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Luni după-amiază a avut loc la 
Teatrul de Operă și Balet al R.P.R. 
adunarea festivă» organizată de 
Consiliul general A.R.L.U.S., cu 
prilejul deschiderii Decadei cul
turii R.S.F.S. Ruse.

La masa prezidiului au luat loc 
tovarășii: Gheorghe Apostol,
Miron Constantinescu, acad. prof, 
dr. C. I. Parhon, Lecnte Răutu. 
Ștefan Voitec, A. A. Epișev, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, E. I. Afanasenko, con
ducătorul delegației de oameni de 
cultură din R.S.F.S.R., J. Faze- 
kaș, Al. Bîrlădeanu, FI. Dănăla- 
che, I. Pas^ general maior Ion 
Gheorghe, P. Constantinescu-Iași, 
Ofelia Manole, A. Mălnășan, V. A. 
Krotov, V. A. Zakutkin, E. P. Ka- 
reakina, prof. R. V. Merțlin, 
membri ai delegației de oameni 
de cultură din R.S.F.S.R., I. L. Ju- 
rovski, conducătorul corului popu. 
Iar rus din Omsk, pictorul sovietic 
A. P. Sepeliuk, artiștii poporului 
Lucia Sturdza-Bulandra și Ion 
Jalea, Steliana Năstăsescu, Eugen 
Rodan, Petre Gheorghe, compo
zitorul Alfred Mendelsohn, scri
itorul Cicerone Teodorescu, ar
tista Zenaida Palii, Spiridon Bu- 
îete, secretar al Consiliului oră
șenesc A.R.L.U.S. Ana Ciurescu, 
muncitoare fruntașă la F.C. „Gh. 
Gheorghiu-Dej“, Petru Zaharescu, 
muncitor fruntaș la uzinele „Mao 
Țze-dun“.

La adunarea festivă au parti
cipat membri ai C.C. al P.M.R., 
miniștri, academicieni, oameni de 
artă și cultură, reprezentanți ai 
instituțiilor centrale și ai organi
zațiilor de masă, reprezentanți ai 
presei romîne și străine, numeroși 
oameni ai muncii.

Deschizînd adunarea acad. prof, 
dr. C. I. Parhon, președintele 
A.R.L.U.S.-ului a salutat călduros 
pe membrii delegației de oameni 
de știință și cultură din R.S.F.S.R. 
care au venit să participe la ma
nifestările Decadei.

A luat apoi cuvîntul acad. prof.

Petre Cnnstantinescu-iași, directo
rul Institutului de studii romino- 
scvietice care a vorbit despre De
cada culturii R.S.F.S.R.

In întreaga țară, a spus vorbi
torul, au început manifestările De
cadei culturii Republicii Sovietice 
Federative Socialiste Ruse. Po
porul nostru sărbătorește astfel 
o cultură cu nobile tradiții, care 
— prin tot ceea ce reprezintă — 
ocupă un loc de frunte în patrimo
niul cultural al omenirii. Sărbă
torind Decada culturii a R.S.F.S.R. 
oamenii muncii din țara noastră 
aduc în același timp omagiul lor 
poporului care în urmă cu 40 de 
ani a înfăptuit cea mai grandioasă 
revoluție pe care a cunoscut-o so
cietatea omenească — revoluția 
socialistă.

Relațiile culturale romîno-ruse, 
a spus în continuare vorbitorul, 
influența culturii ruse asupra dez
voltării culturii romînești a în
semnat din totdeauna pentru cul
tura noastră un factor de pro
gres, de înnoire spirituală

Cultura rusă, a spus vorbitorul, 
a mișcat și a cucerit conștiința 
oamenilor pentru că a fost întot
deauna expresia celor mai nobile 
idealuri ale omenirii. Umanismul 
și democratismul culturii ruse, ca
racterul ei popular, sînt o oglindă 
vie a poporului care i-a dat viață. 

Acad. P. Constantinescu-Iași a 
vorbit apoi despre contribuția de 
seamă pe care Republica Sovieti
că Federativă Socialistă Rusă — 
cu o populație de 114 milioane 
de locuitori, cu un teritoriu de 
2 ori mai mare ca al S.U.A., de 
30 de ori mai mare ca al Franței 
și de 70 de ori mai mare ca An
glia — a adus-o și o aduce ne
contenit la avîntul fără prece
dent al științei și culturii ruse și 
sovietice, la îmbogățirea tezau
rului științei și culturii univer
sale.

Pentru poporul nostru, a spus 
în continuare vorbitorul, legatu
rile culturale cu marele popor rus

și celelalte popoare din Uniunea 
Sovietică, înseamnă un izvor ne
secat de experiență, un neprețuit 
ajutor tovărășesc In opera de 
făurire a culturii noastre noi. na
ționala in formă, socialistă in 
conținut.

Manifestările Ce se desfășoară 
cu prilejui Decadei culturii 
R.S.F.S.R., a spus In încneiere 
vorbitorul, constituie pentru po
porul nostru un minunat prilej 
pentru a cunoaște și mai adine 
comorile culturii sovietice ruse.

A vorbit apoi Evghenii Ivano 
vid Afanasenko, ministrul Invâ- 
țămintului din Republica Sovieti
că Federativă Socialistă Rusă, 
conducătorul delegației oamen.lor 
de cultură din R.S.F.SJ?., care 
participă la manifestările Decadei.

Ingâduiți-mi ca in numele de
legației oamenilor de cultură din 
Republica Sovietică Federativă 
Socialistă Rusă și din partea mea 
personal să vă tramsmit dv. - și 
întregului popor frate romin un 
fierbinte și sincer salut și cele 
mai bune urări de succes în con
struirea socialismului.

Prietenia dintre popoarele noa
stre își are rădăcini în trecutul 
îndepărtat, ea s-a născut în lup
ta comună împotriva dușmanilor 
comuni.

Prietenia noastră a devenit 
tnsă deosebit de strînsa și cor
dială in cursul luptei comune îm
potriva fascismului german, pen
tru eliberarea Romîniei-

Constatăm cu deosebită satis
facție că în ultimii ani legăturile 
culturale dintre țările noastre 
s-au lărgit și s-au întărit consi
derabil. Acordul cu privire la co
laborarea culturală încheiat la 7

aprilie 1956 Intre UJÎ-SS. și 
R.P..R. a deschis noi perspecti 
ve pentru dezvoltarea continuă a 
legăturilor sovieto-romine in do
meniul culturii, științei și artei, 
ceea ce constituie o Contribuție 
însemnată in opera de întărire a 
prieteniei dintre popoare» jcvie- 
tic și romin.

Relațiile culturale prietenești 
cu Rominia bucură sincer Pe 
oamenii sovietici, deoarece reia 
țiile culturale nu îmbogățesc mi
mai cultura sovietică și rcmrnă 
ci contribuie la o apropiere «i 
mai mare, la cauza păcii in ta 
mea intreagă.

Decada culturii R.S.F.SJ?. vă 
contribui fără îndoială la întări
rea continuă a prieteniei și cola
borării frățești dintre popoarele 
noastre.

Permiteți-mi să rnni»umesc tu 
turor participanților la festivita
tea de azi, pentru căl
duroase. cordiale, sț tresa
Uniunii Sovietice și a R.S.F.S.R. 
și să urez Incăodati mari succese 
și fericire poporului romin fră
țesc.

Să trăiască și să prospere prie
tenia veșnică de nezdruncinat din
tre U.R.S.S. și.R.P.R.!

Să trăiască harnicul și talenta
tul popor romin 1

Cuvintările au fost subliniate 
cu aplauze îndelungi.

Asistența a manifestat călduros 
pentru prietenia veșnică dintre 
poporul romîn și popoarele Uniu
nii Sovietice.

A urmat apoi un bogat pro
gram artistic interpretat de Corul 
popular rus din Omsk și de An

alsamblul de cintece și dansuri 
U.T.M.

Vernisajul expoziției „Arta aplicată 
și decorativă din R. S. F. $. R.“

Tehnică și tehnică
ducem niște avioane a căror 
i utilitate începe să fie, între 

aceea de a semnala pcsca- 
lor existența bancurilor de 
Cu ajutorul unui tun film 

lentar, vizionat recent, ne 
i face o imagine asupra în- 
lirii unei astfel de misiuni, 
isă înălțime, pasărea mecani- 
rcetează întinsurile albastre- 
cu atenția cormoranului. Se 
î liniștit, fără grabă, deasu- 
Iării Negre, împărțită sche- 
în sectoare și zone piscicole 
rți bine puse la punct. Pare 
or de agrement, între apă și 
ar calmul ascunde încordare, 
iile de relief ale fundului de 
imprimă suprafeței nuanțe și 
muri. Pe acest fond instabil 
tă, undeva jos, o pată im- 
>tibil mai deschisă. „Cormo- 

tresare, șe întoarce oblic, 
ează din nou, stăruitor. A 
în adîncurile lichide freamă- 
iilor de săgeți plutitoare. De 
Ițimea aceea, solzii au apărut 
izaic fantastic. In loc să se 
lă, să se cufunde și să smul-

gă mării o singură jertfă, pi 
zboară, mulțumită, mai ae. 
Acum, cineva fixează coordonate
le. Acum, cineva telegrafiază. A- 
cum, cineva, de pe flotila pesca
doarelor, recepționează radio-emi- 
sia. Ancora sus, începe munca pes
carilor.

Dezarmant de simplu, ca un 
zîmbet de copil.

Unui băiat de 12 ani îi place să 
se gîndească uneori cum ar fi cu
cerit el, Petrică, sau Victor, sau 
Mirel .întreaga lume antică daca

(>asărea ginind cu deliciu spaima unui Iu- 
eparte. fius Cezar handicapat de progresul

■■■

ar fi aterizat în forum-ul roman, de 
pildă, pe bordul unui helicopter 
înzestrat cu vreo două faruri de 
500 de lumini fiecare, dispunind și 
de un magnetofon ascuns dar cu 
difuzoare puternice și, mai ales, 
înarmat cu cîteva mitraliere de 
ultimul tip. „Vae victis". „Aș fi 
fost divinizat", reflectează el, ima-

a cuceririlor revoluționare debîndite, s-au verificat 
cu succes in anii care au trecut. Lagărul țări or 
socialiste reprezintă chezășia principală a secur.tă- 
ții și independenței acestor popoare, factor hotă- 
ritor al apărării păcii, către care năzuiesc po
poarele lumii.

Intre țările socialiste, unite prin caracterul co
mun al orinduirii, prin comunitatea țelului, a inte
reselor lor fundamentale, s-au statornicit relații de 
un tip nou, de deplină egalitate în drepturi, de 
solidaritate și intr-ajutorare tovărășească.

După 40 de ani de la Revoluția din Octombrie, 
după formarea sistemului socialist mondial și a 
lagărului țărilor socialiste, este mai clar ca oricind 
că viitorul aparține socialismului, că numai socia
lismul poate asigura avîntul nestăvilit al for.elor 
de producție, înaintarea societății pe drumul pro
gresului și al buneistări pentru toți cei ce muncesc.

In anii care s-au scurs după Revoluția din Oc
tombrie, mișcarea comunistă internațională s-a 
dezvoltat și întărit Partidele comuniste și munci
torești consideră drept una din sarcinile lor prim
ordiale întărirea unității mișcării comuniste, lupta 
pentru puritatea învățăturii marxișt-leniniste, îm
potriva oricăror încercări de revizuire a ei, respin
gerea încercărilor imperialiștilor sau agenților lor 
de a introduce confuzie și dezorientare în rîndu- 
rile mișcării comuniste, de a slăbi coeziunea și u- 
nitatea partidelor comuniste și muncitorești.

Marea Revoluție Socialistă din Octombrie a avut 
o uriașă influență asupra poporului romîn. In focul 
marilor lupte de clasă din Rominia anilor 
1918-1919-1920, în focul avîntului revoluționar pro
dus hi țara noastră de victoria Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, s-a făurit Partidul Comu
nist Romîn. în anii regimului burghezo-moșteresc, 
exemplul măreț al Uniunii Sovietice a însuflețit 
clasa muncitoare, partea cea mai înaintată a po
porului romîn, în lupta sa revoluționară pentru eli
berarea națională și socială. Partidul a chemat neîn
cetat poporul muncitor sa lupte pentru prietenie cu 
U.R.S.S., împotriva pregătirii războiului criminal 
antisovietic, arătîndu-i că apărînd Uniunea Sovie
tică apără interesele sale vitale.

înfrîngerile zdrobitoare pricinuite trupelor fas
ciste de către Armata Sovietică în cel de-al doilea 
război mondial și ofensiva ei eliberatoare pe teri
toriul țării noastre au creat condiții prielnice pen
tru ca poporul nostru să-și ia soarta în propriile 
miini să doboare dictatura fascistă, să înfrînga 
împotrivirea burgheziei și moșierimii și să instau
reze puterea dcmocrat-populară, formă a dictaturii 
proletariatului.

Sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn, 
poporul romîn în strînsa frăție cu naționalitățile 
conlocuitoare, a transformat Rominia dintr-o țară 
agrară înapoiată, cu o industrie puțin dezvoltată, 
într-o țară cu o puternică industrie socialistă în 
pLn progres, cu 0 agricultură în dezvoltare care 
înaintează pe calea cooperativizării, cu o cultura 
înfloritoare, cu nivelul de trai al celor ce muncesc 
hi continuă creștere. In această operă măreață po
porul romin a primit și primește în permanență un 
ajutor frățesc, internaționalist, din partea Uniunii 
Sovietice.

Aniversarea a 40 de ani de la Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie va fi un nou prilej de ma
nifestare a încrederii nestrămutate a oamenilor 
muncii din țara noastră in invincibilitatea ideilor 
rr.arxism-leninismului, în triumful lor în lumea în
treagă. Cu ocazia acestei aniversări, poporul nostru 
își va dovedi din nou hotărirea de a apăra și dez
volta cuceririle sale revoluționare, de a întări orin- 
duirea democrat-populară, de a obține noi succese 
in construcția economică și culturală, de a paș’1 
mereu înainte sub steagul marxism-leninismului, 
pe calea deschisă de Marele Octombrie, spre victo
ria deplină a socialismului in patria noastră.

C.C. al P.M.R. a 
torirea a 40 de ani 
listă din Octombrie, 
rele:

Clasa muncitoare
menire progresistă sărbătoresc anul acesta împli
nirea a 40 de ani de la Marea Revolute Socialistă 
din Octombrie, eveniment de însemnătate istorică 
mondială, care a deschis o eră nouă in istoria o- 
menirii, era prăbușirii capitalismului și a victoriei 
socialismului in lumea intreagă.

Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, înfăp- 
tuitâ sub conducerea Partidului Comunist al Uni
unii Sovietice, in frunte cu marele Lenin, a dus la 
făurirea primului stat socialist al muncitorilor și ță
ranilor, la instaurarea dictaturii proletariatului, 
forma cea mai inaltă a democrației.

In tot cursul existentei sale. P.C.U.S. s-a dovedit 
la înălțimea misiunii sale istorice, cucerindu-și un 
imens prestigiu și dragostea întregii omeniri înain
tate.

Călăuzindu-se neabătut după geniala învățătură 
a lui Lenin. P.C.U.S., în frunte cu Comitetul său 
Central, a condus poporul sovietic la victoria so
cialismului in U.R.S.S. și-l însuflețește in lupta 
pent u construirea comunismului. Intr-un termen 
istoricește scurt Uniunea Sovietică s-a transformat 
intr-o mare putere socialistă, dispunind de o in
dustrie de prim rang, de o agricultură socialistă 
mecanizată Intr.o tară in care știința și cultura 
sint in plină înflorire. Realizările istorice obținute 
de Uniunea Sovietică in făurirea primei societăți 
socialiste din lume demonstrează puterea și trăini
cia orinduirii socialiste, superioritatea sa incontes
tabili asupra orinduirii capitaliste, sporește energ'a 
și iacrederea oamenilor muncii in dreptatea cau
zei lor. cauza progresului social.

Realitatea istorică a demonstrat valabilitatea u- 
arversaU internațională a trăsăturilor fundamen
tale ale dezvoltării revoluției socialiste in U.R.S.S., 
a inepuizabilei experiențe acumulată de Partidul 
Ci—tait al Uniunii Sovietice. Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice este o pildă măreață a parti
dului de tip nou, revoluționar, al clasei muncitoare. 

Intr-un» din prefețele la Manifestul Partidului Co
munist, Man și Engels arătau că .Rusia a devenit 
detașamentul înaintat al mișcării revoluționare din 
Europa*. Desfășurarea mișcării revoluționare din 
Rusia din secolul al XX-lea a confirmat previziu
nea făcută de Lenin, inc» la începutul acestui se
col, ca proletariatul rus va deveni avangarda pro
letariatului revoluționar internațional. După în
făptuirea Marii Revotațfl Socialiste din Octombrie. 
Uniunea SovieLcă, prima țară a socialismului vic
torios. țara care a acumulat cea mai bogată expe
riența a luptei revoluționare și a construcției so
cialiste, a devenit centrul incontestabil in țurul 
căruia se grupează intreaga mișcare comunista in
ternațională.

Lucrările de importanță istorică ale Congresului 
al XX-lea al Partidului Comunist al Uniunii So
vietice exercită o puternică influență asupra eveni
mentelor vieții internaționale contemporane, centri- 
buie Ia întărirea continuă a lagărului socialist și a 
mișcării comuniste internaționale.

Mergind pe calea deschisă de Revoluția din Oc
tombrie. numeroase popoare din Europa și Asia, 
sub conducerea partidelor comuniste și muncito
rești. care aplică in mod creator învățătură 
marxist-leninistă. au răsturnat puterea claselor 
exploatatoare, construiesc victorios socialismul. 
Astfel s-a format sistemul mondial al socialismu
lui. care crește și se consolidează neîncetat.

Lagărul socialist in frunte cu Uniunea Sovietici 
alcătuit din țările care s-au desprins din sistemul 
mondial capitalist reprezintă cea mai mare cu
cerire istorică a popoarelor după Revoluția din 
Octombrie. Unitatea și tăria lagărului socialist ca
pacitatea sa dc a zdrobi orice încercare de știrbiie

Luni la amiază, în localul Mu
zeului „V. 1. Lenin-I. V. Stalin“ 
din Capitală, a avut loc vernisa
jul expoziției „Aria aplicată și 
decorativă din R.S.F:S.R.“, orga
nizată de Ministerul Invățămin- 
tului și Culturii și Consiliul Ge
neral A.R.L.U.S. cu prilejul Deca
dei culturii R.S.F.S.R.

La deschiderea expoziției au 
luat part# tovarășii : Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, ge
neral de armată Emil Bodnăraș, 
Iosif Chișinevschi, Miron Con- 
stantmescu, Constantin Pîrvu- 
lescu, Leonte Răutu, acad. prof, 
dr. C. I. Parhon, Al. Bîrlădeanu, 
P. Daju, acad. I. Murgulescu, Ion 
Pas, Popa Gherasim, Barbu Solo
mon, Gnizela Vass, I. Mineu, A. 
Mălnășan, Ofelia Manole, V. 
Cristache, V. Ionescu, Ana Toma, 
Liuba Chișinevschi, Mihai Ma
rin, A. Duma, E. Rodau, condu
cători ai instituțiilor centrale și 
ai organizațiilor de masă, acti
viști ai A.R.L.U.S.-ului, repre
zentanți ai presei.

Au participat artiștii poporului 
I. Jalea, președintele Uniunii Ar
tiștilor Plastici din R.P.R. și C. 
Baraschi, maestrul emerit al ar
tei Boris Caragea, precum și nu
meroși alți artiști plastici.
. Au fost de față A. A. Epișev, .« . . — - * I s b

asa-

(Continuare in pag. 2-a)

0 placă comemorativă in amintirea voluntarilor. Au lost de iața A. A. Ediș 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
București și membri ai A mb a: 
dei.

Erau prezenți membrii delega
ției de oameni de cultură din 
R.S.F.S.R. în frunie cu E. I. Afa
nasenko, ministrul Invățăminlu- 
lui al R.S.F.S.R., precum și pic
torul A. P. Sepeliuk, director in 
direcția artelor plastice din Mi
nisterul Culturii al U.R.S.S., 
membru în consiliul de condu
cere al Uniunii Artiștilor Plastici 
din U.R.S.S.

Cuvîntul de deschidere a ex
poziției a fost rostit de tov. Ion 
Pas, adjunct al ministrului Invă- 
țămîntului și Culturii.

Asistența a vizitat apoi sălile 
expoziției.

bulgari care au luptat in 1877a douăzeci de veacuri de civili
zație. Cu astfel de reverii, Petrică, 
sau Victor, sau Mirel, nu inovează 
nimic. Cu mult înaintea lor Cortez 
sau Pissaro au speculat aevea de
calajul tehnic dintre Spania lui 
Carol Quintul și băștinașii locui
tori ai Americii de Sud. Conquista- 
dorii au tras cu archebuzele și tu
nurile și li s-a ripostat cu arcuri 
și sulițe. Șocul sub care au pierit 
vechile triburi a fost datorat mai 
puțin forței, cît surprizei. Cînd 
s-au desmeticit, era prea tîrziu, 
lumea aztecilor era la pămînt, stri
vită barbar, rușinos, inutil.

Omenirea tinde să folosească mai 
rațional produsele inteligenței sale, 
căci dezonoarea care o pîndește 
este direct proporțională cu rafi
namentul și perfecțiunea mijloace
lor de distrugere. Avionul care a 
aruncat bomba asupra Hiroșimei 
ar fi putut să aibă zeci de utili
zări practice. Poate „că ar fi fost 
prea greoi și prea mare pentru a 
semnala bancurile de pește în 
mările lumii. Dar cu siguranță că 
ar fi putut transporta tractoare, 
tablouri dintr-o expoziție sau mese 
de obstetrică: era un aparat so
lid, bine pus la punct, ca nu cum
va să se prăbușească în punctul de 
decolare. In mod absurd, însă, a 
fost pus să întunece începutul erei 
atomice.

Să reținem cîteva lucruri. înain
te de toate, astăzi nu mai există 
duelul dintre obuze și săgeți. Chiar 
fără a fi repartizată uniform pe su
prafața pămîntului, tehnica secolu
lui nostru nu mai îngăduie conqui- 
stadori, îneît orice agresiune poate 
primi o replică dură.

In al doilea rînd, să reținem că 
niciodată în procesul de creare al 
unui nou produs important nu se 
pot cunoaște toate consecințele a- 
cestuia. Lă primele zboruri ale lui 
Bleriot este îndoielnic că mono
polurile de armament s-au gîndit 
la posibilitatea bombardamentelor 
aeriene, dar este absolut sigur că 
nimeni nu a prevăzut depistarea 
din avion a peștilor de mare.

In al treilea rînd, nu e lipsit de 
interes să ne gîndim că factorul 
timp începe să fie economisit cu 
grijă și în domeniile de activitate 
care păreau sortite să rămînă pen
tru totdeauna sub semnul răbdării 
și al chinuitoarei meticulozități. 
Dar e tot atît de probabil, că pen
tru latura poetică a ocupației, și 
peste cinci sute do ani amatorii 
vor pescui tot de pe mal, tot cu 
undița, tot așteptînd cu emoție 
zvîcnirea ușoară a plutei.

Primul spectacol al Corului popular 
rus din Omsk

Duminică dimineața a avut loc 
la Ploești festivitatea dezvelirii 
unei plăci comemorative cj ocazia 
împlinirii a 80 de ani de la in- 
mînarea drapelului din Sa
mara detașamentelor de vuiuntarf 
bulgari care s-au constituit in a- 
cesț oraș pentru a participa ală- 
turijde armatele Tuse și oomine la 
războiul pentru independenta 
Bulgariei și Romîniei, jfopotrita 
jugului otoman.

Cu prilejul acestei sărbătoriri a 
sosit în țară o delegație a Mi
nisterului Apărării Naționale al 
R.P. Bulgaria alcătuită din gene
rai colonel Ivan Kinov. prim loc
țiitor al ministrului Apărării Na. 
ționale, general maior S. Hanîmov 
și colonel M. Mihov.

în cursul dimineții membrii de
legației bulgare au făcut o vizită 
la sfatul popular al orașului Plo
ești unde au fost întîmpinați de 
tovarășii Gh. Stan, președintele 
sfatului popular al regiunii Plo
ești, Gh. Ravaș, secretar al Corni 
telului regional Ploești al PJH.R., 
I. Vidroiu, președintele sfatului 
popular al orașului Ploești, D. 
Soare, prim-secretar al Comitetu- 
lui orășenesc Ploeșii al P.M.R., și 
reprezentanți ai organelor locale 
de partid și de stat.

Cu acest prilej general colonel

Ivan Kinov a tnmînat președinte
lui sfatului popular orășenesc din 
partea oamenilor muncii și a ar
matei populare bulgare o diplomă 
de mulțumire' și recunoștință a 
poporului bulgar fală de poporul 
romin. Iată de locuitorii orașului 
Ploești, care au sprijinit crearea 
primelor detașamente de voluntari 
bulgari, nucleul viitoarei armate 
naționale bulgare.

La amiază, pe strada Iași din 
orașul Ploești, in fata clădirii 
unde in 1877 era instalat coman
damentul detașamentelor de vo
luntari bulgari, a avut loc solem
nitatea dezvelirii plăcii come
morative.

Deschizînd solemnitatea tov. 
I. Vidroiu, președintele sfatului 
popular al orașului Ploești, a 
dezvelit placa comemorativă pe 
ca.re.erau fnscrise în limbile ro- 
mînă, bulgară și rusă cuvintele : 
„In această casă era instalat sia-

tul major al voluntarilor bulgari 
în lunile mai-iunie 1877. Aici a 
locuit și a lucrat și căpetenia vo
luntarilor bulgari, generalul Ni
kolai Grigorievici Sto'.etov“.

Au luat apoi cuvîntul genera
lul colonel lacob Teclu, din par- 
tba Forjelor Armate ale R.P.R., 
general colonel Ivan Kinov, con
ducătorul delegației Ministerului 
Apărării Naționale al R.P. Bul
garia, și tov. Gh. Stan, președin. 
tele sfatului popular al regiunii 
Ploești.

In 
rea 
mină

In
ției Ministerului Apărării Națio
nale al R. P. Bulgaria au depus 
o coroană de fiori la monumentul 
închinat eroilor de la Grivița, a- 
flat în piața gării din Ploești.

încheiere a avut loc defila- 
companiilor de onoare ro
și bulgară.
aceeași zi membrii delega-

Duminică scara Corul popular 
rus din Omsk, invitat în tara 
noastră cu prilejul Decadei cul
turii R.S.F.S. Ruse, a dat primul 
său spectacol de cîntece și dan
suri în sala Teatrului satiric mu- 
2ical „Constantin Tănase“ din 
Capitală.

Artiștii sovietici au cîșligat 
inimile spectatorilor de la primul 
număr al programului, cînd au 
executat cea mai recentă creație 
a lor, cîntecul „Pe noi ne-a îm
prietenit Bucureștiul", compus și 
învățat chiar în cursul lungii că-

Iătorii de pe meleagurile siberie
ne pînă la București.

Dansurile prezentate: „Dansul 
tineresc" plin de avlnt, în care 
tinerii siberieni se întrec în fi
guri acrobatice care smulg spon
tan aplauzele spectatorilor, dan
sul * vechi siberian „Vorodnița-, 
calm, plin de grație, dansul si
berian popular cu ursul, repetat 
la aplauzele publicului care nu 
mai contenesc, frumosul dans 
colhoznic și altele, au oferit ce
lor prezenți clipe de puternică 
emoție artistică.

după masă 
*a a Italiei 
fotografie : 

sase.

naționala de baschet a R.P. Romîne a întrecut 
cucerind o valoroasă victorie internațională, 
un atac al echipierilor noștri soldat cu puncte 

(Citiți reportajul în pag. a 4-a)

J Uneori copiii, în admirabila
> lor naivitate, reușesc să expri-
> me cu o maturitate surprinză-
> toare sentimente generate de
> mediul în care trăiesc. Făceam
> această reflecție vizionînd o 
J interesantă expoziție în care
> profesorul Uruguayan Jemaldo
> își propunea să ilustreze plastic 
J experiența sa pedagogică. Și
> dincolo de zecile de desene ale 
’ copiilor din Uruguay pe care
> le-am privit cu nestăpînită cu-
> riozitate mi s-a părut că între-
> văd mai mult decît încercau ele
> să arate — peisajul de țară,
> vagonetele de mineri, piața ar- 
J melor sau altele. Desenele exe-
> cutate cu o fermecătoare sim-
> plitate — poate chiar cu stîngă- 
J cie — purtau amprenta vieții
> unui popor pentru care ceasul
> libertății n-a sunat încă. Prin-
* tre lucrările cele mai reușite pe
> care le-am văzut cu acest pri- 
» lej, vreau să subliniez cîteva
* desene impresionante nu numai 
i prin execuția lor ci mai ales

pnn semnificație, lată, de pil- 
dă, desenul ti nărui ui Aldo 
Foedo intitulat „Oraș colonial". 
Viu colorat, desenul ilustrează 
un contrast care fără îndoială 
izbutește să atragă atenția încă 
de la prima vedere. Cîteva clă. 
diri impunătoare în care ele
ganța pi confortul sînt armonios 

/îmbinate in preajma unor umile 
colibe. Este intr-adevăr cel mai 
veritabil aspect al orașului co
lonial. Aldo Foedo, acest tinăr 
și talentat desenator, care pre
zintă cu prilejul acestei expo
ziții cele mai multe lucrări, se 
poate minări pe bună dreptate 
cu multe din ele. Subliniem 
desenul intitulat „Căsuța țără
nească din paie și lut**, execu
tat cu o măiestrie remarcabilă 
(judecind după vîrsta copilului 
10-12 ani). Desenul reprezintă 
o casă țărănească in Uruguay 
ce poartă amprenta specificului 
național. Același autor prezin
tă semnificative desene din via. 
ța de toate zilele intitulate

„Tragedia carnavalului**, „Schi
ță pentru tablou muraT, inspi
rat din viața cărbunarilor uru- 
guayeni, „Tristețea dansului", un 
sugestiv desen care prezintă un 
grup de dansatori pe fețele că
rora se poate citi tristețea etc.

Remarcabile mai sînt de ase. 
menea desenele intitulate : „Va- 
gonete** și „Peisaj** ale lui Al
fonso Lasiff, „Durerea unei 
mame", care redă o bat rină
cu chipul brăzdat de suferință, // 
„Lupta adolescenței" și altele. <<

Ceea ce impresionează însă >> 
la aceste desene în afară de co- << 
toritul lor ,este sensul adine so- \\ 
cial pe care reușesc să-l suge- >> 
reze multe dintre ele, dovadă << 
vie a faptului că au fost inspi- \\ 
rate din viața omului simplu. >>

Am părăsit expoziția copiilor 
uruguayeni pătruns de un sen- >> 
timent de admirație pentru fru- << 
moașele desene ale tinerilor ta- \\ 
lente ale acestui popor. >?

P. EUSEBIU >>
ȘTEFAN IUREȘ



HOTARIREA G C AL P.M.R.
cu privire la sărbătorirea a 40 de ani 

de la Marea Revoluție Socialistă 
din Octombriea

(Urmare din pag. l-a)

Aniversarea Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie va prilejui o puternică manifestare a prie
teniei de nezdruncinat cu Uniunea Sovietică, prie
ten și sprijin de nădejde al poporului nostru in 
opera de construire a socialismului. Sărbătorind 
împlinirea a 40 de ani de la Revoluția din Oc
tombrie, poporul nostru își va exprima incăodată 
hotărirea de a contribui activ la întărirea unității 
lagărului socialist în frunte cu Uniunea Sovietică.

Aniversarea Revoluției din Octombrie va con
stitui o manifestare a hotăririi partidului nos
tru de a intări și mar departe rolul său condu
cător și organizator în construcția socialismului, 
unitatea și coeziunea rîndurilor sale, de a ridica 
pe o treaptă mai Înaltă munca ideologică șl a in
tensifica educația comunistă a membrilor de par
tid și a tuturor oamenilor muncii în spiritul idei
lor atotbiruitoare ale marxîsm-leninismului. de a 
intări combativitatea față de ideologia burgheză și 
orice influențe ale ei.

In vederea sărbătoririi celei de-a 40-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. Hotă
rirea Comitetului Central al Partidului Muncito. 
resc Romln prevede ca organizațiile de partid să 
desfășoare o largă activitate de propagandă pen
tru a face cunoscute succesele istorice obținute de 
poporul sovietic în construirea socialismului și co
munismului. Ele vor acorda o atenție deosebită 
tratării unor probleme ca : rolul Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice și al marelui său condu
cător V. I. Lenin in pregătirea și infăptuirea Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie și in lupta 
pentru făurirea orinduirii socialiste In U.R S.S.; 
însemnătatea internațională a Revoluției din Oc
tombrie și a experienței istorice a Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice; succesele istorice ale 
poporului sovietic in construirea socialismului și 
comunismului; politica externă a U.R.S.S. și a 
celorlalte țări ale lagărului socialist; rolul lagăru
lui socialist în frunte cu U.R.S.S. în lupta pentru 
apărarea păcii și securității popoarelor; internațio
nalismul proletar; unitatea mișcării comuniste și 
muncitorești din lumea întreagă; experiența isto
rică a Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 
in opera de făurire și consolidare a dictaturii pro
letariatului ; rolul statului ca instrument de cons
truire a socialismului; esența democrației socia
liste ; rolul conducător al partidului in construirea 
socialismului, alianța dintre clasa muncitoare și 
țărănimea muncitoare; politica națională lenin
istă, superioritatea istorică a socialismului asupra 
capitalismului.

Direcția de Propagandă și Cultură a Comitetului 
Central, împreună cu Institutul de Istorie a Parti
dului vor elabora tezele cu privire la „însemnăta
tea internațională a Marii Revoluții Socialiste dm 
Octombrie, influența ei asupra mișcării revoluțio
nare din Rominia și asupra dezvoltării țării noas
tre pe calea socialismului'

Organizațiile de partid și sindicale vor mobiliza 
oamenii muncii în lupta pentru aplicarea botâriri. 
lor Congresului al ll-lea al Partidului Muncitoresc 
Romin. ale Plenarei din decembrie 1956 a Comitetu
lui Central al Partidului Muncitoresc Romtn. pen
tru ca să intimpine aniversarea lui Octombrie cu 
nai succese in creșterea producției industriale a 
productivității nruncn și in scăderea prețuim 
de cost, in transformarea socialista a agricultorii și 
creșterea producției agricole, ia construcția cultu
rală șl de stat, in ridicarea nivelului de trai al ce
lor ce muncesc.

Presa și radioul vor publica și difuza articole, 
consultații și alte materiale despre Marea Revolu
ție Socialistă din Octombrie. Organizațiile de par
tid, sindicale, Uniunea Tineretului Muncitor. Socie
tatea pentru răspindirea științei și culturii, Asocia
ția Romînă pentru Legăturile de Prietenie cu Uniu
nea Sovietică, Institutul de Studii Romino-Sovietic

PUȘKIN

Decada cui D.S.F.S.R
Cronica fitmuîui ÎNĂLȚIMI

„LIRICE

Note bibliografice

In Editura de stai 
pentru literatură polit 

a apărut:
N. S. HRUȘCIOV : Cu 

vire la perfectionarea conți 
a organizării conducerii in 
striei și construcțiilor.

96 pag. 1,50 li

vor organiza conferințe pentru oamenii muncii și 
expuneri pentru activul de partid, activul organi. 
zațiilor de masă, economic și de stat.

Pină ia sfirșitul anului 1957 Editura pentru Lite
ratură Politică va asigura terminarea editării ope
relor lui V. 1. Lenin (33 volume), iar in 1958 vor 
apare volumele de corespondență, precum și volu
mele care vor complecta ultima ediție in limba 
rusă.

In colaborare cu Institutul de Istorie a Partidu
lui, Editura va publica o culegere de studii pe 
tema : „40 de ani de la Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie și influența ei asupra tării noastre".

Se va publica de asemenea o culegere de mate
riale tipărite de mișcarea muncitorească din Romi, 
nia privind solidaritatea și simpatia clasei munci- 
toare din țara noastră față de pregătirea și infăp
tuirea Revoluției Socialiste din Octombrie.

Se recomandă Academiei R.P.R. institutelor de 
istorie, filozofie, economie, științe juridice ale Acs- 
demiei R.P.R., institutului de Istoria a Partidului 
și Institutului de Științe Sociale de pe Ungă GC 
al P.M.R. să organizeze o sesiune științifică, con
sacrată aniversării Marii Revoluții Soda!iste din 
Octombrie. Materialele sesiunii să fie editate in 
volum.

institutul de Istorie a Partidului va lua măsuri 
pentru identificarea in continuare a foștilor volun
tari romi ni in Armata Roșie și va asigura editarea 
unui volum cuprinzind amintirile lor. La BncarețE 
va avea loc o adunare a foștilor voluntari rnmiiw 
in Armata Roșie.

In Hotărirea C.G al P..M.R. se 
rulai Invățămintului și Culturii 
creatori să asigure editarea unor _____ _ __ .
(proză, poezie, note de călătorie, critică literari eăc.). oestzc peistț pitares:. 
piese de teatru, lucrări muzicale, precum și reafixa. t>u M P-țăxs pentru Srarsa 
rea de lucrări de artă plastică pe teme înseirate ;ancd p k--_ ptac a. aoă- -t-. 
din Marea Revoluție Socialistă din Octombrie și 1 ară rM-rfr iu*ă ca sa ~'~r 
prietenia romino-sovietkă. . ajxeț. se rasrsd șl ta orari

In repertorial teatrelor se vor include piese ca setaice om «aZ caaanaăn Jo- 
teme legate de Revoluția din Octombrie și se rer _ -u—:----- a șmaux 4-
rtaliza Jurnale cinematografice legate de aafw-------ț-, f pae^ ia •
sarea revoluției anr SM.'a>' — am ertg*ewir ta

Pentru cinstirea memoriei Im V. L Lman. ge- a*esn Im Atazamăm a ■*>- 
aialul învățător ți coaducător al eaamarior arncă Rata zi-, cru-ya.' Atat-rer. 
din întreaga tame, sc va ridica ta orașul Rncmeș* oca rW**vl goi ți 
un monument al Ini V. L Leaia. aoare* Ftaă F foa=. ie rxw-

Lana prieteniei romina lovit tier dta acest aa « ’*• “ .■ *’ ."t*
va dmt^ure mb semnul a-rertorii Mare Reto- -««:e de săKxr.-es
tatii Socialiste din Octombrie. *

Asociafia Romfni pentru Legâtariie de Prii ten* t. t __^m
cu Unhmea SorMică ve ergamia ia Bacarertf o . D^y-r^e-m U ^e-
exporițte pe te*ni ^40 de aaf 4e patere ••■teitef. ‘ ____«
iar in certrete rejionile export* vsiaote pe 7 M 
ueW te-L Ca ^t prilef vw >«a toe
buri de delegații ale oamenilor de »t«tă |f eaMarg .tTX
rmuM H wvfctiei precam F «*mb * «ztem- tlZ.
tata aamum'j muncii rowtni și « fetid. '?* y*"***

Vor ivea loc: siptămtaa nvocl căpcăsrtea w----------
filmului sovteUc. decada ștSnțr și cuftart serie- —, Ceooic^-
tice. precum și erportții ale cărții -use p vczvirtCT Țș-rarăcr J <-ez:' Gaoa sa 

împreună ca Condteta! pentru Cuttwl Frică u ' T mea A ferert
Sport ți eu Coasffmf Cent-a' _af țtaBra^lnr —

POEME
,Cartea rusă1' — 1957

propune Muuste- 
și Umanilor de | omoseșzi, 
lucrări Gterare

■sovietice

Poate că în fruntea volumului 
„Lirice**, recent apărut, care în
mănunchează cele mai reprezen
tative poezii ale marelui Pușk.n. 
incepînd cu prima, scrisă și pubh-1 
cală Ut li ani, s-ar fi cuce-ut șd dearu,
stea acea vestită „CiopUt-nm, nn I-_ -__
cu mina, un monument.Căci n : 
ea, poetul afiat pe culmile crea
ției sale, rostește incăodată, răs
picat, crezul său poetic, genetos 
Cmtăteț prin temperament *

I naturii, al minunatului pămlnl 
I natal și al iubirii, al bucuriei na-, 
\ volnice de viață, Pușkin nu & o- 
colit zbuciumul luptelor penvm U- i 

j bertale ale epocii sale. E caroae- 
ristied bi această privință

Poetul salută modestei ^edă- 
oast de tihnă creatoare^ mse- 

. lișlea Lnsoriîă a naturii care-i •edi 
j seninăîniea F puterea de mxncd 
; răpite de oiața frirotă a salxne- 
; lor — ^Curtea Ocei dnțrins:^. 
Dar desfătările rimate ce i le * 
prd mXb. «jm ascund 

Mizeri^ și înjosire a de^nctif-
‘ > chinuită pe cart

dac țărâna la mi^ocol o-

CT/V/ȘTLLQ&. UȚEMIȘTt

Cum pot fi interesante
adunările generale U.T.M

Succesul unei adunări generale 
il asigură în primul rind intere
sul stirnit de problema care se 
pune in discuție. Dar alegerea 
unei teme care să intereseze în
treaga masă de tineret presupune 
o seamă de măsuri ce trebuiesc 
luate in prealabil. Una dintre a- 
ceste măsuri și, considerăm noi, 
cea mai importantă, este cunoaște, 
rea de către tineret a celor mai ar
zătoare probleme care-l interesea
ză. In această privință specificul 
întreprinderii noastre a pus foarte 
multe probleme in fața organiza
ției U.T.M. deoarece tinerii care 
lucrează la noi nu sint toți din a- 
ceeași localitate.

In cunoașterea de către tineri a 
problemelor variate care-i preocu
pă a trebuit să pornim de la ma
nifestările lor. Tot de aici a trebuit 
să pornim pentru un început și in 
alegerea temelor adunărilor gene
rale Și adunările ne-au ajutat 
să cunoaștem treptat nivelul fie
cărui tinăr in parte, diversitatea 
temelor puse in discuție, ne-a dat 
posibilitatea să cunoaștem con
cepțiile lor despre viață, aspirații
le lor și deci, in ultimă instanță, 
să ne orientăm întreaga activitate 
a organizației noastre ținind sea
mă de aceste realități.

Au fost și la noi, intr-adevăr, 
perioade cind adunările generale 
se desfășurau la un nivel neco
respunzător. Analizînd într-o șe
dință de comitet acest lucru s-a 
constatat în primul rind o slabă 
participare a tinerilor la adunări. 
Nu veneau la adunări, așa cum 
recunoșteau cinstit foarte mulți, 
fiindcă se plictiseau, își pierdeau 
timpul degeaba. Și aveau drepta
te. Numai cu adunări in care se 
discuta de la o lună la alta, pla
nul de muncă nu-1 atragi pe ti
năr. Repctîndu-le la nesfîrșit îl 
plictisește. Trebuiau găsite deci 
teme care să-l Intereseze ,care să 
răspundă frămintărilor tineretului.

In perioada aceea în orașul 
nostru erau destui tineri care se 
dedeau la acte de huliganism. Si- 
•_s:>a aceasta indigna și nemul- 

. —ea pe mulți. Trebuia deci făcut 
“ am gîndit să-i in

timi rind pe tineri, 
dinea de zi a adu-

n&rilor generale a apirut o temă 
care a stirnit multă vllră: ..C«m 
putem noi combate huliganismul 
și cosmopolitismul ? După un 
timp destul de îndelungat acestea 
au fost primele adunări care au a- 
vut un puternic ecou în rindul ti
neretului. La discuții tinerii au 
luat poziție hotărită împotriva a- 
celor tineri care au avut manifes
tări huliganice. De asemenea, ei 
au făcut și o seamă de propuneri 
care aplicate, au dus treptat la li
chidarea complectă a actelor de 
huliganism.

Am spus șl repetăm că adunări
le generale U.T.M. trebuie să răs
pundă întotdeauna preocupărilor 
tineretului, ori cit ar fi ele de va
riate. Am observat intr-o anumită 
perioadă unele nemulțumiri in ce 
privește hrana și cazarea tinere
tului, unele neglijențe în ceea ce 
privește păstrarea bunului obștesc. 
Nu neuam sfiit să discutăm aceste 
probleme în adunările generale ale 
unor organizații de secție, unde 
ele se ridicau cu mai multă putere. 
In urma propunerilor deosebit de 
interesante și profund gospodă
rești, făcute de tineri, conducerea 
întreprinderii noastre, ministerul 
de resort, au luat o seamă de mă
suri care au dus la rezolvarea 
pozitivă a doleanțelor tinerilor.

Considerăm că problemele le
gate de producție trebuie de a- 
semenea puse în discuția adună
rilor generale. Trebuie avut însă 
grijă cum facem lucrul aces
ta, cînd și în ce condiții. A dis
cuta numai de dragul discuției se 
aseamănă puțin cu căratul apei in 
plasă. Nu va face decît să obo
sească. Cînd ceea ce vrem să dis
cutăm este intr-adevăr o proble
mă care frămîntă tineretul, lucru
rile se schimbă. Organizația nr. 13 
de pildă, pe baza unei cerce
tări minuțioase, concrete, a ajuns 
la concluzia că problema ridică
rii calificării tineretului, a între
cerii între brigăzi șî pe profesii, 
trebuie neapărat discutată în adu
narea generală. Rezultatul: o a- 
dunare care s-a desfășurat inte
resant — ca să folosim mai 
parte termenul — și j
urmări substanțiale îr^ WM 
producție a tineretului.a 1’;

plecat și inițiativa care a cuprins 
întregul combinau de calificare a 
tinerilor pe mai ne, le protesii și 
la mai multe Incuri de mancă, tn 
momentul de față in această ac
țiune sint antrenat: peste 420 de 
tineri. De asemenea considerăm că 
merită sd fie saMmaU și • altă 
propunere făcuta in aceeași orga
nizație U.T.M. care aplicau dă 
rezultate foarte bune. Este vorba 
de formarea unei brigăzi coaptele 
din tineri ingineri, maiștri, prac- 
ticanți, contabili, care sA-i ajate 
pe tinerii inovatori hi fructifica- 
rea ideilor lor. Toate aceste fapte 
sint concludente pentru a sluji 
ideea că se pot organiza adunări 
interesante cu rezultate practice 
substanțiale.

Noi socotim că fiecare temă dis
cutată în adunarea generală tre
buie să răspundă unei anumite 
necesități practice. Pornind de la 
acest principiu in organizația 
nr. 16 se pregătește in momentul 
de față o adunare generală în 
care se va discuta, pe baza 
referat pregătit 
tema : „Cum îmi 
lanul". Pregătim 
adunare generală 
veseli" în care vor fi puse la în
cercare cunoștințele în domeniul 
chimiei, a membrilor brigăzilor 
utemiste.

In concluzie, considerăm că în 
discuția adunărilor generale UTM 
trebuie puse deci acele probleme 
care interesează marea majorita
te a tinerilor, care sînt totodată 
la ordinea zilei. Este iarăși nevoie 
— și poate că aceasta ar trebui să 
fie obiectul unui articol separat, — 
să se urmărească aplicarea în via
ță a tuturor propunerilor bune, 
făcute de tineri și ulterior să li se 
aducă la cunoștință soarta propu
nerilor lor. In felul acesta — con. 
siderăm noi — adunările generale 
U.T.M. își vor îndeplini intr-ade
văr rolul de școală a educației 
comuniste a tineretului.

de- 
nzut 
kue

Vizitele delegații 
parlamentare i ugosi

Duminică după-amiază d( 
ția parlamentară iugoslav: 
frunte cu Blajo Iovanovici 
sit la Cluj. Oaspeții au fot 
tîmpinați de deputați în f 
Adunare Națională, oamen 
artă, cultură și știință, d, 
meroși oameni ai muncii.

Culcsar Francisc, prețed 
comitetului executiv al sf 
popular regional a adresat 
gației parlamentare iugosla' 
cuvint de salut.

In numele delegației Sc 
nei Populare Federative Iuț 
ve a răspuns . Blajo Iovai 
conducătorul delegației.

Oaspeții au vizitat orașt 
universitățile „Victor Babeș 
„lanos Bolyai".

In cinstea delegației pari: 
tare iugoslave comitetul ex 
al sfatului popular al or 
Cluj a

Luni 
șcinei 
R.P.F.
mișoara.

Salutlndu-i pe oaspeți, toi 
Beldeanu, președintele con 
lui executiv al sfatului pi 
regional, deputat în Marea 
nare Națională a subliniat 
zita delegației parlamenta 
goslave in regiunea Timișo: 
contribui la dezvoltarea și p 
departe a tradiționalelor le 
de prietenie dintre cele dou 
poate vecine.

In cuvîntul de răspuns, 
Blajo Iovanovici a transm 
menilor muncii din Timișoa 
călduros salut.

soția birocratului Dereabin, 
cărei suflet cere dreptul la viată, 
toate acestea sînt fapte aparent 
contradictorii și 
constitui fiecare 
film, dar sînt în
sclipiri ale multiplelor fațete ale 
diamantului ce poartă numeie de 
realitate. E mai ușor să arăți 
cum învinge dreptatea în cadrul 
unor scheme prestabilite, dar de 
cele mai multe ori neconvingă- 
tor. E mai greu să arăți cum își 
croiește drum o idee înaintată

Realizat după .romanul cu ace ceput pentru, a deveni apoi, pe 
■ tîțlu al scriitorului Evgheni măsuță ce e cuprinsă de .iubire,

’ ’ • ’ " • - melancolică, supusă, cu complexe
de inferioritate pentru lipsa ei de 
gust, disperată cind Nikolai e ră
nit, apoi îndrăgostită „lulea'', 
pînă la a ajunge de o gingășie 
maternă față de adoratul ei. E un 
drum lung și greu dar foarte a- 
devărat pe care tînăra actriță l-a 
parcurs cu brio.

Unora, filmul ar putea să le 
pară prea încărcat, .complicat. 
Cred că realizatorii (scenariul; ____... ____ _ ___ ...
Mihail Papava, regia Alexandr intr-un noian de fapte și acțiuni

m rrtarvv
•obiov, filmul „înălțimi" este 

o pildă de operă realistă profund 
ancorată in problemele vieții con 
temporane, in realitatea construc
tivi actuală din Uniunea Sovie- 
' tică.

Numeroase cadre din film au 
valoarea unor picturi in ulei prin 

t calitățile lor coloristice și de 
perspectivă dar ceea ce face ca 
Iacest peisaj să capete viață, sa 

ambiant al unor 
pajimplări pasionante este apari- 
Ka untului. a acelui om eu b Psi
hologie deosebită — *----------- '
Tontator. sfidător ai Ii

kxalitate s au pus în 
urtețiune noi'furnale și cei care 

ie-au aspntat iți fac - bagajde, 
plecind in alta parte sa rjiice ifci' 
isastrecfii sMerhrgict. Pasecirtik 

■ — an tinăr montator își ia rămas 
mu ie a o iată. Douâ-trei cu- 
«•te. o pnvire și înțelegi că a- 
ceastă tată l-a iubit sincer dar 
Ntcoiai a și renunțai la ea. plea- 
d la i t ot2$ un<te !$i vi găsi 
alta „Irăguțâ* Ajuns In acest 
oraș. Nikolai începe să lucreze 
sue csaSBcerea iui Tokmakov — 
-■ baa șef de edapă ce se avintâ 
ea pasrcr.e in orancă. tacerdnd 
sa uite darerea pentru faptul că 
soția l-a părăsit In cafea activi- 
lătâ emuz aste a ametaiorilor se 
cuae inginer ui Dereabin — laș 
si aesebia. ce-st tzae nevasta de
parte de frătntntârile vieții colee- 
':re Ntbnfai se i-aprirteaeșSe c» 
Katea dar se ceartă es ea fiind
că e rnlgară. lipsită ie gust Iată 
snbleme ascuțite ale reairtați pe 
care filmul nu le estompează dar 
aici na ie etalează ta aod gra
tuit. Întreaga desfâsara*e a in
trigii face ca oameni: adevărat! 
sa apară pînă la urmă biruitori 
ca portă torn moralei tasednle sa 
trebaie a da înapoi.

Filmul place fiindcă are o vi
guroasă poezie a autentic tații, 
zre mceasma îmbătătoare a rie- 
ța adevărate, a prezentării de ca
ractere tate-esante ți viabile la- 
iări de plidâ pe Nikolai Pasca 
■k. Face pe craiul dar ca orice 
<ni cade c nă la urmă ta -pla
să*. ta iadrăcootațte de Katea.

- temerarul
1 Înălțimilor.
s au nus în

pridâ pe Nikolai Pasea-

atee 
tine

care ar putea 
subiectul unui 

același timp

din filmO sceflă

Zarhil au procedat astfel în mod 
premeditat pentru a da impresia 
cea mai fidelă a bieții plină de 
fncurcăturț și contraziceri. Dra
gostea curată ce ia naștere îr ?e 
doi tineri pozfnd tn pușlamale, 
un băiețaș care tși asurzește fa
in ia cu trombonul și pălăvră
gește despre revoluția mondială 
în timpul beției de după primul 
salariu, un cabaret tn care tineri 
prost îndrumați copiază maniere 
așa zise occidentale, o idilă tn 
față intre sobrul Tokmakov și

greu de descifrat — așa cum se 
întîmplă de fapt zi de zi — dar 
e mai artistic, deci mai capabil 
de a influenta pe spectator. A- 
ceasta, a doua cale, au urmat-o 
cu succes cei ce au făurit filmul 
sovietic „înălțimi".

B. DUMITRESCU

•J Film prezentat în prima zi 
a galei de filme sovietice, orga
nizată în cadrul Decadei culturii 
R.S.F.S.R,

oferit o recepție, 
dimineața delegația 
Populare Federate

Iugoslavia a sosit 1

Diferență de concepții
Cu trei decenii in urmă, poate 

și mai mult ,trăia în Verbița, azi 
in raional Plenița. un moșier tare 
hapsln Avea multe acareturi, vilă 
CMUtnată in stilul clădirilor ve- 
•'-ețiene și o moșie intinsă oe care 
trnden» mb ne 'jdcași.

Lrabov Șevțova 
ă“i E obrazm 
roso’anâ la !n-

penzt 
ztarto de u~F cxtnsenu an iaz pro
pria In fața rări Sute de clăcași 
aa cărat pămint cu lopețile, cu 
cârtit, cu sacul, pentru ca Intre 
cele doua dealuri verbicene să fi, 
înălțată o stavilă In calea unui 
pirtu.

estit im localnic M- 
a fost

Un festival CEĂIKOVSKI
La Teatral de Opera ți Băiet 

al B P Jl a avut lac dma -ri fc- 
mmeața ta ta* ni Decadei cui- 
twii R S F SJt ue featrra. _P. L 
CeaRsvsăi- ornoiza: de Ccxssa- 
W Generai JLRLU S șâ Teatrul 
de Operă și Balet al 8Pk

Aa participat acad prof. dr. C. 
I Pariam, președmtele A.R-LUi, 
Octav Livezeanu. vicepreședinte 
al A-R-L-U-S- L Bogdan, vice- 
președmte al SJLS.C- N. Pasai. 

: președintele GG al Sindicatului 
; munckor.lor din invățâmint, oa- 
■ de știință, artă și cultură,
un numeros public.

Ia soia erau preaenți membri 
ai Delegație oamenilor de cul
tură dis ILS-F.S R- in frunte cu 
E. L Aiacaseuo, uănistruî îuvâ- 
tăaRataM al R S.F S.R, condu- 
cătorul delegației. -

Au fost de față A. F. Kabandv. 
consider al Ambasadei Uniuni: 
Sovietice la București și alți 
membri ai Ambasadei.

Festivitatea a fost deschisă de 
G Răduîescu. directorul muzicii 
din Ministerul Invățămtntului și 
Culturii.

Despre viața și opera lui P. I. 
Ceaikovski a vorbit Panait Victor 
Cottescu, artist emerit a( R.P R. 
directorul Teatrului de Operă și 
Balet al R P.R.

In numele delegației oamenilor 
de cultură din R.S.F.S.R., E. P.de cultură din R.
Kareakina, artistă a poporului din 
R.S.F.S.R. de la Teatrul de dra
mă „A. S. Pușkin" din Leningrad

cil*

pindon, 
le-a dat flinte și cartușe pentru 
ca nimeni să nu-și oglindească 
in unda Iacului chipul de mujic 
ars f vlăguit de muncă.

De atunci însă au trecut ani...
Iazul din Verbița împresurat 

cu sălcii bătrinc și pletoase, vila 
în stil venețian cu temelia înfiptă 
:n malul apei, solemnă, dominlnd 
Cîmotile liniștite, sînt acum ale 
gospodăriei agricole colective 
,,VasUe Roaită**, ale clăcașilor de 
ierL

îi cunoașteți pe colectiviștii din 
Verbița ? Poate că nu. Să vă po
vestesc eu ceva despre ei. Gos
podăria lor este acum fruntașă pe 
raion. Au terminat de mult mun
cile agricole de primăvară; au în
sămânțat 14 hectare cu porumb 
dublu hibrid, 19 hectare cu porumb 
hibrid și o suprafață de două hec
tare cu porumb hibrid iri
gat. Colectiviștii: Nicu Che- 
laru, utemistul Nicolae Ciocan, 
Smaranda Puțintel, Ion și Rița 
Miu, Constantin Constantin au 
muncit cu hărnicie la împlinirea 
acestor treburi. E drept că mai 
sint și unii ca Lina Horiș, Gh. 
Ciocan care n-au prea făcut mul
te zile-muncă pînă acum.

Oamenii își îmbogățesc gospo
dăria tor pe zi ce trece. Și-au 
cumpărat de curînd din fondul de 
bază două perechi de boi, înjghe
bează acum o crescătorie de rațe 
și găini și pe deasupra au ctști- 
gat și un mare număr de miei 
(80 de la 86 de oi).

Dar nu despre aceasta vreau să 
continui a vă povesti, ci despre

iazul construit tot de ei cu ani în 
urmă din ordinul moșierului.

Stătusem o zi întreagă în gos
podărie și înainte de a pleca pre
ședintele Ion Poenaru a ținut 
neapărat sd mi-l arate.

lazul acesta poale n-ar avea 
flșfl mare însemnciate dacă in să- 
lele din împrejurimi ar exista un 
pirîiaș măcar, cit de mic. Așa se 
face că in vreme de vară pe lingă 
copiii și tinerii din Verbița vin 
chiar și cei din Plenița și alte 
sate, cale de cîțiva kilometri pînă 
aci, pentru a se scălda în apa a- 
dincă a iazului.

Ajunsesem Ia marginea lacului, 
înserarea începuse să țese din 
nevăzute caiere de întuneric, ză
branic peste pădurile din depăr
tare. Sălciile Iși tremurau sfioase 
ramurile mingîind parcă fața a- 
pei. Aci cițiva colectiviști înălțau 
o construcție ciudată, un fel 
terasă lungă de cîțiva zeci

de
_ .... de 

metri. Nu departe de mal In iaz 
era deja gata o trambulină. N-am 
priceput la început ce poate să ee 
construiască aci.

— Facem un ștrand, cu terasă, 
cu trambulină, cu bărci — mi-a 
explicat președintele văzlndu-mă 
nedumerit.

— Pentru cine? am întrebat eu.
— Cum pentru cine? Pentru 

toată lumpa, pentru colectiviști, 
pentru populația din Plenița, pen-

tru dumneavoastră cînd veți 
trecere pe la noi.

$i președintele mi-a povei 
lux de amănunte cum s-a t 
ideea creării acestui ștrand.

— V-am mai spus că var 
cută, sute de tineri din con 
cele mai îndepărtate veneau 
scalde pentru că acum ni me 
se mai temea de flintele pi 
lor moșierului Petroian. Uni 
trei tinerii noștri au discuta 
blema construirii unei traml 
Discuția lor a ajuns la u 
colectiviștilor.

— Nu e un lucru prea 
și-au spus ei.

— N-ar strica nici o pla 
debarcader, bărci... au prop 
(ii. Le închiriem cu ora. Fat 
o terasă, vindem fructe din 
noștri, pepenii ce ne prisose 

Pînă la urmă s-a hotărtt 
construiască un ștrand tn 
legea. Cei mai bătrîni dint, 
lectiviști își vor găsi aci < 
cru : la închiriatul bărcilor, l 
zorea fructelor, la ce-o mai 
voie.

Moșierul poruncise să se 
un iaz de care nu avea voie 
atingă nimeni în afără de t 
lectiviștii au construit un c 
rat ștrand Insă pentru toati 
mea. O... diferență de conc

Corespondi
LUCIAN ZA

Patria, București, Grădina Progre
sul. grădina T. Vladimirescu, Coșbuc : 
DRAGOSTE DE MAMA; Republica: DE
CADA CULTURII R S.F.S.R.; Magheru, 
înfrățirea între popoare, Central Don- 
ca Simo, Olga Bancic; ORA H, com- 
plectare : MUNTELE RETEZAT; V. 
Alecsandri, Al. Popov; OAMENI FARA 
IMPORTANȚA; I. C. Frimu: CĂSNI
CIA D-RULUI DANW1TZ; Elena Pa
vel, Alex. Sahia, Libertății: FIICA MEA 
TRĂIEȘTE LA VIENA; Lumina, Popu
lar; DISPĂRUT FARA URMA; Victo
ria: GHITARELE DRAGOSTEI; Doina: 
Ilie Pintilie, Volga: CITADELA SFA- 
RIMATA; Maxim Gorki,. DECADA 
CULTURII R.S.F.S.R ; Timpuri Noi: 
DE LA VOLHOV LA ANGORA, SOL-

DATUL UITAT; ARTA DE A 1 
O AVENTURA LA MUZEU; SPi 
ROMINESC NR I; Tineretului 
MOCA; Gh Doja, 23 August. 
DON JUAN; Grlvlța: BALADA 
RIEI: Vaslle Roaită. Miorița: 
TIRZIU; Cultural; CU FATA 
PUBLIC: Unirea: CORABIA 
LOR; Constantin David: RIPA 
CULUI; Flacăra, JAN Z1ZKA; ’ 
dimirescu (sală); COASTA 
ADAM; Arta. Moșilor: ULTIM 
ȚILNIRE; Munca: ÎN TOIUL Lt 
M. Emlnescu: AL 41LEA; 1 
INIMA CINTA; N. Bălcescu:
BONDUL (ambele serii); Aure) 
FEROVIARUL.

unui 
de un utemist, 
planific eu sa
de asemenea o 

gen „Drumeții

GHEORGHE BODEA 
secretarul comitetului U.T.M. 

al combinatului chimic I. V. Stalin
RIZEA GHEORGHE 

responsabil cu producția și califi-| 
carea în comitetul U.T.M, I

Fototext: ^bgerpres*

PROGRAMUL II

PENTRU REGIUNEA BUCUREȘTI: 
Vremea se menține schimbătoare cu 
cer parțial noros mal ales ziua, etnd 
devine lavorabil ploii trecătoare. Vtnt 
slab plnă la potrivit din sud,vest. 
Temperatura tn creștere. Noaptea va fi 
cuprinsă Intre 11 și 13 grade, iar ziua 
Intre 24 —26 grade.

PENTRU URMĂTOARELE TREI 
ZILE IN ȚARA. Vremea se va răci 
treptat nienținîndu-se mai mult noroasă

cu ploi Intermitente șl averse 
țițe de descărcări electrice In tot 
giunile țării, tn zona de munte 
1.500 de m. altitudine lapovită ș 
soare. Vtnt potrivit și temporar 
din sectorul nordic ’ Temperatur 
scădere la Început tn apusul țării 
și în rest. Minimele vor oscila 
5—20 grade, (ar maximele tntre 
grade.

Marți 21
PROGRAMUL I

8.30 Muzică; 9.00 Mari cîntăreți; 9.30 
..Roza vtnturilor”; 10.00 Muzică ușoară; 
11.03 Muzică de-estradă; 11.30 Din cîn- 
tecele și dansurile popoarelor; 12.20 
Muzică simfonică; 13.05 Concert de 
prînz; 14.00 Muzică; 14.45 „Decada cul
turii R.S.F.S. Ruse”: Cîntece de Novi
kov; 15.05 Orchestre și soliști de mu
zică populară romînească; 15 35 Muzică 
ușoară romînească; 18.00 Recital trans
mis'din studio; 18.30 Să învățăm |imba 
rusă cîntînd; 18.50 Jocuri populare ro- 
mînești; 19.10 Muzică ușoară de Eu
gen Koffler; 20.00 Program de muzică 
populară; 20.45 Muzică de dans; 22.30 
Pagini alese din muzica simfonică ro
mînească; 23.16 Concert de noapte.

mai 1957

14.03 Muzică ușoară; 15.00 
steagul păcii șl-nfrătirH-’: 15.1! 
cert simfonic; 16.20 ..Decada C 
R.S.F.S. Ruse": 17 15 Vorbește 
cove 1 I7.ȘȘ Noi Înregistrări de 
ușoară; IȘ.Oo Buletin de știri; 
Concert de muzică populară 
nească; 19.45 Ctntă Nella Pizzl 
tonlo Vasquez; 20 03 Din viata 
cală a orașelor șl regiunilor | 
21.05 ..Mari Interpret!": Dirijoru 
bert von Karajan; 22.15 Melodii d 
zică ușoară: 23.15 -24.00 Seară d 
zică de cameră de compozitori fri



Mesajul lui N. A. Bulganin leu reprezentanți ai intelectualității
r

adresat lui Guy Mollet sovietice
Congestii Noii Uniuni 

Democrate a Tinerelului 
chinez

MOSCOVA 20 (Agerpres). — TASS transmite: La 18 mai 
S. A. Vinogradov, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al 
U.R.S.S. în Franța, a vizitat pe Guy Mollet, președintele Consi
liului de Miniștri al Franței și i-a 
Bulganin, președintele Consiliului 
se spune printre altele:

Particularitatea situației inter
naționale care s-a CTeat în pre
zent și răspunderea uriașă care 
revine Uniunii Sovietice și Fran
ței ca mari puteri, chemate să 
îndeplinească un rol important în 
problemele internaționale, mă 
determină să vă adresez prezenta 
scrisoare. Aș dori ca în spiritul 
sincerității care a caracterizat tra
tativele noastre de anul trecut de 
la Moscova, să expun punctul de 
vedere al guvernului sovietic a- 
supra unor probleme internaționa
le importante și să examinez căile 
posibile de îmbunătățire a relați
ilor sovieto-franceze.

remis un mesaj ai lui N. A. 
de Miniștri al U.R.S.S., in care

trecute. Nu mâ
domnule preșe-

Două tendințe opuse 
în evoluția relațiilor 

internaționale
Astăzi, mai mult ca oricînd în 

ultimii ani, se manifestă clar exis
tența a douaă tendințe opuse în 
evoluția relațiilor internaționale.

Pe de o parte răsună tot mai 
insistent glasul popoarelor care 
cer oamenilor de stat să împiedice 
creșterea primejdiei de război, să 
acționeze în direcția destinderii 
încordării internaționale, să întă
rească colaborarea și legăturile 
pașnice între state și să reînvie 
astfel „spiritul Genevei**, care a 
fost salutat cu atita căldură de 
toate popoarele.

Pe de altă parte, există forțe 
care se străduiesc să agraveze la 
maximum situația internațională 
și, menținînd lumea „în pragul 
războiului**, să tragă din această 
situație avantaje materiale și po
litice.

Problema principală care se pu
ne în prezent este care din aceste 
două tendințe va triumfa; vor 
merge oare statele pe calea 
coexistenței pașnice și a colabo
rării, sau se va admite agravarea 
continuă a situației și asupra 
lumii va plana primejdia unui 
război atomic aducător de 
moarte ?

în ceea ce ne privește pe noi. 
guvernul sovietic, sîntem ferm 
convinși că în problemele menți
nerii păcii, ale preintimpinării 
primejdiei unui război statele nu 
trebuie să se imparta in lagăre. 
Statele pot să aibă concepții di
ferite în cutare sau cutare pro
blemă internațională; pot exista 
și sînt chiar inevitabile și diver
gențe ideologice între țări cu sis
teme sociale diferite. Toate aces
tea nu înseamnă însă că nu se 
poate cădea de acord în problema 
principală: menținerea păcii, îm
piedicarea izbucnirii unui nou 
război.

Este deosebit de important ca 
marile puteri să manifeste hotă
rîrea de a stabili înire ele relații 
de încredere reciprocă și de a 
colabora la rezolvarea pașnică a 
problemelor litigioase.

Arătînd faptul că în problemele 
principale ale relațiilor internațio
nale contemporane interesele U- 
niunii Sovietice și Franței nu di
verg, în mesaj se spune in con
tinuare :

Problema securității 
europene

îngăduiți-mi în primul rînd să 
mă opresc asupra problemei secu
rității europene.

Experiența istoriei dovedește în 
mod convingăior că dintre toate 
marile puteri Uniunea Sovietică și 
Franța, ca puteri continentale, 
sînt cel mai mult interesate în 
rezolvarea problemei securității 
europene, căci împotriva țărilor 
noastre au fost îndreptate în re
petate rinduri loviturile principale 
ale militarismului german agresiv 
și cine dacă nu Uniunea Sovie
tică și Franța trebuie să se în
grijească în primul rînd de crea: 
rea în Europa a unor condiții 
care să facă cu neputință repe
tarea unor asemenea războaie a- 
gresive pe continentul nostru. In 
această ordine de idei aș. dori 
să amintesc cuvintele lui Jean 
Jaures, patriot înflăcărat și repre
zentant de seamă al socialismu
lui în Franța, care la timpul său 
a prezis că odată cu victoria re
voluției ruse va fi creată premiza

actuală a Europei în grupări mi
litare, să accentueze izolarea 
grupului de state vest-europene 
membre ale N.A.T.O. și să ridice 
astfel noi bariere în calea spre 
realizarea unei colaborări general 
europene de care, după părerea, 
noastră, Franja nu are mai putină 
nevoie decît Uniunea Sovietică.

In legătură cu problema situa
ției create în Europa nu se poaie 
să nu subliniem primejdia se
rioasă pe care o prezintă politica 
de renulitarizare a Germaniei oc
cidentale.

Guvernul sovietic — se spune 
în mesaj — a atras nu odată a- 
tenfia puterilor occidentale asupra 
primejdiei direcției în care evo
luează evenimentele în Germania 
occidentală. Adresîndu-mă dv. 
astăzi — domnule președinte — 
aș vrea să vă atrag atenția 
asupra primejdiei situației crea 
te. care amintește în multe 
privințe situația din anii care au 
precedat cel de al doilea război 
mondial. Și atunci numeroși con
ducători vesteuropeni au trecut de 
asemenea cu vederea cum milita
rismul german tși pregătea ar
mele pentru război. Se știe bine 
care a fost rezultatul.

Aici aș vrea să fac o remarcă, 
domnule președinte, pentru a fi 
bine înțeles. Sîntem departe de 
gîndul de a considera Germania 
ca un dușman veșnic și constant 
al Uniunii Sovietice sau al Fran
ței. Guvernul sovietic dorește 
sincer să stabilească cu Germania 
relații de colaborare pașnică și de 
încredere și consideră că atinge
rea acestui tel ar avea o impor
tantă uriașă pentru asigurarea 
unei păci trainice în Europa. Cu 
unul din cele două state germane 
existente în prezent — cu Repu
blica Democrată Germană — U- 
niunea Sovietică are relații de a- 
devărată prietenie și de colaborare 
bazată pe egalități In drepturi.

Guvernul sovietic face multe 
pentru a stabili relații bune, prie
tenești și cu Republica Federală 
Germană, și dacă Franța mani
festă o năzuință anaioagă ea nu 
poate fi calificată altfel decit fiind 
cu totul firească și de înțeles. Dar 
relații bune cu Germania vor co
respunde intereselor consolidării 
păcii europene și vor trezi încre
derea popoarelor din Europa nu
mai in cazul cind nu vor fi fa
solite de stimularea reînvierii mi
litarismului german agresiv, care 
nu odată a adus nenorociri po
poarelor europene, printre care și 
poporului francez.

Cu aceeași sinceritate, care a 
caracterizat tratativele noastre de 
la Moscova, a spus in continuare 
N. A. Bulganin, aș vrea, domnule 
președinte, să relev că. colegii 
mei și eu personal sîntem profund 
îngrijorați de raptul că Franța 
urmind o linie străină de intere
sele securității europene — linia 
de pregătire a unui război ato
mic, a hotărit să-și pună la dis
poziție teritoriul pentru baze a- 
tomice americane. Ni se pare ci 
cei care creează baze atomice in 
alte țări, fac aceasta pentru a in- 
depărta de ei principala lovitură 
in cazul dezlănțuirii de către ei a 
unui război atomic și pentru a 
expune acestei lovituri țările eu
ropene, și nu in ultimul rind 
Franța. La drept vorbind acest 
lucru nici nu se ascunde. Dar 
este puțin probabil ca aceasta să 
se poată numi calea adecvată spre 
asigurarea securității francezilor, 
sau englezilor, sau italienilor. 
Frumoasă securitate este să 
trăiești printre tot mai multe de
pozite de arme atomice și cu hi
drogen, care impînzesc Europa.

Dindu-și seama că crearea unui 
sistem eficient de securitate co
lectivă in Europa nu este lucru 
ușor, guvernul U.R.S.S. consideră 
totuși că in condițiile date este 
vital necesar să se treacă la re
zolvarea acestei probleme.

Posibil, că la început trebuie să 
se pășească pe calea rezolvării 
ei parțiale, să se găsească mă
suri tranzitorii reciproc accepta
bile și să se cadă de acord asu
pra lor. N. A. Bulganin a rea
mintit apoi propunerile U.R.S.S. 
în acest sens.

Cred, domnule președinte, că 
ar fi absolut firesc dacă cele 
două guverne ale noastre, ca gu
verne ale unor mari puteri, deo
sebit de interesate în crearea 
unui sistem trainic de securitate 
europeană, ar lua inițiativa in 
elaborarea bazelor unui asemenea 
sistem prin ținerea unor consul
tări bilaterale preliminare. Asu
pra formei și nivelului acestor 
consultări s-ar putea cădea de a- 
cord de pe acum îără nicio ami- 
nare, pe căile diplomatice obiș
nuite.

Acestea sînt unele conside
rente pe care am vrut să vi le îm
părtășesc în problema securității 
europene, în care sînt atît de in
teresate popoarele noastre.

Dezarmarea
Permite(i-mi să vorbesc acum 

despre o altă problemă importan
tă, pe care eu și colegii mei o 
considerăm urgentă, — problema 
dezarmării.

Actuala cursă a înarmărilor și 
mai ales întrecerea în producția 
armei atomice, cu hidrogen și a

boaiele mondiale 
îndoiesc că dv., 
dinte vă da(i pe deplin seama ca 
și noi că sînt absolut suficiente 
clteva bombe cu hidrogen pentru 
a transforma teritorii uriașe în 
tr-o zonă pustie. Și nu esie doar

■ un secret pentru nimeni că dacă 
1 lucrurile vor ajunge la folosirea 
'■ acestei arme, vor exploda multe 
: bombe cu hidrogen
■ Este bine cunoscut de aseme.
• nea că în prezent există nu au- 
J. mai bombe atomice și cu hidro- 
' gen, ci există și arma rachetă

cu o putere de distrugere uriașă 
- a cărei folosire in război poate 
: în decurs de citeva ore să se

mene moarte și să pusuască teri
i toriile unor state Întregi. Gra

dul de dezvoltare a acestei arme 
este tn prezent atit de mare tn- 

! cit nu există de fapt pe globul
• pămintesc un loc care să poa:â 
i constitui un adăpost pentru agre-
• sori. Nu mai trebuie să spunem 
> ce soartă ar avea statele care ar
■ lua parte la agresiune.

Vă rog să nu \edeți In aceste 
i cuvinte ale mele o amenințare ia 

adresa vreunei țări Nu gîndul de 
t a amenința m-a determinat să 

vă atrag atenția asupra răspun
derii oamenilor de stat din Fran
ța și U R S5 pentru soarta uăci. 
în secolul nostru, care a deschis 
In fața oamenilor nu numai noi 
posibilități uriașe de folosire a 
forțelor naturii spre binele omu
lui, dar care a pus de asemenea 
in mina oamenilor cea mai în
grozitoare armă de exterminare 
în masă. Grija profund» atlt pen
tru bunăstarea popoarelor Uniu
nii ‘Sovietice cît și pentru soarta 
păcii generale m-a deserm nat 
să vă atrag atenția asupra tutu
ror acestora, deoarece o proble
mă nu poate fi despărțită 4e cea
laltă. Cred că aceeași grijă pro
fundă pentru soarta Franței ți 
pentru fericirea mmjnatufai a 
popor vă va călind fa examina
rea considerentelor formulate de 
mine In această problemă impor
tantă.

De eine depinde 
soarta păcii
de asenxnea dex

concepția
fala ie a unu: noa război. Aseme

ne slut stride. Am

K11

După părerea guvernului sovie
tic, declarația cu privire la Ca
nalul de Suez publicată la 24 a- 
prilie de guvernul egiptean re
prezintă o bază bună pentru re- 
?;lementarea problemei Suezului 
n interesul tuturor tarilor.

După cum vă amirrtiți, in cursul 
tntîlnirii noastre de anul trecut 
de la Moscova am abordat în re
petate rinduri și prdblema alge
riană. Ne dăm seama că Franța 
are multe greutăți legate de re
zolvarea acestei probleme arză
toare.

Nedorind cituși de puțin să mă 
amestec in vreun fel în treburile 
Franței, îmi voi permite totuși 
să vă spun domnule președinte 
părerea noastră sinceră : credem 
că cu cit Franța va amina mai 
mult rezolvarea problemei alge
riene, cu atît mai mult va 
pierde.

Guvernul sovietic speră câ se 
va găsi acestei probleme o rezol
vare pașnică democratică, cores
punzătoare spiritului vremii și 
care să tină in întregime seama 
de drepturile legitime și de inte
resele naționale aîe poporului al- 
gerian.

Cu privire 
la dezvoltarea 

relațiilor 
franco-sovietice

pentru o „adevărată alianță 
franco-rusă care va deveni un 
puternic factor al păcii în Eu
ropa*4.

Vă este desigur cunoscut, dom
nule președinte, că guvernul so
vietic nu a considerat niciodată 
împărțirea statelor europene în 
blocuri militare închise, opuse 
unul altuia, drept un mijloc po
trivit pentru asigurarea securității 
în Europa. Considerăm că nu se 
poate ajunge în Europa la o si
tuație cu adevărat normală decît 
prin înlăturarea fie și treptată, 
pas cu pas, a actualei scindări a 
Europei în grupări militare și 
prin asigurarea securității dato
rită eforturilor depuse de toate 
statele europene, indiferent de 
orînduirea lor socială, indiferent 
dacă sînt trecute astăzi în cate
goria așa-zise’or state „apusene 
sau „răsăritene".

Din păcate trebuie să constatăm 
că masurile luate de puterile oc
cidentale în ultimul timp complica -------
lot mai mult situația din Europa, armelor rache a înrăutățesc 
’MS refer in primul rînd la activi- mod amenințător situapa înter- 

’ ’ nejustificată a națională.
, . Esie ușor imaginat ce carac

ter distrugător ar căpăta războiul 
în în condițiile dezvoltării actuale a

tatea absolut i ,
N.A.T.O. în luarea de măsuri pen
tru pregătirea unui război.

Subliniind situația creată L» --------;-----  - - . ,Europa prin existența N.A.T.O. și tehnicii nucleare și a rachetelor 
turo.a prin ca, ,____ acestea în fiecarea'noflor'iiniuni vest-europene, în care pe lingă acestea Jn^fiecare 
mesaj se spune :

După convingerea noastra, crea-
. j___ r.' o nici ii rrt-

zi aduce ceva nou. Se poate spu
ne fără exagerare că explozia u- 

bombe cu hidrogenrea Euratomului“ și a „piețn co- nei singure ----- -
mun’e“ cît și pregătirile militare este capabilă sa alba consecința 
Tirecte’ desfășurate in ultimul atît de grave pe eritoni uriașe^ 
timo de N.A.T.O., sînt menite sa cum nu le-au avut zecile de mu 
adîncească și mai mult scindarea de obuze și bombe folosite in răz

Sin 
spriji 
L ' ‘ 
nea conce;_ 
fost ș4 continuări U fim de pă
rere ci soarta păcii se află in 
miinile popoarelor se inieiege, 
intr-o mare măsură însemnată in 
miinile «celor oameni de stat care 
poartă răspunderea pentra poli
tica externă a statelor. Totodată 
nu se poate nega că pacea nu 
va fi nici decum mai trainică a- 
tunci cind puterile care se întrec 
In fabricarea celor mai distrugă
toare tipuri de arme vor strînge 
munți de arme de acest fel.

Cred că veți fi de acord cu 
mine câ in asemenea condiții 
singurul mijloc de a preinthnpina 
grozăviile unui nou război este 
promovarea politicii de coexisten
ță pașnică a tuturor statelor in
diferent de deosebirile intre sis
temele lor sociale fi politice. 
Sîntem convinși câ aceasta cores
punde intereselor vitaie ate tutu
ror popoarelor, indiferent 
trăiesc in condițiile 
lui sau capitalismului 
sau in Apus.

Arătînd că la 18 mar 
30 aprilie ax. Uniunea So' 
a prezentat spre examinare 
comitetului pentru dezarmare 
propuneri în care se ținea sean 
și de dezideratele puterilor occi
dentale, inclusiv ale Franței in 
mesaj se spune :

Cred că veți fi de acord cu mine 
că in prezent există orennze 
obiective pentru realizarea une- 
înțelegeri cu privire la luarea 
unor masuri cel puțin parțiale in 
domeniul dezarmării, ceea ce, 
fără îndoială ar înlesni, ulterior 
rezolvarea acestei probleme in 
ansamblu. Permiteți-nn să-nu ex
prim speranța că guvernul fran
cez va sprijini eforturile indrep 
tate spre realizarea dt mai grab
nică a unui acord cu privire l 
dezarmare-

Pentru normalizarea 
situației din Orientul 
Apropiat ți Mijlociu
Trecind la problemele legate 

de situația din Orientai Apropiat 
și Mijlociu, in mesaj se spune: 

Guvernul U.R-S.S. corrMerd că 
interesele Franța, la iei ci și in
teresele Uniunii Sovietice, eer 
normalizarea situației din acea
stă regiune.

După părerea noastră s-ar pu
tea crea condiții pentru aceasta 
dacă marile puteri — memDre 
permanente ale Consiliului de 
Securitate ai O.N.U. — și-ar a- 
suma anumite obligații de felul 
acelora care sînt expuse in pro
iectul sovietic din 11 februarie 
„Cu privire la principiile funda
mentale ale Declarației guverne
lor U.R.S.S., Franței, S.L’.A. șt 
Angliei în problema păcii și se
curității in Orientul Apropiat ți 
Mijlociu și a neamestecului in 
treburile interne ale țârilor din 
această regiune". Nu se poate de
cît regreta că guvernul francez 
nu a sprijinit aceasta propunere.

Înțelegem foarte bine că Fran
ța are importante interese econo
mice in Orientul Apropiat și Mij
lociu și, m special are nevoie de 
aprovizionarea cu petrol prin 
Canalul de Suez. Dar după cum 
ni se pare acest fapt impune in
tr-o măsură și mai mare necesi
tatea de a împiedica o evoluție 
primejdioasă a evenimentelor iu 
această regiune. Dacă vrem să a- 
părăm cauza păcii și să nu tin
dem spre complicarea situației 
trebuie să recunoaștem ca și pro
blemele referitoare la interesele 
economice ale Franței în această 
regiune trebuie rezolvate nu prin 
folosirea forței, ci prin dezvolta
rea unor legături economice și 
comerciale normale între state.

mev

- -ți N. A. ganm
la une.e p»o e pn-

direct dezvoltarea relațiilor 
franco-sovietice.

Nu este nevoie să trecem cu 
vederea faptul că evenimentele 
internaționale care au avut loc 
in roamna anului trecut și-au pus 
pecetea asupra relațiilor dintre 
Franță și Uniunea Sovietică.

In relațiile dintre țările noast-e 
au apărat elementele unei oare- 
cari ’acordări, neîncrederi și ră
celi. Trebuie să spun cu toată 
răspr- fere* câ aceasta s-a in- 
tirr.pfat nu din vina Uniunii So
vietice. zr

Legăturile «ccnomfee și corner- 
ciaie dmțre țările noastre au a- 
vut întotdeauna un caracter trai
nic și au adus avantaje mari ce
lor couă pMi-

N A. Bulganin s-a referit apoi 
Ia multiplele aspecte ale colabo
rării dintre Franja Ș» U.R.S.S. pe 
plan cultural, jtiințîfic și al 
schimbului de delegații parla
mentare.

In continuare N. A Bulganin 
a spus:

O măsură esențială și utilă in 
dezvoltarea re'ațiilor dintre 
U.R.S.S. și Franța a fost înche
ierea in februarie a-c. a acordu
lui comercial franco-sovietic pe 
termen lung care prevede tripla
rea volumului schimbului de măr
furi dintre țările noastre in com
parație cu anul 1955 Considerăm 
însă că 
a fi o 
legături 
largi și

In indteierc. 
s-a -eterii |a u

aceasta este departe de 
limită. Am putea stabili 

comerciale mult mai 
mat stabile intre țările

noastre pe baza egalității 
drepturi și a lipsei oricăror dis
criminări.

Cred că ar putea fi luate unele 
măsuri noi. Nu trebuie oare să 
ne gîndim, de pildă, la deschide
rea la Moscova și Paris a unor 
Camere de Comerț care ar con
tribui la studierea mai profundă 
și mai sistematică a posibilități
lor de lărgire a comerțului fran- 
co-sovietic ? Desigur ar fi utilă 
și organizarea periodică în 
U.R.S.S. §i Franța a unor expo
ziții industriale și agricole iran 
ceze și sovietice.

Permiteți-mi domnule președin 
te să vă amintesc de asemenea 
că Uniunea Sovietică a oropus 
recent tuturor tarilor europene sa 
colaboreze în domeniul dezvoltă 
rii bazei energetice și de corn 
bustibil, avînd în vedere lichida
rea încordării din balanța de 
combustibil prin care trec nume
roase state europene, precum și 
în domeniul acordării de ajutor 
reciproc economic și financiar

Posibilități imense există și 
pentru colaborarea țărilor noas
tre în domeniul folosirii energiei 
atomice în scopuri pașnice.

N. A. Bulganin a propus să se 
organizeze într-un viitor apropiat 
la Moscova sau la Paris o întil
nire a reprezentanților competent! 
ai celor două țări pentru a face 
bilanțul îndeplinirii acordului în 
domeniul relațiilor culturale și 
științifice, pentru a elabora pro
gramul dezvoltării mai departe a 
sc Mm bolul tehnico-știlnțff ie și 
cultural și pentru a pregăti textul 
convenției cu privire la colabora
rea culturală a cărei Încheiere 
este prevăzută în declarația celor 
două guverne ale noastre din 19 
mai Î956.

Năzuința popoarelor noastre 
spre colaborare multilaterală și 
prietenie strînsă este uriașă. Este 
neîndoielnic că această colabora
re dintre U.R.S.S. și Franța ar 
însănătoși în mare măsură si
tuația în Europa și ar fi primită 
cu aprobare nu numai de po
poarele sovietic ' ' ~~

în

și francez. De 
aceea sperăm că guvernul dv. in 
fruntea căruia se află liderii par
tidului socialist francez, care tre 
bu:e să înțeleagă mai bine decît 
muFți alți oameni politici intere
sele păturilor largi ale populației, 
va păși pe calea întăririi colabo 
rării Intre Republica Franceză și 
Uniunea Sovietică.

Guvernul sovietic a făcut și va 
face tot ce-i stă în putință pentru 
ca prietenia dintre popoarele 
noastre să se întărească și să se 
dezvolte. Atît eu cît și colegii 
mei rămînem la părerea că trata
tivele de la Moscova din anul 
trecut au dat o perspectivă justă 
dezvoltării relațiilor franco-sovie
tice și considerăm util să conti
nuăm căutarea în comun a unor 
forme de colaborare reciproc ac
ceptabile.

(Text prescurtat. Sublinierile 
ți subtitlurile aparțin redacției).

MOSCOVA 20 (Agerpres). — 
TASS transmite : Numeroși repre
zentanți ai intelectualității sovie
tice au petrecut ziua de duminică 
19 mai la o vilă guvernamentală din 
apropierea Moscovei.

In această vilă guvernul sovie
tic și C.C. al P.C.U.S. au oferit 
în cinstea lor o recepție, care s-a 
transformat intr-o caldă întilnire 
prietenească între scriitori, pictori, 
sculptori, compozitori, fruntași ai 
artei dramatice, cu conducători ai 
guvernului sovietic și ai partidu
lui comunist.

Oaspeții au fost primiți de Bul
ganin, Hrușciov, Kaganovici, Ma-

lenkov, Mikoian, Molotov, Pervu- 
hin, Suslov, Brejnev, Șepilov, 
Furțeva, Șvemik, Aristov, Beliaev, 
Pospelov.

La recepție au luat, cuvintul Șe- 
pilov, Hrușciov, Mikoian, scriitorii 
K. Fedin, A. Surkov, L. Sobolev. 
K. Simonov, M. Isakovski, S. Mi- 
halkov, A. Korneiciuk, E. Dolma- 
tovski, Mirzo Tursun-Zade, N. Gri- 
baciov, Margarita Aligher, C. Po- 
povski, pictorii B. îoganson și S. 
Gherasimov și compozitorul T. 
Hrenikov.

Recepția s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de deosebită cordialita
te și căldură.

C.C. al P.M.U.P
18

9-a
Pe

A 9-a plenară a
VARȘOVIA 20 (Agerpres). 

P.A.P. transmite: Intre 15 și 
mai a.c. a avut loc cea de-a 
plenară a C.C. al P.M.U.P.
marginea raportului lui Wladis- 
law Gomulka, prim secretar al 
Comitetului Central al P.M.U.P., 
„Principalele probleme ale poli
ticii partidului**, au luat cuvintul 
42 de membri ai C.C. al P.M.U.P. 
Cuvintul de închidere a Sst rostit 
de Wladislaw Gomulka.

Raportul Comisiei creată la cea 
de a 8-a plenară a C.C. al 
P.M.U.P. a fost prezentat de Ro
man Nowak, președintele Comisiei 
Centrale a controlului de partid. 
După discuții plenara a adoptat 
hotărîrea cu privire Ia răspunde
rea care revine partidului pentru 
denaturările ce au avut loc în or
ganele fostului Minister al Secu
rității Publice.

Jerzy Morawski, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.U.P., 
a prezentat raportul cu privire la 
pregătirile în vederea celui de-al 
IlI-lea Congres al P.M.U.P. Ple
nara a adoptat o hotărîre cu pri
vire la convocarea celui de-al 
IlI-lea Congres al partidului în

decembrie 1957 și a ales 
misie pentru pregătirea 
Congresului și o comisie 
elaborarea proiectului de 
cari în statutul partidului, 
tul tezelor Congresului și amenda
mentele la statut urmează să fie 
prezentate Comitetului Central 
pînă în luna septembrie 1957. 
După aprobarea acestor proiecte 
de către Comitetul Central, ele vor 
fi supuse partidului pentru a fi 
discutate pe larg.

în problemele organizatorice 
plenara a adoptat următoarele ho
tărâri : în legătură cu trecerea Iui 
Edward Ochab, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.U.P., în 
postul de ministru al Agriculturii, 
plenara l-a eliberat din funcția de 
membru al Secretariatului 
P.M.U.P.

Plenara a ales pe Jerzy Moraw- 
ski și Zenon Kliszko ca membri 
ai Secretariatului C.C. al P.M.U.P.

Plenara a adoptat în unanimitate 
hotărîrea „Cu privire la sarcinile 
actuale ale partidului**. Hotărârile 
adoptate de cea de-a 9-a plenară 
a C.C. al P.M.U.P. vor fi publi
cate în zilele următoare.

O Co
tețelor 
pentru 

modifi- 
Proiec-

C.C. al

VA
moral-politice aROMA. După o întrevedere 

cu președintele Republicii, Gio
vanni Gronchi, Adone Zoii însăr
cinat cu formarea noului gu
vern italian a anunțat compo
nența cabinetului. Din noul 
guvern fac parte: Adone Zoii, 
președintele Consiliului de Mi
niștri, Giuseppe Pella, ministru 
de Externe, Fernando Tameroni, 
ministru de Interne, Guido Go- 
nella, ministrul Justiției, Taviani, 
ministrul Apărării etc.

NEW YORK. Azi după-amiază 
la ora 19,04 gmt. Consiliul de 
securitate s-a întrunit la cererea 
Franței pentru a examina din nou 
problema Canalului de Suez.

PRAGA. La 19 mal s-au des
fășurat în Republica Cehoslovacă 
alegerile de deputați în noile co
mitete naționale (Sfaturi popu
lare).

Participarea masivă la alegeri 
a cetățenilor cehoslovaci a con
stituit o impresionantă manifes-

La Chișinău, in 
de Stat de Arta

tare a unităfii 
poporului.

MOSCOVA, 
sălile Muzeului 
Plastică al R.S.S. Moldovenești,
a avut loc la 19 mai vernisajul 
expozijiei „Arta plastică modernă 
In R.P.R.".

HANOI. In dimineafa zilei de 
20 mai K E. Voroșilov, preșe
dintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., a sosit la 
Hanoi, capitala Republicii Demo
crate Vietnam, tn urma invitației 
primite din partea lui Ho $i 
Min, președintele R.D. Vietnam.

BERLIN. La 20 mai a sosit la 
Berlin delegația guvernamentală 
a Republicii Cehoslovace, condusă 
de V. Siroky. președintele guver
nului Republicii Cehoslovace.

CAIRO. La 19 mai a început 
In Egipt campania electorală in 
vederea alegerilor pentru Adu
narea Națională egipteană.

La Amman
înainte și după 

complotul american

PEKIN 19 (Agerpres). — 
China Nouă transmite: La 
ședința din 18 mai a celui 
de al Ilf-lea Congres al Noii 
Uniuni Democrate a Tineretu
lui, Lo 1, secretar al C.C. al 
uniunii, a prezentat raportul 
cu privire la statutul Uniunii 
Tineretului Comunist din 
China.

Lo I a declarat că schim
barea denumirii organizației 
de tineret din China in Uni
unea Tineretului Comunist a 
fost dictată de schimbările 
radicale care au avut loc in 
(ară.

El a analizat in mod amă
nunțit noile complectări la sta 
tut și a vorbit despre lărgi
rea continuă a democrației in 
cadrul Uniunii Tineretului Co
munist.

La ședință a luat de aseme
nea cuvintul șeful delegației 
Tineretului Comunist din Un
garia. Au luat de asemenea 
cuvintul reprezentanții orga
nizațiilor de tineret din Indo
nezia, Italia și Franța.

Intr-o atmosferă 
de deplină înțelegere 

reciprocă

Sesiunii Consi- 
Institutului uni- 
nucleare.
celei de-a doua

DUBNA 20 (Agerpres). — 
TASS transmite: După cum s-a 
mai anunțat la Dubna s-au în. 
cheiat lucrările 
fiului Științific al 
ficat de cercetări

Făcînd bilanțul
sesiuni a Consiliului Științific D. 
I. Blohințev, directorul Institutu. 
lui unificat a subliniat că lucră, 
rile sesiunii s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de deplină ințele. 
gere reciprocă și de colaborare 
între oamenii de știință din ță
rile membre ale institutului. în 
cadrul sesiunii au fost prezentate 
propuneri concrete în vederea 
lărgirii continue a importantelor 
cercetări efectuate de Institut.

La lucrările sesiunii Consiliu
lui Științific au participat nume
roși 
din 
lui.

oameni de știință de frunte 
țările membre ale Institutu.

---•
Un nou succes 

romînesc la Verviers 
(Belgia)

VER VIERS 20 (Agerpres). — 
Duminică 19 mai a.c. au avut loc, 
în cadrul concursului internatio
nal de soliști vocali de la Ver- 
viers. probe eliminatorii pentru 
soprane. Cu acest prilej, juriul a 
acordat solistei romîne Marja Vo- 
loșescu premiul I.
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Timp de patru săptămmi mica Iordanie a fost zil
nic „cap de afiș- în presa americană. întregul me
canism propagandistic al ..doctrinei Eisenhower** a 
acționat din plin pentru a acoperi cu zgomotul său 
infernal conspirația pusă la cale de micul rege Hus
sein cu sprijinul moral și mai ales material al am
basadorului S.U-A. la .Kmman. mister Lester Mallory 
— supranumit Mallory-pașa pentru rolul pe care l-a 
as*ut in doiarizarea Iordaniei.

Tn zilele ctod pe străzile capitalei iordaniene mul- 
tîflnJe mAgnate de sforăriile de la palat înfierau a- 
mestecul american $i trădarea camarilei regale, scri
bii marii prese new-yorkeze nu pridideau să califice 
rezistența populară față de ..doctrina Eisenhower** 
drept o dovadă că Iordania ar fi amenințată chipuri
le de— comunismul internațional. Acum, aceeași pre
să caută să convingă lumea in fel și chip cum că în 
Iordania domnește liniștea deplină datorită rolului 
providențial pe care l-a jucat doctrina Eisenhower 
„sahind* pasă-mi-te mica țară a lui Hussein de pe
ricolul comunist.

Tncă nu s-a scris istoria recentelor evenimente din 
Iordania. Fapt este insă că în tot cursul desfășurării 
crizei politice care a culminat cu lovitura trădătoa
re a lui Hussein, micul dar curajosul popor de pe 
malurile Iordanului a înfruntat pe conspiratorii im
perialiști spunînd un nu 1 răspicat „doctrinei Eisen
hower .

Puternicele demonstrații antiamericane, rezistența 
fățișă a unei părți însemnate a armatei, ca și greva 
generală dezlănțuită de organizațiile antiimperialiste 
au dat glas voinței neclintite a iordanienilor de a nu 
je lăsa înjugați

Un original concurs californian

la carul neocolonialiștilor americani. 
Pentru 10 milioane dolari și eîte- 

va „Cadillac-uri” luxoase un mic 
rege și-a vîndut țara. Dar mulțimi
le care deunăzi scandau pe străzi
le Amman-ului: „Jos trădătorii !“ 
Jos „doctrina Eisenhower 1“ nu pot 
fi înduplecate să renunțe la lupta 
pentru recucerirea libertății și in
dependenței naționale. Flota a 6-a 
americană nu poate staționa la 
infinit în preajma Iordaniei lui j 
Hussein, tot așa cum teroarei sîn- 
geroase desfășurată acum de că
lăul Soliman Tukar, guvernatorul 
Amman-ului sub stare de asediu, 
nu poate convinge populația ior
daniană că e mai bine să mori 
străpuns de baionete „made in 
U.S.A.*4, decît să trăiești liber în- 
tr-o țară independentă.

Cele două fotografii pe care le 
publicăm alături sînt două docu
mente grăitoare. Ambele au fost 
luate la Amman. Una în timpul de
monstrațiilor antiamericane, cealal- i ’ 
tă după aducerea Ia putere a gu-j“, 
vemului proamerican a lui Ibrahim njțe

porul ieșit în stradă, respinge „d 
trina Eisenhower*4, în cea 
sus patrulele militare cir*i 
pe străzile pustii ale Amnuia 
vestesc lumii întregi că în ’ a 
trădată de Hussein și cRneri- 
fost instaurată „ordin? 

cană**.

Alături de explo
ziile experimentale a- 
tomice, de festivalul 
filmului de la Can
nes și de moda a- 
cestei primăveri, un 
nou eveniment pa
sionează presa occi
dentală : concursul 
de broaște de la An
gelo Camp din Cali
fornia, care va avea 
loc la 25 mai. Acest 
„eveniment monden1* 
suscită un interes 
deosebit, la el anun- 
țindu-și participarea 
concurenți din nume
roase țări. în fiecare 
an învingătorul con
cursului obține un 
premiu de 350.000 de 
franci francezi, ceea 
ce nu reprezintă o 
sumă prea mare. 
Concursul se bucură 
de o publicitate invi
diată de toți proprie
tarii de broaște țes
toase dresate de din
colo și dincoace

de Oceanul Atlan
tic. Recordul mon
dial este 
de broasca 
niană 
1954 
triplu 
metri.

De 
unul 
renți nu a reușit să-l 
egaleze. Anul acesta 
aspirantă la titlul 
mondial este broasca 
Denise care aparține 
unui inginer francez 
Preșa occidentală 
publică numeroase 
„date biografice** ale 

reprezentantei culo
rilor franceze la u 
trecerea de la Ang-a 
Camp, dînd amărn“ 
te asupra vieț: 
care numără df [? 
luni. Ca să-i.fețl\ 
nă condiția 
Denise ru 
măsuri speciale: 
pînă i aer°portul 
Orly, id* s'a irn‘

definut 
califor- 

Lucky care In 
a reușit un 
salt de cinci

atunci nici 
dintre concu-

barcat pentru traver
sarea oceanului, ea 
a fost transportată 
cu un helicopter spe
cial. Iar pentru drum 
i s-au asigurat „me
rinde** culese din 
Sena. Si pentrucă 
condiția fizică este 
legată de buna dis
poziție, Denise tra
versează Atlanticul 
tn compania altor 
cîtorva Moaște care 
îi ți* de urît, o dis
trează etc.

Interesul pentru 
oncursul californian 

anual de broaște con
ține o expresie a pa
siunilor americane. 
In orice caz, cu toa
te păcatele organiza
torilor săi originali, 
el nu conține nimic 
nociv și de aceea 
este de preferat altor 
pasiuni transoceani
ce ca, de pildă, ame
nințările atomice.

AFACEttA baliseck 
uSs.nsrK''" <ad.sx -
6 ani muncă silni.:'. pj;eriî®rc? dreP*“rilor civile și internarea 
ulterioară Intr-o b'Ca ™ed,cala’ Inculpatul care a fost gă™ “ 
novat este dr.^'/15 vo." Ba,l»eck, înalt funcționar al senatu- 
lui vest-beriiiju0".^ d* a,*' C»™P' fete și băieți de 11 ani 

„Personali? ‘“'“J '“"efonar vesf-berlini e'te edifica 
toare: el st'8. n,r ° fam,lle de ofiter' Posaci și a urcat trep
tele iar.arKernamTA')PTnXPXitatesaudbUl ^e«f'"un«sra‘“ 
(consilie t( . . llu capa,at sub regimul hitlerist.
Majorițnaitni func|lonar ^tXriine"0"'' de m°rală reli8ie 

ve?3"* “

PĂIke T" acea llJCr“ <,evenise i"'P«”ibll. Jurnalul personal al 
’ani. rn^pro'S sa'a uhimil

•denții de presă _ .'..Ț dUP*. core,-

- Balisek și-a recunoscut faptele. El
”a pr®dus 0 vje emoție în Berlinul occiden-

mental hitlerist a fost condamnat ca nebun. Cum au fos/oare re- 
comXnț™? eme'e SenatUl“' bef"nM pe Baliseck le avea în

Z. F.

și-ar fi în



O victorie
a baschetbalului romînesc

Italia: 58-51R. P. R
lovi-au greșit unele .. 

Rezultatul reflectă di- 
valoare dintre cele

nu trebuie si 
viitor, că d n 

manifestat defi-

La BUCUrești, echipa națională a Franței
-Jera sâ-și gdseascâ 4 I I

S5HJ

In fine, după o duminică spor
tivă puțin plăcută pentru noi, o 
victorie de prestigiu a sportivilor 
noștri.

Bravo Nedeff! bravo Gucoș, 
Folbert, Nagy, Erdogh și toți cei
lalți din reprezentativa noastră 
de baschet care a învins în mod 
strălucit redutabila națională a 
Italiei. Această splendidă victorie 
a reconfortat pe cei 8009 de spec
tatori prezenți în tribune atît pr n 
scorul final: 58—51, cit și prin 
excelentul spectacol la care an 
asistat ieri după-amîază pe sta
dionul Republicii.

Frumoasa carte de vizită cu 
care au sosit la București bas- 
chetbaliștii italieni — victoria 
dramatică asupra valoroasei echi
pe a R. Cehoslovace (65—63) — 
r.u i-a timorat pe jucătorii noș
tri, deciși să refacă handicapul 
intîlnirilor dintre reprezentativele 
Italiei și Romîniei soldate pină la 
acest meci cu 4—1 în favoarea 
„azzurrilor**. Revanșa pentru care 
a venit la București reprezentati
va masculină de baschet a Italiei, 
învinsă anul trecut la Veneția de 
jucătorii romîni a fost astfel^ 
amînată. Menținerea in lot a 
unor elemente rutinate ca Nagy. 
Nedeff. Folbert, Răducanu. ală
turi de Novacek, Cucoș, Costescu 
etc., nume mal recente în basche 
tul nostru, s-a dovedit a fi feri
cită.

Deși antrenorul Carmino Para- 
tore a păstrat pentru întilnirea 
de la București pe cei mai în 
formă jucători italieni, care s-au 
remarcat în meciurile cu Belgia 
și Cehoslovacia, reprezentanții 
noștri și-au făcut jocul. Excelen-

tul Costanzo, un element rezis
tent, masiv, a atras atenția prin 
felul in care s-a achitat de Țoiul 
său de pivot. Ne-au plăcut apoi 
Lucev, Canna. Alesini. supranu
miți pe drept cuvint „motorul 
echipei", dar care se pare că nu 
s-au ridicat tot timpul întilnirii 
la adevărata lor valoare.

Echipa noastră a strălucit mal 
ales prin jocul lui Nedeff, Nagy 
și Cucoș. care au creat combina
ții splendide, in viteză, sub coș. 
concretizate de cele mai multe 
ori. Totuși, dacă victoria ne bu
cură profund, 
uitam 
nou 
ciențe _
la distanță și semi-distanță. E- 
chipa noastră a trecut prin unele 
momente grele: inceputul repri
zei a ll-a. care a găsit-o la sco
rul 23— 20 in favoarea italieni
lor. Dar baschetbaliștii noștri au 
început apoi să atace insistent și 
după cum ne-a declarat arbitrul 
secund Karel Klima (R. Ceho
slovaci): Jucătorii rcmlni au în
ceput lupta mai devreme dectt 
italienii și în momentul po
trivit, ei au profitat de faptul

pentru
s-au 
in precizia la aruncările de

că italienii 
tori libere, 
ferența do 
două echipe, Rominii au fost su
periori". Iar acum să dăm cuvîn- 
tul și arbitrului principal Picrre 
Blanchard (Franța) :

„A fost o intilnire care s-a 
desfășurat în limitele unei sporti
vități depline și deci ușor de ai- 
bitrat. Mulțumesc C.C.F S.-ului 
pentru frumoasa primire ce mi 
s a făcut la București. Voi reveni 
în Romînia oricînd cu plăcere, la 
invitația fo-urilor dvs. sportive.“

L-am găsit apoi pe Nedeff, îm
părțind flori coechipierilor săi. 
L-am rugat să ne spună citeva 
cuvinte :

— Am jucat cu dorința să re 
facem neapărat handicapul pe 
care-1 are Italia față de noi. La 
capătul antrenamentelor pe care 
le-am făcut sub conducerea an 
trenorilor Alexandru Popescu și 
Vasile Popescu, ne-am prezentat 
la examenul de azi, la care echi
pa a reușit din plin. Sint nespus. I 
nespus de bucuros și sper că și ' 
In viitor vom da satisfacția aș- I 
teptată".

S. SPIREA

Cînd am privit ceasul stadio
nului „23 August” și am căzut ț 

, că acul cel mare ajunsese aproa. J 
I pe de 25 și că în consecință nu ! 
mai rămăseseră decît 15 minute ț 

\de joc, am avut impresia fugi-' 
I tivă că echipa națională a 
Franței își va găsi „Waterloo-uF 
la București. Tabela de marcaj 
arăta 15—6 în favoarea Romi- 

i niei.
[ O lovitură frumoasă de picior 
\a lui Vann ier micșora distanța 
i și dădea din nou încredere e- 
\chipei Franței, încredere care 
\era foarte sdruncinată. Din lo- 
I cui unde ne aflam l-am auzit 
' pe Maurice Prat urlind : „Vreau 
i mingea !... Vreau mingea !...** 
1 Din acest moment, înaintașii 
i romîni cari acoperiseră un teren 
i considerabil într-un ritm dră
cesc, au slăbit alura... Condiția 

[ fizică este una..., experiența in
ternațională, alta... Dacă acea
sta din urmă era de partea 
francezilor, trebuie să recunoa
ștem că Ionescu, Paloșanu, 
\Catter, Penciu și în special Mo. 
i raru au indiscutabilă clasă...
1 Conducătorii francezi au fost 
i bine inspirați aliniind cea mai 
I bună echipă posibilă... Altfel...

LOYS VANLEE 
Comentator sportiv al 

radiodifuziunii franceze

Deși învinși 
rugbiștii romîni au

în penultimul minut 
făcut o partidă admirabilă

Poate că niciodată pînă acum, 
i o înfrîngere a vreunei reprezenta- 
1 live a noastră, nu ne-a oferit pe 
i lingă cupa amară a insuccesului, a 

victoriei ratată de puțin, și atîta 
satisfacție !

[ Duminică după amiază, rugbiul 
i romînesc a trăit o zi mare, fiind 
1 doar la un singur pas de o strălu- 
’ cită și categorică victorie asupra 

consacratului „XV“ al Franței.

Nu așa se joacă fotbal!
(Dispută dîrză la polo 
f Prima parte a tntîlnirii de 
(polo care opunea echipele Bu- 
j revesinik-Kiev și Știința Bueu- 
[ rești ne-a dat îndreptățite spe- 
( ranțe să contăm într-o victo- 
[rie a Științei. Aceasta nu nu- 
[ mai sub aspectul scorului care 
I era .favorabil Științei (2—0) 
[ ci și sub cel al dominării, stu- 
[ denții manifestînd o ușoară 
I superioritate tehnică. Două mi- 

. (nute însă au fost suficiente 
[ pentru a ne spulbera speran- 
(țele căci oaspeții au reușit să 
(egaleze. Burevestnik-Kiev își 
[ revenise „pe linia de plutire" 
j începînd să se miște mai bine, 
[ să se găsească mai ușor, să 
1 inițieze atacuri periculoase 
[bine conduse de înzestratul 
f Kolesnikov. De la 2—2 scorul 
I devine 3—2 în favoarea jucâ- 
[ lorilor Științei apoi 3—3 după 
care oaspeții iau conducerea 
pe care nu o mai cedează pină 
la sfîrșitul jocului, care se în
cheie cu un rezultat favorabil 

(lor, 6—I.
E. PITULESCU

Preludiul „Cupei Europei" la gimnastică
Repetiția generali a „Cupei Eu. 

ropei- la gimnastică feminină, 
desfășurată în sa’.a Floreasca, și 
care totodată a constituit și un 
concurs de selecție pentru slabii - 
rea definitivă a repreaent’t: -ei 
noastre în întrecerea internațio
nală de la 26 mai de la București 
a constituit o surpriză prin pune-, 
tajul rezultat.

Ultima repetiție generală s-a 
desfășurat ca... „la carte". Au fost 
prezenți arbitrii, oficialii și desigur 
gimnastele. Dacă din punct de 
vedere al problemelor organizato
rice lucrurile erau de-acurn clari
ficate, în schimb definitivarea re
prezentantelor gimnasticii noastre 
era o problemă încă complicată.

„Cupa Europei** la gimnastică 
se va desfășura într-o singură zi, 
dimineața și după amiaza și va 
reveni acelei gimnaste care va to
taliza punctajul cel mai bun la 
sol, paralele, bîrnă și sărituri. A- 
supra șanselor echipei noastre am 
solicitat un scurt interviu tovară
șei Maria Petrescu antrenoare de 
stat peniru gimnastică.

— Avem șanse și la individual 
compus și la aerate să ne clasam 
pe primele șase locuri. Dacă din 
punct de vedere a combinațiilor, 
exercițiile sînt pus. |a punct, mai 
urmează de șlefuit,’e pregătit cu 
atenție anumite legăi [>e aseme
nea, fetele noastre s^ pregătit 
centru exercițiile grele,crobatiee, 
singure, fără asistent. a |ucrat

la bir ni și la paralele 
urmărit ciștigarea ectii- 

’ ‘ In

mai mult 
unde s-a 
librului necesar și a ritmului 
executarea corectă din punct de 
vedere tehnic.

— Care" sint țările ea re-și ver 
trimite reprezeniante’e la j- 
rești în vederea participării !a 
„Cupa Europe;- ?

— E vorba de ui nomir de 
zece țări: U.R.S.S, R. Cdwstova- 
că. R.P. Bulgaria. RP. PBkmă. 
R.P. Ungaria, Finlanda. R-F. Ger
mană. Italia. Franța și țara noas
tră. Vom avea astfel ocxzU să 
admiram virtuozitatea cunoscute
lor gimnaste Larisa Latiaina, So
fia Muratova și aftefe—

Dar între timp au început între
cerile în sala Floreasca. așa că a 
trebuit sâ intrerupem interviul 
nostru.

In cadrul concursului de selecție 
pe primul loc s-a clasat Sonia 
Inovau — 37,099 p. pe locul doi 
Hurmuzache Georgeta — 36,365 p. 
iar pe locul trei Elena Teodorescu- 
Leuștean — 29,298 p. Elena Teo- 
dorescu-Leuștean accidentată la 
palmă, n-a putut participa la pa
ralele, fapt care explică runclajaî 
scăzut obținut de ea.

SONIA INOVAM, GEORGETA 
HURMUZACHE și ELENA TEO- 
DORESCU, constituie lotul care 
ne va reprezenta în cadrul „Cu
pei Europei" la gimnastică.

M. ZINCA

mereu

a Geadris

Rugbiul romînesc a cîștigat du
minică de două ori: mai întîi 
XV-le nostru a șters de o maniera 
categorică impresia penibilă a me
diocrității, fals creată în partida cu 
echipa Londrei cu dr ă săptămîni 
in urmă; apoi, 100.000 de specta
tori la o partidă de rugbi, 100,000 
de oameni definitiv cuceriți de ba
lonul oval — în al doilea rînd — 
este o performanță mondială cu 
care Bucureștiul se poate mîndri.

Duminică, rugbiștii romîni au 
jucat de la egal cu echipa Franței 
și timp de 75 de minute am avut 
victoria „în buzunar**. Extraordina
ra putere de luptă a lui Titi lo- 
nescu care a uimit tribunele, tena
citatea fantastică a liniei de trei 
sferturi, acest admirabil baraj viu 
care a blocat atacurile în trombă 
ale francezilor, ca și inspiratele 
transformări ale lui Penciu și pes
te toate acestea DIRZENIA, 
DIRZENIA și fantezia echipei

noastre ne-au încălzit inimile, ne-au 
dat posibilitatea să vedem la lucru 
un „XV“ romînesc cum n-am mai 
văzut la București.

Din păcate bucuria noastră nu 
poate fi deplină astăzi. La scorul de 
15—6 rugbiștii noștri au avut o 
cădere ; în ultimile minute de joc, 
epuizați de risipa de energie și 
macinați de „XV“-Ie francez într-o 
rutinată revenire, ei permit lui 
Vannier să transforme o lovitură 
de pedeapsă și apoi să-i reușească 
și o lovitură de picior căzută. La 
15—12, francezii prind curaj. O 
cursă splendidă și Vignes stabileș
te : 15—15. Era de acum clar că 
francezii vor pleca din București 
cu o victorie... Dar Vannier ratea
ză transformarea ! Minutele devin 
dramatice. Un meci nul și tot ar 
fi putut răsplăti în parte, jocul ex
cepțional al „XV“-Iui romînesc. Dar 
același Vannier are o bună lovitură 
de picior căzută, tocmai în penul
timul minut d.e joc. Rugbiștii fran
cezi au cîștigat...

Abia a trecut un sfert de oră de 
cînd gazetarii sportivi francezi pre
zenți la masa presei de pe stadion, 
își manifestau uimirea față de sur
prinzătoarea victorie iminentă a 
romînilor... In urechi îmi mai ră
sună încă exclamațiile unuia dintre 
ei; „Mon dieu, mon dieu...“ — 
care mărturisește, că sosind la

București, se aștepta la o vic
torie categorică a francezilor.

Au trecut 15 minute și tabela de 
marcaj arata sadic: R.P.R.—Fran
ța 15—18 !

Dar în afară de superioritatea e- 
videntă a liniei de trei sferturi a 
francezilor, mai rutinată, mai teh
nică, și avînd în față un Vannier 
în zi mare, rugbiștii noștri au avut 
de înfruntat și deciziile eronanto 
ale arbitrului englez L. M. Boundy. 
Ne vom referi numai la cele citeva 
lovituri de picior cu care el a pe
depsit echipa noastră făra ici un 
motiv, ca și la repetatele omisiuni 
la tușe.

Încheiem rîndurile noastre, adre- 
sînd un călduros „bravo** rugbiș- 
tilor romîni care ne-au oferit du
minică un joc splendid și mai a- 
les ne-au dat prilej să ne recăpă
tăm încrederea în rugbiul romînesc.

M. ZONIS
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Ce-i crețe.

is pacsz

I «corul în minutul 5 — 
Soporek, foarte buni 

atit în atac dt și in a- 
pârare. Atacanta oas
peți sint imâ deficitari 
la capitoici „trasul la 
poartă".

Reprezentatva noas- 
tră B, s-a prezentat în 
arest prim joc iater- 

, national cu TOTUL SUB A$T£P- 
TÂRL Credeam că alcătuirea echr- 
pei^>e scheletul ^tiinței"-Tinușoa- 
ra — echipă care s-a prezentat cel 
mai bine în „Cupa prinuvexii" — 
va £i o garanție nu numai că vom 
avea o reprezentativă omogenă, d 
și o echipă care va ști să joace pen
tru victorie. Ce s-a întîmplat pe te
ren? Jucătorii noștri au fost — 
inexplicabil — timorați și ca o 
consecință au făcut un joc con
fuz, fără o concepție de joc 
clară. Pur și simplu, aveam în 
față niște elevi, care în pri
mul examen, au uitat tot ce 
au învățat și... se bîlbîiau...

La atletism, puține surprize
Duminică au continuat pe Sta

dionul Tineretului întrecerile in 
cadrul primei etape a campiona
tului republican de atletism pe e- 
chipe.

Dacă sîmbăta ne-am bucurat 
de valorosul record bătut de Ră?- 
cănescu la ciocan, duminică am 
asistat la un nou record — de 
juniori — la triplu salt, al cărui 
autor este tinărul I. Stein (Dina
mo), care a sărit 14,80 m. Păcat

IJ__r,__ r. .. M ______ l că nu am putut fi martori și la
' •- Lere- a,te asemenea recorduri dta par

ter, “care a mareat cu capul (nrinu- tca atleților fruntași, care au e- 
tul 29, h o lovitura de pedeapsă ’ voluat duminică Dimpotrivă* pu- 
boe executată de | tem spune că i^nii dintre ei nu

Apărătorii noștri au avut mult . s*au comportat nici măcar la ni 
de furci Ca toate că Brinzeî a co- velul obișnuit, lată cauza pentru 
mis la începutul jocului citeva gre- care am avut și unele 

na s-a soldat
l-a remarcat. 

De asemeni si Macri. care l-a ținut 
bine pe periculosul Ciupa.

K LUCIAN

surprize. 
Astfel, la 80 m. garduri, specia
lista noastră la această probă 
Ana Șerban a fost întrecută in 
finali de Liana Jung (CC.A.), 
care a obținut timpul modest de 

• 11,8. De asemenea la 400 m. 
Ilie Savel n-a putut rezista fini- 

; șului puternic al tinărului Traian 
Sudrigean, care a ocupat primul 

I loc cu timpul 49,2.
La proba de sărituri cu prăjina, 

I atît concurenții. cît și spectatorii 
Echipa selecționați de fotbal au avut o plăcută surpriză. La 

asociației Dinamo din R.P.R., ** 
care întreprinde un turneu in 
R.P. Polonă a întllnft duminică 
la Cracovia echipa Wisla din 
prima ligi a campionatului po
lonez. Jucătorii dinamoviști au 
avut o comportare foarte bună 
reușind si obțină o victorie cate
gorică cu scorul de 5—0 (3—0)

de sezon a avut Aurel Raica, care 
a aruncat greutatea la 16,16 m.

Iată acum și alte citeva rezul
tate. FEMEI : înălțime : Iolanda 
Balaș 1,70 m. ; disc: Lia Manoiiu: 
45,66 m suliță:Maria Diti : 
45,76 m ; BAR BAȚI : 100 m.:
1. Wiesenmayer 11,0; 800 m.;
I. Z. Vamos: 1:54,5; 1500 m. : 
C. Grecescu 3:51,6; 5000 m. I 
Veiiciu 14:43,6.

Pe echipe conduce Dinamo, ur
mată de Știința și Energia.

O observație în legătură cu a 
ceasta primă etapă. Considerăm 
că organizatorii ar fi trebuit să 
dea o mai mare atenție populari 
zării acestui concurs republican 
de atletism pentru a atrage pe 
stadion un număr mai mare de 
spectatori, lucru care a ieșit su
părător în evidență, duminică pe 
Stadionul Tineretului.

S. IONESCU

COMENTARIILE 
PRESEI PARIZIENE
PARIS 20 (prin telefon de la 

corespondentul Ager preș).
Ziarele pariziene de luni dimi

neață publică ample reportaje și 
comentarii despre meciul de rugbi 
dintre echipele R. P. Romine și 
Franței, disputat duminică la 
București, In toate comenta, We 
se subliniază că renumita foi ma
fie franceză s-a aflat in țața 
unui adversar de valoare și a 
cîștigat numai cu prețul unor 
eforturi extraordinare.

..Cincisprezecele francez a tre
buit să aștepte ultimul sfert de 
eră pentru a întrece Romtn!a, tși 
intitulează ziarul ..Franc-Tireur** 
comentariul, remarcind in text: 
,,Prin rapiditatea sa, prin curajul 
și loviturile sale de picior, jucă 
torul romin Penciu a fost unul 
dintre cei mai buni oameni de pe 
teren, prezentind un pericol per
manent pentru echipa franceză**.

Intr-un articol intitulat ,,Cinci- 
sprezecele francez a smuls romi- 
nilor o victorie la limită. „L-Hu- 
manitâ** scrie printre a'tele .* ,.ln 
ciuda eforturilor ..tricolorilor'* 
(francezilor — n.r.) de a reface 
Scorul, apărarea romină a fost 
excelentă pină in ultimul sfert 
de oră".

Selecționata Dinamo § 
învingătoare 

in R. P. Polonă

I 3,70 m. a intrat în afară de con- 
j curs și cunoscutul atlet sovietic 
| P. Denisenko — venit în țara 
! noastră pentru a-i ajuta pe atleții 

acestei probe. El a rămas de alt
fel singur la 4 metri, oprindu-se 
doar la 4.12 m. Proba a fost cîș- 

jtigatâ de Z. Szabo (C.CA.) cu o 

prin punctele înscrise de Rădu- săritură de 4 m.
lescu (3), Mihai și Csegezi. I Un rezultat bun, pentru început

Finala probei de 80 m. garduri. In prim plan Liana Jung (dreapta) 
și Ana Șerban (stingă). Foto: C. ANTONIER
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? de curînd un mare scandal m
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Come-ț de... fotbaliști
Dacă ar fi judecați după & în legătură cu vinzarea unuia 

pectul lor fizic, dintre cei mai buni fotbaliști
inagnații din City-ul londonez 
ar putea fi luați 
sportivi. Totuși, in fruntea ce
lor mai multe cluburi sportive 
din Anglia se găsesc zeci de

‘inîegăiuri cu «ceaMeomer-

I 
t

Arbitri
Citesc regulat , Scinteia tineretului" și deseori mă o- 

prese la pagina de sport din care am avut ocazia să 
rețin citeva probleme interesante. Țin să remarc aprecie
rile din ultimele numere, făcute la adresa arbitrilor Con
sider că sint juste, insă, ca cititorii „SdnteH tineretului** 
sa cunoască mai bine unele aspecte din activitatea arbi- 
.rilor de fotbal, mi-am permis a scrie citeva rinduri.

. Este foarte greu să stabilești care din problemele ar
bitrajului in fotbal sint mai importante. Și nimeni nu 
ar putea stabili acest lucru. Este cert insă, că unele gre
șeli dăunează intr-o măsură mai mare decit altele.

Am să caut a desprinde cele mai caracteristice insu
ficiențe din activitatea arbitrilor.

O PREMIZA RATATA

La inceputul activității in anul 1957, încă din luna fe
bruarie, Colegiul Central a stabilit formele de organizare 
a pregătirii tehnice și fizice a arbitrilor. Măsura a fast 
primite cu entuziasm. Peste tot colegiile regionale au 
deschis cursuri, de reîmprospătare și au organizat ședinle 
de antrenament Dacă cursurile teoretice s-au terminat cu 
rezultate acceptabile, antrenamentul a fost falimentar. 
Colegiile regionale Baia Mare, Timișoara, lași. Galați, 
Hunedoara, Cluj, Craiova, Ploești, Suceava și București, 
au scăpat din mină conducerea pregătirii fizice a arbi
trilor, sarcină care nu a fost urmărită nici de Colegiul 
Central.

Astfel, a fost ratată o premiză: aceea de a vedea ar
bitri bine pregătiți și de a asigura arbitraje hune.

MUNCA ASIDUA — SUCCES SIGUR

Foarte puțini sint acei, care prin munca susținută, se 
pregătesc pentru conducerea jocurilor. Insă acei puțini 
in urma strădaniilor depuse, au corespuns, cum sint: 
D. Rusu (Arad), Gh. Kepich (Timișoara), Constantin 
Petrescu (Craiova), D. Schulder C. Mitran, S. Segall, 
♦oți din București, N. Vizireanu și I. Csifo (Cluj) etc.

Și aceste exemple au dovedit incă o dată, că rezultatele 
bur.e se pot obține numai prin muncă susținută.

INCONSECVENȚA — REZULTATUL UNEI METODE 
ÎNVECHITE

Fără teama de a greși, se poate afirma, că arbitrajul 
constituie o problemă dificilă a activității fotbalistice. Nn 
atit prin caracterul său, cit mai ales prin răspunderea pe

și problema arbitrajului și să dea indicații precise in 
scopul Îmbunătățirii metodicii — singura cale de a scăpa 
de inconsecvența dăunătoare activității fotbalistice.

LIPSA DE CURAJ Șl INSUFICIENTA PREGĂTIRE 
~ MORAL-VUL/TIVA

Problema nu e nouă, și timpul ne-a arătat că primejd:a 
nu e mică De unde provine șl cum s-a dezvoltat lipsa 
de curaj, nu putem ș-o analizam acum. Este cert insă, că 
această racila a arbitrajului aduce multe prejudicii acti
vității in sine și in special fotbalului.

In cele mai multe cazuri, din această cauză, rezultatul 
este viciat.

Consider insă, că una din cauze este insuficienta pre
gătire moral-volitivă. Acest dez.derat, atit de important 
in sport, a fost și esie neglijat. Puțini desprind impor
tanța iui. Mulți arbitri d minuiaza sarcina încredințată 
de C.C.F.S . de a conduce jocuri de fotbal, de a h in- 
drumătorii tineretului nostru in competiții de mare im
portanță.

Dacă ei însă nu sint exemple de dirzenie de voință, 
de curaj, fac un prost serviciu din punct de vedere edu
cativ.

Slaba pregătire morală a unora a provocat deruta în 
activitatea arbitrilor. Din cauza acestei iipse s-a cre.at o 
psihoză nefastă: fuga de răspundere.

De aceea unii aroitri se feresc a lua măsuri de mare 
importanță, ca eliminarea jucătorilor care calcă regula
mentul, și au manifestări nesportive, să dea 11 m. chiar 
la faulturi evidente. Avem multe exemple dintre aces ea: 
St. Mataizer, A. Toth, I. Drăghici, M. Lăzărescu, A. Bog
dan etc.

LIPSA DE UNITATE...

Am convingerea, că neajunsurile din activitatea arbi
trilor nu se pot pune numai pe seama lipsei de pregat re 
și îndrumare. Consider că o doză exagerată de egoism, 
individualismul pronunțat, lipsa simțului autocritic, lipsa 
de unitate de vederi, face ca masa arbitrilor să nu lie o 
masa unitară.

Noi trebuie să avem un singur (el: ridicarea nivelul' ! 
calitativ prin arbitraje bune în fotbalul nostru și sarcina, 
■ oastră trebuie să fie îndeplinirea acestui deziderat, în
deplinind rolul de educator al tineretului. Numafțj 
așa vom deveni demni de aprecierea antrenorilor, jucăto
rilor, spectatorilor.

TIBERIU ASZTALOS

și arbitraje...
care o are arbitrul. El este chemat să judece cu repezi
ciune toate cele ce se petrec pe terenul de joc in cele 90 
de minute și să dea decizii In spiritul și in cadrul regu
lilor de joc.

Orice abatere de la aceSt principiu duce la denaturări 
in conducerea partidei, care pot influența jocul și chiar 
rezultatul.

Toate aceste fapte sint cunoscute și totuși atit școlile 
noi de arbitri, cit și cursurile de reîmprospătare nu au 
un conținut pedagogic și metodic avansat. Și azi, in anal 
1957. ca și acum 10 ani. prelegerile sint făcute scolastic, 
rigid, fără a oferi auditorilor forme noi, variate. Mai 
mult, ele sint lipsite de exemplificări practice fapt caie 
intirzle, sau privează pe arbitru de formarea unor deprin
deri indispensabile lui.

Aceste deprinderi, la mulți dintre arbitri, s-au format 
Țreșit, tocmai din cauza metodelor invechite de școlari-

Roma, în conducerea cărora 
tronează bogătași italieni „în
drăgostiți’* de... sport.

Tocmai cînd finanțatorii lui 
„Lazio” păreau a fi cîștigat 
partida pentru că oferiseră mai 
mulți bani, a intrat în scenă, 
pe neașteptate,. miliardarul ita
lian Agnelli, proprietarul uzine
lor „Fiat” și patronul clubului 
,Juventus’*. El s-a urcat în 
avion și, după cîteva ore de 
zbor, a depus pe masa patro
nilor lui „Leeds United*’ suma 
enormă de 65.000 lire sterline, 
față de cei 10.000 maximul o- 
ferit de „Lazio”.

Și, astfel, John Charles, s-a 
trezit expediat peste noapte de 
la Londra la Torino, fiind cum
părat pur și simplu ca un sclav 
de signor Agnelii. Și pentru ca 
acest modern comerț de sclavi 
să fie făcut în toată legea, ju
cătorul suedez Hamrin, achizi
ționat anul trecut de echipa 
italiană „Juventus”, a fost pus 
la dispoziția clubului^ englez 

—, - . „Leeds United”, fără plată
întîlnit două mari cluburi spoDentru s.a dovedit un ju- 
tive italiene și anume „Juven*<tor mediocru) pe timp de un 
tus- din Torino și dia .

___— — ——

care îi are în prezent An- 
ly. Este vorba de jucătorul 
/f, Charles din echipa „Leeds 
.-•rr, din divizia întîia. In 

25 de ani, cu inălți- 
Umărul fotbalist 

' Walles-ului" a
ui unei adevărate li-

soi
fost

publicul sportio fi nesportto <> 
st/ai cu indignare că directorul 
faimosului club de fotbal ,Sun
derland" milionarul Edward 
Ditchbum se îndeletnicea cu 
cele mai dubioase transferuri 
de fotbaliști, Incaîind m schun > 
mere considerabile. S-au făcut 
ji alte dmăluiri uluitoare, iar 
Robert Uiliar a scrii m zmrul 
imdo.nez „Tribune :
Untul Ci jucătorii de fotbal 

sint tocă vtoduți și cjun- 
;ărai ca pe vremuri, sclav u 
rasnni".

Trasai c'nd arcurile suș- 
-r.-r—.—n-jlui sportiv

U •mșmoiizrze caai. 
| _ DUchburn,

âa iwiw* • izbucnii
-- J- data

Mediane
sp^i/ve

citafii, pentru 
concurind citeonPdrarea 
tize din Europă, epo'- 
Managerii clubuluifmentală. 
ied", care sint în Rds Um- 
oameni de afaceri UWP 
periență, nu știut să re ex- 
așa fel, incit tranzaCțe in 
Charles să le aducă mohn 
maxim. Astfel, după ceVțt 
rile vest europene ajlatet- 
competițiee s-au eliminat 

ciproc. In finala licitației s

lui
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probleme in arbitraj. Intr-un fel apreciază D. Schulder 
șl M. Cruțescu jocul cu corpul, greșelile și incorectitudi
nile (art. 12), și intr-un fel le apreciază A. Toth sau Gh. 
Dragomirescu.

Ar fi bine ca secția de metodică din C.C.F.S. să studieze
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