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Inițiative rodnice
Peste 56 000 pe

rechi de încăljăminte 
pentru copii se pot 
confecfiona din mate
ria primă economisi
tă pînă acum de către 
lucrătorii celor 4 în
treprinderi de încăl
țăminte și pielărie din 
regiunea Brașov, La a- 
cest succes a contri
buit în mare măsură 
aplicarea inițiativelor 
„Să realizăni cele mai

mici consumuri speci
fice și cea mai bună 
calitate”, „Să scoatem 
din magazie cu 1 la 
sută mai putină mate
rie primă decît preve
de norma de consum’’ 
și altele. Muncitorii 
au combinat mai judi
cios tiparele mari cu 
cele mai mici la croi
rea fetelor de încăl
țăminte și au introdus
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OȚELARIHOR patriei

în fabricație noi mo
dele cu consumuri 
specifice reduse.

Fruntași în aefiunea 
de reducerea consu
mului specific de ma
terii prime sînt colec
tivele fabricilor de în
călțăminte „Timpuri 
Noi”-Brașov 
Mai”-Mediaș.Carol Gaislinger, ofelari la Reșifa, se sfătuiesc adesea asupra artei 

de a produce metal. Schimbul de păreri este întotdeauna util.
Foto : N. STELORIAN

cînteia
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TOT MAI MULT FIER VECHI!
CARNET DE ÎNTRECERE
9 l’este 32 000 <le tineri din regiunea Banat au participat la acțiu

nea de colectare a metalelor vechi. Ei au strîns pentru oțelăriile pa
triei, în trei zile, peste 1 300 tone de fier vechi. în primele rînduri 
ale acțiunii sînt tinerii de la Uzina de vagoane Arad — 67 de tone, 
Combinatul siderurgic Reșița — 45 de tone, Uzinele mecanice Timi
șoara — 20 de tone.

(corespondentul nostru)

9 Tinerii bucureșteni au înțeles că pentru ca să folosească din 
plin capacitatea de producție a utilajelor, oțelarii au nevoie de o 
ritmică aprovizionare cu fier vechi. Ei au venit de aceea în număr 
tot mai mare la acțiunea de masă inițiată zilele trecute.

Turnători și strungari, forjori și țesători, constructori de autobuze 
și tipografi, cei care înalță minunate construcții, unindu-și forțele 
au făcut să se colecteze pentru oțelari, în ultimele trei zile, din în
treprinderi și din afara acestora, 1 000 de tone de metale vechi. 
Fruntașii 7 Tinerii din raionul 23 August care au în bilanțul lor 
236 tone, cei din raionul Nicolae Bălcescu cu aproape 193 tone, 
Grivița Roșie — 161 tone, Tudor Vladimirescu — 122 tone etc.

L. C.

9 Pînă în ziua de 12 noiembrie, în ultimele 3 zile, tinerii din 
întreprinderile și școlile orașului Bacău au reușit să strîugă canti
tatea de 82,5 tone de fier vechi.

în ultima săptămîna. cîteva mii de muncitori și elevi din Onești 
au adunat aproape 300 tone de metale vechi, din care 170 au și fost 
expediate oțelăriilor patriei.

Rezerve însemnate au fost semnalate și Ia Moinești, Ia principalele 
întreprinderi din acest oraș, cum sînt Trustul de foraj, Atelierele 
Centrale etc. Ele au fost valorificate. în total, pînă Ia 12 noiembrie 
— 110 tone. în orașul Piatra Neamț, însă, unele organizații U.T.M., 
printre care cclc de la fabricile de hîrtie „Reconstrucția“ și „Comuna 
din Paris“, Șantierele de construcții, s-au ocupat mai puțin de mobili
zarea tuturor tinerilor în această acțiune patriotică. Drept rezultat în 
orașul Piatra Neamț s-au strins numai 25 tone de fier vechi. Un 
exemplu din care trebuie să tragă concluziile necesare organizațiile 
U.T.M. (corespondentul nostru)

DE CE W LUATI MĂSURI ?

Destinafia:

Pio- 
să 

pa- 
de 
In

Cu cîteva zile în 
urmă, Comitetul 

regional U.T.M.- 
Ploiești a organizat o 
largă acțiune de colec
tare a metalelor vechi. 
Tinerii din orașul 
iești s-au angajat 
predea oțelăriilor 
triei peste 1 000 
tone de fier vechi.
săptămîna trecută ei au 
colectat 1 123 tone care 
au fost expediate dumi
nică 
Triaj 
Cine 
Cine 
mult 
patriotică l lată-i :

...Uzina mecanică nr, 
2 Ploiești. Deși au co
lectat anul acesta peste 
1 560 tone fier vechi, 
cei peste 600 de tineri 
din uzină continuă cu 
însuflețire această ac
țiune. Zilele trecute s-au 
constituit cîteva brigăzi

din stafia Ploiești- 
spre Hunedoara, 
sînt evidenfia/ii ? 
a contribuit mai 

la această acțiune

utemiste de muncă pa
triotică care au inițiat 
întreceri entuziaste pen
tru colectarea celor 50 
de tone de fier vechi, 
cît fusese angajamentul 
luat. In loc de 50 de 
tone, tinerii au colec
tat 120.

...In Uzina mecanică 
Teleajen lucrează mulți 
tineri. Pînă mai deunăzi, 
ei au colectat și predat 
I.C.M. 1 128 tone de 
fier vechi. Numai orga
nizațiile U.T.M. nr. 2 și 
3 din secția montaj (se
cretari ai organizațiilor 
U.T.M., strungarul Pe
tre Dragomir și mecani
cul Ion Olfeanu) au co
lectat și predat 500 
tone de fier vechi. In 
aceste zile, muncind cu 
pasiune, ei au strins 
încă 50 de tone

...La Depozitul cen
tral al întreprinderii de 
stat pentru exploatări

Bncâ 6 000 ha 
redate 

agriculturii
In această toamnă suprafața 

arabilă a regiunii Oltenia a 
crescut cu aproape 6 000 ha, 
teren de pe care, după calcu
lele specialiștilor, se va rea
liza o cantitate suplimentară 
de cereale de peste 1000 va
goane. In raionul Tg. Jiu, de 
pildă, suprafața arabilă a 
crescut cu 635 ha. Mai mult 
de jumătate din suprafața re
dată în acest raion provine 
din defrișarea unor mărăcini- 
șuri, desființarea unor dru
muri nefolositoare.

Colectiviștii din comuna 
Peșteana-Jiu de exemplu, 
prin defrișarea mărăcinișurilor 
și-au sporit suprafața arabilă 
cu 42 ha, iar cei din Cîlnicu, 
cu 30 ha. In urma reorgani
zării rețelei de drumuri, su
prafața arabilă a G.A.C. din 
satele Moi, Budieni și Valea 
cu Apă a crescut cu 4—7 ha.

O activitate asemănătoare 
pentru creșterea suprafețelor 
arabile se desfășoară și în 
celelalte raioane ale regiunii. 
Numai prin desființarea mă
răcinișurilor și reorganizarea 
drumurilor de tarla, în ulti
mele 2 luni colectiviștii din 
regiune au cîștigat pentru a- 
gricultură 550 ha teren.

(Agerpres)

Hunedoara
miniere din Ploiești, lu
crează numai 75 de ti
neri. Pufini, dar inimoși. 
Acest lucru îl confirmă 
cele 1 250 tone de fier 
vechi trimise 
cesta oțelăriilor

Răspunzînd chemării 
comitetului
U.T.M., ei 
jat să colecteze 
predea pînă 
300 tone fier vechi. De 
unde aveau să siringă 
această cantitate? Chib
zuind bine lucrurile, u- 
temiștii Gheorghe Leca. 
Marin Mihalache, Ion 
Rădulescu, Mircea P->- 
vel, Elena Ursu și allii 
au observat o serie da 
mașini ieșite din uz, 
burlane și materiale ca
sate care rugineau în. 
diverse localități și au 
propus conducerii între
prinderii să-i ajute pen
tru a le transporta. In 
cîteva zile „rezervele"

anul a- 
patriei.

reaional 
s-au anga

mi să 
duminică

pentru oțelarii au și fost 
transportate la centru. 
Cantitatea depășește 
400 de tone.

...Pe o serie de străzi 
ale orașului Ploiești, ca: 
Gheorghe Doja, ion 
Creangă, I. C. Frimu, 
și Transilvaniei gru
puri de cîte 2—3 elevi 
au mers și au solicitat 
cetă|enilor să le predea 
metalul vechi. Erau e- 
levi de la Școala medie 
mixtă nr. 1 „I. L. Cara- 
giale”. In timpul liber 
— cîteva ore pe zi — 
săptămîna trecută, ei au 
reușit să colecteze 18,5 
tone, deși angajamen. 
tu| era de numai 5 tone

GHEORGHE 
MARINICA 

activist 
ION TEOHARIDE 

corespondentul „Scîn- 
teii tineretului” pentru 

regiunea Ploiești

Ora de matematică a luat sfîrșit. In pauză însă, cei doi colegi de bancă — elevii Șerban Sofia 
și Munleanu Gheorghe, din clasa a IX-a a Școlii medii nr. 3 din Arad revăd materialul predat. Să 

nu fi rămas vreo problemă neclarificată. Foto : N. STELORIAN

CĂTRE UZINELE 
DE TABLA 

SUBȚIRE-GALAȚI

De ce se tărăgănează casa
rea motorului Diesel și a se- 
mistabilei ? Rezolvînd această 
problemă dați oțelăriilor pa
triei 280 tone de fier vechi.

CĂTRE UZINELE 
DE UTILAJ GREU 

„PROGRESUL"-BRĂILA

Vă reamintim pe această 
cale că aveți propuse la casa
re diferite materiale vechi 
totalizînd 260 de tone. Cînd 
vă veți hotărî să luați măsuri 
pentru rezolvarea acestui lu-

cru ? Ne interesează, de ase
menea, ce faceți cu cele 900 
do tone de fier vechi provenit 
din discurile necorespunză
toare pe care le țineți de mai 
bine de trei ani 7

CĂTRE CONDUCEREA 
ÎNTREPRINDERII 

DE PREFABRICATE 
„PROGRESUL" 

BUCUREȘTI
De aproape 5 ani de 

zac la dumneavoastră forme 
pe care nu le mai folosiți și 
care cîntăresc 100 tone de 
metal. Vă întrebăm, de ce nu 
propuneți casarea și trimite
rea lor către oțelăriile Hune
doarei ?

Cursuri pentru ridicarea 
calificării siderurgiștilor

Furnaliștii, oțelarii și lami- 
noriștii de la Combinatul si
derurgic Hunedoara își îmbo
gățesc continuu cunoștințele 
profesionale frecventînd dife
rite cursuri organizate în acest 
scop. Chiar de la primele lec
ții ținute („Reducerea deran
jamentelor la furnale“, „Ră
cirea laminatelor finite“, și 
„Defectele lingourilor de oțel 
și noile procedee de curățire“), 
cei peste 400 de siderurgiști 
care participă la cursurile 
universităților muncitorești

din combinat au aflat multe 
noutăți în legătură cu meto
dele avansate de lucru spe
cifice siderurgiei.

Numeroși siderurgiști iau 
parte la „Tema săptămînii 
pentru oțelari“ și la „Ziua 
tehnică a maistrului”, unde se 
dezbat cele mai valoroase 
procedee și metode de elabo
rare, turnarj și laminare a 
metalului. Mai mult de 1000 
de siderurgiști urmează cursuri 
de ridicare a calificării.

(Agerpres)

A intrat în funcțiune telefericul de la Sinaia
Duminică dimi

neața a fost pus în 
funcțiune telefericul 
care va circula în
tre hotelul „Alpin" 
de la cota 1400 si 
Vîrful cu Dor. Te
lefericul are 
scaune simple

drul Trustului re
gional Ploiești.

Telefericul a fost 
pus la dispoziția

150
Si

circulă pe o distan
tă de peste 2 000 
metri. El a fost 
proiectat de Insti
tutul de studii șt . alpiniștilor și turis- 
proiectări forestiere 
și construit de în
treprinderea de 
construcții din ca-

tilor cu o lună îna
inte de termen.

(Agerpres)

Nou palat al
.locuinje din 
orașului Deva

în cvartalul ds 
viitorul centru al 
s-a dat duminică în folosinfă un 
palat al poștei. Noul local asi
gură o bună deservire a cetățeni
lor. Aci funcționează ghișeele ofi
ciului poștal, cabine telefonice,

poștei la Deva
centrul de difuzare a presei și A- 
genfia T.A.R.O.M., precum și sec
țiile Direcției regionale P.T.T.R. 
Tot în noua clădire se instalează 
în prezent centrala telefonică au
tomată care va deservi orașul 
Deva și alte localități din jur.

Colectivișfi din Topalu, raionul Hîrșova, regiunea Dobrogea, în 
vizită la Muzeul de artă din co mună, unde sin) expuse și lucrări 

de Grigorescu, Tonitza, Băncilă, Steriade.

Foto : AGERPRES

Pe deaiurî — 
livezi înfloritoare

O parte din terenurile gos
podăriei agricole colec-
tive din 

dești, raionul 
pe dealurile Ciocului și Runcu- 
lui. De pe aceste suprafețe am 
obținut 
slabe la 
Consiliul 
tărît ca 
fie plantați 
care vor aduce mari venituri 
gospodăriei noastre.

Munca a Și început. Echipe 
de colectiviști, sub îndruma
rea tînărului inginer Vasile 
Nica și a brigadierului Con
stantin Rachieru, amenajează 
terasele, sapă gropile și admi
nistrează îngrășămintele nece
sare. Au fost, de asemenea, co
mandați puieții necesari. Nu 
peste mulți ani 400 de hectare 
de pe cele două dealuri vor 
fi transformate într-o mare li
vadă.

TACHE VASILACHE 
colectivist

comuna Cin- 
Buhuși, se află ■

întotdeauna rezultate 
cultura cerealelor, 

de conducere a ho- 
pe aceste dealuri să 

pomi fructiferi

Cuvîntul hotărî tor
l-a avut agrotehnica
wTTirm

e ano- 
belșugu- 
bucuriei

oamna 
timpul 
lui. al 
depline. Acum fa
cem toate adună
rile și, de bună 
seamă, împărți

rile. Rezultatele acestor soco
teli gospodărești sînt pe mă
sura muncii depuse de-a lun
gul unui an. Deși timpul n-a 
fost prea prielnic, am obținut 
recolte bune. Și-au spus aici 
cuvîntul agrotehnica 
și hărnicia oameni
lor. Iată un scurt 
bilanț : 2 200 de kg
de grîu la hectar de 
pe o suprafață de 
700 de hectare, 
floarea-soarelui 
realizat o producție 
de 2 260 de kg Ia 
hectar, față de 1800 
kg cît planificasem. Am lăsat 
înadins porumbul la urmă 
pentrfi că la această cultură 
am obținut cea mai mare 
producție de cînd ne știm pe 
meleagurile acestea : 5 360 de 
kg de boabe la hectar în me
die de pe o suprafață de 620 
de ha. Cuvîntul hotărîtor în 
obținerea acestui succes l-a 
avut agrotehnica. Și despre 
aceasta vrem să vorbim 
rîndurile ce urmează.

In ce privește solul, noi am 
făcut, în vara anului trecut, 
pe terenurile eliberate de pă- 
ioase, arături la o adîncime 
de 30 de cm. Plugurile au fost 
urmate de grapă. Lucrarea, 
făcută imediat după recoltare, 
a contribuit la păstrarea apei

în sol și la activizarea micro
organismelor. în ce privește 
fertilizarea solului, în toamna 
trecută n-am făcut prea mult, 
deoarece o mare parte din 
suprafața destinată culturii 
porumbului mai fusese ferti
lizată cu un an, doi în urmă 
cu îngrășăminte naturale și 
chimice. Așa că am admini
strat bălegar doar pe 100 de 
hectare, cîte 35 de tone la 
hectar.

prins asta în condițilie secetei 
care a bîntuit și la noi!

Am însămînțat 3 soiuri de 
porumb dublu hibrid : HD 306, 
HD 409, și HD 313. Densitatea 
a fost de 35 000—45 000 plan
te la hectar. La timpul potri
vit am dat 3 prașile mecanice 
și 3 manuale ; n-am insistat 
pe numărul lor. cit mai ales 
pe calitatea lucrărilor. Co
lectiviștii noștri au lucrat „la 
firul de

La
am

Din experiența colectiviștilor 
din Cărpiniș, reg. Banat, 

în cultura porumbului

în

în primăvară am aplicat so
lului un complex întreg de 
lucrări agrotehnice în funcție 
de cerințe. Prima lucrare a 
fost grăpatul întregii suprafețe 
cu grapa cu colți reglabili, 
îndată după topirea zăpezilor 
și zvîntarea ogoarelor. înain
te de însămînțare, am mai fă
cut o discuire urmată de gra
pă la adîncimea de 10—12 
cm ca să pregătim patul ger
minativ. Cam la 3—4 zile de 
la semănat s-a executat încă 
un grăpat. După răsărire, cînd 
plantele aveau 3—4 frunze, 
am grăpat din nou. Prin a- 
ceste lucrări am distrus buru
ienile și am ținut terenul în 
permanență afinat, împiedi- 
cînd astfel pierderea apei prin 
evaporare. Și cît de bine ne-a

SA DISCUTAM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE. RĂSPUNDERI
...Era un moment obișnuit și 

așteptat : în clasa a IX-a se adu
naseră tezele la limba rusă. Ulti
mele emofii, ultimele prono
sticuri... Apoi, elevii primeau ca
ietele din mîna tinerei profesoare 
Catinca Munteanu. Curînd, după 
sunetul viu al clopoțelului, undeva, 
înfr-o barcă din fundul clasei,, un 
băiat înalf, cu o înfățișare nespus 

i cu

căfre profesoară, în care etala me
lancolii atavice și-și manifesta do
rința de a termina cu școala, sim
țind chemări fot mai arzătoare 
către altceva. De pildă, către box. 
in alte versuri de „tristele", ma
sivul candidat la pugilat, se dove
dea și mai categoric :

de gravă, scria ceva, aplecat 
grijă asupra caietului :

„Din cîrdurile de păsărele, 
una gingașă a murit.

au fost școlari conștiincioși, au îru 
văfat o meserie 
sacrat strădaniile

N-a fost ușor, 
răstit, întîrzia la 
să înve)e superficial. Utemiștii au 
hofărît să-l judece, cu răbdare și 
seriozitate, pentru abaterile sale 
de la disciplină.

— Dar cum să-i 
cestei judecăji 7

căreia i-au con
tor de zi cu zi.

Vasile vorbea 
ore și continua

spunem a-

efe Florea Anișoara, secretara co
mitetului U.T.M. pe clasă, căreia 
Vasile îi dedicase (asta rămîne 
strict între noi) cîteva versuri din 
caietul său de poezii.

Și Vasile a în)eles că poza pe 
care s-a străduit să și-o compună, 
de însingurat și „neînțeles" a fost 
generată de modul lui foarte su
perficial de a privi viaja, de lipsa

pefăm lecfia. îi rugăm pe tova
rășii profesori să te asculte mai 
des...

Roadele acestei discuții despre 
onoare 
păru 
proaste 
(ca

„Cînd se aduc tezele 
bucuroase-s fetele.
Și băiefii sînt 
însă nu toți rid; 
și mai ales eu, 
tare.mi pare rău 
de 
la

nota ce-am luat 
teza ce-am dat".

De
fesiune ? Fiindcă Vasile Ciuparu, 
elev în clasa a IX-a din comuna 
Pătîrlaqele. raionul Cislău, re
giunea Ploiești, are o adevărafă 
pasiune pentru versuri. Pentru 
versuri și... box. Ipostază sublimă 
pentru un poet ! Criticii literari ar 
ii într-adevăr ca niște mielușei... 
Chiar la feza „împodobită" cu 
nota proastă, Ciuparu, pus în di. 
ficulfate, a muiat tocul în cerneală 
și în locul temei cerute, a corn, 
pui o lungă epistolă versificată

ce în versuri, această con-

Judecata onoarei
Ce le pasă păsărilor de ea î 
Ce le pasă fetelor de 

moartea mea ?“

„Aforismul" semnat : „Vasile" 
i-a pus pe gîrduri pe utemiștii 
din clasa a IX-a. Au vorbit cu în
țelegere despre colegul lor, i-au 
cîntărit calitățile și greșelile și au 
hotărîf să-l ajute neîntîrziaf să 
scoată din cap „ideile", „melan
colia" și să-l reintegreze vieții 
serioase din școală. Fără să ridi
culizeze pasiunea pentru box a 
lui Vasile, colegii i-au amintit că 
tofi marii sportivi, înainte de a-și 
împodobi piepturile cu medalii,

— Noi vrem să devenim oameni 
E 

să 
o-

cu o înaltă moralitate, nu ? 
vorba de onoare deci. Propun 
organizăm periodic „judecata 
noarei".

Întîia discufie de acest fel a 
fost începută în clasa lor cu Va- 
sile, bineînțeles. După ore, pro
fesorul s-a îndreptat spre cance
larie cu catalogul sub braț, dar 
elevii au rămas în bănci. .Vasile 
a dat să plece :

— Vreji să mă prelucra)! iar ?
Apoi, impresionat de seriozita

tea colegilor, da ordinea cu care 
se desfășurau disouflile, conduse

de inferes fa(ă de via)a colecti
vului. Cu o seriozitate deosebit 
de gravă, colegii hotărîseră să 
discute despre el. Era la mijloc 
o chestiune deosebit de serioasă: 
onoarea unui coleg, dar și onoa
rea lor, onoarea clasei — și asta 
nu le era deloc indiferent.

Încef-încef, Vasile începea să 
înfeleagă. A fost chiar de acord 
că a făcut prea multe „trăznăi“ 
(expresia a a lui).

— Da, voi avefi dreptate... Si
gur... Dar e tîrziu. Degeaba, nu 
mai pot să-mi repar mediile.

— Ba da, mai e timp I După 
ere, rămtnem clfivs cu tine și re-

s-au arătat curînd. Ciu- 
a contracarat 

din primele 
la box), a „punctat1 

nergic noie mai bune (fot ca la 
box) și la sfîrșitul anului școlar 
încheiat în vara acestui an a pro
movat cu bine clasa. Judecata o- 
noarei, adăugată ca formă de ma
nifestare a criticii celorlalte ac
țiuni inițiate d9 organizația U.T.M. 
și încadrată ca punct de nădejde 
în planurile de muncă ale U.T.M. 
s-a dovedit foarte eficientă. E un 
mijloc tineresc de a discuta de
spre greșeli, de a forma opinia 
colectivului. Onoarea clasei e o 
chestiune a tuturor, pe care tofi 
sînt datori să o apere. Iar cei 
care o încalcă sînt supuși jude
cății întregului colectiv.

Ideea — plină de prospețime 
și romantism — e simbolică: ea 
sintetizează ceva din profilul mo
ral al tineretului nostru căruia nu-i 
este indiferentă 
colectiv, care 
nească în viaja școlilor relafii de 
viafă și de muncă tovărășești, în 
spiritul înaltei moralități a omului 
comunist.

notele 
runduri

■“ e-

conviefuirea în 
vrea să înstăpî-

GHEORGHE TOMOZEI

iarbă”, cum se spune 
în grădina de legu
me. S-a făcut un ri
guros control de ca
litate la recepția lu
crărilor, 
gadă, 
echipă : 
ța ei 
Echipa 
așa fel, îneît de fie
care dată colectivi

știi intrau pe rînduri în ace
eași ordine, lucru care înles
nea controlul și punerea la 
punct a greșelilor ivite pe 
parcurs. Cele mai bune rezul
tate le-a obținut echipa nr. 
5 condusă de Anton Schmidt, 
din cadrul brigăzii I și echi
pa nr. 6 condusă de Solomon 
Țăranu, din cadrul brigăzii a 
Il-a. Prima echipă a obținut 
de pe o suprafață de 10 hec
tare o producție de 12 000 kg 
știuleți la hectar, iar a doua 
echipă tot de pe 10 hectare o 
producție de 11 750 kg știuleți 
la hectar. în aceste echipe, 
ca și în celelalte, de altfel, lu
crează foarte mulți tineri. 
.Venind vorba despre tineretul 
din gospodăria noastră, tre
buie să arătăm că producțiile 
mari obținute la toate cultu
rile anul acesta, și în primul 
rînd la porumb, se datoresc 
și faptului că, alături de cei
lalți colectiviști, tinerii au 
participat la lucru zi de zi, 
fapt care ne-a dat posibilitatea 
ca orice lucrare s-o efectuăm 
la timpul potrivit și la un 
înalt nivel agrotehnic. Dato
rită depășirilor realizate în 
producția de porumb de către 
colectiviști, acestora le-a re-

* PAVEL DRĂGOI 
președintele G.A.C. „Grivița 

roșie”-Cărpiniș, raionul 
T imișoara

POMPILIU GEMESCU
inginer agronom

■. Fiecare bri- 
apoi fiecare 
avea suprafa- 
cu porumb, 
muncea în

(Continuare In pag. a lll-a)
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La 1 decembrie PRIMELE liVimi Uf SPMMCMDEL

O fază din partida internafională de rugbi R.P.R.—Franța 
Cine va lua balonul oval ?

DE IM 4 MEIULUI
■ u mai rămas doar două săptămîni pînă 

la inaugurarea unei noi ediții a tradi
ționalei competiții sportive de masă :

Spartachiada de iarnă a tineretului.
Organizațiile U.T.M. din fabrici și uzi
ne, din gospodăriile agricole de stat și 
colective, din școli și facultăți sînt che

mate să mobilizeze un număr cit mai mare de ti
neri și tinere la startul acestei competiții care — 
în fiecare an — s-a bucurat de un frumos succes. 
In actuala ediție, masele largi de participanți vor 
avea prilejul să se întreacă la următoarele disci
pline sportive : gimnastică, patinaj, șah, săniuțe, 
schi, tenis de masă, tir, cros, concursuri de orien
tare turistică (la toate întrecerile puțind participa 
atît băieții cît și fetele) precum și trîntă și haltere 
— rezervate numai băieților.

Organizațiile U.T.M., în strînsă colaborare cu 
asociațiile sportive, au datoria să se preocupe în 
vederea asigurării maselor largi de tineret cele mai 
bune condiții de participare la această competiție. 
După desfășurarea unei largi campanii de popu
larizare a întrecerilor și după întocmirea listelor 
de participanți este bine să fie programate antre
namente speciale menite să asigure întrecerilor un 
cît mai înalt nivel tehnic.

Spartachiada de iarnă a tineretului constituie, 
de asemenea, un bun prilej pentru asociațiile spor
tive de a organiza noi secții pe ramură de sport, 
de a înființa noi echipe la disciplinele sportive atît 
de mult îndrăgite de tineretul nostru.

Competiția este deschisă tuturor tinerilor de la 
orașe și sate. La săniuțe, participarea este admisă

de la vîrsta de 10 ani, la patinaj de la 13 ani, la 
trîntă și haltere de la 16 ani, iar la celelalte ra
muri sportive de la 14 ani. în întrecere nu sînt 
admiși acei tineri care au obținut clasificare spor
tivă, în afară de șah. Tinerii care au clasificare 
la șah pot participa la toate celelalte ramuri spor-

Etapele organizării și desfășurării 
Spartachiadei de iarnă a tineretului sînt 
următoarele :

ETAPA I pe asociații sportive de Ia 1 
decembrie 1962 — 10 februarie 1963.

ETAPA a II-a pe grupe de asociații —
IO februarie 1963 — 10 martie 1963. 

ETAPA a III-a, raională, de la 10 mar
tie 1963 — 25 martie 1963.

Regiunile : Suceava, Ploiești, Bacău, 
Brașov, Maramureș, Cluj, Mureș-Auto- 
nomă Maghiară, Hunedoara și Banat vor 
organiza între 25—31 martie 1963 eta
pa regională Ia schi.

........... - 
tive. De asemenea, regulamentul competiției pre
vede că la etapa reigonală de schi sînt admiși și 
sportivii care au categoria a IV-a de clasificare.

Un concurent nu poate participa la mai mult de 
două ramuri sportive. La fiecare disciplină sînt 
programate probe accesibile, în concordanță cu 
particularitățile de vîrstă ale participanților. Ast
fel, la gimnastică, în toate etapele se. vor executa 
exerciții de înviorare din complexul sportiv. Pen

tru această probă, asociațiile sportive își vor selec
ționa echipe compuse fiecare din opt băieți și opt 
fete, echipe care vor participa la etapele supe
rioare.

La săniuțe, concursurile se vor organiza pe două 
categorii de vîrstă : 10—14 ani și de la 15 ani în 
sus.

Pentru concursurile de schi sînt prevăzute probe 
de fond (2 000—5 000 m) și probe de coborîre cu 
porți (slalom uriaș). Distanțele la aceste probe sînt 
stabilite în raport cu categoriile de vîrstă.

întrecerile de tenis de masă se vor desfășura la 
următoarele probe : simplu, dublu și dublu mixt. 
La întrecerile de cros, participanții, împărțiți pe 
categorii de vîrstă, vor străbate trasee variind ca 
distanță, între 400 m și 1 500 de metri. Concursurile 
de orientare turistică se organizează în toate eta
pele pe echipe formate din doi sportivi sau două 
sportive. în primele două etape vor avea loc con
cursuri de orientare turistică de gradul III. La 
trîntă și haltere întrecerile se organizează pe cate
gorii de greutate.

Concursurile din cadrul primei etape a Sparta
chiadei de iarnă a tineretului sînt programate de 
la 1 decembrie 1962 la 10 februarie 1963. Această 
etapă în care participă cele mai largi mase de 
tineri ©ste etapa hotărîtoare a competiției. Este de 
datoria organizațiilor U.T.M. ca acționînd în mod 
organizat și dînd dovadă de spirit de inițiativă să 
contribuie ca și actuala ediție a Spartachiadei de 
iarnă a tineretului să devină un mijloc important 
de creștere și- întărire a mișcării sportive de masă 
din țara noastră.

„Cocoșul galic“ învins din nou!
ÎN CIUDA EFORTURILOR SALE,

D-L LACROIX N-A PUTUT EGALA

■ chipa noastră repre
zentativă de rugbi 
a obligat redutabila 
formajie a Franței 
să părăsească - 
pentru a doua oară 
— învinsă stadionul 

„23 August". Am obținut astfel o 
vioforie importantă pentru că am 
întîlnit o formație mare, o echipă 
consacrată de ani și ani de zile 
în rugbiui mondial, al cărei pal
mares reprezintă o „carte de vi
zită" impresionantă. Și, trebuie 
spus că în ciuda celor două in
disponibilități de ultim moment 
(Dupuy și De Gregorio), francezii 
au aliniat duminică la București 
cea mai valoroasă formafie dintre 
cele cu care și-au apărat șansele 
în ultimii ani în întîlnirile interna
ționale.

Este, poate, cazul să amintim că 
după acel 5—11 din 1960, fran
cezii au motivat înfrîngerea prin 
faptul că jucătorii nu erau în formă 
maximă, deoarece campionatul se 
terminase... iar după meciul egal 
de la Bayonne (5—5) au declarat 
că n-au obținut victoria din cau
za... ploii. Ce vor mai spune 
acum ? Francezii sînt în plin cam
pionat, iar duminică n-a plouat 
de loc pe stadionul „23 August" I 
Care este, atunci, motivul real 
pentru care francezii au trebuit 
să... amine pentru la anul încer
carea de a ob(ine mult așteptata 
revanșă în fața romînilor ? Să-I 
spunem deschis, cu bucurie : e- 
chipa noastră s-a dovedit mai 
bună. Și ceea ce la început se 
credea a fi o „surpriză" s-a do
vedit îr; ultimii doi ani o valoare 
certă peste care nu se poate trece 
— chiar dacă adversarul este o 
formafie cu nume consacrate în 
rugbiul mondial : Domenech,
Crauste, frafii Boniface etc.

Partida a început cu un joc de 
tatonare, de studiu. Neconvingător 
încă, acest început subliniază to
tuși echilibrul valoric al celor două 
formafii în jocul de cîmp și o evi
dentă superioritate a echipei 
noastre la margine. Francezii în
cearcă apoi să folosească „ar
mele" lor principale : deschide
rea jocului și atacul pe punctele 
principale ale tacticei lor. Dar, 
nici „triunghiul” fraților Boniface 
cu Raza! intercalat, nici atacurile 
liniei a lll-a cu Lacroix nu au fi
nalizare și sînt stopate prompt de 
treisferfurile noastre ajutate per
manent de pachetul de înaintași, 
foarte bun în repliaj. Se încearcă 
deschiderea scorului prin lovituri 
de picior căzute dar Momejat tre
buie să renunfe repede (min. 12— 
o execufie defectuoasă, fără si
guranță, la întîmplare). Nici lovi
tura de pedeapsă încercată de 
A. Boniface de la 40 m nu are

altă soartă (min. 17). Este rîndul 
nostru să atacăm, și, în min. 22, 
Viorel Moraru reușește o lovitură 
de picior căzută pe care arbitrul 
Teddy Lacroix (Belgia) r.u o acordă. 
A fost începutul destul de neplă
cut al unui arbitraj vădit părtini
tor, în favoarea francezilor. Dl. 
Lacroix și-a anunțat astfel intenția 
de a înlesni rugbiștilor francezi 
obținerea unei victorii la Bucu
rești. Și, trebuie spus, că e| a fă
cut serioase eforturi în această 
direcție. Mai evidentă această in
tenție în repriza a doua cînd, 
„scăpînd din vedere" avantajul 
echipei noastre după o fază în 
care Wusek fusese placat fără 
balon, nu acordă o încercare rea-

RUGBI:
R.P.ROMÎNĂ-
FRANTA

lizafă de mijlocașul nostru Chi- 
riac, ignorînd astfel legea avan
tajului. Dirt nou am fost astfel 
privați de 3 puncte — ca să nu 
mai amintim faptul că încercarea 
fusese realizată spre centrul butu
rilor adverse și exista deci și po
sibilitatea de transformare. Dacă 
nu se poate obține victoria, a- 
tunci — măcar — egalarea... Așa 
și-o fi spus dl. Lacroix pentru că 
altfel nu înțelegem cele două lo
vituri de pedeapsă acordate în 
ultimele minute fără nici o moti
vare prevăzută de regulament.

Și astfel a luat sfîrșif această 
partidă de mare luptă, în care 
cei 15 rugbiști romîni au fosf mai 
buni, au dominat mai mult, im- 
presionînd prin „finișul" lor — și 
au meritat pe deplin victoria. De 
altfel, la masa presei, printre 
grupul numeros de ziariști fran
cezi veniți la București pentru a 
asistat la această partidă, Robert 
Barran, redactor șef al revistei 
„Miroir Sprint", un recunoscut 
specialist în rugbi, ne spunea: „Ro- 
mînij sînt în evident progres și, 
orice s-ar spune, au fost mai buni 
ca francezii. O victorie meritată 
care confirmă valoarea rugbiului 
din Romînia, poziția fruntașă pe 
care o ocupă astăzi în ierarhia 
mondială". Desfășurarea partidei 
a reliefaf evident acest progres. 
După părerea noastră, pachetul

de înaintași a fost compartimentul 
„forte" al echipei noastre și efor
turile lui Demian, Morau, Mircea 
Rusu sau lonescu au contribuit 
mult la obținerea superiorității. 
Dar — în cadrul tacticei propuse 
pentru acest joc — linia de trei- 
sferturi a fost, de asemenea, la 
înălțime îndeplinindu-și cu promp
titudine sarcinile în apărare (am 
reținut îndeosebi jocul bun al 
lui Ciobănel și Wusek). Prezența 
lui Penciu pe linia de fund a dat 
echipei noastre multă siguranță 
și, în special în repriza a doua, 
fundașul nostru a contribuit deo
sebit de activ la succesul echipei.

3—0 ! O victorie meritată pen
tru care 15 jucători au muncit deo
potrivă, cu dragoste, cu însufleți
re, cu dorința de a învirge. Este 
rezultatul unei intense munci de 
pregătire desfășurate sub con
ducerea pricepută a antrenorilor 
N. Pădureanu, P. Cosmănescu 
și D. Manoi-feanu, al unui efort co
lectiv răsplătit de sincere și en
tuziaste aplauze.

Desfășurarea partidei a reliefat 
Insă și urele scăderi pe care 
bucuria victoriei nu ne poate face 
să le trecem cu vederea. A fost 
evident pentru toți spectatorii că 
în primele 20 minute ale oartidei 
rugbiștii romîni au dovedit cris
pare, preferind un joc defensiv, 
care putea facilita francezilor des
chiderea . scorului. In continuare, 
echipa noastră renurță în mod 
surprinzător să pună în valoare 
linia de treisferturi și țn special 
aripile Ciobănel și Sava, a căror 
valoare este recunoscută. La des
chidere, jocul mijlocașului nostru 
este în general bun, dar nu întot
deauna caracterizat de promptitu
dine și rapiditate.

Sîirt cîteva din deficiențele oare 
au marcat evoluția echipei noastre 
și care vor trebui să constituie 
pentru conducerea tehnică a e- 
chipei puncte de analiză pentru 
întîlnirile viitoare.

De cîfiva ani de zile rugbiștii 
noștri ne-au oferit victorii de pre
stigiu și au arătat că îi caracteri
zează modestia. Așteptăm ca și în 
continuare, după această con
sacrare definitivă în rugbiul euro
pean, modestia să însoțească și 
pe viitor comportarea cincispreze- 
celui nostru reprezentativ, în rai
durile căruia nu trebuie să-și facă 
loc îngîmfarea, automulțumirea, 
amețeala în urma succeselor. Vic
toria de duminică obligă echipa 
noastră reprezentantivă, pe toii 
rugbiștii noștri, la o muncă plină 
de răspundere, desfășurată cu pa
siune, la eforturi care să ducă la 
o creștere valorică a reprezen
tativei noastre.

DAN GlRLEȘTEANU

„Romînii au dominat 
jocul și au dobîndit 
o meritata victorie“
Comentariile presei franceze
PARIS 12 (Prin tele

fon de la coresponden
tul Agerpres). Trimișii 
speciali ai presei fran
ceze ca și specialiștii 
parizieni apreciază e- 
logios succesul repur
tat de rugbiștii romîni 
In fata puternicei re
prezentative a Franței.

Sub titlul „NICI O 
SCUZĂ PENTRU 15-le 
FRANȚEI ÎNVINS LA 
BUCUREȘTI", trimisul 
ziarului „L'EQUIPE ’ 
Henry Garda, scrie : 
„Înaintașii francezi și 
Lacroix neputincioși, 
n-au putut să rezolve 
nici de data aceasta 
problema confruntă
rilor cu rugbiul romi- 
nesc. Supremația fran
cezilor, indiscutabilă 
prin defini/ie, în vir
tutea unei vechi expe
riențe și a talentului 
lor, această suprema
ție de principiu, nu a 
rezistat Jocului hotărlt

al romînilor. Blocul 
înaintării romîne a 
fost încă o dată forla 
principală a echipei. 
Solidă și avind o bună 
condifie fizică, a- 
ceasta Înaintare a ter
minat mai puternic 
declt echipa franceză. 
Romlnil ou fost serviți 
cu mingi excelente la 
tușe de Demian. El a 
fost fără discuție cel 
mai bun înaintaș, e- 
roul meciului, desfă- 
șurlnd o activitate 
prodigioasă. Moraru. 
remarcabil căpitan de 
echipă, s-a repliat 
foarte bine în apărare, 
știind ce pericol re
prezintă frafii Boniface 
sau Camberabero".

In ziarul „L'Huma- 
nilc" cunoscutul co
mentator de rugbi Ro
bert Barran remarcă ; 
„Intllnirea de la Bucu
rești dintre echipele 
Rominiei șl Franței a 
fost în esență o luptă

a celor două linii de 
înaintare. Gratie unei 
periecte condiții fizice 
si acțiunilor liniei a 
3-a, romînii au domi
nat jocul și au dobîn
dit o meritată victorie".

„Această victorie a 
romînilor se scrie In 
ziarul „Liberation" — 
este a doua deci în 
ultimii 3 ani și dacă 
adăugăm meciul nul de 
Ia Bayonne se poate 
constata cu ușurință 
că Viorel Moraru și 
coechipierii săi au rea
lizat In această perioa
dă un bilanț extrem 
de pozitiv".

Ziarul „F1GARO" 
subliniază : „Romlnii 
au deci dreptul sâ 
fie mlndri de succesul 
obținut în meciul cu 
Franța, mai cu seamă 
că ambele echipe au 
fost în formă și au a- 
liniat pe cei mai buni 
jucători ai lor". Cupa orașului București. Festivitatea da deschidere

O fază interesantă din partida de fotbal Dinamo-Steaua

Categoria A 
la fotbal

Patru din cele 7 meciuri ale 
celei de-a 12-a etape a campio
natului cat A la fotbal desfă
șurate duminică s-au încheiat 
cu un rezultat de egalitate. 
Derbiul bucureștean : s-a ter
minat cu rezultatul final: 
2—2 (0—0). Scorul etapei a 
fost realizat de U. T. Arad 
care Jucînd pe teren propriu a 
surclasat cu 5—0 (2—0) pe Ști
ința Cluj. Liderul clasamentu
lui, Farul Constanța, deși a ju
cat în deplasare a obținut un 
rezultat egal: 2—2 în fața lui 
C.S.M.S. Iași. Minerul Lupeni 
a jucat surprinzător de bine 
„acasă* întrecînd cu conclu
dentul scor de 3—0 pe Steagul 
Roșu Brașov. Crișana Oradea 
a terminat la egalitate pe te
ren propriu : 1—1 cu Știința 
Timișoara. Petrolul Ploiești a 
făcut joc egal 0—0 cu Dinamo 
Bacău.

(Agerpres)

■
 uminică s-au dispu

tat pe Stadionul 
Republicii din Ca
pitală finalele de 
atletism ale „Cupei 
orașului București”. 
Cei aproape 10 000 

elevi, în tribune și pe stadion, 
au luat parte la actul final al u- 
nei manifestafii, care de o lună 
de zile a frământat continuu 
rîndurile elevilor și profesorilor 

din toate școlile bucureștene.
Incepînd de la selecționarea 

celor mai buni elevi pe clasă, 
apoi pe școală și raion, compe
tiția, privită cu multă seriozi' 
tate de majoritatea profesorilor 
de educație fizică din Capitală, 
a reușit să antreneze peste 
50 000 de elevi, să strîngă dumi
nică pe cei mai dotați dintre ei.

Fazele pe școli au constituit 
evenimente deosebite pentru 
elevi. Astfel, la Grupul școlar 
„Iosif Rangheț” (profesor — 
Marius Bărbulescu) majoritatea 
elevilor au participat la între
cerea campionilor interclase, iar 
fotomontajul de la gazeta de pe
rete al școlii ilustrează viu a- 
ceasta. De asemenea, dintre nu
meroasele școli care și-au orga
nizat cu atenfie concursul mai 
remarcăm t Școala medie nr. 28 
(prof. Ion Udroiu), școlile pro
fesionale „Electroaparataj” (prof. 
Georgeta Doliș) și „23 August” 
(profesorii Pascal, Săndulescu și 
Săvulescu).

Concursurile de calificări pen
tru faza finală ținute joia și 
vinerea trecută pe stadionul 
„Dinamo” și în Sala Floreasca 
au strîns de asemenea sute de 
elevi, campioni pe școală, și 
zeci de profesori de educație 
fizică. Cu toate că aceste cali
ficări au fost programate prea 
tîrziu (cu 1—2 zile înainte de 
finale), ele au fost deosebit de 
necesare, deși inițial nu fusese
ră prevăzute. Aceasta a reieșit 
tn mod special din desfășurarea 
finalelor, unde limitarea numă
rului de concurcnti finaliști a 
contribuit la buna organizare a 
concursului.

Festivitatea de deschidere a 
fost impresionantă amintind de 
marile concursuri internaționale 
găzduite pe acest stadion, conti
nuată apoi cu probele atletice. 
Miile de spectatori au răsplătit 
cu frenetice aplauze victoria 
tinerei Alecu Vasilica la 400 m 
(57,0 sec.), a pionierului Andrei 
Cosmănescu la săritura în lun
gime (4,49 m), elev fruntaș și 
la învățătură, premiant din cla
sa I pînă în prezent. De altfel, 
victoria lui Andrei a fost un 
preludiu la marea satisfacție pe 
care tatăl său, antrenorul echi
pei naționale de rugbi, avea s~o 
primească alături de noi în 
după-amiaza aceleiași zile t vic
toria asupra puternicei repre
zentative franceze. De asemenea, 
încurajările lor rau alăturat la 
eforturile și dîrzenia cu care 
Alexandru Dăndăreanu, elev 
tîmplar la școala de construcții, 
a cîștigat cu autoritate cursa de 
800 m.

Aplauzele au continuat și 
după ce ultimele întreceri s-au 
încheiat, atunci cînd au fost 
premiați profesorii care s-au 
remarcat prin munca depusă și 
rezultatele obținute.

La acest capitol, pe locul I 
s~a „clasat” profesoara Angela 
Filip, la fel ca atunci, cînd cu 
mulți ani în urmă bătea recor
durile țării la 80 m garduri și 
săritura în lungime. Permanent 
în mijlocul tinerilor atleți și 
neobosită îndrumătoare a lor, 
Angela Filip a obținut prin re
zultatele acestui concurs o bine
meritată răsplată a muncii sale 
entuziaste. De asemenea, printre 
alți profesori care s~au remarcat 
am reținut pa I. Vieru, Florina 
Stănescu, Emil Jecu, etc.

Organizarea „Cupei orașului 
București" dovedește necesitatea 
de a se continua cu această com
petiție și în viitor ca ea să de
vină tradițională, primăvara și 
toamna, pe un interval de timp 
de desfășurare mai lung.

I
SILVIU DUMITRESCU

antrenor

• BELGRAD. — Echipa, selecționată de 
box a R. P. Romîne a repurtat la Belgrad 
a treia victorie internațională a sezonu
lui de toamnă întrecînd cu scorul de 6—4 
echipa Iugoslaviei. Peste așteptări s-au 
comportat tinerii selecționați în echipă. 
La categoria mijlocie mică H. Low a dis
pus net la puncte de cunoscutul interna
țional iugoslav Jakovlevic. Low a ata
cat tot timpul surprinzîndu-și adversarul 
cu lovituri eficace la corp și la cap. De 
remarcat că în flecare repriză Jakovlevic 
a fost numărat pînă Ia „8". Ciucă (muscă) 
l-a învins la puncte pe Mirkovic, iar Ni- 
colau (semigrea) a cîștigat în fața cam
pionului Bogunic. Continuînd seria succe
selor, Puiu Nicolac (cocoș) l-a învins prin 
abandon în rundul 3 pe Petkovic, „greul" 
Mariuțan a obținut decizia la puncte în 
fața lui Stretenovic, Iar Mihalik (ușoa
ră) a cîștigat partida cu Stankovic. Din 
echipa iugoslavă s-a remarcat „pana" 
Mitrovici, învingătorul lui C. Gheorghiu. 
Benedek (semiușoară) l-a întrecut greu

la puncte pe Dinu, Novakovic a fost de
clarat învingător prin descalificare în 
fața lui Anton (semimijiocie), iar Dimie 
învingător prin rănirea lui Monea (mij
locie), care a avut arcada spartă în run
dul 3.

• Echipa de box a clubului polonez 
Start și-a început turneul în țara noa
stră întîlnind la Cluj echipa clubului Vo
ința, Pugiliștii romîni au terminat în
vingători cu scorul de 11-9. Au obținut 
victorii pentru gazde; Murg, Băloiu, 
Baciu, Mustață și Mentzel. Ghețu Velicu 
a terminat la egalitate cu Pilowski. Fo
stul campion european polonezul Adamski 
a cîștigat discutabil în fața lui Goanță. 
La 13 noiembrie la Oradea Start va în- 
tîlni o nouă selecționată a clubului Vo
ința.

• PARIS - Intr-un meci internațional 
de rugbi desfășurat pe stadionul Charlety 
selecționata capitadei franceze a învins

cu scorul de 14-11 (6-3) echipa orașului 
Londra.

• Trei meciuri internaționale de fotbal 
s au disputat ieri în Europa. La Amster
dam, într-un meci pentru „Cupa Euro
pei inter-țări“ Olanda a învins Elveția 
cu 3-1 (1-1). Reprezentativa R. P. Ungare 
jucînd amical la Paris cu Franța a ob
ținut victoria cu 3-2 (2-1), iar echipa Ita
liei, a învins, de asemenea, în deplasare 
cu 2-1 pe cea a Austriei.

• MADRID. — în preliminariile „Cupei 
campionilor europeni“ la handbal în 7 
masculin Atletico Madrid a învins cu 
scorul de 13-6 (5-0) echipa Sporting Lisa
bona. Atletico s-a calificat pentru turul 
următor deoarece în preliminarii se joacă 
un singur meoi.

• NEW YORK — Continuîndu-și tur
neul în S.U.A. echipele selecționate de 
baschet ale U.R.S.S. au jucat la College 
Park (statul Maryland). Echipa feminină

a U.R.S.S. a învins cu scorul de 50-44 
echipa colegiului Nashville, campioana 
S.U.A. La masculin echipa S.U.A. a în
trecut cu 85-60 echipa U.R.S.S.

• PARIS — Fostul campion mondial 
de box, negrul Roy Sugar Robinson și-a 
început turneul in Europa întîlnindu-1 
la Lyon pe francezul Estatoff. Robinson 
a cîștigat prin abandon în runda 6.

• FRANKFURT PE MAIN. - In orașul 
Frankfurt pe Main s-a disputat duminică 
întîlnirea internațională de gimnastică 
dintre o selecționată europeană din care 
n-au făcut parte gimnaștii sovietici și 
reprezentativa Japoniei. Gimnaștii japo
nezi au terminat învingători cu scorul de 
286, 15-279,55 puncte.

• Duminică dimineața în împrejuri
mile G.A.S. Roșia s-a disputat finala 
campionatului republican de ciclo-cros. 
Pentru a doua oară consecutiv titlul de 
campion al țării a revenit lui Constantin 
Dumitrescu (Olimpia) care a parcurs a- 
proximativ 24 km in 58’06".

9 BERLIN — în orașul Wittenberg a 
avut loc duminică meciul internațional 
de rugbi dintre echipele de tineret ale 
R. D. Germane și R. P. Romîne. Tinerii 
jucători romîni au desfășurat un joc ex
celent repurtînd victoria cu categoricul 
scor de 53-6 (17-6).

• BELGRAD — Duminică la Skoplje 
s-a încheiat cea de-a 13-a ediție a cam
pionatelor internaționale de tenis de 
masă ale Iugoslaviei la care au partici
pat jucători și jucătoare din 12 țări. O 
frumoasă victorie a realizat cuplul romî- 
nesc Ella Constantinescu-Dorin Giurgiucă 
care a cîștigat proba de dublu mixt.

® Echipa feminină de handbal în 7 
Goldberger-Budapesta și-a încheiat tur
neul în țara noastră jucînd duminică în 
sala Floreasca cu echipa Rapid. Handba
listele noastre au terminat învingătoare 
cu scorul de 9-3 (6-1).

• PRAGA — In capitala R. S. Ceho
slovace s-au desfășurat lucrările Comite
tului european de pe lingă Federația 
internațională de atletism. Cu acest prilej

s-a stabilit ca viitoarele campionate euro
pene din 1966 să aibă loc la Budapesta. 
Pentru organizarea acestei competiții au 
mai candidat orașele Atena, Helsinki, și 
Varșovia. După ce delegații au ascultat 
raportul prezentat de A. Takacs (Iugosla
via) asupra ultimei ediții a „europenelor“ 
de atletism s-a procedat la alegerea nou
lui vicepreședinte al Comitetului euro
pean al I.A.A.F. Cu majoritate de voturi 
a fost ales cunoscutul antrenor sovietic 
Leonid Homenkov. Președinte al comi
tetului rămîne mai departe Bruno Zauli 
(Italia).

• KARLOWY VARY - Selecționata 
romînă de hochei pe gheață a susținut 
cel de-al 7-lea meci din cadrul turneu
lui pe care-l întreprinde in R. S. Ceho
slovacă. De data aceasta, hocheiștii ro
mîni au jucat la Karlowy Vary cu for
mația Dynamo pe care au învins-o cu 
scorul de 6-5 (1-0; 3-2; 2-3).

Punctele echipei noastre au fost în
scrise de Varga (2), Szabo (2), Ferencz 
și Calmar. Au asistat 3 000 de spectatori.

(Agerpres)



-------- Viața de organizație

Cum pregătim dezbaterile 
din cercurile politice U.T.M.

n jurul mesei, la 
Comitetul orășe
nesc U.T.M. Con
stanța, s-au strins 
cîțiva dintre pro
pagandiștii care 
conduc cercurile

de studiere a Statutului U.T.M. 
in școli. Acum, la începutul 
anului de învățămînt politic 
U.T.M., fiecare era preocupat 
de întrebarea : „Cum, prin ce 
mijloace să realizeze în cerc 
o atmosferă de dezbateri vii 
profunde fi instructive ?“. Ape- 
lînd la experiența acumulată 
în anii anteriori, pe nesimțite 
în jurul mesei s-a închegat o 
discuție a cărei concluzie ar 
putea fi rezumată în aceste 
rînduri: la baza unei dezba
teri vii, antrenante, în strînsă 
legătură cu sarcinile și activi
tatea elevului stă temeinica 
și multilaterala pregătire a 
propagandistului și cursantu
lui.

— Atmosfera vie, capabilă 
să antreneze pe toți membrii 
cercului la dezbateri — își 
spunea părerea comunistul 
Stoica N. Stoica de la Centrul 
școlar prefesional de meserii 
și tehnic, propagandist cu o 
experiență de mulți ani — 
pornește de la expunerea lec
ției de către propagandist. 
Propagandistul trebuie să-și 
însușească măiestria de a face 
expuneri care să rețină tot 
timpul atenția fiecărui cursant.

— Care este secretul aces
tei măiestrii ? — am întrebat 
noi pe Sanda Popovici, profe
soară la Școala medie nr. 3.

— Este important, de sigur, 
și limbajul pe care îl folosește 
propagandistul, capacitatea sa 
narativă, capacitatea de sin
tetizare logică a problemelor. 
Esențialul constă însă, după

părerea mea, într-o temeinică 
pregătire pentru expunerea 
fiecărei lecții în parte. Eu 
mi-arn făcut obiceiul ca, încă 
cu o săptămînă înaintea șe
dinței cercului, să încep în 
mod sistematic pregătirea ex
punerii. i

— Dar de ce vă pregătiți 
numai în ultima săptămînă ? 
— a intervenit tovarășa Eu- 
frosina Ștefan, propagandistă 
la un cerc politic de la Școala 
medie nr. 2. După părerea mea, 
propagandistul are datoria să 
studieze continuu și în 
mod sistematic.

— Nu m-ați înțeles exact. 
In zilele dinaintea ședinței 
cercului, eu mă pregătesc nu 
studiind suma de probleme 
teoretice care trebuie să stea 
la baza expunerii. Aceasta, de
sigur, se face în mod continuu. 
Pregătirea la care m-am refe
rit constă în a găsi în școală 
corespondentul de viață al 
problemelor teoretice. Anul 
trecut, bunăoară, pregătindu- 
mă pentru a expune în cerc 
lecția despre drepturile și în
datoririle utemistului, am cer
cetat, am studiat atent acti
vitatea organizației U.T.M. 
din clasa respectivă. Am par
ticipat la adunarea generală, 
la cîteva acțiuni întreprinse in 
acea perioadă, am participat, 
de asemenea, la activitățile 
cîtorva detașamente ai căror 
instructori erau membri ai cer
cului pe care îl conduceam. 
Dacă adăugăm aici faptul că 
eu eram și diriginta clasei, cu- 
noscînd deci situația exactă a 
fiecăruia la învățătură, înțele
geți, cred, de ce lecția mea, a- 
vînd la bază un asemenea stu
diu, a reținut atenția cursan- 
ților, a dat naștere în seminar 
la dezbateri vii, antrenante.

— Da — a intervenit propa
gandistul Dumitru Boiangiu -* 
mie mi se pare interesant 
modul în care se pregătește to
varășa Popovici. Personal am 
în această privință de învă
țat. In același timp, experien
ța mi-a dovedit că hotărîtor 
pentru nivelul dezbaterilor 
din cerc este și modul în care 
se pregătește cursantul pentru 
seminar. Un loc important în 
preocupările mele de propa
gandist îl ocupă urmărirea a- 
tentă a modului în care se 
pregătesc membrii cercului. Eu 
trec cu regularitate prin sala 
de meditație, atunci cînd știu 
că ei își pregătesc problemele 
pentru seminar. Rămîn în mij
locul lor, le explic problemele 
pe care le înțeleg mai greu, îi 
ajut să-și scoată notițe.

— Bine — a intervenit tova-

Propagandiști se sfătuiesc : cum sa realizăm în cerc dezbateri vii, interesante

drumarea, să nu se facă numai 
pur și simplu un control la 
caiet. Ar fi o metodă pur șco
lărească și, în cazul de față, 
greșită.

Părerea tovarășei Popovici, 
după discuții aprinse, a fost 
considerată ca fiind justă. Am

Tribuna propagandistului

rășul Stoica — dar nu toți e- 
levii sint interni. Atunci cum 
să urmărim pregătirea lor 2

— Să vă explic cum am pro
cedat. Eu — a explicat tova
rășa Ștefan — am stabilit o zi 
pentru consultații în care con
trolam notițele, îndrumînd 
totodată studiul individual pe 
perioada rămasă. Aveam astfel 
posibilitatea să știu încă înain
te de seminar cine și cum a 
studiat, știam pe cine trebuie 
să ajut mai mult.

Propagandiștii prezenți la 
discuții au fost de acord cu 
procedeul tovarășei Ștefan. 
Tovarășa profesoară Popovici 
a ținut însă să precizeze:

Trebuie să avem grijă ca 
în consultații să predomine în

întrebat: este obligatoriu să 
urmărești studiul cursantului 2 
Firește că da, au fost de păre
re propagandiștii. Cursanții 
trebuie ajutați îndeaproape in 
studiu, trebuie ajutați să a- 
profundeze temeinic fiecare 
lecție.

Tovarășul Stoica și-a expri
mat părerea că a expune o 
lecție interesantă, strins legată 
de problemele vieții din școa
lă și a urmări studiul cursan- 
ților nu este totuși suficient 
pentru a ajunge să realizezi în 
seminar o dezbatere vie, la 
care să participe toți membrii 
cercului. El a vorbit și de vi

zitele organizate cu membrii 
cercurilor la muzee și mai ales 
în întreprinderile din oraș.
— înaintea seminarului lec

ției în care trebuia să discutăm 
despre drumul glorios de luptă 
al U.T.C-ului, — spunea to
varășa Ștefan — am organizat 
o vizită cu membrii cercului 
la S.N.M.C. După ce am vizi
tat strungul la care a lucrat 
utecistul Filimon Sîrbu, la 
clubul întreprinderii ne-am 
întîlnit cu tovarăși comuniști 
care ne-au vorbit despre 
viața și lupta eroului. Discu
țiile din seminar au fost foar
te vii, vizita i-a stimulat pe 
cursanți să studieze viața Și 
lupta și altor eroi comuniști.
A fost reliefată, de asemenea, 

importanța preocupării propa
gandistului pentru a recoman
da și ajuta cursanților să ci
tească literatură beletristică în 
legătură cu temele lecțiilor din 
programa cercului. Profesoara 
Sanda Popovici a exprimat în 
această privință o părere foar
te interesantă.

— Experiența mi-a arătat -> 
spune ea — că noi greșim 
atunci cînd după predarea

unei lecții, indicînd materia
lul bibliografic, indicăm și ci
tirea unei cărți de literatură 
beletristică. Eu m-am convins 
că cursanții mei, elevi in 
clasa a VlII-a, nu reușesc în 
intervalul de la predare pini 
la seminar să citească cartea. 
Anul acesta am procedat alt
fel. Cunoscind încă de acum 
tematica tuturor lecțiilor, am 
ales cărțile pe care doresc să 
le citească cursanții și am in
dicat citirea lor într-o ordine 
care oarecum, în timp, să țină 
pasul cu dezbaterile. Tot așa 
am procedat cu filmele și pie
sele de teatru.

Așa cum spuneam la început, 
în jurul meșei, s-a desfășurat 
o discuție foarte aprinsă. Noi 
am redat numai o parte din 
ea, și încheiem cu rugămintea 
exprimată de propagandiști 
Comitetului orășenesc U.T.M. 
Constanța de a organiza cu re
gularitate asemenea întîlniri, 
dezbateri care generalizează 
experiența acumulată de pro
pagandiștii fruntași în munca 
lor de educare comunistă a 
tineretului.

ION ȘERBU

Vizitele delegației
Sovietului Suprem al U.R.S.S.
în continuarea călătoriei în 

regiunea Bacău, delegația So
vietului Suprem al U.R.S.S., 
In frunte cu G. G. Abramov, 
a vizitat duminică dimineața 
principalele secții de produc
ție ale Combinatului de îngră
șăminte cu azot Piatra Neamț, 
Uzina de fire și fibre sintetice 
Săvinești, hidrocentrala „V. L 
Lenin”-Bicaz.

Comitetul Executiv al Sfa
tului popular regional Bacău 
a oferit un dejun în cinstea 
delegației.

în cursul după-amiezii 
membrii delegației au sosit cu 
avionul la Constanta. După ce 
au vizitat muzeul arheologic

regional și acvariul, ei au ple
cat în stațiunea Eforie.

★
Delegația Sovietului Suprem 

al U.R.S.S. în frunte cu G. G. 
Abramov a continuat luni di
mineața călătoria în regiunea 
Dobrogea, vizitînd stațiunile 
Mamaia, Eforie sud și nord, 
precum și gospodăria agricolă 
de stat Basarabi.

în cinstea delegației, pre
ședintele Sfatului popular re
gional Dobrogea a oferit un 
dejun.

După amiază delegația So
vietului Suprem al U.R.S.S. a 
părăsit regiunea Dobrogea, 
plecînd cu avionul în regiu
nea Banat. (Agerpres)

Plecarea unei delegații 
a Marii Adunării Naționale 

în R.P.F. Iugoslavia

Cuvîntul 
hotărîtor l-a avut 

agrotehnica
(Urmare din pag. I)

La invitația Scupșcinei 
Populare Federative a R.P.F. 
Iugoslavia o delegație a Marii 
Adunări Naționale a R.P. Ro- 
mîne a plecat luni la amiază 
într-o vizită în R.P.F. Iugosla
via.

Delegația condusă de acad. 
Ștefan S. Nicolau, vicepre
ședinte al Marii Adunări Na
ționale, este alcătuită din 
deputății: Nicolae Armencoiu, 
Petre Blajovici, Ștefan Boboș, 
Geo Bogza, Teodor Marinescu, 
Nicolae Petre, Zoe Rigani, 
Stoian Stanciu, Gheorghe Ti- 
mâru, Ștefan Tripșa și Viorel 
Uibaru.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost con
dusă de tovarășii : Ștefan 
Voitec, președinte al Marii 
Adunări Naționale, Gheorghe 
Pele, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Dionisie Io- 
nescu, șeful Ceremonialului de 
stat, deputați.

Au fost de față Arso Mi- 
latovici, ambasadorul R.P.F. 
Iugoslavia în R. P. Romînă, și 
membri ai ambasadei.

★
BELGRAD 12 (Agerpres). — 

In aceeași zi delegația Marii 
Adunări Naționale a R. P. Ro- 
mîne a sosit la Belgrad,

Pe aeroport delegația a fost 
întîmpinată de Vladimir Si
lnici, vicepreședinte al Scup-

șcinei Populare Federative Iu
goslave, Punișa Perovici, se
cretar al Comisiei pentru afa
cerile externe a Scupșcinei, 
Vera Ațeva, președinta Comi
siei pentru probleme sociale, 
deputați, funcționari superiori 
ai Secretariatului de stat pen
tru afacerile externe și alte 
persoane oficiale iugoslave 
și șefi ai unor misiuni diplo
matice acreditați la Belgrad.

Au fost, de asemenea, de 
față Ion Rab, ambasadorul 
R.P. Romîne la Belgrad, și 
membrii ambasadei

(Agerpres)

Seminar de arheologie 
romîno-bulgar

în cadrul acordului de co
laborare științifică între Aca
demia R. P. Romîne și Aca
demia de științe a R. P. Bul
garia, în București și-a în
ceput astăzi lucrările Semi
narul de arheologie romîno- 
bulgar cu privire la existența 
slavilor în regiunea Dunării de 
jos și a culturii balcano-dună- 
rene în perioada feudală tim
purie.

/Agerpres)

venit ca retribuție suplimen
tară, o cantitate de 166 000 kg 
porumb boabe. Ei au convenit 
să vîndă această cantitate de 
porumb, de aproape 17 vagoa
ne . statului și să primească 
în schimbul ei bani.

Ce a însemnat în economia 
gospodăriei noastre colective, 
în cîștigurile colectiviștilor 
producția de porumb despre 
care vorbim ? Această cultură 
ne-a adus anul acesta cel mai 
mare cîștig. Și încă un cîștig 
neprevăzut. Noi avusesem 
contractată cu statul o canti
tate de 31 de vagoane de po
rumb boabe. După ce am fă
cut bilanțul în cadrul unei 
adunări generale a colectiviști
lor și am repartizat cantită
țile necesare pentru plata 
muncilor S.M.T., pentru să- 
mînță, pentru sectorul zooteh
nic și pentru colectiviști, am 
văzut că avem un disponibil 
de 105 vagoane de porumb 
boabe, pe care am hotărît să-1 
vindem statului, lucru deja 
înfăptuit. Așa că la planul 
nostru de venituri pe 1962 de 
5 500 000 lei s-a mai adăugat 
frumoasa sumă de peste un 
milion de lei. Dar aceasta e 
numai o latură a cîștigului 
nostru datorat producției mari 
de porumb obținut anul a- 
cesta. Porumbul înseamnă și 
o producție de carne și lapte 
sporită în gospodăria colecti
vă, înseamnă un cîștig bun 
pentru colectiviști printr-o ri
dicată valoare a zilei-muncă. 
Iată, deci, ce ne-a adus agro- 
tehnica.

de viața și studiu

din
cu-
50

cămin stu-

minunate

O Zilele trecute Ia clubul în
treprinderii de prefabricate 
,,Progresul” din Capitală, s-a ți
nut conferința „Omul a pătruns 
în Cosmos", la care au partici
pat peste 650 muncitori. (ION 
FIERARU — fierar betonist).

satului 
seamă au adus 
ajutat Ia săpa- 
transportul și 
Valoarea eco- 
de tineri la 

ridică la 4 000

9 La clubul muncitoresc 
Cîmpia Turzii s-a deschis de 
rînd o expoziție cuprinzînd 
de tablouri, reproduceri după 
cele mai valoroase lucrări ale 
Muzeului Ermitaj din Leningrad.

Zilnic zeci de tineri muncitori, 
elevi, profesori și ingineri, ad
miră aceste capodopere ale pic
turii. (Ing. A. BRÎNZAN).

O Peste 40 de elevi de Ia Școa
la medie „Tudor Vladimirescu'* 
din Tg. Jiu au făcut de curînd 
o frumoasă excursie. Ei au vizi
tat Cheile Oltețului, Peștera Po- 
lovraci etc. Profesorul de geo
grafie, Anastase Constantin, le-a 
vorbit elevilor despre fiecare o- 
biectiv vizitat. (CIURCĂ RO- 
MULUS — elev).

Scenă din piesa „Șapte inși 
îrutr-o căruță" de Paul

Anghel

Foto i AGERPRES

La împlinirea
a 14 ani

MOCHINDA

ANGHEL

pe scena Teatrului Regional București

terminat, cu un 
artistic susținut

„Șapte inși într-o căruță
FLORIAN

secretar al Comitetului 
raional U.T.M. Oravița

Într-o sală frumos împodo

bită, la Școala medie din 
Oravifa s-au înmînat într-un 

cadru festiv buletinele de identi
tate la 40 de elevi care au îm
plinit receră 14 ani. La festivitate 
au fost invitați părinții elevilor și 
cadre didactice.

Tinerii au fost felicitafi de se
cretarul comitetului raional U.T.M., 
de profesori, precum și de ofife- 
rul de la seefia raională de mili
ție care, după ce le-a explicat 
drepturile și îndatoririle pe care 
le au, le-a înmînat și buletinele. 
La sfirșit, a vorbif eleva Elena 
Gufă, care s-a angajat în numele 
sărbătoriților să depună toate efor
turile pentru a se pregăti ca oa
meni de nădejde ai patriei noa
stre socialiste.

Festivitatea s-a 
frumos program 
de elevi.
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PĂLTINIȘ SIBIU 
Sfr .Tribunei! -Tel 3712 3713

TURIȘTI Șl EXCURSIONIȘTI f
PENTRU ODiHNĂ Si SPORT CABANELE Și 
PÎRTnLE DE SCHI DiN MASIVELE FĂGĂRAȘ. 
CiBiN Si LOTRU VA OFERĂ CONDiTij 
OPTiME DE CAZARE Și MASA LA PREȚURi 
CONVENABILE

INTRE PR iN DEREA BALNEO - CU MATE P

FABRICA DE CONFECȚII

J MAI”
RÎMNICU SABAT

IPAROESi

MINTE , ..

COSTUME

f

PALTÒA

PE SCUBT
• Zilele acestea satul Bor- 

lești, raionul Șomcuța a fost co
nectat la sistemul energetic na
țional. La electrificarea 
o contribuție de 
și tinerii. Ei au 
rea gropilor, la 
fixarea stîlpilor. 
nomiilor realizate 
această lucrare se 
lei..(AUREL DĂHAIÎAN și I0AN 
CĂLĂUZ — colectiviști).

Odată cu începerea activită
ții, la Casa pionierilor din 
Caransebeș și membrii cer

cului de arfă dramatică și-au re
luat repetițiile. Nu de mult ei au 
repus in scenă comedia lui Va- 
sile Alecsandri „Chirifa la lași”. 
Prezentată în fa(.a a peste 400 de 
spectatori din Caransebeș și de 
data aceasta comedia — jucată de 
micii artiști amatori — s-a bucurat 
de succes.

Peste cîteva zile, actorii ama. 
tari de la Casa pionierilor vor 
pune în scenă piesa „Peste 20 de 
ani" de Svetlov.

NICOLAE PÎRVU 
funcționar

• Postul utcmist de control 
de la sectorul finisaj al Uzinei 
„30 Decembrie” Arad a fost de
clarat de curînd fruntaș pe 
uzină. Postul — al cărui respon
sabil este utemistul Mihai Lucaci 
— desfășoară o activitate susți
nută pentru descoperirea rezer
velor interne, pentru combaterea 
indisciplinei și a lipsurilor în 
producție ale unor tineri. (PE
TRU DOBRE — muncitor).

Anul acesta, stu
denții Facultății de 
construcții feroviare 
și poduri din Bucu
rești au primit în dar 
noi și moderne con
strucții. A fost ter
minat și dat în folo
sință un cămin cu 
400 de locuri, înze
strat cu mobilier mo
dern, confortabil.

Vechiul 
dențesc a fost reno
vat, s-au introdus ca
lorifere și s-au efec
tuat reparațiile ne
cesare. Studenții vor 
mai beneficia și de o 
cantină nouă, înze
strată cu toate cele 
necesare. Pentru mă
rirea sălilor de curs 
a început construcția

unei porțiuni de e- 
taj în partea poste
rioare a clădirii.

Nouă, ca studenți, 
ne rămîne să răspun
dem prin munca noa
stră, prin învățătură 
temeinică acestor 
minunate condiții de 
viață și studiu.

MIRCEA ȘTIRBU 
student

e cent a premieră a 
Teatrului Regional 
București înscrie 
un nou debut în 
dramaturgie. Paul 
Anghel, cunoscu
tul și talentatul

reporter, autorul izbutitei mo
nografii literare — prima de 
acest fel la noi — închinată 
„Victoriei de la Oltina“ — ne 
invită de astă dată la lectura 
scenică a uneia din povestirile 
sale, întîmpinată la apariție 
cu pozitive aprecieri.

„Șapte inși într-o căruță“ 
are, așadar, ca punct de ple
care povestirea cu același ti
tlu. Paul Anghel a „luat cîteva 
din problemele contemporani
lor săi de la orașe și sate, din 
notele lui de reporter, din a-. 
dunările generale ale colecti
viștilor, din tumultul străzii, al 
pieții de mărfuri, al tribunei 
publice“: Le-a luat — cum în
suși spune — și le-a introdus 
în text, „cu promptitudinea se
cretarului de redacție care o- 
penează cu foarfecele“.

In acest procedeu, expus de 
autor cu dezinvolutură, rezidă 
și accentele pozitive, dar și 
unele slăbiciuni ale piesei.

„Șapte inși într-o căruță“ 
este mai puțin o piesă de tea
tru, în formula obișnuită a 
genului, cit un scenariu, a că
rui evoluție cunoaște nume
roase momente admirabile. A- 
utorul și-a propus să ne arate 
cum își schimbă oamenii mo
dul de a gîndi și de a munci, 
capacitatea și pasiunea cu 
care țăranul colectivist rezol
vă probleme economice, noul 
umor al țăranului colectivist, 
o atitudine 
care îneacă 
ridicol cele 
unei clase 
nate.

Șapte țărani colectiviști din 
Bărăgan, membri ai unui con
siliu de conducere, se hotărăsc 
după o lungă ciorovăială — 
prilej pentru autor să-și des
chidă încă de la început tirul 
unei satire de bună calitate —

plece la București, ca să 
camion pentru

satirică promptă, 
în neputință și 
cîteva epave ale 

definitiv condam-

să
cumpere un 
gospodăria lor. Discuțiile care 
preced hotărîrea, drumul cu 
căruța la București, orașul, în- 
tîmplările de aici, îi servesc 
autorului să lumineze în fața 
noastră acele aspecte ale reali
tății contemporane, pe care le 
aminteam, citîndu-le. Momen
tele descrise poartă, (fiecare, pe
cetea intenției autorului de a 
fi cit mai pregnante, prin con
ținutul lor de idei, vizind sim
bolul.

Dintre
se rețin în mod 
deosebit, atît 
prin caracterul 
lor agitatoric 
și actual, cit Și prin realizarea 
dramaturgică, secvențele, ca 
să le numim astfel, înfățișînd 
discuția despre importanța ca
mionului — raportată la nece
sitatea dezvoltării agricultu
rii pe o bază de înaltă teh
nicitate — confruntarea dintre 
colectiviști și țăranul deve
nit negustor, furnizor parti
cular și speculant al pie
ței urbane, satira groasă, as
cuțită, de mare efect, la adre
sa birocrației și spaimei în fața 
hîrtiilor și șefilor obtuzi, in 
sfirșit nu mai puțin valoroa
sa și acida satiră la adresa a- 
celor epave ale lumii vechi și 
a tribulațiilor lor oneroase, 
înecate fiind într-un imens ri
dicol care stîrnește entuziaste 
aplauze și copioase hohote de 
rîs în rîndurile spectatorilor.

Evoluția acțiunii subliniază 
superioritatea prof ilului etic al 
colectiviștilor asupra acestor 
ultime vestigii umane ale tre
cutului. In mod deosebit, din 
grupul celor 1 țărani se deta-

ele,

șează chipul colectivistului Pa- 
traulea, în caracterul căruia 
scriitorul înmănunchează no
bilele trăsături ale vioiciunii 
spirituale și umorului speci
fic țărănesc, pasiunea pentru 
socialism, receptivitatea la 
nou și civilizație, bunul simț 
popular etc. Alături de el, se 
înscriu, președintele gospodă
riei, Rachieru, Constantin, 
Victor, Ichim, Zamfirescu, a- 
ceștia din urmă mai puțin 
individualizați.

Așa se face că imaginea su-

și procesul de înțelegere pe 
care-l trăiește acesta.

Cea de a doua parte a co
mediei se petrece la București 
unde (ciudat pentru calități
le autorului de fin și ascuțit 
observator cu înclinații satiri
ce) țăranii din Bărăgan — 
care, în intenția autorului, au 
datoria să dezmintă imaginea 
trogloditismului cu care ne o- 
bișnuise despre ei literatura 
burgheză, — lasă impresia u- 
nei uimiri nefirești pentru 
realizările edilitare uriașe. Una

In sfirșit, două ultime 
mărci: întregul scenariu, 
punct de vedere al logicii 
terioare, se susține pe un ele
ment pueril de convențional
pentru un reporter: ță
ranii merg să cumpere un ca
mion și pe drum iau parte la 
tot felul de întîmplări neaștep
tate, dar pînă aproape de sfir
șit, nu izbutesc să-și realizeze 
țelul. Atunci unul din ei vine 
cu ideea: „Ia să mergem noi 
la partid să cerem sprijinul“. 
Dar dacă acest lucru se făcea, 

cum e firesc, 
de la început, 
întreaga 
fășurare a 
ripețiilor 
mai avea

re- 
din 
in-

periorității lor se impune mai 
ales sub aspect colectiv, spre 
deosebire de reprezentanții lu
mii vechi, care se bucură de 
succinte — și bine individuali
zate artistic — înfățișări.

Slăbiciunile de care vorbeam 
mai înainte, țin, cum spuneam 
și atunci, de o anume lipsă de 
organizare a materialului fap
tic. Prima parte a comediei, 
începută sub bune auspicii, cu 
un comentator spiritual, se 
diluează în direcția unui ex- 
pozitivism lipsit de nervul con
flictului. Pe drum, în mod i- 
nexplicabil, dispare chiar și 
comentatorul, acțiunea se sub
țiază pînă la a deveni străve
zie, unele elemente ale ei su
feră de un convenționalism pe 
care nu-l întîlnim niciodată la 
Paul Anghel în alte lucrări. 
Discuțiile care se duc cu in
tenția lămuririi lui Ichim, sin
gurul membru dl consiliului 
gospodăriei care se opune 
cumpărării camionului, sînt 
destul de facile, cum facil este

este admirația pentru ele și alta 
postura de uimire specifică o- 
mului care n-a ieșit toată viața 
din fundul unei lumi uitate, 
în care apar cei 7 țărani, în 
fața blocurilor și freamătului 
Capitalei. Chiar și numai ar
gumentul că acești țărani tră
iesc în Bărăgan, deci nu prea 
departe de București, de oraș, 
infirmă postura amintită. Ace
lași lucru și despre goana și 
rătăcirea lor în pavilionul ex
poziției, destul de nefirești, 
neconforme cu realitatea și, 
mai ales, în contradicție cu 
ceea ce Paul Anghel vrea să 
acrediteze — și anume că ță
ranii noștri au intrat de mulți 
ani în regimul democrat- 
popular, în circuitul civiliza
ției, cu toate efectele ei 
asupra conștiinței și educației 
lor. In afara acestor rezerve 
(care nu sînt deloc de neglijat) 
cea de-a doua parte a come
diei este mult mai densă, sus
ține activ interesul spectato
rului.

des- 
pe- 
nu 

loc.
Atenție, deci, la caracterul pla
uzibil al convenției, la logica 
ei. A doua remarcă privește 
finalul; ideea frumoasă, sim
bolică a rachetodromului care 
este lumea noastră socialistă, 
capătă o înfățișare la fel de 
facil 
final 
țiune 
tor.

Dincolo de aceste obiecții la 
care o adăugăm și pe aceea, 
nu puțin importantă, că pre
ședintele gospodăriei se află 
tot timpul in coada acțiunii 
— parcă Paul Anghel n-ar fi 
reporterul pe care-l cunoa
ștem — comedia „Șapte inși 
într-o căruță“ se bucură de 
calități reale de factură agita
torică și sîntem convinși că 
Teatrul Regional a făcut un 
lucru bun înscriind-o în re
pertoriul său.

Spectacolul ca atare, reali
zat cu fantezia remarcabilă a 
regizorului Dinu Cernescu pe 
o linie puternic agitatorică.

convențională, intr-un 
prea firav legat de ac- 
și din nou neconvingă-

amintind, cum a și vrut direc
torul de scenă, caracterul 
maiakovskian al polemicii, 
fructifică la maximum calită
țile piesei. încă o dată Dinu 
Cernescu afirmă temperamen
tul său dinamic, viziunea sa 
modernă, capacitatea sa de a 
inova regizoral în sensul cel 

■ mai bun al cuvîntului, pasiu
nea sa pentru ideile îndrăz
nețe. Regia și-a aflat în sce
nograful Ossarovitz un bun 
partener. O distribuție bună 
asigură intențiilor regizorale 
succesul. Pentru că nu e vor
ba de caracterul personajelor 
în deplinul înțeles al cuvîn
tului, ci de anume trăsături 
de caracter luminate în anu
me împrejurări, nu vom in
sista în analiza amănunțită a 
fiecărui rol în parte. Aducem 
astfel felicitări, pentru talen
tul cu care au susținut scur
tele lor partituri, actorilor 
Ion Marinescu, excelent ca 
întotdeauna pe scena Teatru
lui Regional, Mihai Pălădescu, 
care confirmă încrederea noa
stră în marile lui posibilități 
de comedian, Dumitru Donea, 
pe care l-am văzut prima 
dată jucind și l-am aplaudat, 
în sfișit Angela Macri, dove
dind și cu acest prilej gama 
largă a registrului ei actori
cesc. Bune mențiuni pentru 
Dominic Stanca, Eugen 
trescu, de un firesc pe 
l-am mai subliniat și 
dată, Silviu Stăncubescu,
hai Prutescu, Michi Rădulescu, 
remarcabil în Tovarășul cu 
ochelari, pe linia înțelegerii 
autosatirei, și Dorina Lazăr, un 
talent actoricesc deosebit a- 
flat în plină evoluție.

Și cu acest spectacol, Tea
trul Regional argumentează 
încrederea pe care și-a cîști- 
gat-o în rîndul spectatorilor. 
Deși de-abia de un an înfiin
țat, acest colectiv s-a impus 
cu succes atenției generale 
prin fructuoasele sale căutări, 
prin ținuta înaltă a spectaco
lelor pe care le prezintă.

DINU SĂRARU

Pe
core 
altă 
Mi-
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&Ì I H fiU.R.S.S. In secția de asamblare a 
Uzinelor de automobile din orașul 

Gorki

Lucrările Congresului
PARIS (de la corespondentul 

Agerpres). — Conferința gene-, 
rală a U.N.E.S.C.O. care s-a în
trunit în dimineața zilei de 12 
noiembrie în ședință plenară a 
ales Biroul său care va fi însăr
cinat să conducă lucrările actua
lei sesiuni care s-a deschis la 
9 noiembrie.

Biroul ales cuprinde reprezen
tanți a 23 țări membre ale 
U.N.E.S.C.O., printre care Uniunea 
Sovietică, Romînia și Ceho
slovacia

Reprezentantul Romîniei în Bi-

SOFIA 11 (Agerpres). — 
Diijpă cum transmite agenția 
B.T-A., la 11 noiembrie au 
continuat lucrările Congresului 
al VIII-lea al Partidului Co
munist Bulgar.

Convocarea sesiunii

MOSCOVA. Prezidiul Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. a 
hotărit să convoace cea de-a 
doua sesiune a Sovietului Su
prem al U.R.S.S. al culei de-a 
6-lea legislaturi la 10 decem
brie 1962 la Moscova.

Aprobarea proiectelor 
de plan și buget 

ale U. li. S. S. 
pe anul 1963

MOSCOVA 12 (Agerpres). - 
TASS transmite : Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. a discutat 
și aprobat în cadrul unei șe
dințe care a avut loc la 12 no
iembrie . proiectul planului de 
dezvoltare a economiei națio
nale și proiectul bugetului de 
stat al U.R.S.S. pe anul 1963

Ședința a fost prezidată de 
N. S. Hrușciov.

Proiectul de plan și proiec
tul bugetului de stat reflectă 
hotărîrile Congresului al 
XXII-lea al P.C.U.S. cu pri
vire la dezvoltarea continuă 
a economiei naționale a 
U.R.S.S.

Proiectele de plan și buget 
vor fi supuse examinării So
vietului Suprem al U.R.S.S.

VIZITÄ DELEGAȚIEI 

M.A.N. A R.P. ROMÎNE
CONFERINȚA GENERALA 

A U.N.E.S.C.O.

și Fidel Castro prin Cuba

SOFIA 11 (Agerpres). — 
Corespondență specială : Du
minică 11 noiembrie delegația 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
condusă de tovarășul Gheorghe 
Apostol, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., care 
participă la lucrările celui 
de-al VIII-lea Congres al 
P.C.B., a vizitat barajul Iskăr 
situat pe rîul cu același nume, 
castelul din Boroveț și Muzeul 
mișcării revoluționare bulgare 
din Sofia.

Delegația a fost însoțită de 
tovarășul Atanas Dimitrov, 
președintele Comitetului pen
tru industrie de pe lingă Con
siliul de Miniștri al R.P. Bul
garia.

In cartea de impresii a mu
zeului, delegația noastră a 
scris : „Delegația P.M.R. la cel 
de-al VIII-lea Congres al 
P.C.B., vizitînd Muzeul miș
cării revoluționare din Bul
garia, își exprimă adînca ad
mirație pentru lupta eroică a 
poporului bulgar, condus de 
Partidul Comunist Bulgar, 
pentru libertate, democrație și 
socialism”.

Diko Dikov, ministrul afacerilor 
Interne, Peno Jelev, secretar al 
Comitetului de partid al G.A.C.M. 
din satul Bratia Daskalovi din re
giunea Stara-Zagora, Nonna Klisa- 
rova, directoarea Școlii medii nr. 
23 din Sofia, Erou al Muncii So
cialiste, Dimifăr Dimov, președin
tele Comisiei de Control al C.C. 
al P.C.B., Gancio lankov Atana- 
sov, constructor din Gabrovo, 
Ivan Gavrilov, directorul combi
natului chimic din Dimitrovgrad, 
Ivan Todorov, organizator de 
partid de pe șantierul combina
tului metalurgic „Kremikoțî“.

Reprezentanți ai partidelor fră
țești din Iran, Columbia, Olanda, 
Birmania, Ceylon, Peru, Elveția, 
Suedia, Venezuela, Costa Rica, 
Izrael, Luxemburg, Tunisia au sa
lutat congresul.

Lucrările congresului continuă.

BELGRAD 12 (Agerpres). — 
Corespondență specială : Delega
ția Marii Adunări Naționale a 
Republicii Populare Romîne, con
dusă de Ștefan Nicolau, vicepre
ședinte al Marii Adunări Națio
nale care se află în vizită în 
Republica Populară Federativă Iu
goslavia, a fost primită în cursul 
după-amiezii de luni la Scupșcina 
Populară Federativă a R.P.F. Iu
goslavia de către Petar Stambo- 
lici, președintele Scupșcinei.

Oaspeții romîni au fost însoțiți 
de Punișa Perovici, secretar al 
Comisiei pentru afacerile externe 
a Scupșcinei, precum și de lo-n 
Rab, ambasadorul Republicii 
Populare Romîne la Belgrad.

Seara, Vladimir Simici, vicepre
ședinte al Scupșcinei Populare 
Federative a R.P.F. Iugoslavia, a 
oferit un dineu în cinstea dele
gației Marii Adunări Naționale a 
R.P. Romîne.

roul celei de-a 12-a sesiuni a 
conferinței generale U.N.E.S.C.O. 
esfe acad. TUDOR VIANU.

Tudor Vianu a fost ales în 
acest posf în calitate de pre
ședinte al Comitetului pentru 
candidaturi, funcție pentru care 
a fost recomandat în unanimitate 
de Consiliul executiv al 
U.N.E.S.C.O. Membrii Comitetului 
pentru candidaturi au adoptat la 
10 noiembrie prin aclamații re
comandarea Consiliului executiv.

Ca președinte al sesiunii a fost 
ales conducătorul delegației Bra
ziliei, Paolo de Berredo Carneiro.

YORK 12. — De Ia 
special Agerpres, C.

NEW 
trimisul 
Răducanu : în Comitetul Po-

HAVANA 11 (Agerpres). — 
TASS transmite : în zilele de 9 
și 10 noiembrie, A. 1. Mikoian, 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., îm
preună cu Fidel Castro, primul 
ministrul al Cubei, au făcut o 
călătorie în provincia Matanzas.

înainte de a părăsi capitala 
cubană, Fidel Castro și A. I. 
Mikoian au vizitat casa în care 
a locuit gloriosul fiu al poporu
lui cuban, Jose Marți.

Șeful guvernului cubau și 
oaspetele sovietic au vizitat apoi 
noul cartier de locuințe, con
struit în ultimii ani în împreju
rimile Havanei, unde mii de fa
milii cubane s-au instalat în case 
confortabile.

în drum spre partea de est a 
țării, spre provincia Matanzas, 
Fidel Castro i-a arătat lui A. I.

Mikoian centre de învățăinînt și 
turistice, i”a vorbit despre mun
ca pentru educarea și instruirea 
tinerei generații de cubani, des
pre organizarea odihnei oameni
lor muncii. A. I. Mikoian și 
F. Castro au vizitat Playa-Larga 
și Playa-Giron, unde forțele ar
mate revoluționare au dat o lo
vitură zdrobitoare intervențio- 
niștilor în aprilie 1961.

în prezent, Ia Playa-Giron 
s_a înființat o școală piscicolă 
denumită „Victoria de Giron”. 
Aici învață aproape 2 000 de ti
neri — viitori marinari 
cubane de pescuit. Ei 
celor doi oaspeți cea 
duroasă primire.

Fidel Castro și A. I.
au vizitat, de asemenea, noul 
centru turistic Guama și stațiu
nea de odihnă Varadero.

SOFIA 12 (Agerpres). —• După 
cum transmite B.T.A., la 12 no
iembrie au continuat lucrările ce
lui de-a! Vlll-lea Congres al 
Partidului Comunist Bulgar.

In cadrul dezbaterilor au luat 
cuvîntul Tano Țolov, secretar al 
C.C. al P.C.B., general locotenent

MOSCOVA. — La Serpuhovo, 
în apropiere de Moscova, se con
struiește cel mai mare radiotele- 
scop din lume. Pe aproape 1 000 
de metri lungime, pe o suprafață 
de 80 000 metri pătrați se întind, 
asemenea unor arabescuri fine, 
brațele dantelate ale acestui uriaș 
„Pod spre Univers’’ — ale cărui 
antene vor permite recepționarea 
celor mai slabe semnale radio din 
Cosmos.

Acest imens „ochi” al Pămîntu- 
lui va. putea pătrunde acolo unde 
nu pot ajunge nici cele mai per
fecționate instrumente astronomice 
și va reuși să distingă între ele 
diversele surse ce emit în Univers 
unde radio. Lungimile de undă pe

mina 
Kuz- 
Sibe-

care va lucra noul radiotelescop 
sînt cuprinse între 2,5 metri șl 10 
metri.

Adincimea pătrunderii lui în U- 
nivers este caracterizată de o ci
fră aproape fantastică : ZECE MI
LIARDE DE ANI-LUMINĂ!

KEMEROVO. — La 
„Surtaiha“ din bazinul 
nețk (partea de vest a
riei) productivitatea muncii 
fiecărui muncitor care lucrea
ză la extracția cărbunelui a 
atins 120,1 tone lunar. Acesta 
este cel mai înalt indice ob
ținut în U.R.S.S. la extracția 
cărbunelui în subteran.

BONN. — Ultimul număr 
vistei. „Der Spiegel”, care 
la Hamburg, a publicat un
al directorului revistei, Rudolf Aug- 
stein. Articolul a ajuns în redacție 
strecurîndu-se din închisoarea în 
care Augstein este întemnițat. El 
demască samavolniciile și ilegali
tățile în care este implicat minis
trul de război de la Bonn, Strauss.

ai flotei 
au făcut 
mai căl-

Mikoian

Consfătuirea convocată 
de

NEW YORK 12 (Agerpres). 
TASS transmite : La 12 no
iembrie, președintele Kennedy 
a convocat o consfătuire pen
tru discutarea crizei din regiunea 
Mării Caraibilor.

După cum anunță coresponden
tul agenției Associated Press, po
trivit informațiilor existente, urma 
să fie rezolvată, printre altele, ur
mătoarea problemă : „Intrucit Uni
unea Sovietică a evacuat din Cuba 
toate, sau aproape toate rachetele

S.U.A.

a se 
rămas 
trans- 
ziarul

de tip sol-sol, trebuie oare Statele 
Unite să stăruie asupra efectuării 
inspecțiilor în Cuba pentru 
convinge că nu au mai 
rachete ?" Intr-o informație 
misă de la sediul O.N.U.,
,,New York Times" arată că ,,mai 
mulți delegați presupun că State
le Unite vor trebui să renunțe Ia 
cererea lor ca observatori străini 
să viziteze în Cuba bazele sovieti
ce pentru rachete sau fostele ram
pe pentru lansarea lor".

FRANȚA: 120 000 Comiimcatui comasai

de studenti în grevă al 11 I» S» și U. G»

LONDRA. — Ministrul de 
război al Angliei, Thorney- 
croft, a anunțat la 12 noiem
brie că Anglia intenționează 
să efectueze o nouă explozie 
nucleară subterană, potrivit 
acordului anglo-american în 
domeniul colaborării in cerce
tări nucleare.

Aproximativ 120 000 de 
studenți din întreaga 
Franță au refuzat 

sîmbătă să intre în sălile de 
cursuri, făcînd în felul acesta 
grevă în semn de protest îm
potriva condițiilor de studiu 
din universitățile franceze. 
Studenții au protestat, de a- 
semenea împotriva proastei 
salarizări a cadrelor didactice. 
La Paris, Marsilia, Strasbourg, 
Grenoble au avut loc nu
meroase mitinguri la cam stu
denții greviști și-au manifes
tat nemulțumirea față de con
dițiile de învățămînt din 
Franța.

La Alger a fost dat publi
cității un comunicat co
mun al delegației Uniu

nii Internaționale a Studen
ților și Uniunii generale a 
studenților musulmani din 
Algeria, în care studenții din 
lumea întreagă sînt chemați 
să sprijine cuceririle revolu
ției algeriene și să întărească 
solidaritatea internațională a 
studenților în lupta împotriva 
colonialismului și neocolonia
lismului, pentru independență 
națională și pace în lumea 
întreagă.

în comunicat se spune că 
Uniunea Internațională a Stu-

denților organizează o colectă 
de cărți pentru biblioteca uni
versității algeriene, va înzestra 
un ambulatoriu studențesc, 
va acorda studenților alge
rieni burse, va trimite în Al
geria tineri specialiști, U.I.S, 
va elabora, de asemenea, 
planul organizării unei tabere 
internaționale a studenților 
în vara anului 1963 și va con
voca la Alger o ședință a Co
mitetului executiv al U.I.S.

RHODEZIA DE SUD : 28 de studenti de culoare

28 de sfudenți ne
gri din Republica Sud- 
Africană au fost ex
pulzați din Rhodesia 
de sud pe motiv că 
„au pătruns ilegal pe 
teritoriul acestei țări“.

Acești sfudenți, re
latează coresponden- 
dentul agenției U.P.I., 
se aflau în drum spre 
Tanganika, fiind în
scriși la Universitatea 
din Dar-es-Salam.

Autoritățile Rhode- 
siei de sud i-au sili* 
însă să se întoarcă în 
R.S.A., 
odată în deplin acord 
cu rasiștii extremiști 
din această țară.

acfionînd încă

JAPONIA: 107.000
infracțiuni comise de minori 

(doar in 6 luni!)

În prima jumătate a aces
tui an, infractorii minori 
au săvîrșit în Japonia 

circa 107 000 infracțiuni. După 
cum se arată în „Cartea Albă“ 
dată publicității la 10 noiem
brie de Direcția poliției, mino
rii au comis peste 35 la sută 
din totalul infracțiunilor să- 
vîrșite în țară. Este pentru 
prima oară în istoria Japoniei 
cînd criminalitatea juvenilă 
atinge un asemenea nivel.

ncă în 1960 consi
liul permanent 
NA.T.O. a ’ 
să creeze un 
tet special pentru 
problemele 
menit să coordoneze 

politica puterilor occidentale pa 
continentul african. Ceea ce a de
terminat puterile N.A.T.O. să se 
grăbească în această direcție a 
fost creșterea mișcării de elibe
rare națională a popoarelor afri
cane și nicidecum pretinsa inten
ție a N.A.T.O. de a „ajuta“ po
poarele recent eliberate de colo
nialism să-și rezolve grelele pro
bleme economice și social-poli- 
tice. Realitatea a dovedit că pu
terile coloniale nu mai sînt în 
stare să subjuge, nesfînjenite, fie
care în parte, popoarele africane. 
Astfel a luat naștere încercarea de 
a crea un fel de organ al colo
nialismului colectiv.

Din N.A.T.O. fac parte puteri 
coloniale care dețin însemnate 
poziții în Africa cum sînt : Anglia, 
Portugalia, Franța, Belgia. In ul
tima vreme au început să apară 
pe arena africană imperialiștii a- 
mericani și vesf-germani.

Africa constituie pentru țările 
capitaliste o uriașă sursă de ve
nituri și materii prime strategice. 

Interesele puterilor N.A.T.O. nu 
se limitează Insă numai la acești 
factori. Strategii „atlantici" emit

al 
hotărî! 
comi

Africii

păreri potrivit cărora într-un even
tual război pozițiile de pe acest 
continent se vor dovedi mai im
portante chiar decît pozițiile din 
Europa.

Pentru acest motiv cercurile a- 
gresive ale Occidentului rezervă 
un loc de seamă continentului a- 
frican în planurile lor de pregă
tire a unui nou război mondial. 
Recent, revista cercurilor militare 
vest-germane „WEHRKUNDE", 
care apare la München, a publi
cat un articol în care sînt 
clar planurile maniacilor

expusa 
atomici

Attica in
din N.A.T.O. față de Africa. Re
vista relatează despre însemnăta
tea strategică nemijlocită a Afri
cii pentru Europa apuseană ară- 
tînd că în cazul unui război glo
bal care ar dura mai mulfi ani, 

. Europa occidentală suprapopulată 
nu va putea să existe multă vre
me fără materiile prime africane. 

Potențialul strategic al țărilor a- 
fricane îl formează nu puterea 
forjelor lor armate, ci producția 
de produse alimentare și extracția 
da zăcăminte utile importante din 
punct de vedere militar și par-

fial, de asemenea, însemnătatea 
strategică a teritoriilor lor.

Nu poate exista nici o îndoială, 
afirmă cu cinism autorul articolu
lui din revista vest-germană, că 
zăcămintele de fosfați și minereu- 
rile de fier din Maroc, bauxitele 
din Africa occidentală, cuprul din 
Rhodesia, uraniul și diamantele 
din Congo, precum și organizarea 
producfiei de oțel din Katanga, în 
cazul unui război global, ar avea 
pentru Occident o însemnătate 
mult mai mare decît cîteva bata
lioane africane.

litre al O.N.U. a continuat la 
12 noiembrie dezbaterea asu
pra raportului Comitetului 
celor 18 state de la Geneva în 
problema dezarmării generale 
și totale. începute la 5 noiem
brie, discuțiile la care au 
participat pînă acum 13 dele
gați dovedesc seriozitatea cu 
care majoritatea reprezentan
ților priveSc rolul dezbaterii 
la Națiunile Unite a acestei 
probleme, implicațiile și sti
mulentul pe care îl poate da 
actuala sesiune lucrărilor vii
toare ale comitetului de la 
Geneva. Acesta își va relua 
activitatea, după toate proba
bilitățile, odată cu terminarea 
discuțiilor de aici, adică în 
cursul săptămînii viitoare. Sînt 
înscriși la cuvînt încă 41 de 
delegați.

în ședința din dimineața zi
lei de luni au vorbit repre
zentantul Nigeriei, delegatul 
Birmaniei, delegatul Perului 
și reprezentantul R. P. Po
lone.

LIÈGE. — La Liège a luat sfîrșit 
un proces de răsunet. Pe banca a- 
cuzaților s-au aflat Suzanne Van- 
deput, Fernande Yerna, mama sa, 
Monique de la Mark, sora incul
patei, Jean Noël Vandeput, soțul, 
și doctorul Jacques Casters, toți 
cinci acuzați de uciderea cu pre
meditare a fetiței soților Vandeput, 
copil care s-a născut schilod dato
rită folosirii de către mamă în 
timpul sarcinii a Thalidomidei. 
După cum s-a arătat în timpul des
fășurării procesului, pînă în pre
zent în țările vest-europene s-au 
născut peste 11 000 de copii schi
lozi. Curtea de Juri din Liège i-a 
achitat pe inculpați.

al re
apare 

aïticol

w sîiit „modești“.
„Ce se întîmplă în Mississippi cu negrii care nu sînt 

dești”, — este titlul unui reportaj apărut în revista vest-ger
mană „QUICK". Reporterul, Gilles Perrault, descrie convorbi
rea pe care a avut-o la Oxford, Mississippi, cu un student ra
sist de la universitatea din acest oraș unde studiază în prezent 
și James Meredith, singurul negru admis în această universi
tate după cunoscutele incidente sîngeroase petrecute recent

Negrii la noi trebuie să fie „cumsecade”, i-a declarat repor
terului studentul Bill R. de la universitatea din Mississippi.

„Ce înțelegeți prin a fi „cumsecade” ?
Bill R.: „Nu e greu de explicat. Dacă un negru vorbește cu 

noi el trebuie să-și scoată pălăria. El trebuie să spună întot
deauna „Da, stimate domn 1” și „Da, stimată doamnă !’’. Cînd 
negrul intră în casa unui alb, el trebuie să folosească numai 
ușa din spate. Vai de negrul care se uită la o albă cu o anumită 
privire și vai de negrul care se uită mai insistent la fotografiile 
artistelor noastre din fața unui cinematograf. Cu un cuvînt: 
negrii trebuie să fie modești”.

G. Perrault: „Ce se întîmplă cu un negru care — pentru a 
folosi cuvintele dv. — nu se comportă cu „modestie

Bill R.: „El este luat la bătaie și dacă infracțiunea sa est» 
serioasă atunci e ucis”.

G. Perrault: „Se pare că după concepțiile dv., Meredith nu 
este un om modest!”.

Bill R. : „în mod practic Meredith este un om mort. El doar 
că nu știe acest lucru”.

G. Perrault: „Trebuie însă găsit cineva care să-și asume 
riscul de a-1 ucide, de a fi arestat șl condamnat pentru asa
sinat”.

Bill R.: „Arestat și condamnat ? Meredith va fi ucis de un 
cetățean al statului Mississippi care, după comiterea faptului, 
va compare în fața unui juriu compus tot din cetățeni din Mis
sissippi. Ați auzit desigur de cazul negrului Baker din Poplar- 
ville. Agenții F.B.I.-ului au avut dovezi zdrobitoare împotriva 
celor care l-au ucis pe Baker. Dar completul de judecată a re
fuzat pur și simplu să ia cunoștință de aceste dovezi. S-au în- 
tîmplat multe asemenea cazuri în Mississippi. Cel care îl va 
ucide pe Meredith poate conta sută la sută că va fi achitat".

După această convorbire, care nu are nevoie de «iici un co
mentariu, Gilles Perrault a fost dus de Bill R. cu mașina sa în 
cartierul negrilor din Oxford. La un colț întunecos staționa o 
mașină polițienească, la un alt colț un grup de polițiști și la | 
celălalt o nouă mașină de patrulare a poliției. Bill mă lămuri: ■ 
„Urmăresc un negru”. — „Ce-a făcut ?”. — „Am să aflu mîine; 
am un cunoscut la poliție”.

A doua zi Bill R. i-a comunicat reporterului: „Știți ce s-a 
întîmplat cu individul de aseară ?” — G. Perrault : „Ce anu
me i" _ Bill R. : „A fost călcat de un tren !”— G. Perrault: 
„Cum așa ?” — Bill R. : „Nu fiți atît de naiv 1 Ca un negru să 
fie călcat de un tren sau să se înece într-un rîu, acestea sînt 
lucruri care se petrec deseori pe aici 1“.

în ziua următoare, în ziarul „The Clarion Ledger” din 
Oxford a apărut următoarea informație : „Șeriful Joe Ford 
aduce la cunoștință că Green Lawrence Shaw, un negru de 35 
de ani, a fost călcat de un tren la doi kilometri nord de Oxford”. 
Observațiile lui Perrault: Circulația din și spre Oxford se face 
pe șosea sau cu avionul. Există într-adevăr o linie care leagă 
Oxford cu rețeaua căilor ferate. Dar pe ea trenurile circulă atît 0 
de rar încît între traversele liniei crește o iarbă înaltă.

Tokio: Poliția reprimă o demonstrați» a studenților Japonezi tmpotriva politicii antipopular» a 
guvernului.

Petrol si...

planatile
In lumina acestor dezvăluiri, în

țelegem mai lesne de ce imperia
liștii caută să găsească în comun 
noi mijloace pentru atingerea 
scopurilor lor murdare. S.U.A. și 
al/i aliafi ai lor s-au grăbit să in
tervină ori de cîte ori vreun mem
bru al N.A.T.O. și-a văzut pozițiile 
amenințate în Africa. In această 
privință este caracteristic exemplul 
Congoului, Angolei ș. a. unde 
N.A.T.O. a acționat direct și fățiș.

In ultima vreme, monopolurile 
imperialiste își pun speranțe deo
sebit de mari în „Piața comună". 
Unul dintre țelurile principale ale

„Pieței comune" consfă In a lega 
o serie de țări africane care și-au 
cîșfigat independența de econo
mia statelor imperialiste, pentru a 
le menține sub dominația lor. Re
cent o serie de state africane au 
reacționat puternic refuzînd să a- 
dere la „Piafa comună" și consi- 
derînd-o totodată ca un Instrument 
de înrobire economică, ca o ex
presie a neocolonialismului.

Puterile imperialiste încearcă 
tot mai insistent să atragă Africa 
în pregătirile lor de război. Unora 
din țările ce au obținut indepen-

N.A.T.O.
a-denfa, colonialiștii le-au Impus 

cordurl militare înrobitoare. Sînt 
cunoscute asemenea acorduri în
tre Anglia și Nigeria, între Franța 
și Camerun, între S.U.A. șl Libia. 
In țările africane statele membre 
al N.A.T.O. dispun de aproximativ 
400 de aeroporturi pentru scopuri 
militare.

Potrivit unor date parvenita din 
. surse americane, Statele Unite au 

cheltuit pentru construirea șl mo
dernizarea de baze militare nu
mai în Libia șl Maro« circa 1 mi
liard de 'dolari. Pentagonul speră

să folosească teritoriul african ca 
un cap de pod al N.A.T.O. 1n- 
tr-un eventual război. Numai că 
aceste planuri nu țin seamă de 
voința popoarelor airicane. Africa
nii devin tot mai conșfienți că 
colonialismul colectiv al N.A.T.O. 
nu este decît o formă nouă, peri
culoasă a înrobirii colonialiste.

Infelegînd pericolul colonialis
mului colectiv, multe din țările a- 
fricane resping planurile N.A.T.O. 
și pășesc pe calea păcii și a neu
tralității active. Nu de mult, la 
propunerea acestor state, O.N.U. 
a adoptat o rezoluție cu privire 
la transformarea Africii Intr-o 
zonă denuclearizată.

încercările imperialismului occi
dental în frunte cu S.U.A. de a 
crea noi baze militare, de a a-. 
trage Africa în panurile sale agre
sive, întîmpină tot mai mult re
zistența dîrză a popoarelor acestui 
continent.

Anul 1960 a fost marcat ca anul 
Africii cînd multe popoare ale 
continentului negru au obținut 
independența. Dar popoarele A- 
fricii luptă pentru a apropia anul 
eliberării TOTALE a Africii de sub 
înjositorul jug colonial. Acest vis 
secular al popoarelor africane se 
apropie, in ciuda eforturilor colo
nialiștilor de a-și menține în con
tinuare dominația.

GABRIEL GACIU

sentimente
unoscutul ziarist 
merican James 
ton și-a 
deunăzi Îngrijorarea 
fată de accentuarea 
stării de spirit anti
americane in Anglia. 

„Să combatem cu seriozitate peri- 
I colul creșterii epidemiei antiame

ricanismului In Anglia" cere el 
intr-un articol publicat la 12 oc- 

Itombrie în ziarul „WASHINGTON
POST AND TIMES HERALD". Res
ton se arată alarmat de „diver- 

Bgențele dese și mari ce se pro
duc între Anglia și Statele Unite 

n în numeroase probleme ale vieții 
■ internaționale... Englezii consideră 
Ică guvernul S.U.A. se comportă 

foarte adesea ca un adolescent 
nesocotit și insolent și nu arată 

I aproape nici o considerație iață
de nevoile și sentimentele aliati- 
lor săi mai vlrstnici".

g Trebuie spus că Reston nu s-a 
încumetat să precizeze : despre ce 

Ì lipsă de considerație față de „ne
voi și sentimente" este vorba ? In 

I schimb, ziarul „aliaților mai vlrst
nici'’, cotidianul britanic „SUN- 
DAY EXPRESS" a pus punctul pe 

Ii chiar după numai clteva zile, Ia
15 octombrie. „Americanii — a 

I scris Bernard Harris în „Sundav
Express" — au pus mina pe mi
lioane și milioane de barili de pe- 

2trol în regiunile care au fost clnd- 
va ale noastre. Și încercările de 
a ne înlătura se succed cu o per- 

H severență de-a dreptul diabolică". 
" Americanii „încearcă să-și asigure 
0 controlul total asupra intereselor

a-
Res- 

exprimai

petroliere al» 'Angliei în Orientul 
Mijlociu".

Monopoliștilor și diplomaților a- 
mericani, Harris le reamintește to
tul : și penetrația in Arabia Sau- 
dită și Kuweit, șl faptul că „au 
răpit englezilor concesiunile toar
te mănoase din iran” și multe al
tele. „Acum — constatd cu dure
re Harris — țările Orientului Mij
lociu produc circa 170 000 000 de 
tone de petrol pe an... Dar nouă 
cit ne revine în realitate ? Aproxi
mativ 20 Ia sută. Doi barili din 
zece. Dar americanilor ? înainte ei 
nu aveau aproape nimic. Acum au 
opt barili din zece. De patru ori 
mal mult decît noi".

Așadar, a fost depistat un virus 
al „epidemiei" antiamericanismului 
din Anglia : mirosul de petrol. Se 
Înțelege că acest virus acționează 
in special asupra cercurilor diri
guitoare din Londra ; în ceea ce-i 
privește, milioanele de englezi de 
rină au motivele lor să fie nemul
țumiți de politica aventuristă a 
Washingtonului și de dependența 
țării lor țață de Statele Unite.

Con/urînd cercurile conducătoare 
de la Washington să Înțeleagă ne
cesitatea „unei mai mari solicitu
dini față de interesele Angliei" 
d l Reston se plinge că „vechile 
legături sentimentale anglo-ameii- 
cane prezintă multe fisuri șl ele 
au slăbit considerabil".

Probabil că mirosul de petrol 
nu predispune la sentimentalism...

K. R.

Laboratorul
„cel mai bun“...

Cîmpul său de preocupări este 
altul. Absolut științific, bineînțe
les. Un laborator pentru expe
riențe. Experiențele se fac pe 
oameni, „pe viu”. Dar nu cu 
scopul de a-i vindeca de cum
plitele maladii ce-i seceră. Zia
rul american afirmă că în acest 
„laborator” se experimentează 
„totul începînd cu felul cum 
trebuie înarmat un elicopter și 
terminînd cu verificarea celei 
mai bune metode de lansare din 
bombardierele adaptate pentru 
zborului în picaj a baloanelor cu 
napalm fierbinte prin frunzișul 
des al copacilor din junglă”.

Ați înțeles: în „laboratorul” 
instalat în Vietnamul de sud se 
experimentează metodele de ex
terminare a patrioților care luptă 
pentru libertate. Mormane de 
cadavre, sate \pî'rjolite, pămint 
pustiit sînt elemente care con
turează trăsăturile „laboratoru
lui” considerat fără modestie de 
către limbutul general Jimms 
drept „cel mai bun”. Un singur 
lucru nu pot să experimenteze 
consilierii americani în acest „la
borator” : modul în care să-i 
înfrîngă pe patrioții sud-vietna- 
mezi. In privința aceasta — deși 
formulele propuse au fost nu
meroase -— toate experiențele au 
dat greș...

In schimb, au reușit să experi
menteze cu rezultate revelatorii 
cum pot fi irosite viețile solda- 
ților americani și banii contri
buabililor americani într-o aven
tură colonialistă fără viitor.
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S.U.A. Dar nu unul oarecare, ci 
„cel mai bun laborator”. Entu
ziasmul ziarului marii finanțe a-' 
mericane își are mobilul tău. 
„Laboratorul” din peninsula in- 
dochineză n-a fost creat din pa
siunea pentru exotism a unui 
maniac bogat și nici nu experi
mentează, cum greșit rar putea 
crede, senzaționale leacuri împo
triva melancoliei, nu studiază 
influența climatului umed asupra 
ulcerului la elefanți și nici mă
car nu pune la punct vreo pas
tilă capabilă să țină de foame 
și care să crească în copacii 
stufoși ai junglei.

„WALL 
JOUR-

că Vietnamul 
sud a devenit 

al


