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f Secerișul 1 Acest eveniment e ? 
| așteptat cu nerăbdare, mai cu ; 
8 seamă de către mecanizatori. ? 
| El se pregătesc minuțios, cu ' 
| mult timp mai înainte.
| In clișeu: „Combinele noa- | I
8 stre sînt gata, puse la punct" |
Ș — spune tînărul combiner g 
| Constantin Bălăneanu lui Mi-; : 

hal Gherman, mecanicul șef g 
al S.M.T.-Sărulești, regiu- * 
nea București. Echipa lui ?
Bălăneanu, din care fac parte | | 
încă doi oameni, a terminat 
reparațiile unui număr de 

combine 
douăzeci 
înainte de 
men.
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8întrebări șl răspunsuri

cu privire la brigăzile de tineret

Tovarășul Marin 
are 40 de ani

poate fi 
responsabil 
de brigadă ?

I Numeroși tineri cititori din Industrie s-au adresat ziarului 
\ nostru cu tntrebări despre activitatea brigăzilor de tineret și 
( a posturilor utemiste de control.
( Dat fiind că, tn ultimul timp, la C.C. al U.T.M. au avut loc 
}• consfătuiri tn legătură cu aceste forme de organizare a apor- 
i tutui tineretului in produefie. dezbaterile desfășurate ne permit 
l să răspundem problemelor care se ridică In această privință. 
f începem, pub'.icind un ciclu de răspunsuri la întrebări tn 
( legătură cu brigăzile de tineret.

Este o chestiune bine cunoscută 
necesitatea colaborării intre gene, 
rații, a sprijinului pe care tinerii 
trebuie să-l ceară și să-l primească 
de ia cei virstnici. In Întreprinde
rile noastre nu mai există, ca pe 
timpul capitalismului, pricini de 
concurență Intre bătrinl și tineri, 
legile țării prevăd acordarea de 
salarii egale la muncă egală, toți 
muncitorii, inginerii și tehnicienii, 
au țelul comun al dezvoltării eco
nomice a țării, calea spre ridicarea 
nivelului lor de trai.

In acest cadru se mai manifestă 
însă uneori neînțelegeri ale esen
ței colaborării între virstnici și 
tineri, și in alte domenii, și — în 
cazul nostru — în producție.

Unele din brigăzile de tineret, 
alcătuite azi numai din tineri, 
s-au constituit ca urmare a dorin
ței acestora de a pune capăt unor 
situații dezavantajoase pentru ei. 
„Am avut șefi de echipă mai vîrst- 
nici — spune de pildă tov. Con
stantin Lascartiu de Ia Șantierele 
Navale Galați — care nu se ocu- 
pau propriu zis de producție, ci 
umblau după piese, formulare, bu
letine, făceau discuții, iar la .sala, 
riu... luau mai mult ca noi. De 
aceea am făcut brigadă".

Organizîndu se însă brigăzi nu
mai din tineri, în mod firesc s-a 
pus problema situației calificării 
lor. Pe bună dreptate declară in 
acest sens tov. Florea Vintilă, se
cretarul comitetului U.T.M. de la 
„Grivița Roșie": „De multe ori 
tinerii cer și la noi să fie Îm
preună, in brigadă, un grup de 
oameni de aceiași calificare, ca 
să albă salarii egale intre dînșii. 
Dar neavind in mijlocul lor virst
nici mai bine pregătiți, mal expe
rimentați, nu au de la cine primi

—•—

permanent sprijin, și abia acum 
productivitatea muncii lor nu va 
putea să crească îndeajuns !“

In unele brigăzi, unde lucrează 
pe fișe de acord comune tineri și 
virstnici, se pune de asemenea 
problema realizării celei mai echi
tabile împărțiri a ciștigului. Fi
rește, legea este aici clară : îm
părțirea ciștigului se face pe baza 
procentului mediu de depășire a 
normei, ținîndu-se seama de cate
goria de încadrare tarifară a fie
căruia. Totuși, sînt tineri care a- 
duc argumentul : bine, dar eu am 
lucrat1 aceleași piese, la fel de 
complexe, ca tovarășul x sau y, 
mai experimentat, și încadrat la 
o categorie superioară. De ce să 
nu cîștigăm la fel ?

Firește, cînd tînărul a ajuns 
deja la calificarea care să-i per
mită să lucreze singur, pe proprie 
răspundere, o anumită categorie 
de piese, el are dreptul și la în* 
cadrarea tarifară respectivă, pe 
care trebuie să o obțină în urma 
examinării în fața unei comisiL 
Dar există multe cazuri cînd un 
proaspăt absolvent de școală pro
fesională, dacă primește să lucre
ze 
cu

aceleași piese ca un muncitor 
experiență, le face — însă nu-

PETRE VEDEA

(Continuare In pag. 2-a)

Spectacol de gala
Sub auspiciile Ministerului In- 

vățămlntului șl Culturii și Con
siliului General A.R.L.U.S., Corul 
popular rus din Omsk, care a În
treprins un turneu în țara noa
stră cu prilejul Decadei culturii 
R.S.F.S. Ruse, a dat luni seara un 
spectacol de gală la Teatrul de 
Operă șl Balet al R.P^R.

Spectacolul de gală, ca șl în
treg turneul pe care corul popular 
rus din Omsk l-a întreprins tn 
țara noastră, s-a bucurat de un 
deosebit succes. Artiștilor sovietici 
li s-aiu oferit flori.

La spectacol au fost de față to
varășii : Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Chivu Stoica, Emil Bodnaraș, Pe
tre Borilă, Iosif Chișinevschi, Mi
ron Constantinescu, Alexandru 
Moghioroș, Constantin PIrvulescu, 
general colonel Leontin Sălăian, 
Ștefan Voitec, acad. prof. dr. C. I. 
Parhon, Anton Moisescu, membri 
al C.C. al P.M.R., miniștri, per
sonalități ale vieții culturale, ac
tiviști ai A.R.L.U.S., reprezen
tanți ai presei precum și un nu
meros public.

De asemenea au fost prezențl 
A. A. Epișev, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București și membri 
ai Ambasadei.

La sfîrșitul spectacolului con- 
ducătorii Partidului Muncitoresc 
Romîn și ai guvernului R.P.R. 
s-au întreținut cordial cu artiștii 
Corului popular rus din Omsk.

★
După spectacol, Consiliul ge

neral A.R.L.U.S. a oferit o masă 
tovărășească în cinstea Corului 
popular rus din Omsk.

(Agerpres)
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Să discutăm despre

TINEREȚE—EDUCAȚIE
- RĂSPUNDERII

Căsătorie 
silită

GATA PENTRU RECOLTARE

ÎN ÎNTÎMPINAREA
FESTIVALULUI

Entuziasmul cu care tinerii din regiunea Stalin întâmpină Festiva
lul Mondial al tineretului de laMoscova este oglindit în realiză-- 
rile obținute în întâmpinarea acestui eveniment.

Pînă la 15 iunie ei au realizat economii în valoare de 6.000.000 lei 
și au strîns peste 100 vagoane de fier vechi.

Cu aceeași însuflețire întâmpină festivalul și tinerii din satele re
giunii care cultivă acum 200 hectare cu porumb hibrid pe loturile 
festivalului.

La cele 130 festivaluri comunale și pe întreprindere au participat 
peste 20.000 tineri, la acțiunile de înfrumusețare a satelor și ora
șelor tinerii au prestat mai mult de 200.000 ore muncă voluntară. Ti
neri din orașele Stalin, Sibiu, și Tîrnăveni au lucrat peste 600 o- 
biecte de artă populară, costume, obiecte lucrate în sticlă și cerami
că și altele care vor fi trimise în dar participanților la Festivalul de 
la Moscova.

Sărbătoarea tinerilor
din Valea Jiului

In orașul Petroșani s-a desfă
șurat duminică festivalul raional 
ai tineretului la care au partici

pat peste 1.500 tineri din locali
tățile bazinului carbonifer al Văii 
Jiului. Pe scenele frumos amena
jate din oraș s-au întrecut cele 
mai bune formații de tineri ar
tiști amatori din raion. De mult 
succes s-au bucurat programele

Dacă în vechime ro
manii spuneau nu fără 
dreptate: „Toate drumu
rile duc spre Roma", 
acum cîțiva ani orice 
bucureștean i-ar fi putut 
contrazice. In zilele lui 
iulie 1953, de la armato
rii companiilor mariti
me la piloții de cursă 
lungă, o lume întreagă 
trebuia să recunoască : 
toate drumurile duceau 
spre București.

Capitala noastră, deve
nită metropola Festiva
lului, atrăgea, ca un 
magnet inimile doritoare 
de pace, fie ele ale oa
menilor celor mai dife
riți. In timp ce vietna
mezii din sud își riscau 
viața traversînd două 
mii de kilometri de jun
glă, împotriva coaliției 
tigrilor, mlaștinilor și 
mercenarilor „legiunii 
străine", la începutul 
unui drum de cincispre
zece ori mai lung, tineri 
britanici din familii bine 
situate, reținîndu-și un 
loc pe quadrimotoarele 
„Sabena", dădeau inter
viuri în limbajul deprins 
in casă, puțin modificat 
de astă dată de bunele 
lor intenții: „ne vom în
toarce cu geamantanele 
pline de... încredere".

In multe țări, nu jun
gla ecuatorială, ci jungla 
cavitalistă își încolăcea 
lianele în fața candidați- 
lor la marea călătorie. 
Lipsa de bani atrăgea 
sore mlaștina renunțării. 
Teroarea sfîșia aidoma 
unui tigru.

Dar distanțele, cu acte 
în regulă, deveneau pro
prietatea tinerilor.

Pentru prima oară în 
economia mondială, se 
vindeau șt se cumpărau

nu numai case și haine, 
ci kilometri — mici tim
bre reprezentind fiecare 
o fracțiune din contra
valoarea marelui dram.

Spre București vietna
mezii iși deschideau 
drum cu pușca. Fetele 
Parisului — cu gingășia, 
vînzind lăcrimioare pe 
Ghamps-Elisies. ; \

Cu răsuflarea tăiată, 
noi urmăream drumul 
fiilor lumii spre porțile 
noastre deschise. La 
„Grivița Roșie", globul 
adus anume se rotea sub 
miinile tinerilor de o 
sută de ori mai repede 
decit modelul său cos
mic.

In buni înțelegere cu

marinarii, feroviarii își 
împărțeau cu ei îndato
rirea de gazda, trimițînd 
în întâmpinare motonava 
„Transilvania" și lungi
le vagoane albastre.

Iar oaspeții se 
■ piau, pe aripile 

vînturilor.
Veștile despre 

unde ajunseseră se 
tecau la noi cu veștile 
care ni-i zugrăveau, 
cinstea Festivalului 
Japonia avusese loc 
Carnaval al Mării, 
în Austria optsprezece 
adunări de Rusalii.

Operativă, cronica nu 
întârzie să găsească de- 
legaților comparațiile cu
venite.

Intr-un consens una-

apro- 
rozei

locul 
ames-

In 
în 
un 
iar

prezentate de formațiile artistice 
din Lupeni și Vulcan. Au avut 
Ioc întreceri la diferite discipline 
sportive, printre care volei, oină, 
lupte, ciclism, fotbal. Festivalul 
s-a încheiat cu un carnaval al ti
neretului, care a avut loc pe 
cîmpia Livezeni.

(AgerpresJ

WIWNT.E
nim și o totală renunța
re la gelozia imaginii ar
tistice, „porumbeii" și 
„ștafetele" deveniră ma
teria primă generală a 
rotativelor.

Numai că, într-o noap
te avură loc două în
tâmplări.

Primii soli din occident 
ajunseră în Gara de 
Nord. Erau cu bărbile 
nerase de multe zile și 
cu ochii lucitori de fe
bră. Făceau loc în față
unei femei în stare de 
graviditate înaintată.

Comparația cu „po
rumbeii", pieri.

Din Yverdon (Elveția) 
veni știrea că acolo jan
darmii au atacat pe pur
tătorii ștafetei internațio
nale a păcii și au rupt în 
bucăți mesajele sosite 
din Marea Britanie, din 
Franța și tocmai din A- 
merica latină.

Comparația cu „ștafe
ta" își pierdu sensul.

Iar oamenii de pretu
tindeni continuată să 
vină, și nu mai erau ni
mic altceva decît oa
meni.

Duminică 28 iulie, tn

24 de ore sosiră 25 de 
grupuri. Luni primirăm 
chinezii și se anunță că 
cei din Liban au fost o- 
priți să plece. Marți ve
niră 4 grupuri, miercuri 
18. Pe șoseaua de sub 
ferestrele Casei Scînteii 
se desfășura acum o 
bandă rulantă continuă, 
de tineret venit în în- 
tîmpinare și de autobuse 
pline cu oaspeți, mișca
tă parcă de imensa roa
tă cu lumini din parcul 
de odihnă, în ritmul fan
farelor de la gara Bă- 
neasa.

Joi după amiază ajun
seră patru grupuri, dar 
în cursul serii se preci
pitară 15. Orele ne învă
țau geografie și politică*

La miezul nopții sosi 
Anglia; la ora 0,30 — 
Finlanda, apoi Trinida- 
dul și Ball; sovieticii ve
niră odată cu zorile.

Ultimii delegați apă
rură duminică, pe neaș
teptate.

Manifestația de des
chidere a Festivalului 
era aproape terminată, 
cînd o coloană cu fesuri 
roșii păși purtând o pan
cartă : „Algeria". Dar al
gerienii mai trecuseră 
odată 1 Se află imediat 
că acesta este un nou 
grup, 
de-a dreptul pe stadion.

...Și deodată, pe teren 
țîșni un alergător cu o 
ștafetă. Petecele de hîr- 
tie fuseseră rupte, dar 
ideile lor — de ce ne-am 
necăjit ? — sînt „tabu" : 
nimeni nu le poate frin
ge. Miercuri spre joi șta
feta trecuse granița, vi
neri era la Orașul Stalin, 
sîmbătă la Ploești — și 
iat-o.

Lipsea cealaltă imagi
ne plastică ?

Porumbeii apărură și 
dînșii.

Două stoluri, cel de pe 
pămînt și cel de pe cer, 
își făcură semne cu mîi- 
nile și cu aripile.

Trecură însă minute 
întregi și ele tot se pri
veau atent, cu o mică 
uimire.

Se număraseră unii pe 
alții... și nu erau toți. 
Lipsea o colombă — și 
o femeie.

Le găsiră pe amîn- 
două într-o cameră albă.

Mamei, o creolă de 
20 de ani, din Haiti, îi 
trecuseră durerile naște
rii. Ea își luase în brațe 
fetița și-i spunea:

— Iți place aici, mica 
mea colombină ?

Odinioară, o poveste 
ca aceasta a inspirat fil
mul „Circul".

Acum, Anacaona Co
lombian Dorcely, care 
împlinește 4 ani, e eroi
na operetei „Colombo.".

Ca porumbeii și ca 
niște ștafete, tinerii lu
mii merg spre un nou 
Festival, să o sărbăto
rească.

FILIP CERBU

venit din

Savanțl eminenți au avertizat lumea asupra 
primejdiilor care decurg din continuarea experien
țelor nucleare. Guverne, parlamente, diferite mari 
organizații din numeroase țări și conducători ai vie
ții spirituale și religioase cer încetarea acestor ex
periențe.

Consiliul Mondial al Păcii, care a și început o 
campanie pe scară mondială pentru a obține un ar
mistițiu nuclear, apreciază această grandioasă miș
care socială ca fiind expresia din ce în ce mai lar
gă a voinței unanime a tuturor forțelor păcii și 
a tuturor popoarelor.

în pofida acestei exprimări puternice a opiniei 
publice, exploziile experimentale continuă să con
tamineze aerul, pămîntul și apa și să pună în pri
mejdie viitorul întregii omeniri. Ele reprezintă 
punctul culminant al cursei înarmărilor care se des-

fășoară in prezent și nu pot duce in ultimă instan. 
ță decit la cel mai mare dezastru — războiul atomic.

Cerem ca guvernele vizate, să declare imediaț 
armistițiu în ce privește toate exploziile exp«4r 
mentale și să grăbească tratativele pentru a se 
ajunge la un acord cu privire la interzicerea tutu
ror exploziilor de acest fel.

Propunerile cu privire la limitarea sau înregis
trarea experiențelor nu rezolvă problema, deoarece 
nu vor duce la încetarea experiențelor. Dimpotrivă, 
un acord cu privire la încetarea exploziilor expe
rimentale va crea încredere, va îmbunătăți situația 
internațională prin slăbirea încordării și, in teiul 
acesta va deschide calea și spre interzicerea depli
nă a acestei arme inumane de exterminare în masă 
și spre dezarmarea generală.

In numele a tot ce este stint pentru omenire, 
chemăm toate guvernele să acționeze pentru a pune 
capăt imediat acestor experiențe.

Apelul la acțiuni unite împotriva
exploziilor experimentale

Nenumărate milioane de băr
bați și femei privesc cu îngrijora
re crescîndă spre viitor. Pe ce 
cale merge omenirea? Oamenii de 
știință cei mai competenți din 
toate țările, recunoscînd răspun
derea lor ca cetățeni, avertizează 
omenirea împotriva nenumărate
lor calamități care vor amenin-

ța actuala și viitoarele generații 
în cazul continuării experiențelor 
cu arma nucleară. Conștiința o- 
menirii cere încetarea acestor ex
periențe. Conștiința tuturor celor 
care sînt îngrijorați de soarta 
omenirii, îi obligă să se alăture 
eforturilor generale pentru a atin
ge acest țel.

Cum tratează unele organe de stat

sezisările voluntari

Consiliul Mondial al Păcii este 
gata să ia imediat contact cu toa
te asociațiile, mișcările, organiza
țiile, uniunile, grupările și cu per
soanele care năzuiesc de aseme
nea să pună capăt pericolului ex
periențelor nucleare. Nici un fel 
de deosebiri de metode, căi sau 
forme de lucru, la fel ca și di
vergențele în punctele de vede
re și în aprecierea evenimentelor 
internaționale, nu trebuie să con
stituie o piedică pentru rezolva
rea acestei probleme generale.

Generațiile viitoare își vor a- 
minti cu recunoștință de cei care 
se consacră în aceste momente 
critice înaltei datorii a apărării 
omenirii.

Am stat nu de mult de vorbă 
cu un corespondent voluntar al 
ziarului nostru.

— Tovarășe, ne spunea el, Iată 
am venit la București să aflu cite 
ceva despre sezisările mele...

— Ce-ai sezisat dumneata ?
— La noi in comună, se petrec 

unele nereguli. Am scris de pil
dă despre un împuternicit comu
nal necinstit care a comis, în ca
litatea pe care a avut-o, o serie 
de nedreptăți. Apoi despre alte

tați, ăsta-i dosarul cel mare... și Horezu... Pentru rezolvare la sfa- 
cclelalte... Le trec într-unul.; tul popular Băbeni... la sfatul 
Cînd ies spre raioane le trec în popular Muscel etc. Și după a- 
celălalt. Apoi... ceea?

Ei, aici e aici 1 Scrisorile ncas- Tov. Criclunel ne explică în 
tre sînt înregistrate: o sezisare continuare: tovarășii vicepreșe- 
a noastră, oricîtă bunăvoință a 
avut tov. Crăciunel, n-a fost gă
sită nicăieri: nici în registru, 
nici în sertare. In dreptul lor se 
scrie negru pe alb : trimisă pen-

10 tru rezolvare la sfatul popular

dinți repartizează sezisările. Ele 
sînt trimise apoi la raioane. Aici

I. ISAIIA

Premiera pe țară
Slmbătă seara, Teatrul de 

Stat secția rotnlnă din Timișoa
ra a prezentai în premieră pe 
țară comedia „Strada trei privi
ghetori nr. 17“ (locuință comună) 
de dramaturgul iugoslav D. Do- 
bricianin. Spectacolul pus în 
scenă de tînărul regizor Ianos 
Taub, s-a bucurat de un succes 
deosebit.

cîteva probleme mal puțin gr'ăve. 
Toate au fost tratate la fel. N-am
primit nici un răspuns.

După o pauză, tînărul continuă;
— Vedeți, eu sînt un om răb

dător. Am așteptat cred, destul 
răspunsurile. Dar au trecut săp- 
tămîni de zile. Mai au oare vreo 
eficiență sezisările mele ?

ir
Acum, cînd mă aflu la Sfatul 

popular regional Pitești mi-aduc 
aminte de această întimplare. 
Mă interesez de soarta sezisărilor 
trimise de tînăr prin intermediul 
ziarului precum și despre unele 
probleme ridicate de alte sezisări 
la care n-am primit răspuns deși 
au trecut luni de zile: de pildă 
într-una se vorbea despre un co
lector din raionul Băbeni, care 
si-a făcut magazie personală 
frustînd D.C.A.; în alta despre 
sfatul popular Vitamiresti care 
rezolvă birocratic cererile oame
nilor muncii, etc. Pun aceeași în
trebare tov. Crăciunel — șeful 
biroului de sezisăTi: „Ce eficien
ță mai au oare sezisările noas
tre?" Tov. Crăciunel mă privește 
foarte senin:

— Ce să fac tovarășe dragă. 
Sînt singur... Vedeți și dvs., ul-

(Ager preș)(Continuare tn pag. 2-a)

Unul din multele dueluri aeriene la poarta suedezilor (Fază din 
meciul R.P.R. — Suedia) z
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Savanți sovietici 
despre viitorul științei Televizoare gigantice

și televizoare de buzunar
Tn ultimele decenii, tendința 

generală a dezvoltării radiotehnicii 
a fost descoperirea unor unde din 
ce în ice mai scurte. La fiecare 
cinci ani — în cifre medii, căci 
acesta este un proces care se des
fășoară în salturi — lungimea un
delor descoperite de noi s a mic
șorat de cinci ori. Este incontes
tabil că acest proces de însușire 
a oscilațiilor cu lungimi de undă 
extrem de scurte va continua un 
timp oarecare. Dacă acum ope
răm cu încredere unde centime
trice, fără îndoială că în curînd

Meciul de fotbal era vizionat de milioane 
de telespectatori șl pe ecranele uriașe în clu
buri și la televizoarele individuale de buzunar.

vom începe să folosim pe scară losință Individuală, pe care-I au 
largă unde cu lungimi de fracți- ** M “ ............................
uni de milimetru.

La prima vedere procesul de 
însușire a unor unde din ce în ce 
mai scurte are un caracter canti
tativ. Totuși această schimbare 
cantitativă poate duce Ia o serie 
întreagă de schimbări calitative 
revoluționare.

Căci cucerirea undelor milime
trice și a altor unde și mai scurte 
va da posibilitatea să se răspîn- 
dească în eter un număr nelimitat 
de canale nu numai de comunica

ții telefonice dar și 
un număr nelimitat 
de emisiuni de tele
viziune.

Academicianul V. 
A. Kotelnikov ne 
povestește și în fața 
noastră se perindă 
parcă pagini din ro
mane științifico-fan- 
tastice.

Radiotehnica se
colului XXI...

...Sîntem în dimi
neața unei zile de 
sărbătoare. V-ați a- 
dus aminte că a- 
seară ați uitat să vă 
înțelegeți cu prie
tenul vostru ca să 
faceți o plimbare a- 
fară din oraș. Intin- 
deți mîna și luați 
de pe noptieră un 
aparat mic cît un 
portțigaret. Acesta 
este aparatul de re
cepție și emisie de 
televiziune de fo-

fără excepție toți locuitorii pla
netei noastre. Comutați la semna
lul de apel al prietenului vostru 
și apăsați po buton. Ecranul ver
zui al aparatului este străbătut de 
dungi tremurătoare asemănătoare 
cu unduirile apei: înseamnă că 
aparatul care este chemat este 
ocupat, prietenul vostru vorbește 
cu cineva. Dar dispozitivele sînt 
construite in așa fel îneît priete
nul vostru a fost informat de a- 
cum că a fost chemat. Acum de
pinde de el dacă va începe să 
vorbească imediat cu dumneavoa
stră sau vă lasă să așteptați pînă 
cînd va termina convorbirea.

So vede că el consideră că dis
cuția lui nu constituie un secret 
pentru d-voastră. Ecranul apara
tului d-voastră se luminează și pe 
el apare figura atît de cunoscută 
desenată cu creionul razei elec
tronice cu o asemenea precizie, 
că puteți număra cu toată mici- 
mea figurii, toate genelo și sprin- 
cenele. Totodată apare și sunetul. 
Și după cum constatați discuția 
se poartă în jurul aceluiași lucru, 
plimbarea în afara orașului.

Prietenul d-voastră și-a termi
nat do rostit fraza și pe ecran 
apare acum figura celui de al doi
lea interlocutor. Dacă intrați în 
discuție, ecranul nu se stinge, ve
deți ambele figuri, urmăriți ex
presia lor și se prea poate să gin- 
diți: cum au putut oamenii din 
mijlocul secolului XX să discute 
nu prin radio ci prin telefon și 
să nu vadă figura interlocutoru
lui ? I Căci aceasta este atît de 
important I

Se naște o dispută în ce prive
ște itinerariul călătorieL Trebuie 
să , consultați o hartă geografică. 
Oricît ar fi de clar desenul, harta 
regiunii Moscova de mărimea unui 
timbru poștal nu e cea mai indi
cată pentru a elabora punct cu 
punct itinerariul plimbării cu au
tomobilul. Puneți la priză televi
zorul de cameră, al cărui ecran 
ocupă un perete întreg. Și iată că 
harta care se află în cortul priete
nului vostru care-și petrece con
cediul la 100 km. de Moscova se 
află în fața voastră. Alegeți itine
rariul călătoriei, ba și cum toți 
trei ați fi făcut acest lucru aple
cați deasupra unei mese.

...Plimbarea a fost îneîntătoare. 
Păcat de un singur lucru : ați fi 
dorit să mergeți la meciul de fot
bal care are loc astăzi la stadio
nul central „V. I. Lenin". De ce să 
nu urmăriți meciul cu ajutorul 
aparatelor individuale ? I Și stînd 
pe țărmul stîncos al uneia din mă
rile Volgăi, sorbind cu nesaț aro
ma minunată a pădurii care și-a 
îmbrăcat haina de primăvară, ur
măriți toate peripețiile luptei de 
pe stadion...

— Da, ne spune în încheiere 
Vladimir Alexandrovici Kotelni
kov, fără îndoială că vor exista și 
televizoare minuscule care vor 
putea încăpea în buzunarul de la 
haină și unele gigantice, cu ecra
ne de cîțiva metri pătrați. Mări
mea extraordinară a ecranului nu 
va atrage după sine creșterea vo
lumului televizorului. Televizorul 
viitorului va fi asemănător cu un 
tablou: el va fi plat

(Din „Komsomols kala Pravda"}
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Să discutăm despre: Tinerețe educație răspunderi I

Căsătorie silită
~...................................................

î Lucrări de artă plastică 
închinate Festivalului

Un ansamblu „fantomă"
Fata LeancȚii lui Gheorghe stătea în pridvor și se 

nita îndelung cum apunea soarele. Soarele scăpata 
pe după vîrfurile Măgurei și ei i se părea că ia cu el, 
în hăuri, toa<ă lumea din sufletul ei. Așa apunea 
soarele și atunci cînd a plecat A riști că în armată, 
dar zarea nu era atît <le întristată. Aristreă stătea 
jos, în iarbă, pe malul Gilortului, iar ea îl asculta 
cum își făcea gjnduri care nu trebuiau :

— Ilenuță, fată, armata e doi ani. Să nu cumva, 
fata, sa...

— Ce-ți veni Aristică ?
Aristică o prinsese de mînă dar ea nu i s-a uitat 

Sn ochi, ci privea spre munți cum apunea soarele. 
Apunea ca și acum. Numai că acum zarea parcă 
plînge.

— Bine, fată, bine, dar eu tot îți mai spun să nu 
cumva să te găsesc măritată.

I se prevestea poate ceva rău în inimă, de tot 
vorbea așa, Aristică. Că n-a trecut decît toamna și 
iarna și într-o .seară, în primăvară, a auzit-o pe 
maică-sa zicîncfai-i Ini Gheorghe, taică-sau :

— Am găsit ran băiat de neam, omule. Gata-i și 
cu cătănia, ce să jnni stăm ? O dăm și bună pace.

Și peste cîteva săptămîni, băiatul a bătut Ia 
poarta lor, venind, așa cum se înțelesese cu mama 
Ilenuței, să-i fie ginere. Era dintr-o comună nu prea 
depărtată, din Bengcsti, și nu era nici schilod, nici 
urît ; dar putea să fSe cum o fi, Ilenuței nu-i plă
cea altul decît Aristică. Și avea timp să-1 aștepte 
pînă s-o întoarce din armată, că cei 17 ani ai ei 
nu sînt niciun semn de> bătrînețe.

Ilenuța stă în pridvor cu ochii pierduț: în văzdu
hul sîngeriu. „Bine fată, bine, armata e doi ani, să 
nu cumva fată să...." „Ce-ți veni Aristică Vorbele 
astea îi sfredelesc inima și, o golesc de toate bucuri
ile. Simte că viața pentru ea s-a terminat, că de 
mîine încolo începe alta care nu mai e viață. Și 
se gîndește și nu-i vine sa creadă ca o noapte mai 
are de trecut și de a doua zi va fi măritată cu un 
om pe care nu-I cunoaște și nu-l vrea. Are s-o mîn- 
gîie, are s-o ducă după el duminica la horă, dar ea 
o să tînjească tot după Aristică, fără să-l ia în 
seamă. Doamne, cit îi e de greu și cum îi mai vîjHe 
capul ! Ii venea în minte chrtecul bătrînesc auzit Ia 
horă, căruia abia acum îi pătrundea înțelesul:

„Foaie verde foi de fag
Drag mi-e să trăiesc cu drag
Și iar verde busuioc
Dar eu n-am avut noroc”.
Se dusese soarele și fata Leancăi lui Gheorghe 

tot mai stătea pironită în pridvor uitînd și de 
furcă și de toate cîte mai avea de făcut în seara 
asta. Știa numai că a doua zi o să vină băiatul. Că 
întîi se trec în acte și mai pe urma fac nunta. Și 
de cum te-ai trecut în acte, te-ai și măritat.

Ilenuța tremura cuprinsă de urît, .iar urîtul i se 
cuibări și mai mult în suflet cînd auzi vocea 
maică-si : !

— Da’ mai vino odată și în casă fato, ce înlem
niși acolo ? /

Fata înghiți în sec și toată ființa ei se înfioră.
— Mamă, căzu ea Ia picioarele maică-si, plîn- 

gînd, mamă, eu nu mă mărit!
— Ce te-apucă fato ? se cruci Leanca.
— Nu mă mărit, mamă. Mai stau.
— Mai stai ? O întrebă Leanca sbîrcindu-și fața 

și punîndu*și mîinile în șolduri, lucru pe care-1 
făcea ori de cîte ori o prididea necazul. Atunci 
stai unde vrei, dar Ia mine, nu.

Ilenuța se opri din plîns. Se ridică dintr-o dată 
ca o prevestire rea și hotărî :

— Bine. Atunci plec. Plec chiar acum... Sa știi...
Vorbele care urmară se pierdură în învălmășeala 

bătăii. Leanca se năpusti asupra fetii cu pumnii 
ridicați.

— Pleci, hai ? Pled să te orășenești, nu-ti mai 
convine la mine după ce te-am crescut! Țipa ea 
lovind-o cu răutate pe unde nimerea.

Sosi și taică-său.
— Ce aveți fă, v-apucă damblaua ?
— Ce dambla omule, ce dambla ? N-auzi ce zice 

fîe-ta ? îl lămuri Leanca, rămînd cu degetele în
fipte în părul fetei. Auzi, cică pleacă. Pleacă dom
nișoara, nu mai stă la noi. A apucat-o plecarea.

Gheorghe se legănă o clipă, apoi își desfăcu larg 
picioarele în prag.

— Așa teleleico ? o întrebă el și o apucă și el

de păr, o scutură cu putere și pentru că nu-i răs
punse începu s-o lovească cu picioarele.

— Te omor, auzi ?
Și o bătură amîndoi părinții pînă cînd Ilenuța 

izbucni:
— Mă mărit cu cine vreți, numai să nu mă 

omoriți!
.„Așa s-a încheiat viața de fată a Elenei T. din 

satul Novaci. A doua zi dimineața, pe la ceasul 
prînzului se afla Ia sfat alături de Emil Bălășoiu, 
băiatul adus de maică-sa în casa lor. Cît au stat la 
sfat, în spatele ei, maică-sa îi șuera mereu î

— Să nu mă faci de rîs, că te omor !
Și cînd ofițerul stării civile a întrebat o de*i este 

pe voie căsătoria, cu și-a lăsat pleoapele peste ochi 
și a șoptit un „Da” înecat în lacrimi. Acasă, de cînd 
s-a întors și pînă a venit seara, părinții și băiatul 
au chefuit.

— Vii la horă ? a întrebat-o el în duminica ce 
a urmat. Și ea a mers la horă ca trasa cu lanțul. 
Toată veselia jocului și cîntecebe viorilor erau pen
tru Ilenuța ceva din altă lume, depărtat și nefiresc. 
Se uita la fete, cît de îmbujorate le erau fețele, și*l 
amintea pe Aristică și se simțea slăbită de durere 
și ar fi vrut să nu mai fie.

— Să pleci, să nu te mai văd ! i a spus ea băr
batului nedorit, cînd s-au întors acasă.

Nunta se fixp.se pentru o duminică apropiată, dar 
și băiatului i s-a făcut lehamite de atîta împotrivire. 
Că Ilenuța nici nu-l băga în seamă și 
ferea de lîngă el.

Leanca vîndusc pentru nuntă o vacă și 
și strînsese bani buni. Emil Bălășoiu știa 
banii și într-o dimineață a pus mîna pe 
a fost.

Acum Elena T. e nevastă părăsită. Ia 17 ani. La 
horă nu se mai duce. A fost de cîteva ori, dar 
văzînd ca aprinde dorinți Ilenuța a înțeles că flăcăii 
o privesc altfel decit pînă acum.

într-o seară a venit la casa lor contabilul R., beat.
— Unde te duci 

oprit o maică-sa cind 
calea lui. Contabilul

mereu se

încă ceva 
unde sint 
ei și dus

fato, că nu te mănîncă 1 a 
Ilenuța a vrut să plece din 
era șeful iui Gheorghe, băr- | 

batu-său și nu se făcea să-î supere.
Și într-adevăr contabilul „n-a mîncat-o” așa cum 

„n au mîncat-o” nici alții care au mai trecut pe 
acolo...

...Iar pe Arrstică I-a uitat cu totul.

Povestea Elenei T. aai aflat-o fiind cu niște tre- ( 
buri Ja Novaci p urmărind discuția din „Scînteia 
tineretului‘t am făcut-o cunoscută ziarului. Nu e 
un fapt neobișnuit. Se afla încă in satele noastre j 
părinți care nu numai că nu încearcă să-și înțeleagă i 
copiii^ dar îi și silesc la căsătorii bazate pe criterii 
înguste, egoiste. Aceste căsătorii, care prin natura 
lor încalcă morala societății noastre, durează de 
cele mai multe ori extrem de puțin, fiind o cauză 
a destrămării unor familii tinere. Se întimplă ca o 
asemenea căsătorie să dureze totuși, și adesea unii 
părinți le dau ca exemplu copiilor lor: „Vedeți, 
fata lui cutare s-a măritat cu băiatul lui cutare, 
fără să-i fi plăcut la început. Și uite, acum trăiesc 
liniștițC. Dar ei nu cunosc adevărata viață a fa
miliei dată ca exemplu. încă de la început, în 
traiul celor doi tineri mocnește o ură care izbuc
nește apoi în certuri și scandaluri. Soția fuge dese
ori de la soț, se reîntoarce, fuge iar, pînă cade în 
resemnare. Și tocmai această resemnare este privită 
de unii părinți drept „trai liniștit".

Elena T. n-a vrut să se resemneze. Ea și-a dat 
seama că nu poate trăi alături de un bărbat pe care 
nu-l cunoaște și nu-l iubește. Dar greșeala săvîșită 
de părinții ei mr se poate îndrepta ușor. Căsătorin- 
du-se și dirorțînd, tinerele riJlt pricite altfel și ne
ajutate la timp, ajung acolo wide a ajuns Elena. 
Cred că în asemenea cazuri e necesar și ajutorul 
organizațiilor U.T.M. Utemiștii trebuie să cunoască 
bine tinerii din sat și să prevină contractarea unor 
asemenea căsătorii. Ei trebuie să facă totul ca ase
menea părinți sa înțeleagă cît de profund greșesc 
silindu-și copiii la astfel de căsătorii meschine, care 
le întunecă anii cei mai frumoși ai tinereții, schilo- 
ditidu-le și otrăclndu-le viața.

V. POJOCEANU
Tg. Jiu

Oamenii de artă și cultură din Capitală

împotriva experiențelor
cu arma nucleară

Oamenii de artă și cultură din 
Capitală, întruniți luni dimineața 
în aula Bibliotecii centrale uni
versitare, s-au alăturat protestu
lui întregii omeniri împotriva ma
nevrelor ațîțătorilor la război și 
împotriva experiențelor cu arme 
nucleare. La adunare an partici
pat între alții, artiștii poporului 
George Georgescu, Costache An
toniu, G. Niculescu-Basu, maeș
trii emeriți Marietta Sadova, 
Mony Ghelerter, artiștii emeriți 
Niky Atanasiu, Ana Tălmăceanu- 
Dinescu, Sara Etingher, V. Va- 
lentineanu, N. Stroe, Elvira Go- 
deanu, Eugenia Zaharia, Puica 
Alexandrescu, compozitorul G. 
Dendrino, cineastul I. Popescu- 
Gopo, regizorii Victor Lliu, Jean 
Georgescu. Dinu Negreanu, ar
tiștii Maria Voluntarii, Dina Co
cea, I. Antonescu, Ion Luca Bănă- 
țeanu și alții.

Adunarea a fost prezidată de 
artistul poporului George Geor
gescu.

A luat cuvîntuJ Ion Marin Sa- 
doveanu, directorul Teatrului Na
țional „I. L. Caragiale”, care a 
vorbit despre pericolul care pla
nează asupra întregii omeniri 
prin experimentarea armelor ato
mice și cu hidrogen. Popoarele se 
alătură cu hotărîre Apelului de la 
Berlin al Biroului Consiliului 
Mondial al Păcii, cerînd interzi
cerea experimentării armelor ter- 
mo-nucleare. Guvernul sovietic a 
propus în mai multe rînduri în
cheierea unui acord privitor la in
terzicerea fabricării și experi
mentării armelor atomice, dar 
puterile occidentale n-au răspuns 
eforturilor consecvente ale statu
lui sovietic în această direcție.

La sesiunea de la Colombo a 
Consiliului Mondial al Păcii — a 
spus vorbitorul — răsună și gla
sul reprezentanților poporului

SIMPOZION

nostru care exprimă hotărlrea șl 
voința de a lupta pentru pace, 
de a sprijini activ politica externă 
de pace a guvernului nostru.

Noi, care slujim arta — a spus 
artista emerită*. Puica Alexandres
cu — care a luat apoi cuvîntul — 
vrem să înflorească viața pașnică, 
muzica, florile și dragostea. De 
aceea, ne ridicăm împotriva negu
țătorilor de moarte care amenin
ță omenirea cu exploziile atomice.

Regizorul Victor lliu a spus în
tre altele: Artiștii din cinemato
grafie iși unesc cu hotărîre glasul 
lor cu al acelora care în întreaga 
lume cer să se interzică expe
riențele cu armele de distrugere 
în masă, să Se asigure dmenirii 
răgazul creației pașnice,

Artista emerită Ana Tălmăcea- 
nit-Dinescu a spus: Noi, artiștii 
care ne bucurăm în regimul de
mocrat-popular de condiții bune 
de muncă și de creație, ne alătu
răm forțelor păcii din întreaga 
lume care cer ca prime măsuri

limitarea înarmărilor și interzice* 
rea experiențelor cu arme nu
cleare.

Au mai luat cuvîntul regizoa
rea Marietta Sadova, artistul e- 
merit N. Stroc, cineastul Dinu Ne- 
greanu, baritonul Nicolae Her- 
lea, artista Elena Sereda.

La sfîrșit, artistul poporului 
Costache Antoniu a dat citire 
unei moțiuni adresate Comitetului 
Național pentru Apărarea Păcii 
din R.P.R.. care a fost adoptată 
cu însuflețire de cei prezenți. 
Moțiunea exprimă adeziunea 
caldă a oamenilor artei și cultu
rii din Capitală la chemarea Bi
roului Consiliului Mondial al 
Păcii pentru încetarea experien
țelor cu arme atomice și cu bi- 
drogen, cerînd tuturor oamenilor 
artei și culturii din lume să se 
solidarizeze cu lupta pentru folo 
sirea energiei atomice în scopuri 
pașnice, în slujba progresului o- 
menirii.

(Agerpre»)

loc 
uni-

Miercuri, ora 19, va avea 
în sala Bibliotecii centrale 
versitare — calea Victoriei 88 — 
un simpozion pe tema: „Priete
nia dintre băieți și fete". Vor lua 
cuvintul lector univ. Ursula Șchio
pii, lector univ. Tamara Dobrin, 
conf. univ. Bernard Grigoriu, pro
rector al Institutului Pedagogic 
„Maxim Gorki”.

I
!
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t1 La Palatul Republicii s-a
11 deschis de curînd Expoziția
1 lucrărilor de artă plastică In
i' chinate Festivalului Mondial 
1' al Tineretului și Studenților
1 de la Moscova. Expoziția 
'' ilustrează entuziasmul cu care

tinerii artiști plastici, alături 
de toți tinerii patriei noastre, 
întîmpină marea sărbătoare a 
tineretului lumii, efortul crea
tor pe care l-au dedicat a- 
restui măreț eveniment. Fie
care tablou, sculptură sau pic
tură vorbește convingător 
iespre viața nouă a tineretu
lui patriei noastre, despre fe
lul cum se pregătește pentru 
Festival. Iată reproduse alături 
două dintre lucrările expuse; 
sculptura „Daruri de la Pădu- 
reni” de Sonia Natra și pictura 
„La horă“ de Sălișteanu Ion. 
Multe din lucrările expoziției 
reprezintă un prinos de dra
goste față de munca și lupta 
tineretului altor popoare în 
shijba nobilei cauze a păcii și 
prieteniei. Așa sînt, de pildă, 
printre altele, pictura lui Pin
ten Vasile „Tineri algerieni în 
lupta pentru independență**, 
sculptura „Un nou stat liber” 
de Ioniță Corina, compoziția 
fui Crigoraș D., Mihăiescu E. 
și Nițescu C. intitulată „Pace 
și prietenie” sau „Perinița” de 
Modilcă Eftimie. Zilnic nu
meroși tineri și tinere vizi
tează expoziția ce se bucură 
de un frumos succes.

Plecarea din țară a delegației culturale 
din R. S. S. Ucraineană 
și R.S.S. Moldovenească

Duminică seara Ministerul în
văț anunțul ui și Culturii a oferit 
o masă tovărășească în cinstea 
delegației culturale din R.S.S. 
Ucraineană și R.S.S. Moldove
nească, care ne vizitează (ara în 
cadrul acordului cultural dintre 
U.R.S.S. și R.P. Romînă.

Au luat parte tovarășii: Mi
ron Constantinescu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, mi
nistrul învuțămîntului și Cultu
rii, Constanța Crăciun, C. Ni
cuță și C. Prisnea, adjuncți ai 
ministrului Invățămîntului si 
Culturii, Aurel Mălnășan, adjunct 
al ministrului Afacerilor Exter
ne, Ofelia Manole și Octav Live- 
zeanut vicepreședinți ai Consiliu
lui General A.R.L.US., acad. Ce
zar Petrescu și Eugen lebeleanu, 
artiștii poporului Ion Jalea, C. 
Antoniu, Gh. Calborearui și G. 
Georgescu, maestrul emerit al 
arte, din R.P.R., Ion Dumitres
cu, Ion Marin Sadoveanu, scrii
tori, muzicieni și alți oameni de 
artă șt cultură.
Au participat membru delegației 

culturale din R.S S Ucraineană și 
R.S.S. Moldovenească in frunte 
cu L T. Kuropatenkotorim loc
țiitor al ministrului uulturii al 
R.S.S. Ucrainene.

Au luat de asemenea parte A. A. 
Epișev, ambasadorul Uniunii So
vietice la București și membri ai 
Ambasadei.

Masa tovărășească s-a 
șurat într-o atmosferă de 
prietenie.

to- 
CI. 
ai 
a!

R.S.S. Ucraineană și R.S.S. Mol
dovenească care ne-a vizitat țara 
în cadrul acordului cultural din
tre U.R.S.S. și R.P. Romînă.

Oaspeții au fost conduși de 
varășii Constanța Crăciun, 
Nicuță, C. Prisnea adjuncți 
ministrului Invățămîntului 
Culturii, C. Antoniu, artist
poporului. Steliana Năstăsescu, 
vicepreședinte al Comitetului E- 
xecutiv al Sfatului Popular al 
Capitalei I. Moraru, secretar ad
junct al A.R.L.U.S., Aurel Mi- 
hale, secretar al Uniunii Scriito
rilor din R. P. Romînă, Ion Macin 
Sadoveanu directorul Teatrului 
Național „I. L Caragiale” scriito
rul M. Davidoglu, Jules Cazaban. 
artist emerit, oameni de artă și 
cultură.

Au fost de față V. I. Barahnin, 
prim secretar și A. N. Goncearuk 
și V. V. Skomiakov, secretari ai 
Ambasadei Uniunii Sovietice la 
București.

(Agerprt).

I Cîteva mii de cereri vorbeau 
despre același lucru : ,,Dăruiți-ne 
un ansamblu de cîntece și dan
suri. Sau dați-ne noua sprijin să-l 
formăm. Sînt aici, în regiunea 
Baia Mare, destui tineri talentați . 
Comitetul regional U.T.M. a a- 
dus la cunoștinja organelor com
petente acest lucru și a cerut ca 
viitorul ansamblu să fie patro; 
nat de organizația regională 
U.T.M. „ ,

înfuriat peste măsură, tovara; 
șui vicepreședinte al comitetului 
executiv al sfatului popular re 
gional a provocat un adevărat 
scandal.

— Cum adică ? — se oțărî el. 
De ce să fie patronat de U.T.M. 
și nu de sfatul popular regional ? 
Păi de ce avem o secție cultura
lă ? Doar așa, de florile mărului?

După multe și aprinse discuții, 
pînă la urmă s-a iiotărît ca an
samblul să ia ființă pe lingă sfa
tul popular orășenesc Baia Mare. 
Apoi activiștii comitetului regio
nal U.T.M. s-au preocupat de re
crutarea tinerilor talentați. Tova
rășul Rak Emeric. ca îndrumăto- 
tor muzical pe lingă Casa de 
creație, a selecționat pe cei mai 
buni tineri interpreți. In scurtă 
vreme, ansamblul cuprindea 200 
de tineri. Au început repetițiile. 
Totul mergea strună. O serie de 
soliști valoroși, printre care și 
Nicolae Sabau (care are și înre
gistrări la radio) au venit bucu
roși să-și dea concursul. Cele cî- 
teva tarafuri ambulante formate 
din țigani nomazi au venit și ele 
și entuziasmul și-a spus cuvintul: 
in decurs de 20-30 zile ansam 
blul a reușit sa fie foarte bine 
pus ia punct.

Cu litere de-o șchioapă, ziarul 
local anunța primul spectacol de 
estradă al ansamblului băimă- 

I rean — pe scena Teatrului de 
stat. In ziua aceea, bilete nu mai 

I găseai, nici dacă ai fi avut noroc 
cu carul. Teatrul a fost arhiplin, 
iar succesul — colosal. Corespon
denții ziarelor centrale nu mai 
pridideau cu notițele ce și le 
luau. Un crainic reporter și un 
tehnician de la Direcția regiona
lă radio-Cluj Înregistrau, comen
tau...

In acest cadru sărbătoresc, e- 
moționat peste măsură, tovarășul 
Virgil Bojoc — pe atunci șeful 
secției culturale regionale — se 
urcă pe scenă, îmbrățișa 
drumătorul muzical, li 
mina — să i-o rupă, nu 
— și îi spuse:

— Bravo, tovarășe I Să .... — 
eu nici nu m-am așteptat la așa 
ceva. De azi încolo, vino la mine, 
dragule ! Vino că îți voi da tot 
sprijinul meu I

Lui Rak Emeric îi sclipeau o- 
chii de bucurie. De cînd aștepta
se el clipa asta...

A doua și a treia zi, bucuria 
s-a răspîndit prin oraș cu iuțea
lă- In ziar se vorbea despre suc
cesul artiștilor ansamblului. In 
case, pe lîngă aparatele de radio- 
tinerii se autoaudiau...

Tovarășul președinte al sfatu
lui popular orășenesc, Iuliu Vlad, 
a promis tot sprijinul necesar an
samblului.

Vestea despre succesul ansam
blului băimărean s-a 
peste tot.

Dar iată că ceea ce a fost în
făptuit prin strădania cîtorva 
sute de oameni, a început să se 
spulbere din cauza cîtorva oa
meni cărora li s-a părut prea 
greu să se mai ocupe și cu mun
ca culturală.

lată cum s-au petrecut lucru
rile : orchestra „Doina Argeșului** 
din Pitești a trimis o scrisoare 
prin care i-a rugat pe cei de la 
Baia Mare să le permită să vină 
la ei în vizită, să facă un schimb 
de experiență. Pentru a da un 
răspuns cu „greutate" s-au adu 
nat intr-o ședință toți cei de care 
depindea soarta ansamblului. Ci
neva s-a ridicat și a pus în dis
cuție problema dacă cei de la Pi' 
tești să fie primiți ori nu. Și de 
aici a început tot tărăboiul•

— Păi, ce să caute aici ? Aco
lo nu stă bine ? Și adică ce ar 
putea să învețe de la noi ? Noi 
nici nu avem ansamblu, la o a. 
dică. L-am înființat eu ? zicea se
cretarul sfatului popular orășe-

pe în- 
strînse 
altceva

știi că

desfi- 
caldă

*
Luni dimineața a părăsit Ca

pitala delegația culturală din

Tovarășul Marin are 40 de ani; 
poate fi responsabil de brigadă?

(Urmare din pag. l-a.)

mal supraveghiat. De îl lași cum
va singur, va răinîne ‘ 
tură. In acest caz e 
care trebuie răsplătit 
carea și după munca

Titlul „brigadă de

în încurcă- 
clar că fie- 
după califi* 
sa.

____ — tineret” a 
stlrnit discuții și în privința ale
gerii responsabililor de brigăzi.

Tov. Vasile Rusu de la fabrica 
de postav Buhnși — de pildă — 
a avut părerea următoare : „La 
noi responsabili de brigăzi sint 
în majoritatea cazurilor tineri. In 
fond, din moment ce responsabilul 
de brigadă nu este tînăr, nici 
brigăzii nu-i mai putem spune 
brigadă de tineret. De ce să 
avem tineri în brigadă, iar 
responsabilul să fie în virstă ? Pu
tem avea în cadrul brigăzii virst
nici, dar responsabilul să fie ti* 
nar ...Acest tînăr, utemist, va 
putea fi chemat în fața bi
roului U.T.M., să prezinte 
referate asupra muncii bri
găzii, il putem trage la răspun
dere in cazul că munca merge 
slab... Dar altfel... ?“

Din cele spuse de majoritatea 
participanților la discuții a reieșit 
insă că nu e bine să privim ri
gid această problemă.

La Atelierele „Grivița Roșie” ca 
și la uzinele chimice din Ocna 
Mureș practica a arătat ci, in 
timp ce există și tineri capabili 
să conducă nu numai brigăzi, ba 
chiar secții, e totuși bine ca 
uneori, acolo unde locul de muncă 
o cere, responsabilul de brigadă 
să fie un om matur, cu capaci
tate și experiență mai mare. Dacă 
un responsabil de brigadă utemist 
va putea desigur să raporteze a- 
supra activității lui în fața birou
lui U.T.M., un responsabil de bri
gadă comunist, recomandat de or
ganizația de partid, va considera 
drept datoria sa să ajute el bi
roul U.T.M., aducîndn-i la cu
noștință problemele care se ridică 
în fața brigăzii. Mai mult, un ase
menea om, matur, harnic, bine 
pregătit, va asigura tinerilor șl o 
educație cetățenească, morală, co* 
respunzătoare.

In general utemiștii conștienți 
dovedesc cea mal adîncă conside-

riție față de tovarășii lor de 
muncă virstnici, față de experiența 
lor de muncă și de viață, de ia 
care tinerii au — de regulă — 
numai de învățat. Foarte bine a 
răspuns tov. Iordan, tînăr respon
sabil de brigadă la uzinele „Repu
blica", unora care minimalizaseră 
rolul vtrstnicilor tn brigăzile de 
tineret, sau care prezentaseră în
treaga problemă numai prin 
prisma unor socoteli băbești : „Ne 
uităm la noi...—zimbea el — ne 
vedem cu mușchii tari... și de bă- 
trîni „nu avem nevoie" ? Poate 
și el au feciori ca noi, utemiști, 
responsabili de brigăzi, 
virstnici, cu < 
socot eu 
gâzi. Ei 
jutor

Deci,
este : , . ■ ■ .

Cind e necesar — adică atunci 
cînd in acest fel munca va merge 
mai bine, alături de tineri care 
formează in continuare majorita
tea membrilor în brigadă, pot face 
parte din brigadă și pot fi chiar 
responsabili și tovarăși virstnici.

s brigăzi... Acești 
experiența lor — 

— să fie invitați în bri
ne vor da un prețios a-

răspunsul la întrebare

nesc, Marin Boboc. Poate știi rului muzical, tov. Vlad, preșe* 
ceva, dumneata, tovarășă vicepre- dintele sfatului popular orăș&t 
ședință? ~ -

Vicepreședinta sfatului popular 
regional, tovarășa Alexandrina 
Popa, făcu o grimasă de om 
mirat :

— Eu ? Ba, să am iertare. Eu 
nici nu știu cum arată. Poate că 
știe ceva directorul Teatrului de 
Stat?

— De ce eu ? -? se înfurie 
de-a hinelea Gheorghe Gheța.

— Păi, se zice 
pe scena teatrului 
dumneata.

— Nu cumva
chestrei simfonice

că ar fi jucat 
unde muncești

directorul or* 
„Minerul” i-a

... sau din vina cui a 
fost desființat Ansam
blul artistic creat cu 
mari eforfuri pe lîngă 
Sfatul popular orășe

nesc Baia-Mare

ajutat ? Mal bine în-trebați-1 
pe el.

— Ce vă legați de mine? — 
sări în sus, trîntind furios cu 
pumnul în masă, Paul Erdcsi. 
Eu nu am dat nici cel puțin o 
tobă și nu voi da niciodată. Cre
deți că mă înjosesc eu, ca direc
tor al orchestrei simfonice, să le 
dau sprijin celor care habar nu 
au ce*i ăla un mi bemol sau o 
cheie sol? Niciodată, drăguților! 
Dacă vreți să știți cine e vinova 
tul, vă spun eu : tovarășul de 
alături, șeful secției culturale de 
pe lîngă Sfatul popular regional.

— Eu ? Habar n-am. N-am dat 
nici un leuț pentru așa ceva. 
Sînt de acord că ne trebuie un 
ansamblu, nu zic ba. Dar nu 
acum. încă nu sînt coapte con
dițiile pentru el...

— Bine, măi tovarăși! vorbi 
în numele său și al îndrumăto-

nesc. Cum de nu vă e rușine î 
Ce vă face acum să nu recu
noașteți ansamblul ?

— Păi, dacă nu există... „Noi* 
nu vrem să existe, pentru că_ 
gata. De acum nu mai există...

Și așa, acești „noi“ au into» 
mit pe loc un răspuns către „ăia* 
de la „Doina Argeșului".

„Tovarăși! Vă rugam, scuza- 
ti ne. Nu vă putem primi. O să 
vă chemăm noi cind vom crede 
de cuviință"...

Doi dintre „noi" se opriră la 
ieșire. Unul, probabil sub im
pulsul vreunei clipe de remușcări, 
îl întrebă pe celălalt:

— In definitiv, de ce am des
compus noi ansamblul ?

— Cum de ce ? Dar ou aveam 
noi atîtea pe cap ? Ansamblu ne 
mai trebuie ? Schimburi de expe- 
periență ? Și-apoi vezi, aici mai 
cheltuiești și ceva bani. Păi, d-aia 
avem noi bani ? Să-i 
ansambluri ?...

Din cînd în cînd, 
nicului de la radio, 
„bucăți" interpretate _____
ansamblul de cintece și dansuri 
băimărean. Cetățenii din Baia 
Mare oftează cu nostalgie amin- 
tindu-și de gloria ansamblului 
lor, iar cei care se întitulează 
„noi" iși astupă urechile de tea
mă ca nu cuipva ansamblul — 
care li se pare asemenea unei fan
tome — să vină din cînd in cînd 
să le tulbure liniștea.-

★
Atitudinea de nepăsare, unită 

cu comoditatea și desconsidera
rea a organelor locale compe
tente față de activitatea cultu
rală însuflețită a tineretului din 
Baia Mare, este condamnabilă 
și ar trebui luate măsuri urgente 
împotriva ei. In acest sens, Mi
nisterul Invățămîntului și Cui- < 
turii are un cuvînt într-adevăr 
greu de spus față de acești „noi", 
în cauză.

I. TEOHARIDE

cheltuim pe

vocea crai- 
mai anunță 
cîndva de

Comunicatul Ministerului Minelor
Pentru a da posibilitatea absolvenților fostelor școli medii teh

nice din sectorul minier, care au absolvit toate examenele de an, 
dar nu au trecut examenul de diplomă, să-și complecteze studiile 
sau să ocupe funcții pentru care se cere diploma de absolvire, se 
organizează în mod excepțional o sesiune de lichidare pentru exa
menul de diplomă între 1—15 septembrie 1957.

Examenul va avea loc la :
GRUPUL ȘCOLAR MINIER CIMPULUNG - pentru absolvenții 

fostei școli medii tehnice de cărbune Cîmpulung.
GRUPUL ȘCOLAR MINIER BRAD - pentru absolvenții fostei 

școli medii tehnice de minereuri Brad și Vatra Dornei.
GRUPUL ȘCOLAR MINIER BAIA MARE — pentru absolvenții 

fostei scoli medii tehnice de minereuri Baia Mare.
ȘCOALA TEHNICA DE MAIȘTRI LUPENI - pentru absolvenții 

fostei școli medii tehnice de cărbune Lupeni. —
înscrierile la examen se fac la școlile respective pe baza certi

ficatului de studii eliberat de școala care a funcționat în trecut 
sau la școala la care se păstrează arhiva.

Examenul de diplomă constă din susținerea proiectului în spe
cialitatea pentru care s-a pregătit: Proiectele de diplomă : vor fi 
predate școlilor pînă cel mai tîrziu 23 august 1957. Orice proiect 
dat după acestă dată nu va mai fi luat în considerație.

Pentru alte lămuriri suplimentare, cei interesați se vor adresa 
școlilor respective. —

(CISEMATOttlMjQ

răspînditi? PATRIA,____ _ V. ALECSANDR1 — 
Richard al III-lea (ambele serii) ; 
Nava-școală pleacă în larg — RE
PUBLICA, BUCUREȘTI, PRO
GRESUL, LIBERTĂȚII - Ronieo 
și Jttlieta ; MAGHERU, ELENA 
PAVEL, ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE PO 
POARE. 23 AUGUST, GH. COȘ- 
BUC - încotro? ; I. C. FRIMU, 
AL. POPOV, POPULAR - Pră 
pa știa ; LUMINA, GII. DOJA, 
DOINA — Din non împreună ; 
CENTRAL — Hoțul cenușiu și Ilie 
în luna de miere ; MAXIM GORKI 
— Parada Iții Chariot cu Charlie 
Chaplin (partea II-a), complectare, 
comedia maghiară, Masă așter- 
ne-te, șl Munții Pirini; TINERE
TULUI — Garnizoana nemuritoare; 
TIMPURI NOI - Vrăjitorul, com
plectare activitatea Crucii Roșii ; 
GR1VI1A - Ctndva la Paris; VA
SILE ROAITA, ALEX. SAHIA, 
AUREL VLAICU, CULTURAL - 
Căsnicia dr. Danwitz ; UNIREA, 
DONCA SIMO— Dacă toți tinerii 
din lume; C. DAVID — Ora H, 
complectare : Muntele Retezat ; 
FLACĂRA, MIORIȚA - Inima 
cîntă; T. VLAD1MIRESCU - 
Aventurile lui Artiomka ; ARTA — 
Fiica mea trăiește la Viena; 

MUNCA — Bonjour elefant; MO

ȘILOR — Dispărut fără urmă ; 
ILIE PINTILIE - Vagabondul 
(ambele serii) ; M. EMINESCU, 
ALIANȚA — Citadela sfărîmată, 
complectare, Farmecul adîncurilor ; 
VOLGA — In toiul luptei ; 1 MAI 
— Floarea de piatră ; N. BAL- 
CESCU - Balada Siberiei ; OLGA 
BANCIC - Vocație.
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Cum tratează unele organe de stat

sezisările
(Vrnare din png. I-a)

tși fac stagiul. Unele stau săptă- 
mîni, altele chiar luni de zile. E 
drept: în unele ședințe li se spu
ne tovarășilor președinți de ra
ioane : „aveți grijă de sezisări". 
Cam la asta se rezumă totul. Se 
așteaptă. Zile, săptămîni, lunL 
Uneori, se trimit tabele raioanelor 
tn care se Înșiră ca mărgelele pe 
ață, zeci de sezisări nerezolvate. 
Ce se întîmplă oare cu ele ?

Pentru a afla aceasta, să mer
gem într-un raion...

★
La Horezu, tov. președinte 

Țuicu ne primește amabil.
— A! Despre sezisări... Păi 

stăm chiar așa de prost.
— Să vedeți, îi spun, aveți încă 

din anul 1956, un număr de sezi
sări la care n-ați răspuns incă. 
In 1957 n-ați răspuns de aseme
nea la numeroase sezisări. Situa
ția aceasta este cuprinsă în 
belul care vi s-a trimis de 
regiunea Pitești, la 3 aprilie

— Care tabel ?
Mirarea președintelui pare 

sinceră.
— Tabelul 

cu sezisările
— N-am 

varășeI
Ceva pare

A.

nu

ta
la 

a.c.

a H

Celde la regiune! 
restante, 
primit nimic

___ r . _ a fi în neregulă. La 
regiune am văzut copia tabelu
lui trimis raionului Horezu. Co- 
borîm scările. Un funcționar al 
sfatului caută in registru, apoi in 
dosare.

to-

noștri or voluntari
— Tabelul ?_ Tabelul ?. Și 

deodată exclamă. A 11 îmi amin
tesc eu de un tabel. Și victorios 
scoate dintr-o mapă veche origi
nalul copiei pe care o văzusem 
la Pitești.

— Asta-1!
Președintele se uită la func- 

ționar, funcționarul lasă privirile 
In Jos. Mă uit la președinte. Pre-

lăsîndu-le pe seama unor biro- 
crați, înseamnă în limbajul său 
că... „n-a dat toată importanta”. 

Și între timp la sfatul popular 
regional Pitești se așteaptă rezol
varea sezisărilor. Se așteaptă... Se 
așteaptă... Și nimeni nu se im
pacientează.

*
Sfatul popular raional Horezu 

ci continuă să ina privească se- n-a rezolvat sezisări primite încă 
’ din 1956. Dar nu numai el. Nici

Sfatul popular Băbeni n-a trimis 
încă răspuns la unele sezisări cu 
aceiași vechime. Sezisările stau 
nerezolvate în sertare, sau prin 
buzunarele diverșilor salariați ai 
sfaturilor populare susmenționate. 
Lista ar mai putea continua. In 
fața acestei situații, ce fac tova
rășii de la Sfatul popular regio
nal? Periodic trimit tabele. Une
ori, într-o ședință, printre altele, 
se atrage blajin atenția și asupra 
acestei racile. Nu se cunoaște 
vreo măsură concretă care a lost 
luată împotriva acelora care-și 
bat joc de sezisările oamenilor 
muncii. în ședințele comitetului 
executiv hotărîrile care se iau în 
legătură cu rezolvarea sezisărilor 
— și acestea destul de rar — ră- 
mîn doar pe liîrtie. Controlul lip
sește cu desăvîrșire. Este nece
sară schimbarea întregului stil 
de muncă al organelor arătate 
față de sezisări. Aceasta se aș
teaptă atît de la tovarășii de la 
sfatul popular regional Pitești, 
cit și de la cei de la raioane.

ședintele nu lasă privirile în jos, 

nin. Zîmbește:
— Știți, nu mi l-a dat I
îmi revine din nou în minte tî- 

năruj care ne vizitase recent 
redacție. Caut în registre. Găsesc 
în fine una din sezisările trimise 
ziarului. Avea dreptate tînărul. 
Fusese trimisă la Horezu la 2 a- 
prilie. Acum, după mai bine de 
2 luni nu era încă rezolvată.

— Care-i situația ei ? îl între
băm pe președinte.

Președintele se uită la funcțio
nar. Funcționarul privește în re
gistru.

— E la tov. Chivăran. N-a tre- 
O

la

cut încă prin comuna Alunu. 
ține la el. Poate că...

Suim iar scările. întreb :
— Ei, tovarășe președinte, 

părere aveți ?
Președintele încearcă să 

vină autocritic :
— Vedeți, recunosc, n-am 

sezisărilor toată importanța, 
țin un zîmbet. „N-a dat toată 
importanța”. Faptul că habar 
n-are de soarta sezisărilor, că se 
dezinteresează de rezolvarea lor,

ce

de-

dat 
Re*

8,30 Muzică ; 9,00 — Pagini 
alese din operele lui Ceaikovski ; 
10.00 Muzică distractivă; 11.03
— Muzică ușoară ; 11.30 —
Să cunoaștem folclorul popoarelor. 
12,20 — Concertul pentru vioară 
și orchestră de Bartok Bela ; 
13,05 — Concert de prînz ; 14,00
Muzică instrumentală ; 15,05 —
Cîntece de dragoste și jocuri popu
lare romînești; 15,45 — Muzică
ușoară ; 16,30 — Din istoricul fila- 
teliei romînești ; 16,40 — Noi în
registrări de muzică populară ro- 
mînească ; 18,30 — Să învățăm
limba rusă cîntînd ; 18,50 — Jocuri 
populare romînești ; 19,10 — Muzi
că ușoară de Mălineanu ; 20,10 — 
Program de muzică populară ro- 
mînească ; 20,45 — Muzică de
dans ; 21,30 — „Părinți și copii** 
22,00 — Buletin de știri, buletin 
meteorologic și sport ; 22,30 Con
cert de muzică simfonică de com
pozitori romîni dirijat de Constan
tin Silvestri; 23,17 — Concert de 
noapte. 23,52—23,55 Buletin de știri.

PROGRAMUL II
14,03 — Muzică ușoară ; 14,40 — 

Cîntă acordeonistul Marcel Budală; 
15,00 — Cîntece ; 15,15 — Muzică 
ușoară ; 15,45 — Jocuri populare 
romînești ; 16,15 — Recomandări1
din program ; 16,20 — „Compozi
torul săptămînii** : Cesar Franck ; 
17,15 — Vorbește Moscova ! ; 17,45
— Noi înregistrări de muzică u- 
șoară ; 18,05 — Prelucrări de fol
clor ale compozitorilor noștri; 
19,45 — Muzică ușoară italiană ; 
20,03 — Din viața muzicală a 
orașelor și regiunilor patriei; 21,05
— „Mari interpreți**: dirijorul Wil
lem Mengelberg ; 22,30 — Melodii 
de muzică ușoară ; 23,00 — Buletin 
de știri, buletin meteorologic și 
sport; 23,15—24,00 — Seară de
muzică de cameră de Schumann.

MWBAIIIL)
Pentru regiunea București : Vre

mea se menține frumoasă și căl
duroasă, cu cerul variabil, par
țial noros după masă. Tempera
tura în scădere, noaptea va fi cu
prinsă între 13—15 grade, iar ziua 
între 27—30 grade. Vîntul va sufla 
din sectorul nord-vest,- slab pînă 
la potrivit, cu intensificări tempo
rare ziua.

Pentru următoarele trei zile, în 
tară : .Vreme caldă, dar nestabllă 
și favorabilă averselor locale de 
ploaie însoțite de descărcări elec
trice. Vînt slab și pe alocuri cu in
tensificări de.scurtă durată. Tem
peratura staționară, minimele vor 
oscila noaptea între 10—20 grade, 
iar maximele vor urca ziua între 
24—34 grade.

fixp.se


Iți începe activitatea

Coml»ia mixtă romîno-iugotlavă pentru

Hidrocentrala de la Porțile de Fier

75 de ani de la nașterea 14 Gheorghi Dimîtro?

Cu aripi de vultur

Sesiunea Consiliului
Mondial al Păcii a luat sfîrșit

BELGRAD 17 (Agerpres). — 
Taniug transmite: La 10 iunie, 
reprezentanții Republicii Populare 
Romîne în Comisia mixtă romi- 
no-iugoslavă pentru coordonarea 
și conducerea ' asupra lucrărilor 
de construcție a hidrocentralei de 
pe Dunăre, in sectorul Porților de 
Fier, au sosii in R.P.F. Iugosla
via.

Comisia mixtă romlno-iugosta- 
vă se întilnește la 17 iunie la 
Belgrad, în vederea stabilirii de 
comun acord a metodelor de lu- 
cru și pentru a hotărî conținutul și 

. ;orma memoriului tehnico-econo- 
mic al lucrărilor ce trebuie execu
tate la Porțile de Fier,

Delegația Republicii Populare 
Romine în Comisia mixtă romî- 
no-iugoslavă este condusă de 
către ing. Nicolaie Gheorghiu, 
adjunct al ministrului Industriei 
Grele al R.P.R., Tov, Nicolaie 
Gheorghiu a .declarat că cons
truirea sistemului hidroener
getic de la Porțile de Fier va 
constitui un exemplu minunat de 
colaborare între Iugoslavia și 
Romînia. Acest sistem hidroener
getic va produce anual aproxi
mativ 10 miliarde kwh. de ener
gie electrică. Construcția acestei 
hidrocentrale, a declarat ing. Ni- 
colae Gheorghiu, este de o mare 
importanță pentru ambele țări.COLOMBO 17 (Agerpres). — 

In noaptea de 16 iunie a început 
ședința de închidere a sesiunii 
Consiliului Mondial al Păcii de 
la Colombo. Au luat cuvîntul ob
servatori care au participat la 
sesiune.

Senatorul brazilian V. Velasco 
a subliniat importanța sesiunii 
și in special participarea activă 
a reprezentanților țărilor asiatice 
a căror luptă de eliberare este 
urmărită cu deosebită simpatie de 
cătTe popoarele țărilor Americii 
Latine.

Observatorul francez Leo Ha
man a relevat de asemenea acea
stă particularitate a sesiunii. Aus
tralianul George Smith a subli
niat că a fost îneîntat de liber
tatea cuvîntului care a domnit în 
cadrul conferinței. Toți observa
torii care au luat cuvîntul au 
subliniat că au urmărit cu un in
teres susținut desfășurarea se
siunii, Ei au relevat de asemenea 
că lupta pentru pace 
ză nobilă îndreptată 
Întregii omeniri.

La ședință s-a dat 
Jului observatorului

este o cau- 
spre binele

citire mesa- 
t__  _ Dușan Bla-
goevici, din partea Uniunii socia
liste a poporulu; muncitor din Iu
goslavia, în care s-a subliniat că 
toate organizațiile politice și ob
ștești din Iugoslavia își unesc 
eforturile pentru a contribui la 
slăbirea încordării internaționale, 
în mesaj se subliniază că po
porul Iugoslaviei este deosebit 
de interesat în interzicerea ar
mei cu hidrogen.

Poetul chilian Pablo Neruda a 
adresat un apel vibrant tuturor 
scriitorilor din lume. Neruda a 

\ spus că toți scriitorii și oamenii 
de cultură trebuie să lupte cu 
hotărîre pentru apărarea dreptu
rilor omului la pace, fericire șl 
libertate. El a arătat că prin a- 
ceastă fapta nobilă scriitorii își 
vor cîștiga dragostea și recunoș
tința întregii omeniri.

Din însărcinarea prezidiului, 
profesorul japonez lasui a dat ci
tire textului „Apelului sesiunii 
Consiliului Mondial al P-iciL. 
la Colombo adresat tuturor 
vernelor de a înceta imediat 
perințele nucleare**. Delegații

de 
gu- 
ex- 
au

aprobat Iii unanimitate acest apel 
salutîndu-1 cu aplauze furtunoa
se. Cu același entuziasm și a- 
ceeași unanimitate ei au adoptat 
și celelalte documente: ,.Decla
rația cu privire la armistițiul nu
clear șl la dezarmare“, „Reco
mandări către comisia pentru 
dezarmare**, scrisoarea către se
cretarul general al O.N.U. Ham- 
marskjoeld, rezoluția de politică 
generală, „în problema slăbirii 
încordării și în problemele lega
te de aceasta** și „Apelul în ve
derea unor acțiuni comune îm- 
potriva exploziilor experimen
tale'.

După adoptarea acestor docu
mente delegații la sesiune au ales 
organele conducătoare ale mișcă
rii mondiale pentru pace.

Din însărcinarea prezidiului, de
legatul japonez Koitsi Saiondzi a 
dat citire mesajului adresat de 
Consiliul Mondial al Păcii popo
rului și guvernului ceylonez, pre
cum și participanților la mișca
rea partizanilor păcii din Ceylon.

Aceste mesaje exprimă sincere 
mulțumiri poporului și reprezen
tanților oficiali ai Ceylonului pen
tru ospitalitatea caldă și cordială, 
pentru excelenta pregătire și or
ganizare a sesiunii.

întreaga sală a ovaționat fur
tunos pe A. B. Perrera, președin
tele Comitetului ceylonez pentru 
apărarea păcii, care a răspuns la 
salutările Consiliului Mondial al 
Păcii. întreaga populație a țării, 
a spus el, a participat cu entu
ziasm la pregătirile în vederea a- 
cestui important eveniment. Orga
nizațiile politice, obștești și alte 
organizații, precum și oamenii 
simpli din țară au strîns pentru 
organizarea sesiunii 9.000.000 de 
rupii. Aceasta dovedește, a spus 
Perrera, că în Ceylon s-a creat 
o atmosferă de pace. In numele 
întregului popor ceylonez iubitor 
de pace Perrera a urat participan
ților la sesiune succes în acțiu
nea lor nobilă de apărare a pă
cii. El a asigurat pe delegații care 
vor pleca în diferite părți ale lu
mii, că în activitatea lor ei vor 
simți totdeauna solidaritatea și 
simpatia guvernului și poporului 
din Ceylon.

In numele tuturor delegaților,

In Liban: 24 de morți, 
50 de răniți
relatărilor presei libaneze, 
iunie în moscheia din localitatea 
Miziara situată în nordul Liba
nului a avut loc o ciocnire între 
adepții candidatului pro-guverna- 
mental și adepții candidatului o- 
poziției. Ciocnirea s-a soldat cu 
24 morți și 50 răniți.

Ia 16BEIRUT 17 (Agerpreș). TASS i 
transmite: La 16 iunie au avut i 
loc alegerile parlamentare în re- j 
giunile muntoase din Liban. Po- i 
trivit comunicatului oficial în ; 
urma acestor alegeri au fost aleși i 
20 de deputați. Toți deputății a- ] 
Ieși, în afară de unul, aparțin a- ! 
depților orientării pro-guverna- 
mentale.

In nordul Libanului alegerile 
vor avea loc la 30 iunie. Potrivit I

'' BERLIN 16 (Agerpres). — Zia- 
Manifestări romînești yul „Neues Deutschland" a publi-

Salamea, delegat al țărilor din A- 
merica Latină, a mulțumit oame
nilor de artă din Ceylon pentru 
minunatul balet „Triumful păcii** 
pus în scenă în cinstea sesiunii 
Consiliului Mondial al Păcii. De
legații au adoptat în unanimita
te propunerea Iui ca Consiliul 
Mondial al Păcii sa contribuie la 
organizarea plecării acestui co
lectiv la Moscova la cel de-ai 
Vl-Iea Festival Mondial al Tine
retului și Studenților.

Delegații au -aprobat în unani
mitate propunerea comitetului or
ganizatoric de a împuternici or
ganele de conducere ale Consiliu
lui Mondial- al Păcii cu elaborarea 
și traducerea în viață a planului 
de creare a unui fond permanent 
al păcii care să fie format din 
cotizații benevole ale tuturor for
țelor iubitoare de pace de pe glo
bul pămîntesc.

Delegații au aprobat de aseme
nea mai multe măsuri practice 
propuse de Comitetul organizato
ric, privind lărgirea continuă a 
mișcării partizanilor păcii, care 
neavînd pretenția la monopolul 
luptei pentru pace, este gata să 
colaboreze cu toate forțele care 
luptă împotriva cursei înarmări
lor și împotriva pregătirii unul 
război atomic.

In încheierea sesiunii. Go Mo
jo, vicepreședinte al Consiliului 
Mondial al Păcii, a rostit o am
plă cuvîntare. Apreciind rezultate
le sesiunii, el a declarat că efor
turile comune depuse timp de șap
te zile și îndreptate spre prein- 
timpinarea unui război au o mare 
importanță pentru viitorul omeni
rii. El a arătat că hotărîrile se
siunii de la Colombo a Consiliu
lui Mondial al Păcii corespund ce
rințelor vitale șl urgente ale vre
mii. Go Mo-jo și-a exprimat con
vingerea că lupta glorioasă a par
tizanilor păcii va fi încununată 
de o victorie deplină. în urma că
reia omenirea va uita pînă și cu
vîntul război.

La ora 2,20 (noaptea), după 
cuvîntarea de încheiere a lui Go 
Mo-jo, președintele ședinței a de
clarat sesiunea închisă. Delegații 
au salutat cu ovații furtunoase în
cheierea cu succes a sesiunii.

Pînă noaptea tîrziu pe culoare
le palatului în care a avut loc 
sesiunea domnea o mare anima
ție. Se puteau vedea reprezentanți 

‘ ai diferitelor țări din lume, de di- 
. ferite convingeri religioase și po
ți itice care se felicitau reciproc cu 
I prilejui succesului sesiunii. Luîn- 
: du-și rămas bun ei au promis 
| să lupte pentru întărirea păcii și 
Ipreîntimpinarea războiului.

0 nona victimă 
a urmașilor lui Mc CarfliQ 

Savantul american W, Sherwood s-a sinucis

peste hotare

WASHINGTON 17 (Agerpres). 
După cum anunță agenția Fran

ce Presse, savantul american Wil
liam Sherwood, apreciat cercetă
tor în domeniul cancerului, s-a si
nucis în noaptea de 16 spre 17 iu
nie, în ajunul zilei cînd trebuia să 
apară în fața Comisiei Camerei 
Reprezentanților pentru cercetarea 
activității antiamericane.

înainte de a-și lua viața, 
Sherwood fusese suspendat din 
postul de cercetător pe care-1 de
ținea într-unul din laboratoarele din 
California. în scrisoarea care s-a 
găsit asupra sa, și care constituie 
un zguduitor document în ce pri
vește felul de a acționa al Comi
siei pentru cercetarea activității 
anti-americane, Sherwood scria: 
„Viața și posibilitatea mea de 
a-mi cîștiga existența pentru mine

și pentru ai mei îmi sînt acum 
amenințate. Peste două zile, după 
ce voi fi apărut în fața Comisiei, 
aș fi în mod practic asasinat prin 
publicitatea pe care ar face-o anu
mite ziare în jurul numelui meu... 
Aș fi vrut să-mi petrec viitorii ani 
în laboratoare și mi-e groază să-i 
trăiesc în temniță..**.

După mărturia colegilor săi de 
la laboratorul „Hopkins" din Mon
terey (California) unde a lucrat 
pînă aepm, Sherwood era un stră
lucit cercetător în domeniul can
cerului. în momentul citării sale 

, în fața Comitetului, Sherwood lu
cra la o teorie prin care stabilea 
oarecari legături între cancer și 
unele maladii cardiace și schizo
frenie.

Sherwood era în vîrstă de 41 de 
ani, căsătorit și tată a patru copii.

32.000 de militari americani 
din străinătate au fost acuzați de crime

— relatează New-York Herald Tribune —
NEW YORK 17 (Agerpres). — 

Corespondentul ziarului „New 
York Herald Tribune** relatează 
din Washington că in baza acor
durilor cu privire la statutul for
țelor armate americane din stră
inătate 32.000 de militari ameri
cani au fost acuzați de crime, 
însă numai 300 din ei au fost 
condamnați la închisoare. în ce
lelalte cazuri au fost amendați 
sau li s-au dat avertismente. Un 
mare număr de crime au fost 
săvîrșite îndeosebi de militarii a- 
mericani în Japonia.

După cum relatează ziarul

„New York Times", de la sfîrșitul 
anului 1953 pînă la 1 decembrie 
1956, un număr de 12.581 de mi
litari americani au fost dați in 
judecată pentru crime care că
deau în competența jurisdicției 
tribunalului japonez însă numai 
396 de cazuri au fost anchetate 
de tribunalele japoneze. Dintre a- 
cestea numai în 87 de cazuri au 
fost pronunțate sentințe de con
damnare la închisoare.

Printre delictele comise de mi
litarii americani in Japonia, ara
tă ziarul, sînt omoruri, jafuri, a- 
tacarea cetățenilor, violuri etc.

1 ianuarie 1948. Un grup de 
„Septembriști" este în vizită la 
Gheorghi Dimitrov. Copiii, cei 
care-i însoțesc intră cu inimile 
pelpitînd în sala largă, familiară 
și frumos împodobită. Și cum să 
nu fie emoționați ? Un aseme
nea lucru se întîmpla odată în 
viață — să te întîlnești și sa 
vorbești cu marele fiu al Bul
gariei, cu eroul legendar de la 
Leipzig, cu eminentul activist 
al mișcării muncitorești interna
ționale — Gheorghi Dimitrov, 
încă din primele minute emo
ția dispare, cuvintele alese cu 
care fiecare s-a pregătit îna
inte de a veni aici, devin inu
tile. începe o convorbire însu
flețită, sinceră. Un tată, un 
prieten al tău mult mai în 
vîrstă, se interesează de munca 
ta, întreabă ce o să faci în zi
lele următoare. Cuvintele sînt 
obișnuite, dar ele parcă emană 
lumină și-ți insuflă optimism. 
Ce succese ați obținut, ce note? 
Care sînt ultimile hotărîri ale 
organizației ?

Un pionier îl roagă pe Di
mitrov :

— Povestiți-ne ceva din viața 
dumneavoastră proprie, din co
pilăria dumneavoastră.

— Cînd eram de 12-13 ani, 
de vîrsta voastră am părăsit 
școala. Tocmai sînd împlineam 
13 ani eram în clasa II de li
ceu (acum clasa a Vl-a). Atunci 
tatăl meu s-a îmbolnăvit, iar eu 
a trebuit să părăsesc școala, să 
muncesc într-o tipografie, în 
speranța că după cîțiva ani voi 
putea să mă întorc la școală. 
N-am mai avut o astfel de po
sibilitate. In tipografie lucram 
10-12 ore pe zi, iar seara, după 
ce mă întorceam obosit acasă, 
întotdeauna citeam și învățam 
cum mă tăia capul, fără nici-o 
îndrumare. Deseori mă apucau 
zorile cu cartea în mîini. Așa 
am muncit ani de-a rindul. Fără 
îndoială dacă nu învățam nu 
aș fi putut să am cunoștințele 
de acum. Diploma mea nu pro
vine din vre-o universitate, ci 
de la viață însăși. Este însă de 
dorit, ca fiecare din voi, să 
albă învățămînt superior...

Copiii ascultă și fiecare cu- 
vînt impresionează profund ini
mile lor. 11 priveau cu ochii 
largi deschiși. Nu este deloc 
ușor să-ți imaginezi acest om 
minunat în urmă cu ani și ani

deopotrivă cu copiii strînși în 
jurul lui. înalt, cu păr argintiu, 
un om eșa de măreț, îți dădea 
impresia unui vultur de mun
te. Așa și-l vor aminti veșnic 
septembriștii de ieri, adolescen
ții de azi, generațiile viitoare.

★
Gheorghi Dimitrov a început 

activitatea sa publicistică cînd 
avea numai 14 ani, ca redactor 
al unui ziar humoristic. Artico
lul de fond al cărui autor a fost 
Pimitrov, și care este un ade
vărat program al ziarului a- 
nunța că acesta va lupta pen
tru dreptate și adevăr. Cele 2 
numere ale ziarului care au a- 
părut pînă la interzicerea Iui 
au fost tipărite seara de Dimitrov 
singur în tipografia unde lucra 
ca muncitor. La 16 ani Dimi
trov este unul din primii acti
viști ai sindicatului tipografi
lor și colaborator al ziarului 
„Muncitorul tipograf". După 2 
ani numai el devine secretar al 
Uniunii muncitorilor tipografi 
din Sofia — unul din 
sindicate din capitala 
riei.

conduce greva celor 1000 de 
mineri din Pernic, acum orașul 
Dimitrov, grevă începută la 18 
iunie și care s-a terminat cu 
succes Ia 24 iulie.

Pernic este un orășel munci
toresc, negru de la praful căr
bunilor. Minerii munceau în 
condiții dintre cele mai grele. 
In acest timp tînărul Dimitrov 
vine în rîndu! minerilor, le vor
bește încurajîndu-i pe cei mulți 
care duceau o viață amară. Or
ganized lupta el insuflă încre
dere și curaj muncitorilor mi
neri care se ridicaseră pentru 
satisfacerea revendicărilor lor 
vitale.

De două ori în cursul anilor 
1923 și 1926 Gheorghi Dimi
trov este arestat pentru activi
tatea sa revoluționară. El se 
întoarce întotdeauna însă la

...1913. Muncitorii

primele 
Bulga-

bulgari 
îl trimit pe Gheorghi Dimitrov 
ca reprezentant al lor în par
lament. Și aici el apără curajos 
interesele maselor populare pu- 
nînd în situații dificile pe dem
nitarii burghezi bulgari de a- 
tunci. Președintele Consiliului 
de Miniștri de pe vremea aceea, 
amintindu-și de tînărul tipograf 
i s-a adresat cu minie : „Eu te 
știu pe tine de mult că erai 
foarte dîrz. încă de la vîrsta de 
16 ani cînd făceai corectura ar
ticolelor mele**.

Dimitrov a muncit ca linoti
pist în tipografia unde apărea 
ziarul „Drepturile poporului**. 
Șeful partidului liberal Rodos- 
lavov scrie calomnios Ia adresa 
muncitorilor. Dimitrov era sin
gurul care putea să descifreze 
scrisul lui. După o manifestație 
de Ia 1 Mai în anul 1898 ar
ticolul de fond al ziarului era 
plin de cuvinte injurioase Ia a- 
dresa muncitorilor. Fără să stea 
mult pe gînduri linotipistul Di
mitrov a redactat singur arti
colul. El a schimbat pasajele 
insultătoare și cu aceasta și-a 
atras ura lui Rodoslavov.

In vara anului 1906 Gheor
ghi Dimitrov organizează și

tism.
In timp ce reprezentanții 

muncitorimii în Adunarea popu
lară cer îmbunătățirea condiții
lor de muncă ale clasei munci
toare. guvernanții burgheziei a- 
firmau cu nerușinare că în Bul
garia nu există clasă munci
toare. Iată însă că li se răspun
de printr-o replică neașteptată 
și usturătoare:

— Priviți în piață ! Veți 
dea singuri dacă există sau 
clasă muncitoare.

Priveliștea este măreață , 
înspaimînătoare. Pe plăcile gal
bene ale pavajului, pe lingă lu
xoasele apartamente, unde o 
mină trage tremurînd perdeaua 
se zărește trecînd o coloană. 
Sînt minerii înegriți la față din 
orășelul Pernic îmbrăcați în 
haine de muncă, zdrențăroase, 
cu lămpi de carbid în mină și 
cu pickhamerul pe umăr. Ei au 
pomit-o pe jos de la Pernic la 
Sofia. Această măreață coloană 
dovedește că există o clasă 
muncitoare. Ea șî-a făcut sim
țită puterea. Ea l-a ridicat din 
rîndurile ei pe conducătorul ei 
—tînăr ca și ea—pe Gheorghi 
Dimitrov. Pe cîmpul luptei re
voluționare. în miez de noapte, 
apare entuziastul și talentatul 
discipol al lui D. Blagoev și ( 
Gh. Kircov — Gheorghi Dimi- ( 
trov. El își desface aripile sale ( 
de vultur. j

ve- 
nu

Și

IAFA KAZANGIEVA 
NICOLAI KAZACOV

Recepția de la Moscova

Au mai spus-o și alții...
BERLIN 16 (Agerpres). — A- cadrul mitingului de la Bremen al 

genția A.D.N. transmite din Bre- Uniunii creștin-democrate, minis- 
men următoarele : trul Oberlănder dfe la Bonn a ex-

Lutnd cuvîntul la 14 iunie în pus din nou programul de cotro-

I Iși vinde 
un ochi

Congresul P. C. din Germania
’'cat comunicatul cu privire la 
’Congresul Partidului Comunist 
’ din Germania, precum și manifes
tul Congresului intitulat „Pentru 
’ pace și securitate, împotriva înar- 
’ mării atomice și militarismului",

DEBUTUL 
orchestrei de jazz ---------

Jpublicate în ultimul număr al zia-stmfonic „București ^ului Freies Volk.
la Odesa ' In comunicat se spune că tn 

' contorriiitâte cu. hotărîrea celei de 
uunsx ii lAgerpres, v-vieo- a doua plenare a Comitetului 

pondență specială: La teatrul în'Central, recent a avut loc Con- 
aer liber din parcul de cultură și1 greșul Partidului Comunist din

odihnă „Taras Sevcenko" în fața 1 germania, la care au participat 
a peste 3.000 de spectatori a avut1 138 de delegați cu drept de vot 
loc primul spectacol al orchestrei'deliberativ, aleși în special de 
de simfnnie Hnciiresti" con- j de tjd djn întreprin.

aergiu maiagamDa. \® f r
spwtacolului aparține ';der>. * 20 de delegați cu drept de

ODESA 17 (Agerpres) Cores-

aer liber din parcul de cultură și

de jazz simfonic „București" con
dusă de Sergiu Malagamba.

Regia t. ' ’ ' ' . .
lui N. Stroe, artist emerit al
R.P.R.

Sub bagheta lui Sergiu Maia-VC. al P.c. din Germania, 
gamba au fost executate melodii .
de muzică ușoară romînească de prezentat raportul de activitate a>

yot consultativ.
i Max Reimann, prim secretar al 

a

Ion Vasilescu, H. Mălineanu, 
Gherase Dendrino etc. în inter
pretarea lui Gică Petrescu, Flo
rin Dorian, Dorina Drăghici și al-

jCbmitetuhii Central.
Delegații âu adoptat în unani- 

.mitate tezele Congresului Parti- 
* * * ^ t din Germania

'„Pentru interzicerea armei atomi- 
ce și dezarmare, pentru o Germa
nie a păcii, democrației și pro

ții. întregul program în care mo-Cdulul Gomumst 
mentele vesele au fost susținute (fr.tcrr::: 
de Mircea Crișan, a fost bisat, iar 
după terminarea spectacolului 
spectatorii au oferit flori orches- 
trei și interpreților. Orchestra <^resuluisocial-
care inițial își propusese să dea 
numai trei concerte la Odesa și-a 
prelungit șederea în acest oraș 
cu încă cîteva zile, după care va 
pleca la Lvov.

i1 Congresul a hotărîtsă adreseze 
’‘un manifest populației din Repu
blica Federală Germană și să tri-

mită un mesaj de salut lui Wil
helm Pieck, președintele Republi
cii Democrate Germane, precum 
și un mesaj de salut tuturor lup
tătorilor pentru pace, care se află 
în închisori.

Congresul a salutat cu mare 
însuflețire delegația Comitetului 
Central al Partidului Socialist 
Unit German, condusă de Walter 
Ulbricht, prim secretar al C.C. al 
P.S.U.G.

PARIS 16 (Agerpres). — Co 
respondentul din Madrid al a- 
genției France Presse a anunțat 
că un spaniol grav bolnav a de
clarat reprezentanților din Ma
drid ai presei străine că el este 
gata să-și vîndă un ochi unui a- 
merican care și-a pierdut vede
rea.

Acest spaniol, Francisco Puen- 
tenegro. în vîrstă de 44 de ani, 
locuiește în Vilaverde (provincia 
Vailadolid) și este autorul cîtorva 
cărți. Puentenegro a declarat că 
are patru copii și nu este în stare 
să-i hrănească. El a cerut ajutor 
multor persoane și negăsind 
sprijin, a hotărît să-și vîndă o- 
chiul său perfect sănătos.

pire al junkerilor și imperialiști
lor vestgermahi. In Rusia „ne 
așteaptă pămînt, a exclamat el. 
Trebuie să înfigem rădăcini pe a- 
cest pămînt**. Potrivit celor spuse 
de el, urmează să fie „eliberați** 
nu numai cei 17.000.000 de lo
cuitori ai R.D. Germane, ci și 
120.000.000 de locuitori care popu
lează partea europeană a Uniunii 
Sovietice și țările de democrație 
populară. Oberlănder a adăugat: 
„Noi trebuie să spunem cred a- 
ceasta tineretului nostru și să-1 
pregătim pentru acest lucru**.

MOSCOVA 17 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 17 iunie 
Liuben Gherasimov, ambasadorul 
Republicii Populare Bulgaria în 
U.R.S.S., a oferit o recepție cu 
prilejul celei de a 75-a aniver
sări a nașterii lui Gheorghi Di
mitrov.

La recepție au participat Dimi-

tar Ganev, Iordan Mi lev, Kosta 
Ganev și alți vechi comuniști 
buigari și tovarăși de luptă ai 
lui Gheorghi Dimitrov, care se a- 
fia în prezent la Moscova.

La recepție au participat Bul
ganin, Hrușciov, Kaganovici, Ma
lenkov, Molotov, Pervuhin, Șepi- 
Iov. Voroșilov. Furțeva, Aristov,

miniștri ai U.R.S.S. și alte per
sonalități oficiale. dc
știință, oameni 
artei.

Au participat
fii unei serii de
plomatice.

După recepție a avut loc 
spectacol dat de artiștii bulgari.

oameni de 
ai literaturii și

de asemenea 
reprezentanțe

șe- 
dl-

un

Adunarea activului de partid din București

O adevărată baie 
de sînge în Haiti

* 50 de morți, sute de răniți * 1000 de 
persoane aresiaie * Clădiri guvernamentale 

incendiate
PORT AU PRINCE 17 (Ager

pres). — Agențiile americane de 
presă anunță că în noaptea de 15 
și dimineața de 16 iunie la Port 
au Prince au izbucnit noi tulbu
rări sîngeroase. Populația cartie
relor sărace ale capitalei hai- 
tiene, La Saline, Portail St. Josef 
și Belair, care sprijină pe 'fostul 
președinte Daniel Fignole răs
turnat de armată a organizat vio
lente manifestații de protest. Ge-

neralul Kobreau, șeful juntei mili
tare, care a preluat puterea, a tri
mis împotriva manifestanților pu
ternice unități militare care au 
organizat o adevărată baie de 
sînge. Trăgînd cu mitralierele în 
manifestanții de pe străzi și în 
cei care se refugiaseră în colibele 
mizere, locuite de populația aces
tor cartiere, armata a făcut sute 
de victime omenești. Potrivit unor 
cifre preliminare numărul morți- 
lor se cifrează la cel puțin 50, iar

^al răniților la cîteva sute. Aproxi- 
rmativ 1000 de persoane au fost 
farestate și ?înghesuite în închiso- 
Orile care sînt deja supraaglome
rate. Manifestanții s-au apărat 
Varuncînd cu pietre în armată de 
Ppe acoperișurile caselor. Mai mul- 
Vte clădiri guvernamentale au fost 
^incendiate.

Tulburări se semnalează și în

Marele succes al Ansamblului 
de cîntece și dansuri „C.F R.-fîiuisști“ în Grecia

ATENA 17 (Agerpres). Co
respondență specială. Ansam
blul de cîntece și dansuri 
C.F.R. Giulești continuă cu mare 
succes turneul său în Grecia. 
După seria de spectacole date la 
Atena, la invitația primarului o- 
rașului Rhodes, artiștii romîni au 
plecat cu vaporul în capitală Doj 
decanezului. La Teatrul de vară 
din Rhodos, ansamblul C.F.R. Giu
lești a dat în seara zilei de 12 iu
nie un spectacol de gală la care 
au asistat guvernatorul și episco
pul Dodecanezului, primarul Rho- 
dosiîlui, ziariști, un numeros pu
blic.

înainte de spectacol, dl. dr. Mi
hai Petridis, primarul Rhodosuluj, 
a prezentat asistenței pe artiștii 
romîni și, în numele populației,

le-a urat succes. Spectacolul a 
fost viu aplaudat. Publicul a ofe
rit artiștilor romîni buchete de 
flori.

A doua zi ansamblul a mai dat 
două spectacole la care au asistat 
aproape 2.000 de spectatori. La 
14 iunie conducere^ ansamblului a 
fost invitată la municipalitatea o- 
rașului. Dl. dr. M. Petridis a 
mulțumit artiștilor romîni pentru 
prezența lor la Rhodos. declarînd 
ci spectacolele romînești au lă
sat o impresie de neuitat.

Sub titlul „Marele entuziasm al 
publicului din Rhodos pentru ba
letul romînesc** ziarul din Rhodos 
a publicat o cronică elogioasă în 
care se spune printre altele :

„Sezonul de spectacole a fost 
deschis în orașul nostru de an-

samblul de cîntece și dansuri
C.F.R. Giulești din Romînia. Spec- _______  „ ........ . ........
tatorii au lost loarte entuziaști, ('alte orașe haitiene ca Jacmel și 
Aceasta s-a manifestat prin a-VCap Haitien. T.' 
plauze nesfîrșite, prin bisări repe- ^Associated Presse, 
tate, prin rechemările artiștilor ia ^muncitorii din Haiti amenință cu 
rampă. O impresie excelentă au 
făcut-o cîntărețul romîn Emil Ga- _T.._ „ _T.
vriș cu un cîntec popular de pe Vsaiariați și muncitori de la 
insulele noastre și orchestra care Fcietatea „Haitian-American Sugar 
a interpretat un potpuriu de cîn-dCo".
tece populare grecești".

După turneul din Grecia, An
samblul de cintece șt dansuri

Potrivit agențiej 
țăranii și

Io nouă grevă generală. Printre 
►aceștia se numără și cei 1200 de 
................... ................i So-

Fostul președinte Daniel Fig- 
(nole, care a sosit la New York, a

C.F.R. Giulești, orchestra de mu- {declarat că a fost arestat de pa- 
zică populară condusă de artistul 
emerit Nicu Stănescu și solistul 
Emil Gavriș vor pleca în Turcia 
unde vor da două spectacole 
Ankara și două spectacole 
Istanbul.

la 
la

Otru ofițeri care l-au dus într-o 
] pădure departe de Port au Prince 
aunde l-au silit, sub amenințarea 
^revolverului, să-și semneze de
misia.

• MOSCOVA. La 17 iunie a a- 
vut loc la Asociația unională pen
tru relații culturale cu străinăta
tea o reuniune festivă consa
crată sărbătorii naționale a Egip
tului — Ziua republicii.

• BAGDAD. Nuri Said,,preșe
dintele demisionar al Consiliului 
de Miniștri al Irakului a renunțat 
să formeze noul guvern.

• WASHINGTON. Purtătorul 
de cuvînt al Departamentului de 
Stat al S.U.A., White a declarat la 
o conferință de presă că „după 
cum crede el** ultimele propuneri 
ale Uniunii Sovietice cu privire la 
dezarmare se studiază de Eisen
hower, Dulles și 
guvernului.
• MOSCOVA, 

facerilor Externe 
dat spre publicare în presă textul 
integral al răspunsului primului 
ministru al Marii Britanii, Mac 
Millan la mesajul președintelui 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S,. 
N. A. Bulganin. Răspunsul lui 
Mac Millan a fost înmînat lui N. 
A. Bulganin la 14 iunie de către 
sir Patrick Rally, ambasadorul 
Marii Britanii în U.R.S.S.

• LONDRA. Ea 17 iunie a avut 
loc la Londra ședința ordinară a 
subcomitetului Comisiei O.N.U. 
pentru dezarmare. Ședința a fost 
prezidată de Selwyn Lloyd, minis
trul Afacerilor Externe al Marii 
Britanii. Următoarea 
subcomitetului va avea 
iunie.

PARIS. Autoritățile 
franceze intensifică represiunile 
împotriva poporului algerian. Po
trivit datelor publicate de presa 
franceză, în ultimele trei zile au 
fost ucise 600 de persoane în 
luptele din Algeria. Comanda
mentul militar francez folosește 
P3 larg aviația împotriva algerie
nilor. La una din operațiunile din 
partea de nord a departamentu
lui Constantine an participat 100 
de avioane militare franceze.

• WASHINGTON. Curtea Su
premă din S.U.A. a anunțat că 
a hotărît anularea sentințelor în 
procesele celor cinci conducători 
ai organizației din statul Califor
nia a Partidului Comunist și revi
zuirea proceselor altor nouă comu
niști din acest stat.

alți membri ai

— Ministrul A- 
al U.R.S.S. a

ședință a
loc la 20

coloniale

Cu prilejul împlinirii a 75 de 
ani de la nașterea marelui fiu al 
poporului bulgar, militant de 
frunte al mișcării muncitorești 
internaționale Gheorghi Dimi
trov, a avut loc luni după amiază 
în sala Teatrului C.C.S. o aduna
re a activului de partid din Bucu
rești, In care a fost evocată fi
gura conducătorului iubit al Par
tidului Comunist Bulgar și al 
poporului bulgar.

In prezidiul adunării au luat 
loc tovarășii Gheorghe Stoica, 
membru al C C al PM.R., Stoian 
Pavlov, ambasadorul R.P. Bul
garia la București, Elena Iordă- 
chescu-Lascu. membru al C.C. al 
P.M.R., secretar al Comitetului 
orășenesc București al P.M.R., 
Aurel Stancu, membru al C.C. al 
P.M.R., membru al biroului Co
mitetului orășenesc București al 
P.M.R., ing. Anton Vlădoiu, pre
ședintele Sfatului Popular al Ca
pitalei, Mihail Dobrescu, vechi 
militant al mișcării muncitorești 
șl Ioana Gae. secretara comitetu
lui de partid de la F.R.B.

A luat cuvîntul tov. Gheorghe 
Stoica, care a spus printre altele:

„Discipol credincios și tovarăș 
de luptă al lui Lenin, Gheorghi 
Dimitrov țl-a consacrat Întreaga

sa viață luptei eroice dusa de 
clasa muncitoare bulgară împo
triva exploatării și robiei capita
liste, pentru o viață liberă șî fe
ricita a poporului bulgar. El a 
fost un luptător neînfricat pentru 
cauza comunismului. împotriva 
fascismului și a războiului. Nu 
există nisi un eveniment de sea
mă din mișcarea muncitorească 
din Bulgaria, în prima jumătate 
a secoiului nostru, care să nu fi 
fost legat de numele șî activitatea 
neuitatului Gheorghi Dimitrov".

Tov. Gh. Stoica a vorbit apoi 
despre viața 
nară a lui 
subliniind că 
ceput-o încă 
țe. Gheorghi 
ioc de frunte 
tembrie 1923 
rești și țărănești 
împotriva dictaturii fasciste.

Numele iul Gheorghi Dimitrov 
este înscris cu litere de aur în 
istoria mișcării muncitorești in
ternaționale. El a transformat 
procesul de la Leipzig din 1933, 
înscenat de hitleriști, într-o tri 
bună de demascare a fascismului 
și a cercurilor monopoliste care 
sprijineau fascismul.

In noiembrie 1945, după 22

de luptă revoluțio- 
Gheorghi Dimitrov, 
această luptă a în- 
din fragedă tinere- 
Dimitrov a avut un 
în răscoala din sep- 
a maselor muncito- 

din Bulgaria.

de ani de exil. Gheorghi Dimi
trov s-a întors în patrie. Poporul 
bulgar sub conducerea Partidului 
Comunist Bulgar și a Comitetului 
său Centra), în . frunte, cu Gheqr,- 
ghi Dimitrov, a. înfăptuit reforma 
agrară și naționalizarea indus
triei.

Tov. Gh. Stoica a subliniat a 
poi că Gheorghi Dimitrov a fost 
un bun prieten al poporului nos
tru și a luptat pentru adincnea 
legăturilor de prietenie intre po
porul bulgar și poporul romin. 
Viața și activitatea lui Gheorghi 
Dimitrov constituie un exemplu 
luminos pentru fiecare comunist, 
pentru fiecare patriot.

Amintirea lui Gheorghi Dimi
trov, neînfricat luptător al cla
sei muncitoare, al cărui nume 
este un simbol al luptei împotri
va fascismului și imperialismu
lui, va rămîne neștearsă în ini
mile noastre — a spus in înche
iere vorbitorul.

Expunerea tov. Gh. Stoica a 
fost urmărită cu deosebit inte
res.

Adunarea s-a încheiat prin pre
zentarea filmului „O lecție a is
toriei" consacrat vieții și luptei 
lui Gheorghi Dimitrov.

(Agerpres)

Ambasadorul Republicii Democrate 
Vietnam la București și-a prezentat 

scrisorile de acreditare
17 iunie dr. Petru Groza,La

președintele Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne a primit pe 
Nguyen Van Kinh, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Democrate Vietnam în 
Republica Populară Romînă, care 
și-a prezentat scrisorile de acredi
tare.

Ambasadorul Republicii Demo
crate Vietnam a fost însoțit de 
Fan Van Su, consilier și Fung 
Man Cung, secretar de Ambasadă

Au fost de față : Grigore Preo
teasa, ministrul Afacerilor Exter
ne, Avram Bunaciu, secretarql 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, Ion Moruzi, director ad-in- 
terim în Ministerul Afacerilor Ex
terne, Caius Franțescu, șeful Pro
tocolului Ministerului Afacerilor 
Externe și Ion Vrabie, directorul 
Cancelariei Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale.

In cuvîntarea rostită ou această 
ocazie, ambasadorul Republicii De. 
mocrate Vietnam a transmis un 
salut cordial poporului romîn, su
bliniind că încă de mult spiritul 
internaționalismului proletar a 
legat puternic popoarele țărilor 
noastre»

vietnamez în lupta sa nobilă de 
realizare a scumpei sale năzuinți 
naționale — unificarea întregului 
Vietnam.

Președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, dr. Petru Gro
za, a arătat în continuare că prie
tenia frățească dintre poporul 
romîn și poporul vietnamez, in 
cadrul puternicului lagăr socialist, 
în frunte cu U R.SȘ. și R. P. 
Chineză, devine din ce în ce mai 
trainică, iar relațiile lor econo
mice și culturale se dezvoltă pe 
zi ce trece.

In încheiere, preș- luiiele Pre
zidiului Marii Adunări naționale, 
dr. Petru Groza, l-a asigurat pe 
ambasadorul Republicii Demo

In continuare, ambasadorul Re
publicii Democrate Vietnam a a- 
rătat că ajutorul dezinteresat dat 
de.guvernul și poporul romîn a 
însuflețit mult poporul vietnamez 
și a strîns și mai mult relațiile 
de prietenie dintre cele două țări 
ile noastre.

Ambasadorul, în numele guver
nului și poporului Republicii De
mocrate Vietnam, a urat poporului 
romîn ca, sub conducerea înțe
leaptă a Partidului Muncitoresc 
Romîn, să obțină succese și mai 
mari, ca prietenia dintre popoarele 
Vietnamului și Romîniei să se în
tărească mereu.

In răspunsul său, președintele
Prezidiului Marii Adunări Națio- _ r .
nale dr. Petru Groza, mulțumind , erate Vietnam de tot sprijinul in 
pentru salutul transmis, a spus îndeplinirea înaltei sale misiuni, 
că poporul romîn, care poartă un T 
sentiment de adîncă admirație acreditare a .avut loc o convorbire 
față de eroismul și hărnicia po- amicală între președintele Prezi- 
porului vietnamez și se bucură de diului Marii Adunări Naționale, 
fiecare succes pe care acesta îl - — • —*
obține în lupta și în munca pentru 
desăvîrșirea refacerii economiei 
naționale, pentru întărirea și dez
voltarea sistemului economic al 
democrației populare, a fost și este 
alături cu tot sufletul de poporul

După prezentarea scrisorilor de

dr. Petru G'roza, și ambasadorul 
R. D. Vietnam, Nguyen Van Kinh, 
la care au participat ministrul 
Afacerilor Externe, Grigore Preo
teasa, și Avram Bunaciu, secreta
rul Prezidiului Marii Adunări Na
ționale.

(Agerpres)



Olympique Marseille
1 a

♦ In echipă : doi internaționali suedezi și cîte un 
internațional spaniol, marocan și danez >9 Andersson 
62 goluri într-un campionat ♦ Formația probabilă 

a oaspeților

In așteptarei 
concurenfiloi

Săptămîna aceasta vom primi 
vizita cunoscutei echipe franceze 
do fotbal „Olympique Marseille'', 
care va juca la 20 iunie cu selec
ționata de tineret, iar la 22 iunie 
cu Progresul. Echipa din bătrinul 
port mediteranian și-a cîștigat un 
binemeritat renume în Franța nu 
numai prin vechimea sa (fiind cel 
mai vechi club de fotbal după 
Le Havre A.C.) dar și prin per-

★ La 16 iunie a început la
de Janeiro un mare turneu inter
național de fotbal la care parti
cipă mai multe echipe din Bra
zilia și Europa. In primul meci 
echipa Flamengo Rio a întrecut 
pe Dinamo Zagreb cu scorul de 
4-1 (2-0).

★ Pe stadionul Rasunds din 
Stockholm în fața a 30.000 de 
spectatori s-a disputat duminică 
intilrârea internațională amicală 
de fotbal dintre echipele repre
zentative ale Suediei și R. P. Un
gar e^ Meciul s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate 0-0. întilni- 
rea dintre selecționatelessecunde 
ale celor două țări desfășurată 
la Budapesta a luat sflrșit tot cu 
un rezultat de egalitate: 2-2 
(0-0).

★ In cadrul preliminariilor 
campionatului mondial de fotbal 
pe stadionul din Brno s-a des
fășurat duminica întîlnirea dintre 
reprezentativele R. Cehoslovace 
și R. D. Germane. Meciul a luat 
sfîrșit cu scorul de 3-1 (0-1) in 
favoarea fotbaliștilor cehoslovaci.

★ Cu prilejul unui concurs de 
atletism desfășurat sîmbăiă in 
localitatea Austin din Texas cu
noscutul atlet american Bob Gu- 
towski a stabilit un nou record 
mondial în proba de săritură cu 
prăjina trecînd ștacheta înălțată 
la 4,82 m. Vechiul record era de 
4,78 m, și aparținea tot lui Gu- 
towski de la 26 aprilie 1957.

In același concurs, Gregory 
Bell a obținut în proba de sări
tură în lungime rezultatul de 
8,10 m. la numai 3 cm. de recor
dul mondial care aparține din 
anul 1936 lui Jesse Owens.

★ Duminică s-a Încheiat la 
Poznân un turneu internațional 
feminin de baschet la care a luat 
parte și echipa bucureșteană 
Constructorul. Baschetbalistele 
noastre au obținut un frumos 
succes împărțind locul 1 și 2 cu 
echipa poloneză C.A.S.C. Craco
via, avînd cîte 5 puncte fiecare. 
Locurile următoare au fost ocu
pate de Olimpia Poznan și B.S.E 
Budapesta fiecare cu cîte 4 
puncte.

★ Duminteă la Bogota în fața 
a 60.000 de spectatori echipa de 
fotbal a Columbiei a terminat la 
egalitate cu Uruguay 1-1 (1-0). 
Meciul s-a desfășurat în cadrul 
preliminariilor. campionatului 
mondial.

formanțele sale. Intr-adevăr în 
palmaresul Iui O. M. — cum 
este cunoscută în patria sa — fi
gurează de 6 ori campionatul și 
de 7 ori Cupa Franței, ceea ce 
constituie un record al cluburilor 
franceze.

In echipa marseilleză de fotbal 
joacă internaționali din... mai 
multe țări. Astfel portarul Do
mingo, după ce a fost internațio
nal în Spania a jucat în echipa 
națională a Franței, mijlocașa! 
Johanson a fost s?lecționat în 
echipa reprezentativă a Sue
diei ca și centrul înaintaș An
dersson, care a îmbrăcat de 20 de 
ori tricoul selecționatei suedeze. 
Extremul stingă, Chichea este in
ternațional marocan, iar interul 
dreapta Jensen a jucrt în națio
nala Danemarcei. Bineînțeles că 
acestui buchet de internaționali li 
se adaugă și cei care au fost se
lecționați în echipa Franței, în 
frunte cu binecunoscutul mijlocaș 
Marcello (21 ori internațional), 
partenerul său de linie Scotti (10 
ori internațional), extremul dreapta 
Rustice Iii, interul stingă Ceryl și 
alții.

Formația probabila a oaspeților 
va fi următoarea: Domingo (Pre
dai) — Granssard, Palluche — 
Scotti, Marcei! e, Johanson — Rus
tice lli, Jensen, Andersson, Curyl, 
Chichea. Rezerve vor fi: Molia, 
Mesas (mijlocași) și Mercurio 
(înaintaș).

Un amănunt semnificativ : cu 
două sezoane in urmă, Andersson 
a marcat cele mai multe goluri 
în campionatul francez: 62. A- 
tențio Casma!

2-1 la Atena pentru R.P. R
Fotbaliștii romîni au trecut cu succes primul 

examen în preliminariile campionatului mondial
Duminică la Atena pe stadionul „Panathinaikos", echipa selec

ționată de fotbal a R. P. Romine a debutat cu un remarcabil suc
ces în preliminariile campionatului mondial grupa VH-a, invin- 
gind cu 2-1 (1-1) echipa națională a Greciei. Fotbaliștii romîni 
au trecut cu „brio" acest prim examen, desfășurînd un joc tehnic, 
plin de subtilități care Ic-a atras aplauzele celor aproape 30.000 
de spectatori atenicni. Victoria echipei noastre este pe deplin me
ritată. fiind obținută in condiții foarte grele. La Atena căldura to
ridă (peste 35 de grade), terenul de joc negazonat și in multe 
locuri denivelat, au constituit desigur obstacole dificile pentru 
fotbaliștii romîni.

In ciuda acestor greutăți reprezentanții noștri au luptat cu e- 
nergie reușind să infringă clanul echipei gazde frenetic încurajată 
de spectatori, să treacă la contraofensivă și să obțină la capătul 
celor 90 de minute de joc pasionat o victorie prețioasă ce le des
chide frumoase perspective in lupta pentru calificarea in turneul 
final din Suedia (1958).

Primul gel și egalarea
Tn primele minute fotbaliștii 

noștri au jucat tim:d. d'.r apoi ei 
s-au regăsit și au preluat iniția
tiva jocului. Tehnica superioară 
a echipei R. P. Remine a trium
fat in fața elanului și combativi
tății echipei gazde. In minatul 15 
echipa țării noastre a deschis 
scorul in urma unui punct în
scris de centrul atacant Ene. Di- 
namovistul a oprit balonul cu 
firecizie și a trecut în forță pe 
tngă Polihroniu. Ajuns la mar-

ginea careului de 16 m„ Ene nu 
s-a pripit și calm și-a așezat 
mingea pe care a expediat-o in 
plasă cu un șut sec. încurajați

Fotbalul se apropie de șah...
Pe marginea întîlnirii dintre tinerii 

fotbaliști romîni și suedezi
începutul jocului se păreaLa _ , _

că selecționata noastră de tineret 
va face • partidă foarte bonă: 
vreme de aproape 30 de minute 
a atacat impetuos. Cine a văzut 
de multe ori la „lucru" o repre
zentativă rominească știe că după 
un început tare există la noi o 
tradiție, potrivit căreia jocul de
vine apoi mai lent și mai confuz. 
Și de data aceasta tradiția a fost 
respectată.

Am vrea să fim bine înțeleși. 
Echipa de tineret a jucat dumi
nică mai bine decit in meciul cu 
Anglia. A jucat mai în forță, a 
combinat mai subtil, a tras mai 
mult, dacă nu Ia poartă, cel pu
țin spre poartă. Desigur, echipa 
noastră de tineret s-a arătat mai 
bine pregătită. Dar să nu uităm 
că echipa de tineret a Suediei nu 
se poate compara cu cea a An
gliei. Tinerii jucători suedezi sînt 
sobri, bine dotați, știu să se des
curce pe teren, dar n-au maturita
tea, subtilitatea și plasamentul 
englezilor.

Am spus că au fost 30 de mi
nute in care selecționata noastră

foarte

Cursa munților

După o etapă „tare“,una dramatică 
cu numeroase surprize

Ultimul act al concursului de tenis

Gh. Viziru a obținut
o prețioasă victorie

Duminică, la capă
tul celei de a șaptea 
ti a campionatelor 
internaționale de te
nis, am primit răs
punsul definitiv la 
problemele ce le ri
dica la începutul ei 
această competiție 
eportivă.

Cu toată căldura 
din această dimi
neață, un număr ne
obișnuit de specta
tori au preferat tere
nul central din strada 
dr. Staicoolci în locul 
ștrandului, pentru a-l 
urmări pe reprezen
tantul nostru în fi
nala de simplu băr
bați Gh. Viziru, care 
trebuia să-i; dea re
plica tenismanului so
vietic Andreev. Timp 
de trei ore cit a 
durat întîlnirea, spec
tatorii nu s-au miș
cat din tribune, cu 
iot focul arzător al 
soarelui. A fost cea 
mai lungă partidă 
din aceste campionate 
și spectatorii au 
putut aplauda satis-

ficuți: Gh. Viziru a 
cîștigat tupremul 
titlu.

Partida a prileiuit 
o luptă dirză, epui
zantă, miza pusă în 
joc cerînd din partea 
concurenților un efort 
deosebit. Viziru în
cepe focul ta vervă, 
cu servicii puternice 
și frumoase atacuri 
la fileu, adjundecin- 
du-și primul set cu
6— 2. Andreev îjl re
vine In următorul set 
pe care-l cîștigă la 
mare luptă cu 7—5. 
Datorită nervozității 
inexplicabile de care 
este cuprins, Viziru 
pierde și următorul 
set, categoric însă: 
0—6.

După binefăcătoa
rea pauză regulamen
tară, care-i redă cal
mul și încrederea, Vi
ziru desfășoară un 
foc prudent, care-i 
aduce egalitatea la 
seturi, cîștigînd cu
7— 5. In setul decisiv, 
Viziru manifestă o

superioritate evidentă 
obținind victoria cu 
6—4 și totodată mult 
rivnitul titlu.

La această partidă, 
In car. era pus In 
joc un titlu, arbitrul 
de centru cu largul 
concurs al ajutoarelor 
sale de linie, a făcut 
cîteva greșeli care 
l-au dezavantajat pe 
ambii jucători, contri. 
buind mult la nervo
zitatea de care au 
fost cuprinși mai tatii 
Viziru și apoi An
dreev.

După-amiază, s-au 
disputat celelalte fi
nale. La simplu fete, 
Kermina a întrecut-o 
pe compatrioata sa 
Bucaille, după o ve
ritabilă luptă de cam
pionat. Piatek și Rad- 
zio au obținut victo
ria in fața cuplului 
sovietic Andreeo — 
Anisimov, cucerind ti
tlul la dublu-bărbați. 
Tot polonezilor le-a 
revenit titlu la dublu- 
mixt. Jedrzefowska— 
Piatek i-au învins pe 
sovieticii Kuzmenko- 
Anisimov.

de tineret ne-a plăcut 
mult Nu ne-a plăcut fiindcă a 
dominat; nu întotdeauna domină 
echipa care se dovedește mai 
bună. Ne-a plăcut fiindcă am 
avut impresia că înaintașii noștri 
au dovedit în sfîrșit mai multă 
fantezie, au dat în sfîrșit cîteva 
pase surprinzătoare, au renunțat la 
schimburile șablon. In această pri
vință Seredai a excelat s-a do
vedit cel mai inspirat. Și Bukossy 
a jucat bine la început, dar pe 
urmă a început să fugărească 
mingea, să joace cu capul în 
pâmînt, să nu mai vadă terenul.

In repriza a Il-a, noi am con
tinuat sa greșim din punct de ve
dere tactic. Jucam pe sus, cu un 
adversar C2re avea o clară supe
rioritate la jocul de cap. N-am fo
losit jocul în viteză, capitol în 
care eram superiori. Am impresia 
că echipele noastre nu obișnuiesc 
să țină seama cu adevărat de lip
surile și calitățile adversarului, 
prestînd întotdeauna același fel de 
joc.

Atacanții noștri nu prea văd 
terenul, nu știu să facă deschi
deri surprinzătoare, într-un cu- 

. vînt să gîndească. Să ne amintim 
de jocul echipei de tineret a An
gliei. Un jucător trimitea mingea 
acolo unde părea la un moment 
dat că nu se află nimeni, într-un 
loc liber, ca deodată să țîșnească 
altul și să șuteze prin surprindere. 
Dar talentații noștri jucători nu 
știu sa se demarce, stau unul 
lingă altul, fac schimburi de pase 
pe-o distanța de 6 metri.

Pe la mijlocul reprizei ■ Il-a 
a fost introdus Mateianu. A jucat 
puțin ce e drept și nu se pot face 
afirmații categorice. Dar atit cit 
a jucat nu ne-a plăcut; prea 
multe pase greșite, lipsă de pă
trundere și orientare. Și doar Ma
teianu e un jucător talentaU.

Dar nu e vorba numai de Ma
teianu. Am impresia că juniorii 
noștri care s-au dovedit în ultimii 
ani printre cei mai buni din lume, 
se plafonează repede, devin, în 
anii maturității, din ce în ce mai 
slabi.

Ca junior, fotbalistul romîn • 
excepțional, ca jucător tînăr • 
bun, ca jucător matur—mediocru. 
Nu e o diagramă îmbucurătoare. Am 
avut de atitea ori juniori excep
ționali care s-au dovedit apoi ju
cători oarecari. Mateianu trebuie 
să se gîndească la asta...

Pot părea cam aspre aceste 
observații făcute unei formații ca
re a obținut egalitate cu echipa 
Suediei. Dar ele sînt adresate 
unei echipe cu jucători foarte do
tați, susceptibili de mari pro
grese. Exista ceva anume care 
apropie fotbalul de șah : fantezia, 
subtilitatea, gîndirea. O cură de 
șah le-ar prinde bine fotbaliștilor 
noștri!

de acest punct jucătorii romtni 
continuă să „asalteze- poarta a- 
părată de Tanaktis, Apărarea 
gazdelor intervine rapid și ener
gic și respinge cu succes toate 
incursiunile spectaculoase ah 
înaintașilor noștri. Cu toate că 
echipa R, P. Romine se ajla in 
plină dominare, fotbaliștii greci 
reușesc să egaleze in minutul 29. 
La o lovitură liberă indirectă. 
Nestoridis trimite balonul rap.d 
la Panakis. Aripa stingă a gaz
delor șutează pe lingă „zidul" ți-' 
cut de fotbaliștii noștri și inscrie 
plasat, făcind inutil plonjonul 
portarului nostru Toma.

Din acest moment, echipa Gre
ciei atacă necontenit. înaintașii 
greci se mișcă rapid în tere
nul nostru și pun la grea încer
care apărarea echipei R.P. Ro
mine. Se scurg momente deosebit 
de dificile pe care totuși jucă
torii noștri cu un calm exemplar 
le trec cu mult succes. Zavoda II 
și Apolzan luptă din greu dar cu 
fiecare atac parcă puterile lor 
cresc tot mai mult. Fluierul arbi
trului francez Harzic pune ca
păt acestei interesante reprize.

Golul victoriei
nuLa reluare aspectul Jocului 

se schimbă. Fotbaliștii greci con
tinuă să inițieze atacuri pericu
loase. Pînă în minutul 60 apăra
rea noastră are de „furcă" cu a-

tacanții greci care vor cu orice 
chip să înscrie un punct. Romînii 
știu însă să-și organizeze apă
rarea și' astfel scorul rămîne 
egal. Cei doi mijlocași Călinoiu 
și Bone aduc de data aceasta un 
aport deosebit și „servesc*4 tot 
mai multe baloane atacului. E- 
chipa țării noastre își revine și 
contraatacă vijelios. în minutul 
78 fotbaliștii noștri înscriu punc
tul victoriei prin Ozon. Tătaru 
demarează pe aripă și centrează 
precis la Constantin care trimite 
„printre** lui Ozon. Interul echi- 
uei noastre nu scapă această 
mere ocazie și de la 6 m. expe
diază balonul fulgerător în plasa 
porții apărată de Tanaktis. Este 
2—1 pentru echipa R.P. Routine. 
Echipa noastră își păstrează 
calmul și practicînd un joc tehnic 
cu pase precise reușește să se 
mențină mereu în atac. Totuși în 
minutul 81 la un contraatac al 
gazdelor, Ifandis este pus în po
ziție favorabilă de șut. Situația 
dificilă la poarta noastră o lămu
rește Toma în ultima instanță 
plonjînd curajos în picioarele a- 
lacantului atenian.

Pînă la sfîrșitul Jocului nu se 
mai semnalează nimic deosebit și 
echipa noastră iese de pe teren 
victorioasă, în aplauzele spec
tatorilor.

In decursul Jocului s-au remar
cat Toma, Neacșu, Anghel, Ene, 
Apolzan, iar din echipa Greciei: 
Polihroniu, Dermatis, Linoxilakis 
și Anghelopoulos.

Formații R.P. ROMINA: Toma, 
Zavoda II, Apolzan, Neacșu, Că- 
linoiu, Bone, V. Anghel, Constan
tin, Ene, Ozon, Tătaru.

GRECIA: Tanaktis, Papoulidis, 
Linoxilakis, Anghelopoulos, Polih
roniu Kotridis, Grafas, Dermatis, 
Ifandis, Nestoridis, Panakis.

Echipa R.P. Romine va susține 
următorul meci în cadrul preli
minariilor campionatului mondial 
la 29 septembrie la București in 
compania echipei R.P.F, Iugo
slavia. Returul meciului cu echi
pa Greciei va avea loc la 3 no
iembrie pe stadionul ^23 August**.

In gala de astă-seară

N. Nicolae Înfrunta pe Linca
Cel care s-a declarat de acord 

să-1 înfrunte pe campionul olim
pic N. Linca este tinărul Niță 
Nicolae. Deși palmaresul acestuia 
nu impresionează prin numărul 
mare de meciuri, el se impune 
totuși printr-o serie de partide 
care II arată pe Niță drept un ad
versar demn de Linca. Să nu ui
tăm că Niță Nicolae deține vic
torii asupra lui Gh. Nicolae, Dă- 
nilă Nicolae, Dobre Nicolae și 
Toma Tudor — toți pugiliști de 
mare forță.

In palmaresul boxerului care 
va înfrunta pe N. Linca în cadrul 
galei de Ia 18 iunie, se află și o 
partidă cu campionul olimpic. In- 
tîlnirea a avut loc tn 1950, la nu
mai cîteva luni de zile după ce 
Linca cîștigase pentru a doua 
oară titlul republican la „semi- 
mijlocie".

„Partida de la 18 Iunie, ne-a 
spus Niță la un antrenament, În
seamnă pentru mine un bun prl-

lej de a cuceri un loc în rîndurile 
boxerilor fruntași. Cunosc tactica 
de lupta a adversarului și am în
credere în forma pe care o dețin 
și în felul în care voi fi condus 
din colț de către maeștrii Lucian 
Popescu și Gh. Axioti. Va fi poate 
cea mai importantă partidă din 
activitatea mea pugilistică".

Prin meciul N. Linca—Niță Ni
colae, ca și prin celelalte partide, 
gala de la 18 iunie organizată de 
ziarul „Steagul Roșu" pe stadio
nul „Republicii", va stîrni un in
teres deosebit tn rîndurile iubi
torilor sportului cu mănuși, cu a- 
ttt mai mult cu cit 9 dintre prota
goniști — Puiu Nicolae, Ludovic 
Ambruș, C. Gheorghiu, Toma 
Constantin, N. Linca, C. Iordache, 
M. Trancă, Ilie Dragnea și Șer- 
bu Neacșu fac parte din lotul 
boxerilor selecționați în vederea 
întîlnirii cu reprezentativa Fran
ței.

R. L.
T. M.

De Ia concursul infernational de tenis

După prima etapă, de sus tn jos Dumitrescu,
Poreceanu, Kaminski (Gwardia), I. Constantines cu, Tdrnk(Dozsa), 
G, Calcișcă, C, Moiceanu, I. Braharu, Klabinski (Gwardia), Wa- 
rowitzky (Gwardia), Folbert Andrei, Ion Vasile, Otvds Ianos 
(Dozsa) și Teske Gunter (Dinamo Berlin)

Văzuți de NEAGU RADULESCU

Tînărul C. Moiceanu a îmbrăcat 
galben
noni, Ștefu, C. Moiceanu, I. Va
sile la 3 secunde diferență. După 
13 mihute a sosit al doilea plu
ton în care se afla și C. Dumi
trescu. Trebuie reținut că încă în 
primele minute se produce o bus
culadă căreia îi cad victime Ion 
Sima și germanul Kirchoff care 
vor relua apoi cursa.

Astăzi este zi de odihnă iar 
mii-ne se aleargă etapa a III-a 
Orașul Stalin-Sibiu: 142 km.

M. ZONIS

tricoul
ORAȘUL STALIN (prin telefon 

de la trimisul nostru).
Duminică după amiază s-a des

fășurat pe distanța București — 
Orașul Stalin, prima etapă a 
Cursei munților la care partici
pă un număr de 65 cicliști ro- 
mîni, maghiari, germani și po
lonezi.

încă din piața Scînteii se în
cearcă prima evadare. Ion Vasile, 
Ion Stoica, Calcișcă, G. Moicea- 
nu, Poreceanu, Pelcaru întreprinl 
o evadare care ține 8 km. Cursa 
devine din ce îți ce mai palpi
tantă. La km. 39 înregistrăm 
media orară: 40 km. la oră.

Ne apropiem de Orașul Stalin. 
Șerban îl bate pe spate pe rna 
ghiarul Torok Gyozo. Atenție I 
Cei doj rutieri țîșnesc, depășesc 
plutonul și se instalează în frun
te. Dumitrescu și Poreceanu se- 
zisează din timp și contraatacă. 
Ei îi depășesc și trec linia de so
sire în același timp 4h 42’ 3;>’’ 
Cîștigător al etapei este Cons
tantin Dumitrescu.

*
Cu un Zanoni excepțional și cu 

4 bariere, cea de a 2-a etapă a 
aparținut în exclusivitate dinamo- 
vlștilor, care au atacat în trombă. 
A fost o cursă dramatică cu nu
meroase surprize și extrem de 
frumoasă; în concluzie o luptă 
deschisă. Dumitrescu a dezbrăcat 
tricoul galben cedîndu-1 tînărului 
C. Moiceanu, care s-a distanțat 
cu 9 minute. încă din prima eta
pă s-a putut vedea forma în care 
se află talentatul ciclist de la 
Voința. De altfel C. Moiceanu. 
Braharu și Baciu ne-au impresi
onat plăcut prin asaltul pe care 
l-au dat poziției senatorilor de 
drept ai cursei. C. Dumitrescu a 
fost neinspirat în evadări în a- 
ceastă etapă. Dinamoviștii au re
cuperat minutele pierdute și se 
anunță a fi periculoși In următoa
rele etape. La Orașul Stalin pri
mul sosit a fost Hora care ieri 
se zbătea In coada plutonului. El 
a trecut primul linia de sosire 
fiind înregistrat cu timpul de 
4h 25’56” urmat de Șelaru, Za-

CLUJ — (de la corespondenți 
nostru). — M-am dus la fas 
raională a Spartachiadei de var 
a tineretului. E ora 9. Concurși 
trebuia să înceapă. Îmi rotesc pr 
virea. Cîfiva arbitri și cronomi 
trori. Și ei așteaptă nerăbdăto 
aparifia concurenfilor. S-a fici 
ora 10. apoi 11,. Exasperați elf 
va arbitri și oficiali de la fotb< 
și atletism pleacă. La era 1'2 i 
par cifiva sportivi. Vreo 10 i 
număr.

— Cine slnteți ?
— Concuren/i la spartachiadă 

din raionul Ciul.
Ce-i de făcut ? 

sportivii. Dar nu 
oficialii. începe o „ 
găsirea oficialilor. Acasă, la con 
petiții, pe stradă. Insfirșit duț. 
multe căutări pot fi găsiți ctț 
vu îndrăgostiți de sport care i 
facă pe oficialii.

— Să se prezinte echipele c 
oină.

Nici una. Nu vă mirați. Din e 
5501 participanfi la prima fat 
a spartachiadei de vară din intre 
raionul Cluj nu s-a prezentat I 
faza raională nici o echipă c 
oină. La volei feminin a ciștigct. 
singura echipă participantă: i 

chipa tinerelor țărance muncitoai 
din comuna Așchlleu. La hanc 
bal feminin situația a fost nu 
bună. Au venit 2 echipe. De l 
la această avalanșă de lipsu. 
nemotivate ce nu pot fi justificai 
cu nici o scuză au făcut except 
concurenta de la atletism, trlnt 
și ciclism. Un mare talent, 
speranță pentru atletismul nr. 
stru, se dovedește a fi ți 
ranca muncitoare Papp Iulie 
na care a cîștigat detașat pn 
mul loc la 80 m. plat junioare j 
la 500 m. plat. Talentați sînt ci 
de la trlntă: facob Alexandr 
din comuna Cubleș, Tanța Gri 
gore comuna Panticev și alții.

De ce oare faza raională a sparta 
chiadei a fost astfel „organizată" 
Vina o poartă comisia raionali d 
organizare (președinte Teodo 
Protopopescu). Munca comisie 
s-a desfășurat anevoie. Membri 
ei au fost prezenți numai pe hîr 
tie.

Acum au ven 
sînt arbitrii 
goană pentr

M. MUNTEANU

S-au stabilit datele finalelor 
Spartachiadei de vară

Ieri în cadrul unei ședințe a Comisiei Centrale de or
ganizare a Spartachiadei de vară s-au fixat da-lele tineri: 
finalelor, ce vor avea loc la București:

<i 18-20 IULIE pe stadionul Tineretului și ștrandu 
„Dante Gherman".

!<?, 21 IULIE in parcul sportiv „Dinamo** în cuplai ct 
■ întîlnirea internațională de handbal R.P.R.—R.F.G.

La aceste finale vor participa probabil 1.200 de concu 
renti din toate regiunile tării. Sosirea lor la București v; 
avea loc la 16 iulie.

!n „Regata Sncgov", canotorii 
romîni au obținu: un frumos succet

Prima confruntare 
internațională din 
acest an a canotori
lor noștri cu colegii 
lor din patru țări — 
R. Cehoslovacă, R.D. 
Germană, R. P. Po
lonă și R.P. Ungară 
ne-a adus satisfacția 
unor frumoase suc
cese, ce vin să în
cununeze buna pre
gătire a reprezen
tanților noștri. Ca 
urmare a unei com
portări foarte bune, 
formația țării noa
stre a reușit perfor
manța de a ocupa- 
locul I pe națiuni 
cu 16 puncte, fiind

urmată de formația 
R.P. Ungare, apoi 
de echipa secundă a 
țării noastre, de 
R.D. Germană, R.P. 
Polonă și R. Ceho
slovacă.

Dovedind o foarte 
bună pregătire și o 
admirabilă putere 
de luptă, prima noa
stră formație a reu
șit să cîștige două 
probe din concurs 
8+1 și 2+1 ocu- 
pînd locul doi la o 
diferență de numai 
cîteva zecimi de se
cundă la proba de 
4+1. Subliniem, de 
asemenea, frumoasa

comportare a forma 
ției secunde a țări 
noastre, care a reu 
șit să ocupe un loi 
foarte bun în cla 
samentul pe oațiun 
(locul III), înainte: 
formațiilor R. D 
Germane, R. P. Po 
lone și R. Ceho 
sijvK-r1

Astfel, prima edi 
ție a „Regatei Sna 
gov** a scos în evi 
dență valoarea echi 
pajelor noastre per 
mițîndu-ne un justi 
ficat optimism ir 
ceea ce privește vii 
toarele tntîlniri in
ternaționale.

Cu Ciobotaru despre proiecte de viitor și altele...

Desen de Malty

L-am revăzut pe boxerul Dumitru Ciobotaru după 
o absență de vreo cinci luni de zile din ring și din 
coloanele ziarelor. Desigur, prima întrebare a-a referit 
la brațul sting al boxerului.

— Cum te simți ? Al reluat antrenamentele ?
Simpaticul meu interlocutor a schițat un zîmbet șl 

mi-a întins mîna stingă pentru a mă convinge...
— Sînt complect restabilit de pe urma fracturii su

ferite la mîna stingă. De la turneul celor trei, unde 
m-am accidentat, au trecut cinci luni de zile. Acum, 
mă simt foarte bine și mă antrenez asiduu.

— Cum stai cu greutatea ?
— Spuneam înainte că mă simt foarte bine. Aceasta 

tn primul rînd în urma vindecării complecte a frac
turii. Apoi, am toate motivele să fiu bucuros că am 
slăbit cu șase kilograme. Mă simt mai ușor, parcă 
sint mai tînăr. Dar va trebui să mai slăbesc cu vreo 
două kilograme, așa ca să ajung la 89 kilograme-

— Vorbeai despre faptul că ai început antrenamen
tul. Care este centrul de greutate al antrenamentului 
pe care V. desfășori ?

După citeva luni de absență totală din ring, cum 
este și normal, îmi pun în primul rînd la punct con
diția fizică.- Apoi în centrul atenției mele stă uper- 
cut-ul de stingă. Precum știți, In urma unei lovituri 
defectuoase — (a unui upercut de stingă) — m-am 
ales cu fractura miinil stingi. Și tn alte rinduri am 
avut mici accidente de pe urma executării defectuoase 
a upercutului de stingă.

— Cînd urmărești să reintri pe ring ? Ce program 
ai ?

In timp ce Dumitru Ciobotaru așezat pe marginea 
patului se pregătea să-mi răspundă — interviul s-a 
desfășurat în camera sa de dormit — am observat pe 
noptieră urț manual de limba rusă. Deci se vede că 
Ciobotaru se pregătește serios- pentru jocurile sportive 
internaționale de la Moscova. Dar mai bine să nu an
ticipez. Să vedem ce spune „greul" Ciobotaru...

— La sfîrșitul acestei luni avem o intilnire cu bo
xerii francezi la București. Desigur, doresc să boxez. 
Repet mă simt foarte bine șt vreau să boxez. Apoi, la 
Moscova, la jocurile internaționale vin boxeri din 
peste 20 de țări. Iar mai tirziu mă așteaptă campio
natul republican de box,

— Deci, precum se vede un program bogat. Ctnd 
crezi că te vei afla in forma cea mai bună ?

— Sper că acest lucru se va produce la campiona
tele republicane de box unde cred că in finală II voi 
intilnl pe Mariuțan. Nu voi lăsa să-ml scape titlul..

— In ce constă superioritatea pe care o ai asupra 
lui Mariujan?.

— După cit Îmi dau seama, mă mișc mal ușor dectt 
el, tint mai viu in ring și desigur am mai multă ex
periență-.

— Cu alte cuvinte ești sigur de titlu. Ce-al putea
Insă să ne spui despre performantele pe care le-ai 
obținut la locurile sportive din cadrul Festivalurilor 
mondiale ? -

— In 1949 am ocupat locul 3; în 1951 locul 2. La 
București tn 1953 m-am clasat pe primul loc, iar cu 
doi ani in urmă la Varșovia, am luat locul 2.

Ascultindu-1 pe Ciobotaru mi-am reamintit de me
morabila partidă de la București, cînd boxerul nostru 
l-a depășit Intr-o manieră categorică pe Soțikaș, unul 
dintre cei mai buni boxeri amatori de pe continent. Va 
reuși Ciobotaru să reediteze în acest an la Moscova

performanța de a-1 Învinge pe cel mal bun boxer la 
categoria grea al Uniunii Sovietice ? Vom vedea I 
Ciobotaru are 29 de ani dar pare a fi Un boxer care 
abia se pregătește să se afirme.

Apoi discuția noastră devine mai intimă astfel tn- 
ctt slnt nevoit să abandonez cel puțin pentru cîteva 
rinduri dialogurile și să vă redau în rezumat convor
birea cu Ciobotaru :

— „Sint propria mea victimă...'*.
Ciobotaru îmi destăinuiește cu amărăciune despre 

neajunsurile pricinuite de faptul că nu a avut cu cine 
boxa bineințeles la „grea", în țară. Avea nevoie de 
partide adevărate, nu de meciuri în care să.și menaje
ze adversarii de-o lovitură fatală. Păcat însă că 
C.C.F.S.-ul, doar a promis adversari de peste hotare. 
Păcat 1

II întreb pe Ciobotaru ce părere are despre criza 
de ,.grei“ tn care ne aflăm.

— Ce-ar trebui să se facă; încotro trebuie să-și în
drepte atenfia secțiile de box ale asociațiilor?

— îmi amintesc că acum o lună de zile a venit la 
noi, la Dinamo un tînăr de vreo 19 ani. Avea vreo 94 
kilograme, era un băiat înalt, circa 1,83 m., bine făcut 
și care promitea. Băiatul acesta lucrează ca turnător 
intr-o întreprindere din București. îmi scapă numele 
lui. Dar poate fi ușor găsit. Ei bine; acest băiat de 
talent, bine dotat fizicește, avea nevoie de puțin spri-

Jin. Ii trebuiau anumite condiții; lucrează lntr-ur 
schimb de noapte, are nevoie de un antrenor compe 
tent etc. De o lună de zile nu mal știu nimic de el 
Bine ar fi dacă C.C.F.S.-U1 s-ar ocupa de el.

— Deci problema „greilor* rămlne deschisă Nt 
vezi nici o rezolvare ?

— Ba da. Ar fi bine ca asociațiile să patronezi 
fiecare un număr de cîteva școli, întreprinderi, orașe 
Timișoara l-a dat pe Mariuțan, pe Furesz ele. creț 
că acest oraș ar trebui să se bucure de mai mult in' 
teres din partea secțiilor de box ale asociațiilor. A 
cum, aș vrea să mai spun cîteva cuvinte despre creș
terea „greilor".

— După cite văd te preocupă această problemă. .4 
putea să ne spui ceva din experiența dumitale ic 

■ această privință ?
— Tocmai despre aceasta vreau să vorbesc. E puțir 

probabil că atunci cînd descoperi un tînăr bine dota 
fizicește: 19 ani, peste 1,80 m., 90 kilograme etc. si 
reușești să scoți din el un boxer mare. De ce ? Sim
plu I La noi cînd se întîmplă așa ceva, indată ..tinăra 
speranță** este pusă să boxeze cu un pugilist format 
rutinat care lovește tare. Tînăra speranță este sur
prinsă, mănincă bătaie și dacă nu părăsește definitiv 
ringul devine un boxer fricos. îmi amintesc că boxam 
cînd eram în virstă de 14 ani. Munceam ca sudor la 
Galați la C.F.R. și aveam 38 kilograme. Rînd pe rinJ 
am trecut prin categoriile muscă, cocoș, pană. La ca
tegoria ușoară urma să întîlnesc pe un anume Mă- 
linescu un fel de șparing-partener amator al boxerilor 
profesioniști (era prin 1941). Cred că aș fi reușit să-1 
bat pe Mălinescu care datorită loviturilor sale puter
nice și a rutinii reușise să oprească pe numerofi bo- 
xerî din drumul lor spre afirmare.

— Și n-ai boxat?
— Nu. Antrenorul meu a socotit că sînt prea crud 

pentru o astfel de intilnire care putea să-mi fie fatală, 
chiar dacă aș fi învins. El m-a oprit să boxez. Cred 
că aici constă greșeala ce se face cu tinerii boxerii la 
„grea", care încep să se afirme. Ei au nevoie la în
ceput să capete încredere în forțele lor, să se dezvolte 
șl abia apoi să întîlnească boxeri mai tari ca ei. Dar 
să revin la Întrebare. Da, cred că problema „greilor" 
în țara noastră rămlne mai departe deschisă, 
cînd ? Nu știu.

I-am urat succes lui Ciobotaru în pregătirea sa șl 
l-am promis să-1 mai vizitez pînă la plecarea la Mos
cova.
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