luat de asemenea cuvîntul 
delegatul romîn, academicianul 
Mihail Ralea. Delegatul romîn s-a 
pronunțat pentru amînarea alege-

, Alegerea noului 
director general 

rii noului director și a declarat în
tre altele: „Candidatul care ni se 
propune nu este acceptat de toți. 
Credem că un director general al 
U.N.E.S.C.O. trebuie să fie reco
mandat și acceptat, dacă nu _ în 
unanimitate cel puțin de o majori
tate foarte largă și semnificativă. 
Acesta nu este însă cazul cu di
rectorul general desemnat de Con
siliul executiv". In continuare aca
demicianul Ralea a declarat că 
delegația romînă propune prelun
girea mandatului actualului direc
tor. „Noi vom avea astfel mai 
mult timp pentru a găsi un candi
dat care să satisfacă majoritatea 
membrilor U.N.E.S.C.O. Programul 
U.N.E.S.C.O. este bogat și noi 
avem tot interesul ca el să fie rea
lizat. Trebuie să depunem eforturi 
pentru ca U.N.E.S.C.O. să devină 
o adevărată organizație de avînt 
al culturii și științei".

In cadrul ședinței plenare des
chise, neținînd seama de obiecțiile 
și rezervele făcute de delegații, 
conferința generală a aprobat cu 
majoritate de voturi demisia lui 
Evans și cu 55 de voturi pentru, 
20 de voturi contra și patru abți
neri — candidatura propusă de 
Consiliul Executiv. Astfel Veronese 
a fost ales director general al 
U.N.E.S.C.O.

Microbul
delicventei juvenile

trebuie să recunoască că pro
blema delicvenței în școlile a- 
mericane a devenit o chestiune 

„644 de per- națională.
„Era dezor-

„Criminalitatea juvehi- 
„Patrule de polițiști la

Traducînd titlurile din ziarele 
americane, titluri aplicate pe 
fotomontaj, vom citi : „Van
dalism în școli", 
soane eliminate", 
dinii", 
lă“,

Revista capitalului monopo
list american descrie apoi cu 
lux de amănunte numeroase ca
zuri de teroare în școlile ame
ricane din care amintim doar 
citeva, alese la întîmplare.

„Profesorii sînt atacați și bă
tuți. Elevii se luptă între ei cu

școala nr. 41", „Teroare".
O linie subțire care contu

rează hotarele S.U.A. înconjoa
ră toate aceste titluri. „United 
States News" n-are încotro : cuțitele. Gangsteri minori dom-

inspir* ,
shot schools fAtf l
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Hotărîrea C.C.S. din U.R.S.S. 
cu privire la inițiativele patriotice 

ale oamenilor muncii
MOSCOVA 24 (Agerpres). — 

TASS transmite : Prezidiul Consi
liului Central al Sindicatelor din 
U.R.S.S. a adoptat o hotărîre cu 
privire la inițiativele patriotice pe 
care le iau oamenii muncii în le
gătură cu discutarea tezelor ra. 
portului pe care N. S. Hrușciov îl 
va prezenta la Congresul al XXI- 
lea al P.C.U.S.

In aceste zile de avînt general 
în muncă și politic, se spune în 
hotărîre, ia o amploare tot mai 
mare întrecerea întregului popor 
pentru îndeplinirea înainte de ter. 
men a sarcinilor planului pe 1 ani, 
apar noi inițiative patriotice, se 
iau angajamente sporite.

Acordînd o mare însemnătate 
noilor inițiative patriotice ale oa-

menilor muncii, Prezidiul C.C.S. 
din U.R.S.S. consideră că una din 
cele mai importante sarcini ale 
tuturor organizațiilor sindicale 
este să acorde tot sprijinul iniția
tivelor patriotice ale muncitorilor 
și colectivelor fruntașe, care sînt 
inițiatoarele creării de brigăzi și 
secții ale muncii comuniste, desfă
șurării întrecerii întregului popor 
pentru îndeplinirea înainte de ter
men a sarcinilor care stau în fața 
fiecărei întreprinderi, secții, bri
găzi.

C.C.S. din U.R.S5. cheamă pe toți 
muncitorii, muncitoarele, inginerii, 
tehnicienii și funcționarii să parti
cipe activ la mișcarea întregului 
popor.

PARIS 24.—Corespondentul Ager
pres transmite : în cadrul primu
lui tur de scrutin al alegerilor par
lamentare, care au avut loc la 23 
noiembrie în Franța, Partidul Co
munist Francez a obținut cel mai 
mare număr de voturi, rămînînd 
mai departe cel mai puternic par
tid politic din Franța.

Potrivit rezultatelor preliminare 
anunțate la 24 noiembrie ora 7 
de Ministerul de Interne francez, 
Partidul Comunist a obținut 
3.890.000 voturi, sau 18,9 la sută 
din totalul voturilor. „Uniunea 
pentru noua Republică**, care gru
pează o serie de partide și grupări 
reacționare, a obținut 3.263.000 
voturi, sau 17,2 la sută din totalul 
voturilor. Partidul socialist (SFIO) 
a obținut 3.167.000 (15,50 la
sută), partidul de dreapta al inde
pendenților 2.815.000 (13,7 la
sută), M.R.P. — 1.860.000 (9 la 
sută), Partidul radical — 984.000 
(4,8 la sută).

Primul tur de scrutin al alege-

P. C. F. râmîne cea mai puternica 
forța democratica din țara

rilor parlamentare s-a caracterizat 
printr-o mare abținere de la vot a 
populației. Potrivit datelor oficia
le, 24 la sulă din numărul total 
al cetățenilor cu drept de vot nu 
s-au prezentat în fața urnelor.

Potrivit datelor cunoscute luni 
dimineața, în primul tur de scru
tin au fost aleși numai 41 deputați 
dintr-un total de 465. Se știe că 
potrivit noii legi electorale numai 
acei candidați care au întrunit ma
joritatea absolută de voturi sini 
aleși deputați în primul tur de 
scrutin. Ceilalți trebuie să se pre
zinte în al doilea tur de scrutin în 
cadrul căruia vor fi declarați aleși 
candidații care vor obține majori
tatea relativă de voturi. Acest sis
tem di posibilitate partidelor 
burgheze să încheie tot felul de 
tranzacții înaintea celui de-al doi
lea tur de scrutin pentru a îm
piedica alegerea candidaților co
muniști care in primul tur au ob
ținut majoritatea relativă de vo
turi.
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Conferința experților...

PARIS 24 (Agerpres). — Zia
rul „L’Humanite" comentează în 
editorialul său din 24 noiembrie 
rezultatele preliminare ale primu
lui tur de scrutin al alegerilor par. 
lamentare.

„Partidul comunist, subliniază 
ziarul, rămîne cea mai puternică 
forță democratică din țară. Este 
adevărat că partidul comunist a 
pierdut voturi în raport cu 1956, 
dar acei care au prezis prăbușirea 
lui sînt departe de a-și vedea pre
zicerile confirmate. Trebuie subli
niat că în unele circumscripții, nu
mărul de voturi obținut de parti
dul ’comunist depășește numărul de 
voturi negativa pronunțate în ca
drul referendumului la 28 septem
brie. Aceasta constituie o confir
mare a faptului că forțele hotărî- 
toare a.le proletariatului sînt decise 
să reziste și că ele recunosc în 
partidul nostru singura forță de 
opoziție reală și coerentă".

Partidul comunist a realizat a- 
ceasta, arată „L’Humanite" în 
continuare, „în ciuda situației po
litice complexe, în condițiile căreia 
cele mai reacționare forțe, folosind 
războiul din Algeria, au trecut la 
ofensivă. Rezultatele referendu
mului au creat o situație care a 
descurajat forțele democratice, în 
timp ce sistemul de vot adoptat a 
fost ales tocmai pentru că poate 
mai mult decît orice să reducă nu 
numai numărul reprezentanților 
noștri, ci și numărul voturilor în
trunite de noi, fără a mai vorbi 
de eforturile unite ale radio-ului 
lui Soustelle și ale presei miliar
darilor care influențează țara răs- 
pînd.ind zi de zi propaganda anti
comunistă".

Ziarul cheamă oamenii muncii 
francezi să înceapă lupta pentru 
ca în cel de-al doilea tur de scru
tin (care Va avea loc la 30 no
iembrie — n.r.) să zădărnicească 
ofensiva reacțiunii.

KEDAC’IIA

nesc pe coridoarele și in cuTțile 
școlilor obligînd, sub amenin
țarea cuțitelor, pe alți copii să 
le dea banii lor de buzunar. 
Pînă acum, nici un alt oraș nu 
a cunoscut teroarea care dom
nește în unele școli din New 
York, unde crima, violul, sinu
ciderea și dominația bandelor 
a făcut senzație în public".

Iată și alte exemple con
crete :

— In Kansas City, un elev 
care purta un cuțit într-o ciz- 
fnă și un lanț intr-unui din 
buzunare a terorizat de-a lun
gul unui întreg trimestru o 
clasă de colegiu.

— La Elizabeth, în statul New 
Jersei, un profesor a fost bă
tut de un elev chiar în sala de 
cursuri, iar familia profesoru
lui a fost amenințată cu repre
salii în cazul cînd tinărul în
criminat va avea cumva de su
ferit.

— Vandali minori au distrus 
pur și simplu școala din Plea
sant Hill (statul Montana) : 
elevii au spart geamurile, au 
smuls cu tencuială cu tot fire
le electrice și au făcut nume
roase găuri în zidurile clădirii. 
Școala a trebuit să fie închisă 
O bună bucată de vreme pentru 
reparații.

Trîmbițașii „modului de via
ță american" își storc creierii 
încercînd să explice în felul lor 
valul de criminalitate infantilă 
din S.U.A. Se înțelege că „U- 
nited States News“ se încadrea
ză corului general și pentru ca 
să nu rămînă de căruță, pre
zintă și ea o explicație proprie.

Revista ocolește însă cu bună

știință cauzele adevarate care 
dezumanizează tineretul ameri
can.

Problema cea mai importan
tă în această chestiune, după 
„United States News** este le
gea învățămîntului general. 
„Prea mulți copii vin la școa
lă — afirmă revista — și prin
tre ei sînt destui cei care nu 
vor să învețe**. Este mai mult 
decît ridicolă afirmația revistei, 
cînd tocmai din cauza condiți
ilor rele materiale și a lipsei 
de cadre didactice, încă anul 
trecut 1/3 din numărul copiilor 
de vîrstă școlară au rămas în 
afara învățămîntului elementar.

Scribii plătiți să ridice-n 
slăvi binefacerile „modului de 
viață american** ilu vor, după 
cum se vede, să răspundă clar 
la întrebarea : Cine e vinovat ?

Cei mai mulți dintre cetățe
nii- Americii știu însă cine e 
vinovatul. Profesorii cinstiți 
afirmă, nu fără temei, că con
știința copiilor este otrăvită de 
militarism și de pregătirile fe
brile de război care se fac în 
S.U.A. și că starea proastă în 
care se găsește în general învă
țământul american se datorește 
fabuloaselor sume pe care le 
înghit pregătirile de război.

în scopul educării milita
riste, microbul criminalității 
este răspîndit cu bună știință de 
către „big businessul*1 ameri
can prin toate canalele, prin 
posturile de radio, televiziune, 
cinematograf și literatura bule
vardieră.

Școala în S.U.A. este de ase
menea un mijloc de a face o 
astfel de educație tineretului a- 
merican.

Exprimînd interesele rocke- 
fellerilor, școala americană e- 
ducă pe copii în spiritul urii 
față de alte popoare, al jafului 
și al violenței. Ea urmărește 
să scoată din aceștia carne de 
tun pentru războaiele de cotro
pire, brute cu chip de om ca
re să poată fi întrebuințate fără 
crîcnire la provocări, la agre
siuni mîrșave mpoiriva altor 
popoare.

Șl ADMINIb I KA | IA : I parul : Combinatul Poligrafic Casa ScînteU „I. V. Stalin'

700 de elevi din Berlin — capi
tala R.D.G.—urmează cursurile de 
politehnizare la întreprinderea 
de stat Bergmann — Borsig.

In fotografie: Profesoara Char
lotte Vogel și elevii săi de la 
școala medie nr. 1 din Pankow 
(Berlin) urmărind lucrul la freze.

GENEVA 24 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 24 noiembrie 
a avut loc o ședință ordinară a 
Conferinței experților în problema 
măsurilor pentru preîntîmpinarea 
unui atac prin surprindere. La a- 
ceastă ședință au făcut declarații 
reprezentanții U.R.S.S., Cehoslova
ciei și S.U.A. In numele țărilor 
occidentale, reprezentantul S.U.A. 
a depus spre examinarea conferin
ței un document de lucru în pro
blema mijloacelor tehnice de con
trol asupra unor tipuri de arme 
cu care se poate efectua un atac 
prin surprindere.

Ședința următoare are loc la 25 
noiembrie. >

Șl pentru încetarea 
experiențelor nucleare

GENEVA 24 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 24 noiembrie 
a avut loc la Geneva o ședință or
dinară a conferinței celor trei pu
teri pentru încetarea experiențelor 
cu arma nucleară. Ședința a fost 
prezidată de reprezentantul S.U.A. 
Participanții la conferință au con
tinuat să discute proiectul sovietic 
asupra unui acord cu privire la 
încetarea experiențelor cu armele 
atomice și cu hidrogen și a docu
mentului prezentat de delegația 
S.U.A. cu privire la suspendarea 
experiențelor nucleare, 
prevederile cu privire la 
unui organ internațional 
trol.

Ședința următoare are 
25 noiembrie.

București, Piața „Svtntel'". Iei 17 60 10 -1 v 1 X

0 hotărîre care va duce
la unirea Ghanei și a Guineei
ACCRA 24 (Agerpres). — Pri

mul ministru al Guineei, Seku 
Ture, care vizitează Ghana, și pri
mul ministru al Ghanei, Kwame 
Nkrumah, au semnat o declarație 
prin care hotărăsc constituirea 
Statelor Unite ale Africii 
cidentale din care să 
parte Ghana și Republica 
neea. Declarația urmează

Oc- 
facă 
Gui- 

să 
fie supusă spre ratificare Adunări
lor Naționale din Ghana și Gui
neea. Declarația menționează că u- 
nirea Ghanei și Guineei constituie 
nucleul viitoarei unificări a între
gii Africi Occidentale. „Conștienți 
de faptul că aspirația spre unitate 
din ce în ce mai strînsă, se arată 
în declarație, este împărtășită de 
tonte popoarele continentului no-

stru, ne adresăm guvernelor țări
lor independente din Africa, pre
cum și tuturor liderilor politici ca 
să se asocieze acțiunii noastre. In 
acest spirit noi vom primi adezi
unea la Uniune a altor state afri
cane". Declarația subliniază că u- 
nirea celor două state s-a inspirat 
din tendințele de independență 
care se manifestă astăzi în Africa, 
Asia și Orientul Mijlociu și în 
conformitate cu hotărîrile confe
rinței de la Accra a țărilor afri
cane independente. S-a hotărît a- 
doptarea unui drapel comun și pu. 
nerea de acord a politicii celor 
două state în domeniul apărării, 
politicii externe și economiei. De
clarația precizează că unirea celor 
două state nu afectează relațiile 
Ghanei cu Commonwealthul bri
tanic și nici ale Guineei cu Franța.

MOSCOVA. — La 24 noiembrie 
Nikita Hrușciov, prim-secretar al 
C.C' al P.C.U.S. și președinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
a primit delegația oamenilor muti
cii din Republica Populară Chine
ză, in frunte cu Liu Lan Tao, 
membru al C.C. al P. C. Chinez, 
conducătorul delegației.

CRACOVIA. — La 22 noiembrie 
a avut loc la Institutul de cerce, 
țări nucleare din apropiere de 
Cracovia, festivitatea dării în ex
ploatare a primului ciclotron din 
Polonia cu o putere de 13 milioa
ne electronvolți, construit cu aju- 
torul Uniunii Sovietice.

NICOSIA. — După cum anunță 
agenția France Presse, intr-un 
manifest distribuit la 22 noiembrie 
în Cipru de către EOKA se arată 
că in cursul luptelor care nu avut 
loc in ultima perioadă in Cipru au 
fost omoriți 85 de militari englezi, 
iar alți 180 au fost răniți.

MOSCOVA. — La 25 noiembrie 
ora 6 dimineața, cel de-al treilea 
satelit artificial a Înconjurat pă- 
mîntul de 2.666 ori. Racheta pur- 

cutătoare devansează satelitul
103 rotații.

MOSCOVA. — In curind, în 
tura de stat pentru literatură po
litică va apare ..Istoria Partidului 
Comunist al Uniunii C_

pregătită de un 
sub conducerea 
marev.

BUDAPESTA 
dintul Agerpres 
dimineața zilei de 24 noiembrie a 
sosit la Budapesta Ansamblul Tea
trului Secuiesc de Stat din Tg. 
Mureș.

CAIRO 24 (Agerpres). — Secția 
de Cultură Cinematografică din 
Departamentul Artelor al Ministe
rului Culturii și Orientării Națio
nale din Republica Arabă Undă, 
a organizat o gală de filme romî- 
nești la care au participat peste 
400 persoane din viața culturală și 
artistică.

MOSCOVA 24 Editura „Sovetski 
Pisatei" (Scriitorul sovietic) din 
Moscova a pregătit pentru tipar 
cartea criticului literar Vasili Su- 
gonian din Moscova despre viața 
și opera lui Mihail Sadoveanu.

HELSINKI 24 (Agerpres). — 
In orașul Lappeenranta s-a deschis 
la 21 ’ ■ ■ -
artă 
zată

Sovietice" n‘a-

colectiv de autori, 
lui Boris Po/io-

24. — Corespon- 
transmite: In

52

Edl- noiembrie o expoziție de 
populară rominească organi
se Asociația Finland a-Romi-


