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BICAZ (de la trimisul nostru).
Intr-un colț al platformei con. 

Uruită pe betonul barajului, in 
așteptarea semnalului de declan
șare a exploziei un grup de ingi
neri și gazetari țineau colocviu pe 
probleme tehnice.

— Betonul, întărindu-se, dega
jează căldură. Barajul se va răci 
în circa... 12 ani.

Să fie oare numai căldura mo- 
terială era care stăruie m
beton? Întrebarea sună 
egal de puternic.

atit în 
tuturor

Ingineri, oameni cu rigla de 
calcul, fac mici „compromisuri" în 
ale meseriei. Munca fraților Țuțu- 
innu. care s-au schimbat zi și 
noapte pe același excavator, nu mai 
e calculată de data aceasta in 
metri cubi.

— Sînt oameni de nădejde. 
Iubesc construcția.

De data aceasta. ___
bește de tînărul electrician Cosma 
Constantin nu se mai amintește de 
cei nu știu cîți metri de cablu 
instalați.

— Muncește eroic. De multe ori 
a salvat instalațiile din fața apei.

Și încet-încet, în discuție se re
trăiesc momente și se conturează 
figuri... Mecanicul Vrabie Filip e 
asul reparațiilor fulger, maiștrii 
devin muncitori căci sînt înfățișați 
perforînd la granit sau vibrînd be
tonul. Faptele lor de eroism sînt 
întîmplările zilelor cutare sau 
cutare.

Așa este astăzi. Așa se vorbește

I

această Bistrița și-a schimbat cursul pe canalul de beton din stingă
Foto: D. F. DUMITRU

cînd se vor-

orum. eonXrucd trice. 0 apăsat. și explozia... e
te-ar fi .ce1 ci/r. și i clipă iruă: pînă astăzi, înaintea tu- 
tehnice. Aițnsâ tint t ----------j. >_ t—. ...
aproape dictorie, inciți 
se bucure țuclul munci 
culoarea I

Astăzi. I Iș ora uiupt 
Dar mai tcă cîteva mi 
un ziarist timp să-ți 
răspunsulbării de la î 
Barajul „răci” ni 
căci betofi acumuleai 
o imeiudură umană 
dura abili fi eroism! 
fi un barbinle, ca fi 
construct lui...

Dar i ara unsprȘ 
mica sînt cori1 
și oaspe- O masă d11 

! roșu și -6 cu cont^

Proletari din toate firile, uniți-vâ!
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La strînsul recoltei

Peste 1000
de studenți clujeni

HOTARIREA
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn 
și a Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne 
cu privire la reorganizarea mișcării de cultură fizică 

și sport din Republica Populară Romînă

Peste 1000 de studenți clu
jeni și-au manifestat dorința 
de « fi alături de lucrăto
rii ogoarelor pentru asigurarea 
unei recolte bogate. Intr-o în
suflețire cu adevărat caracteristică 
studeuțimii, primele grupe au și 
plecat. Cei mai harnici s-au dove
dit a fi studenții facultății de 
științe juridice. I-au urmat cei de 
la Universitatea „Bolyai". Vineri 
dimineață a fost rindul medicini- 
știlor. Im părți ți în trei grupe, a- 
proape 120 de studenți au plecat 
la gospodăriile agricole de stat 
din Gherla, Cămăraș și Bădeni.

trebuie să contribuie în mod dU 
rect la ridicarea productivității 
muncii încă nu se practică.

Deși în ultimii ani au fost pre
gătite numeroase cadre de profe
sori de educație fizică, antrenori, 
arbitri, organizatori sportivi, ins
tructori voluntari, numărul lor 
continuă să rămînă nesatisfăcă
tor, iar pregătirea politică și pro
fesională a acestora este încă in
suficientă.

Munca de ridicare a nivelului 
ideologic, politic și cultural al 
sportivilor, educarea lor în spi
ritul internaționalismului proletar 
și patriotismului socialist, este 
încă slabă.

Presa sportivă și revistele de 
specialitate nu critică destul de 
curajos lipsurile existente în miș
carea de cultură fizică și nu pro
pun măsuri de îndreptare.

Cercetările științifice în dome
niul culturii fizice se desfășoară 
într-un ritm necorespunzător. 
Sînt slab fundamentate științific 
problemele legate de rolul practi
cării educației fizice ca factor de 
întărire a sănătății, de ridicare a 
productivității muncii, precum și 
problemele antrenamentului spor
tiv.

Cu toate că în ultimii ani au 
fost construite multe baze spor
tive, numărul lor nu satisface ne
voile mereu crescînde ale mișcă
rii noastre sportive. Nu sînt fo
losite din plin resursele locale 
pentru construirea și amenajarea 
de noi baze sportive. Tn același 
timp o mare parte din bazele 
sportive existente nu sînt folosite 
cu maximum‘de randament, iar 
întreținerea lor lasă de dorit.

Lipsurile existente în niișcarea 
de cultură fizică și spori se da- 
toresc în primul rînd sistemului 
depășit de organizare, In care se

rînd cu clnst, culorile patriei 
noastre.

Succesele obținute eu fost po
sibile datorită îndrumării și spri
jinului de zi cu zi dat de partid 
și muncii depuse de Coțnitetul 
pentru Cultură Fizică și Sport, 
sindicate, U.T.M., și activul vo
luntar al mișcării sportive.

★

Pe lingi rezultatele pozitive 
obținute în activitatea de cultură 
fizică și sport din țara noastră 
mai există incă o serie de lipsuri 

Cultura fizică nu a căpătat încă 
un caracter larg de masă. S a 
neglijat aspectul recreativ și a- 
tractiv al mișcării sportive. Nu 
este organizată încă educația fi
zică a copiilor de vtrstă preșco
lară, educația fizică tn parcuri de 
cultură și odihnă, iar la sate miș
carea sportivă este încă slabă și 
se desfășoară ruptă de activi
tatea culturală de masă.

Educația fizică a tineretului 
școlar și mai ales a elevilor din 
școlile elementare, cu toate mă
surile luate în ultimul timp, este 
încă nesatisfăcătoare.

Complexul sportiv G.M.A. nu a 
devenit încă baza sistemului de 
educație fizică a poporului nos
tru ; el nu constituie încă parte 
integrantă a procesului de ins
truire sportivă. Procentul de fe
mei atras în mișcarea sportivă 
este încă mic.

Turismul, care trebuie să aibă 
o largă răsptndire de masă, nu 
are încă un cadru organizatoric 
și o bază materială corespunză
toare.

Numeroase ramuri de sport nu 
au baza de masă necesară pen
tru a menține rezultatele obținute 
și a progresa pe plan internațio
nal. Se constată o rămînere în 
urmă la gimnastică băieți, atle
tism, înot, schi, fotbal, baschet 
fete, tenis etc.

Gimnastica de producție care

Cultura fizică, ca parte inte
grantă a culturii socialiste, con
stituie un important mijloc de 
întărire a sănătății oamenilor 
muncii, de creștere a unei gene
rații viguroase capabile să înde
plinească în bune condițiuni mă
rețele sarcini de construire a so
cialismului, de apărare a cuceri
rilor regimului nostru democrat- 
popular și de strîngere a relații
lor de prietenie între poporul ro
mîn și popoarele altor țări, în ve
derea menținerii și consolidării 
păcii.

Activitatea de culturi fizici 
s-a desfășurat tn ultimii ani pe 
baza hotărîrii Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R. din iunie 1949. 
Aplicind în mod creator experien
ța înaintată a culturii fizice so
vietice și experiența acumulată tn 
decursul anilor de mișcarea de 
cultură fizică din țara 
s-au obținut în această 
importante succese.

Astfel față de 400.000 
în 1950, la sfîrșitul anului 1956 
mișcarea de cultură fizică și 
sport număra peste 990.000 mem
bri dintre care peste 250.000 fe
mei. Peste 900.000 de insigne 
„Gata pentru Muncă și Apărare” 
au fost cucerite de cetățenii Pa
triei noastre.

Numai tn anul 1955 marile ac
țiuni sportive de masă ca: Spar- 
tachiada sindicală, Spartacfiîada 
de iarnă a satelor, concursurile 
sportive de vară ale tineretului, 
campionatele școlilor medii și u- 
niversitare, au cuprins peste 2 
milioane de participanți. Numă
rul celor care practică turismul 
este de peste 2.000.000.

In anii regimului democrat- 
popular au fost pregătite nume
roase cadre sportive și s-au ame
najat pentru principalele ramuri 
de sport un important număr de 
baze sportive. Datorită acestui 
fapt, numărul sportivilor fruntași 
a crescut simțitor. Sportivii noș
tri au cucerit numeroase titluri 
de campioni olimpici și mondiali 
și au reușit să ocupe multe 
locuri tn ierarhia mișcării spor
tive mondiale și europene apă-

Realitatea acestor clipe este a- 
cum mai aproape.

V. CONSTANTINESCUturor exploziilor de la baraj și 
din tunelul Centralei s-a auzit 
strigătul de geneză: ardeee! Astăzi 
se încheie o etapă, s-a ajuns < 
la un sfîrșit. O apăsare și o 
explozie sfarmă o limbă îngustă 
de pămint. Bistrița năvălește pe 
canal. De pe munte se aud 
buciume: alt semnal de geneză. 
Bistrița se cunună cu betonul. Un 
„Urral" al miilor de voci oficiază 
această unire. De pe proaspetele 
înalte construcții flutură șepcile și 
baticurile. Jos apa e tulbure și cu 
valuri mari. Un operator de film 
o ia la fugă să nu fie prins de 
apă.

In partea dreaptă a fostului ba- 
tardou, Bistrița începe să scadă. 
Peste puțin timp pe prundișul 
uscat vor intra excavatoare mari. 
Va începe lucrul la cea de a 
doua parte a fundației barajului.

Pe mica platformă, strîngeri de 
miini în tăcere. De pe cer cirligul 
macaralei salută legănîndu-se. Co
boară pînă la apă, dar apoi tre
buie să urce. Nivelul apei crește. 
La ora douăsprezece Bistrița, 
curgînd prin canalul de beton, de
vine din nou navigabilă. Prima 
plută își face și ea apariția.

Apoi mitingul. Constructorii și 
oaspeții se salută. In tribună un 
oaspete virstnic ascultă vorbitorii 
zimbind liniștit. Cîțiva recunoa
ștem în el un tînăr care cu zeci 
de ani in urmă a bătut meleagu
rile Bicazului făcînd măsurători și 
schițe, concretizîndu-și ideile în 
planurile cutezătoare care au deve
nit acum fapt. La rugămintea noa- 
stră, amintindu-și de anii aceia, pro
fesorul Dimitrie Leonida ne spune: 
„aștept de 51 de ani realizarea 
acestor lucrări. Eram sigur de în
făptuirea lor încă din 1950, cînd 
a fost prezentat planul de electri
ficare a țării. Și nu mai poate fi 
nici o îndoială aslpzi, cînd tunelul 
a străpuns muntele și barajul se 
înalță".

La cuvîntul profesorului, ne-am 
întors privirile spre șantier. Cîte
va clipe, cu ochii minții am văzut 
barajul: mare, alb și puternic. Un 
colos de beton care va ține piept 
apelor lacului de acumulare. La 
capătul tunelului ce începe de 
lingă baraj sînt cele șase turbine 
ale hidrocentralei cu puterea totală 
de 210.000 kw.

TRECÂ TORII
Tn piața Bălcescu, 

la colțul universității, 
în apropierea ceasu
lui cu patru cadrane, 
Consiliul A.R.L.U.S. 
a dispus așezarea 
unui lung șir de pa
nouri cu reproduceri 
din lucrările Muzeu
lui Ermitaj. Alegerea 
acestui loc mi se pă
ruse complect neins
pirată : îmi spuneam 
că drumeții cu tre
buri tot nu se vor 
opri; cît despre pe
rechile fără suficien
tă fantezie care fixea
ză acest ceas ca 
loc de întîlnire... 
ce se poate în- 
tîmpla ? Dacă a- 
mîndoi sînt punc
tuali, vor pleca 
imediat. Dacă
dintre ei sosește cu 
mult timp înaintea ce
luilalt și încearcă dul
cea febră a așteptă
rii, nici o capodope
ră din lume nu-1 va 
interesa sau distrage. 
Iar dacă, dimpotrivă, 
este un om care aș- 

cu rece indi- 
momentul în- 
o îndoielnic 

vibra în

am văzut grupurile 
masive de privitori ai 
acestor panouri. S-ar 
putea 
mult decît 
tori“ :
Oamenii 
mesajele umanismu
lui care 
veacurile. Nu se gră
beau deloc. Soarele 
îi săgeta vertical, în 
creștet, cu egoism, 
dușmănos față de altă 
strălucire în afara a- 
celei proprii. Ei nu 
se grăbeau. Se ui
tau la cole două

•pune mai 
„privi- 

participanți. 
descifrau

străbătuseră

oopiilor pictați de 
Murillo, nefericiți, ve- 

și inocenți în 
' . Un

soli f 1 
nefericirea lor. 
Breugel, bătrînul le 
aprindea în priviri o 
seînteie jucăușă, în 
fața lui Rembrandt 
van Rjyn, chipul se 
adîncea cu o undă 
perceptibilă de dra
matism, cu Rafael în
cerca sentimentul co
pleșitor al adorației, 
cu Van Dyck și Ve
lasquez vibra la or

goliu, cu Repin 
se lumina so
lemn...

Erau cîțiva me
tri de parcurs în 
colțul acestei 

piețe; epocile se 
succedau pjga repe
de, nimeni nu stă
tea să explice mul
țimea de școli artis
tice și diversitatea 
geniului. Dar oame
nilor nu Ie păsa. Nu 
mai erau trecători, ci 
suflete vrăjite. Sub 
soarele necruțător, în 
ceasul primejdios de 
amiază care 
cerul gurii și 
pește privirile, oame
nii priveau avid mi
nunile Ermitajului a- 
junse la ei în repro
duceri semi-indus- 
triale. Priveau și nu 
se simțeau în stare 
să se grăbească, chiar 
dacă pentrt aceasta 
razele crud» i-ar fi 
topit aoolo, făcînd 
din ei ultimele jertfe 
aduse Frumosului.

ȘTEFAN IUREȘ

noastră, 
privință

membri

ileoîiz 
■ll 

explore au fosMe 
pe pjsub forma81"' 
tuni lice și a i 
bați! losferă.

Larvatorul 
din Ști soarele 
mărita special . 
zile lecialiștii m 
fruntead. G. >cu' 
direrObservatrf01- 
uniM Popovlc»"; 
vicitar și a!țir'J1 
zilei1* Observț'™ 
a j^t pe supl8’-' 
lui niri de 
un de 88 del" 
car3imensiunn' 
unc>ile cu oci-

pienea la f°ruI 
diriești s-a # o 
ag|icroseism|IS,r,■ 
cajltimele zice a 
du’Cmenea rvații
In*

A început Anujeoîiz 
Internași

Luni, 1 iulie, ora 0 (timp 
Greenwich) s-a deschis Anul 
Geofizic internațional (A.G.I.) 
care va dura pînă la 31 decem
brie 1958. Această vastă campa
nie de observații științifice an
trenează peste 2.000 de stațiuni 
de pe întreaga planetă și apro
ximativ 20.000 de oameni de 
știință din 70 de țări ale lumii.

Deschiderea Anului Geofizic 
Internațional a coincis cu un e- 
veniment care a stirnit un mare 
Interes în rindul oamenilor de 
știință din întreaga lume: o pu
ternică explozie solară.

Explozia a fost observată în 
Ziua de 29 iunie și a determinat 
începerea unui „interval special 
mondial44, adică anunțarea si
multană a tuturor observatoare
lor din lume pentru cercetarea 
intensă și permanentă a acestui 
fenomen și a consecințelor lui.

Primele consecințe ale acestei

*

ilc 
ir
ite

are- 
lînd 
ntre 
tari,

Plecarea unei delegații C. al. M. 
în lugos

La invitația Tineretului Popu- Il>nal „Til <tez-
lar din Iugoslavia, zilele acestea v modernJrială*
a părăsit Capitala o delegație a , rn<r.Uniunii Tineretului Muncitor, ®.
pentru a participa la Seminarul '

teaptă 
ferență 
tîlnirii, 
că va 
unor reproduceri 
artă.

Judecata, deși 
aparențe logice, a fost 
viciată de superficia
litate, acum știu asta.

In zilele de atmos
feră toridă, cînd se 
înmuia asfaltul stră
zilor, cînd refugiul 
umbrei se dovedea 
Iluzoriu, cînd cani
cula moleșea orice 
activitate dar întin
dea exasperant nervii,

fața 
de

cu

„Femei cu v. ^ascuri 
ale lui Milieu Po
vara acestora li se pă
rea insuportabilă ; 
simțeau mușchii spi
nării cambrîndu-se, 
auzeau trosnetul cio
turilor de lemn, ve
deau pămîntul lune- 
cînd indiferent sub 
pașii obosiți. Și totul 
dispărea atunci în ju
rul lor — huruitul 
tramvaielor, 
milițienilor,
încins în oare orele 
fierbeau.

Se cufundau într-o 
pădure de aur, pădu
rea toamnei ruse, 
dumnezeiește zugrăvi
tă de Levitan, apoi se 
întorceau să mai 
runce încăodată

(Continuare tn pag. 3-a)

fluierul 
cazanul

a- 
o 

privire spre un a- 
murg de Ruysdael. 
Se emoționau in fața 
unui copil cu ochi 
seînteietori, negri și 
vii, ca ochii tuturor

i anului universitar
ni... 0 paradă a tinereții

usucă
toro-

Premiații concursu'ui 
de creație muzicală 

Inițiat în cinstea 
Festivalului

In gala de consiliu a C. C.

Dar tinerii muncitori?
La Festivalul tineretului din raionul Reghin 
n-a participat nici o echipă muncitorească

i ales în 
nelodie a 
J melodie 

tinerețea 
studenție...

1 centrului 
alați. Sub 
interpretării 
între corul 

alin și cel 
nu este po
le interpre- 
i și ’ ”
s-au

curînd în raionul Reghin a 
loc Festivalul tineretului.

De 
avut 
Punctul de atracție al festivalului 
l-au constituit spectacolele tine
rilor date în aer liber și în spe
cial dansurile populare. Zeci de 
echipe de dansuri s-au perindat 
pe scenele festivalului aducînd 
cu ele ceva din specificul satu
lui din care veneau. Dansurile 
originale, costumația și măiestria 
artiștilor amatori din Săcalu de 
Pădure, Lueriu, Logig, Poarta, au 
îneîntat pe spectatori făcînd să 
răsune văzduhul de aplauze în
delungi. Toate, toate au fost mi
nunate și dansurile romînești, și 
cele germane din Dedrad și cele 
maghiare din Voivodeni și dan
surile țigănești din Petelea...

In ziua aceea tinerii din Re
ghin s-au cunoscut mai mult, 
s-au împrietenit. Festivalul a fost 
o puternică manifestare tine
rească, plină de veselie. Și totuși 
parcă-i lipsea ceva. In întîlnirile

lor sărbătorești de 1 Mai, 23 Au
gust etc., tinerii din raion s-au 
obișnuit să primească în mijlocul 
lor echipe artistice de amatori 
din întreprinderi, să facă schimb 
de experiență în munca cultu- 
ral-educativă, să lege prietenii. 
In orașul Reghin sînt atîtea în
treprinderi și instituții... Asta în
seamnă mii de tineri. Și totuși 
pe scenele festivalului nu s-a 
prezentat nici o echipă de dan
suri, nici un cor, nici o orchestră, 
nici un solist vocal sau instru
mentist. De ce au lipsit ? Oare 
tinerilor muncitori din Reghin nu 
le plac dansurile populare, cînte- 
ceie ? Să aflăm părerea tovară
șului S. Virghinaș secretarul co
mitetului orășenesc U.T.M.-Re- 
ghin.

— Asta-1 situația, tovarăși. Nu 
odată am analizat-o in biroul 
comitetului orășenesc. Nu ne a- 
jută directorii întreprinderilor...

în privința directorilor există 
un sîmbure de adevăr. Conducă
torii unor întreprinderi cum sînt 
tovarășii Maksay Iosef de la 
I.R.U.M., Kiss Lajos de la 
I.F.I.L., neglijează activitatea cul
turală a tineretului 
mite ocazii își iau 
destule.

— Noi tovarăși 
Vom sprijini...

Care-i realitatea ? 
se observă. Echipa 
la l.R.U.M. s-a autodizolvat, în 
timp ce tovarășul Maksay -con
tinuă încă să-și ia angajamente.

— Vom face... Vom sprijini...
Ce vei face tovarășe Maksay, 

ce vei sprijini ? Nu-i mai puțin 
adevărat că o mare parte din 
vină revine comitetului orășenesc 
U.T.M. implicit și tovarășului 
Virghinaș care s-a mulțumit 
doar să înregistreze șl să „anali- 
zeze“ activitatea cultural-educa- 
trvă a tinerilor din Reghin. De 
ce nu se cere sprijinul comitetu
lui orășenesc P.M.R. ? De ce în 
orașul Reghin problema muncii 
culturale este privită fără simț 
de răspundere din partea unor 
organe și conducători de între
prinderi ?

Situația nu este iremediabilă. 
Posibilități există. Tinerii din 
Reghin sînt dornici să participe 
la activitatea culturală, iar co
mitetul orășenesc U.T.M. trebuie 
să depună o muncă organizato
rică mai concretă, perseverentă 
și eficace.

MIRCEA MUNTEANU 
ȘTEFAN NEKANIȚKl

al 
U.T.M. a avut loc luni dimineața 
festivitatea înmînării premiilor par- 
ticipanților la Concursul național 
de creație muzicală inițiat de C.C. 
al U.T.M., în colaborare cu Uniu
nea Compozitorilor și Uniunea 
Scriitorilor din R. P. Romînă în 
cinstea Festivalului de la Moscova. 

Maestrul emerit al artei Alfred 
Mendelsohn, secretar al Uniunii 
Compozitorilor, președintele juriu
lui concursului, a vorbit despre 
desfășurarea și rezultatele concursu
lui național de creație muzicală.

Tov. Mihai Siliște, șef adjunct 
al secției de propagandă și agitație 
a C.C. al U.T.M., a felicitat pe com
pozitorii și poeții distinși cu pre
mii și mențiuni.

Unele din lucrările premiate vor 
fi trimise juriului Concursului in
ternațional muzical organizat la 
Moscova cu prilejul Festivalului.

Din nou pe stadionul „23 August" am fost martorii unei mari 
sărbători a tinereții. De data aceasta nu era vorba numai de o 
întilnire sportivă. Mii de tineri prezenți în tribune așteptau cu 
interes un eveniment de seamă în viața generației tinere a țarii 
noastre, tn această ultimă zi de iunie urma să se închidă anul 
universitar. Prin jocuri sportive și întreceri artistice, studențimea 
își manifesta bucuria pentru terminarea cu succes a anului de 
învățămint.

Iată că pe pista stadionului pătrund primii participanți la mtr

Echipa de dansuri ro- 
mînești și germano a 
dovedit bun gust și co
rectitudine. Orchestra de 
estradă a centrului uni
versitar al Orașului Sta
lin a interpretat cîteva 
melodii de succes alo 
muzicii ușoare romînești. 
Centrul universitar Galați 
și-a pus multe speranțe 
în evoluția orchestrei de 
muzică ușoară. întregul 
program al orchestrei a 
însemnat o invitați© de 
nimeni refuzată la bună 
dispoziție.
Solistul orchestrei, Con

stantin Lazăr interpre- 
tînd melodii din muzica 
popoarelor, a cucerit 
simpatia publicului.

O singură jumătate zi 
de concurs nu permite 
creionarea unor serioase 
concluzii. Insă se cer 
subliniate emoțiile și 
entuziasmul participanți- 
lor, primele succese și 
numeroasele surprize re
zervate de viitoarele evo
luții în concurs.

V. LAZAROV

ale di- 
dovedit

uare 
tClein

(Continuare tn pag. 4-a)
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Aspect de la serbarea de închidere a anului universitar de pe stadionul „23 August44 Foto: E. CSIKOȘ

studen- 
din O- 

încearcă cu 
să execute 

i Rapsodia I-a 
Enescu. A- 

istă“ ni s-a 
talent și vir- 

a pianistă, in- 
„Invitația la 

Weber. O co- 
nsamblu, Do- 
loveanu, ne-a 
it, executînd la 
lucrare extrem 
î, dansul romî- 
Bella Bartok.

uri 3 iulie, ora 16 pe stadionul „23 Au- 
a avea loc demonstrata de gimnastică 
nților din Capitală și meciurile interna- 
de fotbal Știința București — Akademic 
i Știința Timișoara — Spartak Hradek 

ele s-au pus in vînzare la casele stadio- 
;i la celelalte case de bilete.

deși în anu- 
angajamente

vom face...

Sprijinul nu 
culturală de



TI NEREȚE-YbuCAȚIE-RĂSPUNDERI

.4$a apar delicvenții
Cazul FloricMl C. despre care 

s-a vorbit in coloanele ziarului 
„Scînteia tineretului" m-a zgu
duit profund. Emoția primei 
lecturi trecute lasă insă loc unei 
gindiri lucide, menită să răspun
dă întrebării pe care o ridică 
articolul: „Care sînt cauzele
care împing pe un minor pînă 
în brațele delicventei ?“

Pînă acum, în discuția deschisă 
de „Scînteia tineretului" unele 
din aceste cauze au fost arătate. 
Pe baza unor cercetări personale 
făcute intr-o colonie de "i~Iic- 
venți minori aș vrea să aduc și 
eu pe arena discuției citeva din
tre cauzele constatate.

De la început atrag atenția că 
din nou va fi vorba de familie. 
Consider că aceasta are în pri
mul rind, poate cel mal Important 
rol, în educarea copilului.

Foarte mulți minori din colo
nia în care am fost aveau prin
tre cauzele principale ale delic
ventei purtarea părintelui vitreg 
cu care au intrat in conflict. Iată 
ce relatează minorul I. C. din 
Iași: „După ce tata a divorțat 
de mama, s-a Însurat cu o tinără 
care a mai adus la tata doi co
pii. Tata fiind la servicl nu știa 
ce fac eu acasă și cum mă îngri
jește mama vitregă. Eu mîncam 
mal întotdeauna după ce mama 
vitregă sătura copiii ei. Eu nu 
puteam să fac nimic In casă, că 
era cu gura pe mine toată ziua. 
Copiii ei aveau toate drepturile 
în casa unde dispăruse mama cea 
bună. Intr-o zi n-am mal Tăb- 
dat și-am pus mîna pe un cuțit 
și-am sărit la ea. Ea de frică a 
leșinat șl-a căzut jos. Seara i-a 
spus lui tata, care după ce m-a 
bătut Ia singe, m-a dat afară din 
casă. După aceea am trăit și eu 
cum am putut fără să mai știu 
de el".

Există Încă familii unde tatăl 
este despotul, tiranul, unde ma
ma nu este soție, ci o ființă ne- 
cuvîntătoare ce trebuie să îngri
jească de tiran, să nu albă nici 
o bucurie sau cuvint de spus in 
casă.

„Cind venea tata acasă di la 
lucru șl se Îmbăta — relatează 
minorul I. P. din Constanța — 
ne lua pe toți la bătaie. Avea 
pretenția ca toți al casei să nu 
ne culcăm pînă noaptea tîrziu, 
cînd venea el beat mort. Dacă 
cineva din familie cădea pe mîna 
lui era vai de el fiindcă nimeni 
nu avea curajul să-1 scape. Bia
ta mamă, suferind de piept nu 
mai îndrăznea să-i spună nimic, 
că din bătăile Iui ajunsese să 
scuipe singe".

„Eu furam și aduceam și In 
casă de îi întrețineam șl pe ai 
mei, îmi povestește minorul B. L. 
.lin cartierul Ferentari-Bucutești. 
Tata era bucuros cind operam 
un „caralman" mai gras (adică 
un portmoneu). Atunci fumam și 
beam amîndoi de nu mai știam 
de noi. Tata după ce a ieșit din 
pușcărie n-a mai făcut nimic că 
era bolnav. Mama ce mai cîștiga 
cu flori, ace, ciorapi, balene pe 
Lipscani și pe unde mal putea, 
mai punea și ea mina așa, pe 
lucruri mărunte, de prin maga
zine... Dar ca mine nici unul nu 
opera. Poate tata în tinerețea 
lui".

Consider că e de prisos să co
mentez relatarea acestui minor, 
fiindcă această familie constituie 
o expresie a descompunerii mo
rale unde nu mai poate fi vorba 
ce exemplul bun al părinților, de 
viața cinstită și optimistă a fa
miliei.

Cele arătate pînă acum vlzea- 
& într-adevăr numai acele fami
lii in sinul cărora relațiile sint 
cu totul anormale. O familie cu 
astfel de viață — din fericire din 
ce in ce mai puține in țara noa
stră, unde regimul de democrație 
populară și-a exercitat influența 
binefăcătoare și asupra familiei— 
e clar că nu-și poate educa copiii. 
Familiile acestea vor rămîne în 
permanență unul din focarele 
principale de generare a vaga
bonzilor, huliganilor, in ultima 
instanță a delicvenților. Situația 
acestor familii trebuie privită cu 
ochii deschiși și văzut dacă ele 
mai pot sau nu avea încrederea

societății, dacă mal au autorita
tea morală pentru a li se Încre
dința educația copiilor. Personal 
consider că nu. linei astfel de 
familii nu trebuie cred, să I se 
mai lase copii spre educare. Față 
de aceștia, sfaturile populare ar 
trebui să-și exercite mai direct 
rolul lor de autoritate tutelară.

La ora actuală sînt încă fami
lii ai căror membri nu s-au în
cadrat în producție pentru a-și 
cîștiga existența în mod cinstit. 
Din rindul acestora se recrutea
ză așa-zișii negustori ambulanți, 
care speculează unele mărfuri, 
trăiesc din excrocherii și alte a- 
faceri necinstite. In acest fel de 
viață și existență sint inițiați și 
copiii care locuiesc cu părinții. 
Cum vor arăta aceștia peste cîțiva 
ani nu este greu să ne închipuim.

Se întîmplă totuși ca și din fa
milii cinstite, de oameni munci
tori să iasă cite un delicvent. De 
ce ? Pentru că părinții nu găsesc 
timp destul pentru a se ocupa de 
copii în mod serios și consecvent. 
In această situație am găsit mulți 
adolescenți, fată ce relata unul 
dintre ei, adolescentul V. S. din 
Ploeștl:

„Tata și mama fiind amindol 
la lucru nu știau ce fac eu. De 
mine se interesau prea puțin. Cînd 
mă mai luau citeodată din scurt 
știam să-i duc. Eu la școală nu 
prea mă duceam. Era mai bine la 
ștrand, la rișcă, la fiime și unde 
ne mai trăznea prin cap. Pînă 
să-și dea seama tata ce-i lipsește 
din casă, venise sfirșitul anului, 
cînd l-a anunțat învățătorul că 
rămăsesem repetent. Eu am fugit 
de-acasă. Dar după un timp m-a 
prins miliția și tata a vrut să mă 
dea la colonie". Din primul mo
ment e greu să vezi vina. Cerce- 
tînd însă mai atent îți dai seama 
că este vorba de o indolență ase
mănătoare părinților lui Fio- 
rica C.

Dar pe lingă aceste categorii 
de părinți, există familii unde 
certurile se țin lanț. Părinți ner
voși, cu o morală învechită și au
steritate prost înțeleasă. Ei pre
tind copilului o comportare de 
matur, nelnțeiegîndu-i particu
laritățile precum și activitățile 
specifice, ca joacă, distracție și 
altele. Astfel apare copilul pă
pușă, supus la dresaj, dar care la 
prima ocazie, cînd scapă de sub 
controlul părinților, al școlii și al 
organizației, nimerește pe mai
dan unde educația ii este făcută 
de grupul de derbedei.

Societatea socialistă creînd fe
meii drepturi egale cu ale bărba
tului și socotind familia ca nu
cleu de bază al societății tn creș
terea și educarea tinerei genera
ții, ridică familia pe o treaptă 
morală nouă, nemaiîntîlnită pînă 
astăzi. Cu toate acestea, însă, în 
condițiile țării noastre, morala și 
ideologia burgheză mai dăinuie 
încă în sinul unor familii.

Dar nu familia singură este 
răspunzătoare de educarea tînă- 
rului, de formarea caracterului 
său. Un rol foarte important ti 
are școala. Aici trebuie să se în
țeleagă întreaga complexitate

psihologică a copilului, să se lu
creze cu fiecare în parte în con
formitate cu caracterul său.

lată ce relatează minorul C. H. 
din Craiova: „Eu sint băiat vr 
sel și-mi plac glumele și ctte- 
odată într-adevăr le fac cam ne
sărate. Ara făcut odată o glumă 
in ora de matematică, și prote- 
sorul m-a luat la ochi. In timpul 
anului îmboinăvindu-mă am lip
sit mult de la școală și am ră
mas mult în urmă cu materia 
față de ceilalți colegi. La cele
lalte materii am mai scos-o eu, 
dar la matematică nu m-a ajutat 
nimeni și profesorul a început la 
flecare oră să mă ia in bășcălie 
și săămi dea note proaste. In șe
dință toți mă criticau. Pină la 
urmă m-a lăsat repetent și eu 
m-am apucat de alte coțcării, că 
tata nu vrea să știe de mine".

Sint unii copii mai nestăpi- 
nițl, mai gălăgioși, care uneori 
dau impresia de nedisciplinați, de 
care școala se descotorosește cu 
multă ușurință, ca să „nu strice 
atmosfera bună" fără să se în
trebe însă ce se va întîmplă cu 
acești copii, ce vor ajunge ei.

Pedagogul trebuie să înțeleagă 
copilul pornind de la aprecierea 
justă, reală a tuturor manifestă
rilor pe care le implică vîrsta. 
Pe această bază să cunoască ca
racterul copilului cu interesele șl 
spiritul său de aventură și să 
ajute la dezvoltarea tuturor tră
săturilor frumoase. Iată un caz 
— din care consider eu — se pot 
trage unele învățăminte. Minorul 
P. C. din București era pasionat 
să Învețe scrima, și cum in școa
lă nu-1 ajuta nimeni să facă a- 
cest lucru, șl-a confecționat o 
mască și o sabie de lemn cu 
care a venit la școală și a înce
put să exerseze in recreație cu 
colegii. După pauză, fiind in tim
pul luptei cu „adversarul" și a- 
Iergind după el cu masca pe față 
n-a văzut că spre el venea pro
fesoara de limba romînă și cre- 
ztnd-o adversarul său s-a năpus
tit cu sabia improvizată spre ea.

Elevul, dat afară din școală, a 
apucat calea delicvenței.

Școala șl organizațiile de ti
neret au datoria să se ocupe cu 
toată seriozitatea de educarea 
tineretului.

Problema legăturii dintre școa
lă șl familie, a organizării acti
vității libere a școlarului se pune 
cu insistență atît la orașe cit și 
la sate. Nu trebuie uitat însă că 
in special la oraș tentațiile sint 
foarte mari și tinărul poate fi an
trenat cu ușurință spre activități 
ce-l pervertesc sau îi sînt dău
nătoare.

De multe ori, combătindu-se 
supraîncărcarea activității elevi
lor, s-a căzut in altă extremă, 
lăsîndu-se neorganizat, la voia 
intimplării, o parte însemnată a 
timpului liber al acestora. Dar 
aceasta este o altă problemă in 
care cred că se mai pot spune 
multe și prețioase lucruri.

ALEXANDRU CAZANGIU 
asistent 

la catedra de psihologie 
Universitatea „C. I. Parhon" 

București

A început examenul de maturitate

Primele emoții au trecut. Subiectele au fost date. Examenul 
scris la limba romină a început

ROMAN STIINTIFfto-FANTASr'C QF /. M ȘTEFAN Șl RADU NOR

28 și 29 august
Nimic deosebit de semnalat. Pregătirile de decolare sînt în toi.

30 august
Au trecut 16 ore de cînd am părăsit satelitul. „Năluca noas

tră coboară acum în zbor planat, cu aripile scoase, spre supra
fața Planetei Oceanelor. Am pătruns de o oră în învelișul ei 
gazos : în scurt timp vom putea ateriza pe încă un corp ceresc 
din sistemul beta-5.

Și totuși, altceva ne preocupă :

doi kilometri de rachetă, iar r 
că nimeni — și mai ales el —

ne mai aflăm sub impresia ce
lor petrecute pe satelit și, mai 
ales, a aventurii extraordinare 
dinaintea decolării.

Cine ar fi crezut că această 
lume încremenită ne rezervă 
astfel de surprize ? Eroul întîm- 
plării e, bineînțeles Francesco. 
Nu-mi dau seama dacă ar trebui 
să-l dojenim sau să-1 lăudăm 
pentru ceea ce a făcut. Cert 
este că Ifrim are dreptate cînd 
susține că, deși foarte priceput 
în profesia lui, Francesco e o 
fire cam ușuratică.

în loc să se odihnească, a 
ținut cu tot dinadinsul să admire 
răsăritul sorilor. A rămas deci să 
vegheze pe o înălțime, la vreo 

oi ne-am culcat liniștiți. Desigur 
n-ar fi putut bănui unde avea să

I
’j

ducă povestea aceasta.
Cînd Ifrim și cu mine ne-am trezit, după șapte ore de somn 

sănătos, razele sorilor inundau cabina rachetei cu lumina lor stră
lucitoare, în care precumpăneau nuanțele violete. Nu ne-a venit
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fle la „Parada Iui Chariot
Unul comic de film problema 

notei specifice, a genului propriu 
i se pune mai stringent declt al
tor actori. Aceasta deoarece el 
trebuie să se fină distinct tn a- 
tenfia publicului șl are posibili
tatea s-o facă fără a . cădea tn 
mono-colorism. Mai ales că fil
mele se pot crea avlndu-.se In ve
dere acest specific; se poate și se 
obișnuiește să se realizeze scena
rii pornindu-se nu de la idee ci 
de La actor, Fernandel are un 
gen al său deosebit de cel al tui 
Malec sau Stan și Bran. In timp 
ce la Stan și Bran nota particu
lară este adusă de diferența in
tre atitudinea celor doi comici 
față de aceleași ințimpluri, Bran 
fiind exasperat de lipsa de expe
riență de viață, de naivitatea și 
nepriceperea lui Stan, la Fernan
del ea constă In aceea că eroul 
său este deobicei confundat cu 
altcineva șl ei nu sezisează a- 
ceasta sau pierde din vedere, afi- 
șînd inocentul său surls cavalin. 
Amintițl-vă: „Barnabe", „Ocolul 
lumii“, „Inamicul public nr. 1", 
„Don luan". (CU de limpede a- 
pare acest lucru tn scena din 
„Ocolul lumii" cind eroul princi
pal se află pe scaunul electric. 
Fiind convins că joacă Intr-un 
film, personajul lui Fernandel e 
foarte calm și de abia atunci cind 
este luat de pe scaun și eliberat 
văzlndu-se că a fost confundat, 
el este cuprins de groază ia gin. 
dul că era 
trocutat).

In timp 
mici genul r ... 
formal, de suprafață, la Charlie 
Chaplin specificul constă tntr-o 
concepție estetică personală, deo
sebit de profundă. Mi se pare că 
Chaplin a înțeles un mare ade
văr estetic care stă la baza tu
turor filmelor sale: comicul nu 
este declt un caz particular al 
tragicului și anume manifestarea 
lui cea mai derizorie, cea mai co
tidiană. In viață, tragicul nu se 
găsește la tot pasul, el se afirmă 
foarte rar direct și In stare pură. 
Dacă viața ar fi incontinuu tra
gică la extrem s-ar autodevora, 
ar fi de netrăit. Forvna cea mai 
des tntilnită a tragicului este co
micul. Gtndiți-vi: un om merge 
pe stradă și deodată se împiedi
că și cade iar cei din jur rid. In 
fond aici s-a petrecut o mică tra
gedie : omul mergea spre un 
scop, avlnd o oarecare importan
ță pentru el și ceva l-a oprit, l-a 
pus in imposibilitate să-și reali
zeze această dorință. Dacă scopul 
omului ar fi fost de proporții 
mari și forța care l-a persecutat 
s-ar fi manifestat mult mai bru
tal, am fi avut de-aface cu o tra
gedie deplină. Așa am asistat ta 
un embrion de tragedie.

Comicul este o afirmare a tra- 
gicului fiindcă el reprezintă la 
dimensiuni microscopice drama 
esențială a omului care vrînd să 
se realizeze intimpină anumite 
piedici, a omului înlănțuit de 
destin, reprimat de soartă. Char
lie Chaplin profesează tragicul, 
însă fiindcă-l practică In mod 
realist, se adresează — potrivit 
concepției sale — aspectului celui 
mai răspindit al acestuia, și anu
me comicului. Dar marele creator 
a înțeles și un alt Lucru: făptui 
că principala tragedie a omului 
simplu in lumea supusă capitalu
lui este nu o suferință filozofică, 
una erotică sau de alt fel asemă
nător, ci grija pentru existență. 
Eroul lui Chaplin se află neîn
cetat mobilizat in primele rinduri 
ale Luptei pentru existență fiind
că în acest domeniu tnttlnește o- 
mul mărunt cele mai mari opre
siuni și vicisitudini, această 
luptă ti răpește din frumusețile 
vieții, transformîndu-i-o tn 
țitatea ei intr-o tragedie,

Vorbindu-se despre eroul 
Chaplin s-a folosit adesea 
vlntul „omuleț". Aceasta

cit pe aci să fie elec-

ce la toți ceilalți co- 
propriu este de ordin

tota-

lui 
cu- 

__ wr_____ , , mă 
face să mă gîndesc la o foarte 
bună carte a cunoscutului scriitor 
german Hans Fallada tradusă la 
noi sub titlul „Și acum încotro ?u 
Romanul, deși este o lucrare de 
mare artă, nu e de la un cap la 
altul dealt un lung șir de socoteli 
pe care și le face acest „Kleiner, 

marin", acest „omuleț" au nevas-

să credem că eram pe satelit. Visam oare ? Sau poate că racheta 
zbura singură, în timpul somnului nostru, la mari depărtări, spre 
un alt corp ceresc ?... Nu era nici vis, nici schimbare de reșe
dință. Eram tot pe satelitul Planetei Oceanelor. Recunoșteam, ca 
puncte de reper, unele forme ale reliefului și stațiunea meteoro
logică pe care o instalasem la venirea noastră.

Totul plutea însă într-un abur verzui. Intre stînci se iviseră 
ierburi înalte, plante cu coroane alcătuite din frunze tubulare, 
care se sprijineau pe o tulpină uimitor de subțire, gigantice frunze 
albastre, care păreau să iasă de-a dreptul din sol. Și în mijlocul 
acestei vegetații fantastice, mișunau făpturi mărunte, cu trupuri 
transparente, care apăreau și dispăreau șerpuind prin crăpăturile 
solului și printre pietre.

Am văzut toate acestea într-o frîntură de secundă. Apoi, pri
mul nostru gînd s-a îndreptat către Francesco. Unde se afla ? I 
se ftitîmplase oare ceva ? Aveam tot timpul să ne explicăm mai 
tîrziu minunea petrecută, acum însă trebuia să pornim în căuta
rea lui.

Ne-am îmbrăcat în grabă costumele de protecție, Ifrim bom
bănea :

— Un copil mare ! Eu, unul, nu l-aș fi luat într-o asemenea 
călătorie pe acest astronaut cu chitară !...

Curînd, lăsasem nava în urmă.
O simplă impresie sau poate că într-adevăr plantele au mai 

crescut de cînd le-am privit din rachetă ? Unele îl întrec în înăl
țime chiar pe Ifrim, (tovarășul nostru are ceva peste un metru 
și nouăzeci). Pe sol se tîrăsc aceleași animale ciudate. Nu știu 
cu ce aș putea să le compar. Sînt niște plăzmuiri ciudate ale 
naturii, cu trupul înalt de numai cîțiva centimetri, dar lungi de 
aproape un metru. Asemenea unei pînze ude, se mulează perfect 
pe sol și înaintează prin mișcări care par zvîrcoliri, spasme dese 
și scurte.

Francesco nu-i nicăieri!
Mai întîi, Ifrim a propus să ne despărțim — eu să-l caut într-o 

parte, el în alta. Dar l-am convins repede că ar fi imprudent să 
procedăm astfel. Satelitul nostru nu măi e acum o lume pustie, 
pe care te amenință doar căderea unor corpuri meteorice (de 
care tot nu te poți feri). O pornim deci împreună. Și pe măsură 
ce pătrundem mai departe, vegetația crește, crește mereu. Ani
malele sînt atît de numeroase, îneît ne împiedicăm de ele la 
fiecare pas.

Deodată Ifrim îmi face semn să mă opresc.
— Uite cum ia naștere această viață I
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Itâțenii Capitalei susțin 
iitârîrile de la Colombo
—darea adunare de

ta lui pentru a putea 
trăi din veniturile lor 
mai mult declt mo
deste. Tot astfel, cele 
mai multe din filmele 
în care apare Chariot 
nu sint decît expune
rea subterfugiilor fo
losite de el pentru a 
putea supraviețui, pen
tru a o „scoate la ca
păt". De aceea și cele 
mai multe filme din 
perioada sa clasică In. 
cepînd cu primul a- 
vtnd un titlu revela
tor : „Lupta pentru e- 
xistenlă" sînt o tre
cere în revistă a mese
riilor și situațiilor în 
care a ancorat „omu
lețul" pentru a putea 
trăi: „Chariot mari- 
ndr", „Chariot tape- 
tar", „Chariot actor de 
cinema", „Chariot la 
bancă", „Goana după 
aur", „Circul", „Tim
puri noi" etc. In fie
care film el curtea
ză sau se îndrăgostește de altă 
femeie dar în toate filmele, 
schimbtnd diferite meserii, el ur
mărește unul și același lucru, pe 
planul preocupărilor primordiale; 
să învingă foamea. Deci acesta 
din urmă și nu altul este scopul 
dar și coșmarul său principal. 
Comediile lui Chaplin sint trage
dii în rații mici.

S-a remarcat adesea rolul deo
sebit acordai obiectelor neînsu
flețite în modalitatea comicului 
chaplinian. In prezența lui Char, 
lot obiectele se revoltă, fac alt
ceva declt trebuie: mătura poc
nește peste cap, ușa lovește în 
nas, farfuriile zboară din mlini, 
șireturile devin macaroane gus
toase iar cuiele de la gheată os
cioare pline de măduvă etc, etc. 
Chariot este un fel de ucenic vră
jitor dominat de obiecte pe care 
nu le-a dezlănțuit, dar pe care ar 
trebui să le stăpinească, care ar 
trebui să-l servească cu ascultare

Faptul că obiectele îndeplinesc 
alt rol declt cel care le-a fost 
destinat sugerează ideea că ceva 
„nu este in regulă", că la baza 
lumii tn care se zbuciumă Char
iot ceva nu este la Locul său, nu 
este bine ortnduit, ar trebui 
schimbat ceva. Departe de noi in
tenția de a face din Chaplin un 
revoluționar, dar este limpede că 
el d înțeles, in general, prin in
stinct artistic, cine este vinovat 
de proasta orinduire din societa
tea burgheză, de cine trebuie să 
se rida tn ultimă instanță și cine 
trebuie astfel condamnat atunci 
cînd pățaniile eroului său pro
voacă amuzament. Iată cum și-a 
definit el printre altele umorul: 
„Inchipuiți-vă un capitalist in- 
glmfat, care nu-și mai încape in 
piele, cu o barbă impunătoare, cu 
pantalonii dungați, redingotă, 
ghetre, cilindru — mă rog, toate 
atributele unui milionar. Pînă și 
celui mai pașnic om dintre noi, 
nu se poate să nu-l fi venit mă
car o dată gîndul năstrușnic de 
a-l trage de barbă, așa din se
nin. De aceea nu-i de mirare că 
publicul ride, incintat, cind un 
omuleț caraghios oa mine U ia

Ltdtipi-tmiază a avut ioc 
la fee Lbertății o mare a- 
dunacblid convocată de Co- 
miteliațioaa! pentru Apăra
rea B din R.P.R. în cadrai 
care* luat cuvîntul membri 
ai cțatler poporului nostru 
care partăipat la lucrările 
sesitConsTului Mondial al 
Păcii la Cdombo, dintre 10— 
16 i 1957.

Latnare au luat parte nu- 
meroam.eni ai muncii din în- 
treprrile șt instituțiile Cap:- 
taleiBeni de știință și cul
tură, prezenanți ai cultelor, 
militfeospodne.

Adea a fost deschisă de 
acad Ralea, membru in Cca- 
siliulmdial tl Păcii, vicepre
ședinți Comitetului Național 
pentipărarea Păcii din R.P.P

A apoi cuvîntul acad. dr. 
VasiMrza, nembru în Comi
tetul țicnal pentru Apărarea 
Păciin R P-L, conducătorul 

eled poponlui nostru la se 
uneConsiliclui Mondial al 
ăcii la Colombo.
Voțrul a arătat că ses;u- 

tea a Colonbo a Consiliului 
oncal Păcii a fost una din- 

, , . _ . . „ S gările internaționale cele
de barbă pe impozantul miMnarn^ Bzentatjve șl mai impcr. 
Chaplin a înțeles, că este est^antensacrată problemelor ra
sa se provoace risul care detesfy șilbirii ,Kordării in,erJa. 
numai la adresa celor care sMpfonaiare s-au ținut în ultimii 
nesc In capitalism, a celor, «t^j. 5iunea de la Colombo a 
pozanți șt ca rișul Mondial al Păcii a
față de eroul său omulețul ca31[jt 0 puternică manifes’.a- 
raghios e un rls condescendent.R lității tutoor popoa.; ;- 
‘ieincurajare. în| pentru coexistenta paș-

Privițid pe Chariot, examinația\, r '
cu atenție înfățișarea sa exterioa- . .
ră El este îmbrăcat ca un nou-sa >0I"b° «.»* »lM1“nile 
frigiat al vieții dar In felul cums£™™e- .^"s‘hul, Mo?' 
și-a ales vestmintele de sărac m?.acu 1 .•''•ruchipat cele 
există totuși un aer tn același njr*oa.r* ,.‘"’e(rese. a t 
timp de boemă și eleganță Ince- .\î exprimat prin hotart- 
chită, de vitejie cavalerească. El ta cerlnta cea mai urgen- 
n.are ce mlnca dar nu renunță 'poarelor: zădărnicirea 
la baston, la melon, n-are un ban cercurilor agresive :m-

’ . . . m PClratA vnt sn ariinra n/v-in buzunar dar are curajul să 
facă ochi dulci fetei unui bogă
taș. Chariot nu se resemnează, 
tși sfidează soarta. Ea l-a con
damnat să alerge hămesit toată 
viața după o bucată de pline și 
să n-aibe timp să-și tragă răsu
flarea și nici să se bucure de 
frumos, dar Chariot nu vrea să 
se supună acestui blestem. Cit 
de sărac ar fi el tot valorifică 
picăturile de frumos pe care le 
tnttlnește tn drum, el nu pierde 
ocazia de a săruta o fată In cele 
mai vitrege împrejurări, la haina 
cea mai ponosită el poartă cu 
mîndrie o floare. Chariot nu re
nunță la lupta pentru o viață mai 
bună și mai frumoasă și de a- 
ceea învinge totdeauna. Pe el 
nu-l sperie ci poartă niște pan
taloni petecifi și niște ghete pe 
care nu le-ar îmbrăca ultimul 
cerșetor; tn întunericul mizeriei 
sale el știe să-și aducă o lumină 
de speranță, știe să salveze apa
rențele printr-un mers degajat și 
mîndru, prin gesturi elegante 
denotlnd un om cu creștere alea
să. De aceea se avlntă ca un 
cocoș, el atît de pipernicit la o 
luptă inegală cu un uriaș și de 
multe ori el biruie. Chariot ara
tă oamenilor unei societăți sufe
rinde nu numai tragedia ci și 
mîntuirea lor: încrederea tn șl, 
tn viață, tn viitor, speranța izbă
vitoare.

B. DUMITRESCU"

Percare vor să arunce po- 
poatr-un nou război. Po- 
Poat și trebuie să obțină 
o ^ăbire a încordării in
tern». Principalul obiectiv 

atins în vederea îm- 
puni,situatiei internationa- 
le Muie interzicerea ar- 
JPelcare și încetarea ime- 
diattțrienielor cu aceste arme

A ii cuvîntul acad. Geo 
J—fftibru al Comitetului 
Nați(qtru Apărarea Păcii 
care l despre viața po- 
POrulnez, despre lupta 
Sa p&e ș; progres social. 

.JHeo Bogza a împăr
tășit resiile culese cu 
Prjte^riei în Ceylon.

Tovj Mezincescu, vice- 
preșeccomitetului Națio
nal Pararea Păcii

la Arene e Libertății —
R-P R-. a dat apoi citire moțiunii 
adresate de cetățenii Capitalei 
CoosMai Maedisl al Ploi.

Miile de cetățeni ai orașului 
B&oaețc. ascaltind darea de sea
mă a ddc<atid poporalul romtn 
la sesiMea de la Colombo a Con- 
dUoM Me»«al al Păcii - se 
<***e printre altele In moțiune — 
își exprima satisfacția profundă 
pentra saccesal acestei mărețe a- 
dunir a reprezentanților popoa
relor *a 74 da țări. Sintcm con
vinși că sntele de milioane de oa- 
ned iaMtori de pace de pe toa
te ccc’—entele. sprijinind hotărî- 
rile sesiansi de la Colombo, des
fășurând ca o energie mereu spo
rită CA-;ania pentru interzicerea 
expert*țe :r cu arme nucleare, 
vor traduce la viață acest dezide
rat scump al întregii lumi.

E-esitic mem
bru In Cxxnitețnl Natioaal pentru 
Apărarea Păci: din R.P.R. a dat 
ctire telegrame: adresate de par
ticipant la ademare subcomitetu
lui Comisiei O-N’-U. pentru dezar
mare

Cetățenii orașalai București, în
truniți in adunarea publică consa
crată dării de seamă a delegației 
poporului romin care a participat 
la sesiunea de la Colombo a Con
siliului Mondial al Păcii — men
ționează telegrama — cer cu ho- 
tărire să se puri capăt tlrăgăne- 
liior in rezolvarea problemei care 
frămintă intreaga omenire: inter
zicerea experiențelor cn bombele 
atomice și cn hidrogen. Susținem 
din toată mima propunerile Uniu
nii Sovietice tn vederea Încheie
rii unui acord imediat pentru în
cetarea sau suspendarea pe timp 
de 2—3 ani a acestor experiențe. 
Cerem ca guveruele Statelor Uni
te și Angliei să dea ascultare ce
rinței arzătoare a opiniei publice 
mondiale și să colaboreze tn mod 
practic In vederea sistării cursei 
înarmărilor și a înlăturării pri
mejdiei unul război atomic.

încheierea unui armistițiu in ce 
privește toate exploziile experi
mentale va îmbunătăți situația In
ternațională și va deschide dru
mul către interzicerea deplină a 
armelor de exterminare în masă și 
către dezarmarea generală.

Textele moțiunii ș: tdegrair 
au fost subliniate prin peterni 
aplauze.

Cei prezent: au manifestat 1 
delung pentru pace și colabora 
rodnică între toate țările Iun 
pentru interzicerea foiosir:: am 
lor nucleare și a ezper:mentăril

(ci s e MATO «ieafe)
Patria, V. Alecsandrl : „RI

CHARD AL III-LEA" ambele serii, 
„Nava-școală pleacă în larg" — 
Republica, București, Progresul, 
înfrățirea între popoare: „PASĂ
REA FURTUNII" - Magheru, 
Elena Paveî, Gh. Doja, G. Goș- 
buc: „12 REZULTATE EXACTE" 
— I. C. Frimu : „UN PICHET IN 
MUNȚI" — Lumina, Doina, Don- 
ca Simo : „JOCUL CU VIAȚA" - 
Central, Cultural: „O CARIERĂ 
RATATA" — Maxim Gorki: „ÎN
COTRO"?— Tineretului: „MOARA 
CU NOROC" — Timpuri Noi : 
„ÎNAINTE DE VENIREA NOU
LUI DIRECTOR" - Al. Popov: 
„PRIMUL PUNCT" - Grivița ; 
„DIN NOU ÎMPREUNĂ" - Va- 
sile Roaită : „VRĂJITORUL" -

Unirea: „PRIETENE DE NOAP
TE" - C. David: „ OAMENI FĂRĂ 
IMPORTANȚA" - Al. Sahia : 
„ROMEO ȘI JULIETA" — Flacă
ra, T. Vladimirescu, Miorița, Li
bertății, Aurel Vlaicu : „STAN ȘI 
BRAN STUDENȚI LA OXFORD"
— Arta: „PREA TIRZIU" - 
Munca : „CRONICA AMANȚILOR
SĂRACI" — Moșilor, N. Bălcescu'ÎX 
„PARADA LUI CHARLOT (par' ' 
Il-aț — 23 August, Olga 
„DRAGOSTE DE MA’ ' 
anja : „DISPĂRUT FA
— Popular: „VAGABO 
(ambele serii) M. i 
„FIICA MEA TRĂIEȘTE 
NA" — Iile Pintilie: DG 
TANI" — Volga: „AVEbf, 
LUI ARTIOMKA

nai

O 1tr-o cunoscută poezie de G. Topîrceanu

E B U S (1° puncle)

*1

La un me 
«ește o , masă 1 
verzui, pe ca^ 
tocmai să calc 
că dintre gră 
înalță fire ve 
crescînd, îngr 

Păcat că 
{îierdut. Ne fi 
eași întrebări 

cesco ? De 
mic prin apa 
grijorarea non 

care minut. Și, încetul cu înce tul, ni se n 
teama că ar putea fi în primejdie. J.’ ”4

— Răsărit de sori îi trebuia ! mîrîia Ifrim. ’Jt. 
Știu însă că gîndește ca mine, că ar fi feric 1 

nătos. încearcă să pară liniștit, dar tîmplele îi _ ț 
simțămintele.

Am ajuns pe înălțimea pe care Francesco îart 
postul de observație. E o culme stîncoasă, pus 
tație. Nici un semn că ar fi fost pe aici.

Coborîm versantul opus. După cîțiva pași, / .*? V** 
netei astronomice, apoi, mai încolo, o centură?1^ \ 
prin șira spinării. Oare ce i s-a întîmplat ? U 

Grăbim mersul, înaintînd în salturi mari...
Ce groaznic e să nu poți striga într-o aserne 

știi că este inutil să strigi 1 ’ J ’Xj'wS
Aburul verzui e acum și mai des ; nu puterr 1 Țz- lai 

te de 20-30 metri. Și căutăm, căutăm, dar pefâ. JF 
dar-

‘ge tativ 
siune, vocile 

tenul nostru. El se apăra cu luneta, izbind cresc în int(
dreapta și în stînga. Pirpiriu cum este, părea ienada“

nută" Reir i

l;
fi1

oriâl «’ 
ou p 
rbt r 
săcto» 
ani 
are 
«-star U

egal 
i St

Gd aU . 
ț Emop: 
- gălățer 
rulai lor 

locante, 
în conții 
Rodica

1 Stalin 
âr&zneală 

acordeot 
George 
si ..art 

ipus prin 
ruozitate c 
terpretind 
•als“ de 
legă de a 
rina M°^1 
impres'ooi

0 
de dificili

Ifrim l-a zărit primulI Francesco se adăpost^ 
piatră și era încolțit de șase vietăți mari, străvT .
lalte de pe acest satelit: își întindeau brațele ra. montate. 
tenul nostru. El se apăra cu luneta, izbind cresc în I?e nesc

furie în fața namilelor butucănoase. uce zumbescu ,
L-am văzut pe Ifrim ridietnd fulgerător arm- s- terpretaT_? , 
— Ai grijă... Francesco 1 je. nută- . I
Nu mi-a răspuns. A făcut însă un salt marrat£ gensilAlitate _ 

ce șl-a regăsit stabilitatea, a țintit asupra dihăn:iere a student1'0,, 
mai tîrziu se prăbușiră pe sol, într-un mormaratec rul enunț4
megîndă. gramului* 

victoriei. *■ 
tuși °



HOT/ÎRA
Comitetului Central al hlui Mioresc Romîn 
și a Consiliului de Miniștri jublicii ulare Romîne 
cu privire la reorganizaișcarii lultură fizică 

și sport din RepuPopulajomîna
(Urmare din pag. l-a) 

constată un paralelism de organe 
condt Moare de sus și pînă jos, 
ceea ® 
rocra 
mișeii 
cere A

C.C 
ducer 
sporti 
•’iasă

7n<n
Yt

a dus la o conducere bi
î ----- ’

«lui vor reexamina 
<0re a nu:erialelor 
țntului sportiv în sensul 
|ii prețui: acestor*, 
semenea « vor ere* con- 
jantajoase U,C.F.S. ia im- 
;materiale»r sportse. 
Iterul Fiunțelor w lua 
; de reducse a impozitului 
țctacole ct se percepe la 
stațiile swrtive organizate 
ț.F.S. sac organele sale. 

Itiiiul Cenral al Sinr.catelor 
înă cu Mnisteru! F.natițe- 
cu U.C.Fj. vor eUbora in- 
uni în wderea stabilirii 
iuției di* fondul rireprin-

. din întnprinden însți- 
urtid soiu- < asemene ministe ele vor 

mică --------,e de Aa i?stI5LUnJ pentni «P-
__ _ ,n,P»1 activității lor In soordae ;- ..nd o- 

^e. iția acesaa în sprijinirea
condițiilor irială și serali a acestei ac

nă în atradtr largi la 
activitatea 1 fizică și 
sport.

Sindicatei sfaturile 
populare. Jfnvățămîn- 

Cuierul Sănâ- 
r e^ciaie, Cen- 
;. țane și or- 

i .ni au acordat 
:.,TOltării cul-

și greoaie și a lipsit 
‘iportivă de o condu- 
i.
■are avea sarcina con- 
Jndrumării activității 
neglijat aspectul de 
pcației fizice, preocu- 
spjeciai de activitate* 
ta a-form*nU. Aceas- 
ciați.si in munca »so- 
care -tiselor sportive, 
ocup^h in centrul pre- 
vă de^*vltatea sporti-

Cent\ 
dele deresiv mcto* 
au creat^e de C.C.F.S. 
care cadrL situație în 
comisii spt^’n diferite 
situația de t Puse 
problemele tc. r?z.° - 
sportive respdsc*P*inei 
dus la îndepăi,sta a 
obștești de la * 
rii sportive. mișci-

Practica din \ 
vedit că existență • 
sociații sportive M *• j

«a
1. — Crearea une, . 

zații obștești pe prii11' 
lismului democratic,ț’ 
Cultură Fizică și Spce 
Romînă (U.C.F.S.), ca «*n«r;___
de conducere, îndruma sportive, *i studentetiwce • . ~
nizare a activității de militare, coc, s*tevUjcx.est M. «ele ■țr*; 
zică și sport din R.P. k- Clubu-'* - — 
^Comitetul pentru Cult,lza. P«.

că și Sport (organul 
organele locale) și a:------
sportive își încetează acf. “S 
tn mod treptat pe măsuri-, = 
nizării Uniunii de Cultură ț- 
și Sport. încadrate :u

Uniunea de Cultură FizSR- imadminisbț
Sport își va desfășura activii*- - al vor avaa 

onducerea Partidului Mv ; outive core»- 
sc Romîn. la

gaj

Lipsurile șe datoresc 
ii slaba pre organelor 
și org*nizcarlid iață 
de pr ci-, cruțării conti
nue a culta Neglijind 
problema p,a educației 
fizice a oâcneii, carac
terul de Msteia, unele 
organe și « de partid 
s au ocupaflt de s.‘ 
ționarea unjie locale „ 
mică import activității 
sportive «4e.

în tet-rc -
necesare ceculturii iizi- ,ecest-. tentru orce și spotScordanță cu fieUuieltle »ce»_ 
dezvoF ..............
a Reș>

pentru SJoltjre* e-ducației 
din întrerinderi j. insti-

HO Șl MIN va vizita R. P. R.încheierea lucrărilor conferinței 
pe întreaga Ungarie a P.M.S.U.

BUDAPESTA 30 (Agerpres). — 
La 29 iunie și-a încheiat lucră
rile conferința pe întreaga Un
garie a Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar.

După terminarea discuțiilor 
Jânos Kădăr a rostit cuvîntul de 
închidere pe marginea primelor 
două puncte de pe ordipea de 
zi. Apoi conferința a adoptat ho- 
tărîri în legătură cu rapoartele 
examinate.

La cel de-al treilea punct de

Alegerea organelor conducătoare ale partidului
BUDAPESTA 1 (Agerpres). — 

Conferința Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar pe întreaga tară 
a hotărit să întărească și să com- 
plecteze organele de conducere ale 
partidului. Numărul membrilor 
C.C. al Partidului a fost mărit 
la 53. 10 persoane au fost alese 
membri supleanți ai C. C. A fost 
aleasă Comisia Centrală de re
vizie formată din șapte persoane.

La ședința noului Comitet Cen
tral al P.M.S.U. s-a hotărit ca nu
mărul membrilor Biroului Politic 
al C.C. (fost Comitet Executiv 
Provizoriu al C.C.) să fie mărit 
cu un membru și cu doi membri 
supleanți. Din Biroul Politic al

sprijinirea

pe ordinea de ii — Cu pri
vire la întărirea și compîec- 
tarea organelor de oonducere ale 
partidului — a luat cuvîntul 
Miklos Somogyi, membru în Comi
tetul Executiv al C.C. al P.M.S.U.

Conferința a adoptat o hotărîre 
corespunzătoare șl a complectat or
ganele de conducere ale parti
dului.

Conferința a fost închisă de 
Gyula Kallai, secretar al C.C. al 
P.M.S.U.

C.C, al PM.S.U. fac parte Antal 
Apro, Bela Biszku, Lajcs Feher, 
Jeno Focă, Janos Kădăr, Gyula 
Kallai, Karoly Kiss, Gyorgy Ma- 
rosan, Ferenc Munnich, Sandor 
Ronai, Miklos Somogyi, iar ca 
membri supleanți Zcltan Komoc- 
sin și Dezso Nemeș.

In secretariatul Comitetului 
Central al P M.S.U. au fost aleși 
Janos Kădăr, (prim secretar al 
C.C.), Jeno Fock, Gyula Kallai, 
Karoly Kiss și Gyorgy Marosan. 
Comitetul Central a sporit numă
rul membrilor Comisiei Centrale 
de Control la 9. Președintele Co
misiei Centrale de Control a fost 
ales Miklos Somogyi.

HANOI 1 (Agerpres). — Zia
rele au publicat la 1 iulie comuni
catul cancelariei președintelui Re
publicii Democrate Vietnam, în 
care se spune că președintele Ho 
Și Min va pleca în vizită oficială 
în mai multe țări frățești la invi
tația șefilor acestor state.

Președintele Ho Și Min va vizi-

ta Rcpubllea Democrată Populari 
Coreeană, Republica Cehoslovacă, 
Republica Populară Polonă, Repu
blica Democrată Germană, Re
publica Populară Federativă Iugo
slavia, Republica Populară Un
gară, Republica Populară Albania, 
Republica Populară Bulgaria și 
Republica Populară Romînă.

Acad. Zaharia Stancu 
vizitează

HELSINKI 1 (Agerpres). — Cu 
ocazia călătoriei pe care o între
prinde în Finlanda, seri, torul Zaha
ria Stancu a întîlnit numeroși scrii
tori și critici literari finlandezi, a 
vizitat Asociația Aleksis Kivi și 
Muzeul Kiyi din Helsinki.

După o întîlnire pe care a avut-o 
cu reprezentanții presei, principalele 
ziare din Helsinki au publicat ar- 
ticale despre personalitatea scriito

Finlanda
rului romîn și despre romanul 
„Desculț1* care va apare în curînd 
în traducerea finlandeză.

La 3 iulie, Radiodifuziunea fin
landeză va transmite o emisiune de 
20 minute consacrată lui Z. Stancu 
și romanului său „Desculț**.

De asemenea radiodifuziunea fin
landeză a programat două confe
rințe ale scriitorului Zaharia Stan
cu, despre literatura romînă.

Seara de seară, artiștii romîni 
de muzică populară culeg 
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ații de cultură fizică cu cea 

piică și de sănătate, Uniu- 
e Cultură Fizică și Sport va 
li planurile de dezvoltare, 
vestiții și financiare ale 
rii de cultură fizică în con- 
ate cu directivele Consiliu-

) Miniștri.
..F.S. elaborează obiectivele 
rii sportive din R.P. Romi- 
alendarul sportiv intern și 
ațional, se ocupă de propa- 

1 sportivă internă și inter- 
■lală, organizează marile 
etiții de masă, se preocupă 
regătirea și perfecționarea 
lor necesare mișcării sporti- 
-ientează și sprijină activita
te cercetări științifice în 
niul culturii fizice, dirijează 

fondurile alocate mișcării 
ive, investițiile și construe- 
in domeniul sportiv; subven- 
ază federațiile sportive, 
a dintre sarcinile principale 
J,C.F.S. va fi dezvoltarea irii sportive în mediul să-

eiee va des i- 
^rc și c ti 
ș,‘ pi'ngă di 
ele\ 
prof 
Part
spor, 
instru 
sportiv 
o vor R 
campion.
niori și

Activita- 
Și pionieri 
organizați, 
școlilor, pali 
pionieri pe l 
borate de 4

ARMATA SOVIETICĂ 
este o armată modernă ajunsă 

la perfecțiune
a declarat Ivan Goșniak —

primifi cu deosebită căldură și 
fost înconjurați de 

ni s-au făcut o- 
Pretutindeni am 
cu cordialitate 
s-a dat posibill- 
o serie de Aca-

C.F.S. va avea consilii regio- 
orășenești și raionale.

liunea de Cultură Fizică și 
t va conduce și îndruma co
tele, cluburile (inclusiv cele 
are) și federațiile sportive, 
liunea de Cultură Fizică și 
' va îndruma activitatea A- 

ii Generale a Vinătorilor 
carilor Sportivi.
ibrii actualelor asociații 
e vor deveni membri ai 

ii de Cultură Fizică și

■ Colectivele sportive vor fi 
organizatorică a activității 
Itură fizică și sport a ma- 
Ele vor fi organizate și in 
pe principiul locului de pro- 

pe întreprinderi, instituții, 
ative meșteșugărești, școli, 
., G.A.S. și cămine cultu- 

ectivele sportive de pe lin
sele de ofițeri se vor orga- 

Și vor funcționa ca și cele- 
colective sportive. în ceea ivește educația fizică a os- 
r din unitățile militare, 
L și M.A.I., vor elabora pro- 
ele de educație fizică, cu 
nul U.C.F.S. 
lectivele sportive vor pune 
-ntrul activității lor introdu- 

gimnasticii de producție. 
;erea oamenilor muncii în 
rea normelor G.M.A., parti
es la spartachiade. manifes- 
cultural-sportive, precum și 
forme atractive și recreative 

sportului de masă, 
cadrul colectivelor sportive 

funcționa secții pe ramuri de 
t, care vor putea participa în 
petițiile cu caracter intern, 
enesc, regional sau republi-

^olectivul sportiv este condus 
de un consiliu ales de adunarea 
generală a membrilor săi.

3.— înființarea de cluburi spor-

al

PARIS 1 (Agerpret). — Cores
pondenți telefonică : Pe străzile 
Parisului, afițe mari anunță pro
gramul primului Festival de mu
sic-hall care se desfășoară, ince- 
pînd de la 13 iunie, pe scena Tea
trului „Olympia." inițiatorul Fes
tivalului.

In program figurează numere de 
atracție, selecționate din nume
roase țări, printre care : Argen
tina, Canada, Germania, India,
Italia, Romîrtia, Statele Unite,
Ungaria, Uniunea Sovietică etc.

Prințre numerele apreciate în 
mod deosebit de publicul parizian 
figurează minunatele melodii 
populare romînești interpretate la 
nai de Damian Luca, acompaniat 

țambal de Mihai Schină. Seară

de seară, artiștii romîni culeg o- 
plauzele parizienilor. Ei apre
ciază mai ales interpretarea la nai 
a „Ciocîrliei“ îndrăgită azi in 
multe țari ale lumii.

înainte de începerea spectaco
lelor și în pauze spectatorii Festi
valului ascultă muzică romineasca 
executată de cintăreții romini Da
mian Luca și Mihai Sehina, care 
este transmisă prin difuzoarele in* 
stalaîe în sală și foaierele Teatru
lui „Olympia".

In urma succesului repurtat la 
Paris, cintăreții romîni Damian 
Luca și Mihai Sehina au fost invi
tați în Anglia, unde vor prezenta 
în studiourile londoneze de tele
viziune un program de muzică 
populară romineasci.

BELGRAD 30 (Agerpres). — 
Generalul de armată Ivan Goș- 
niak, secretar de stat pentru pro
blemele apărării naționale al 
R.P.F. Iugoslavia, care a vizitat 
recent Uniunea Sovietică, a de
clarat unui redactor al ziarului 
Narodna Armia" următoarele: 
In Uniunea Sovietică am fost

prietenie, am 
mult respect și 
noruri militare, 
fost întîmplnați 
și prietenie. Ni 
late să vizităm 
demii militare. Am vizitat de a- 
semenea unele unități ale Arma
tei sovietice, flotei și forțelor mi
litare aeriene. Tot ce am văzut 
acolo ne-a impresionat foarte pu
ternic.

Se poate trage concluzia că ar
mata sovietică este o armată 
modernă ajunsă la perfecțiune, 
că efectivul ei are o mare expe
riență militară șl îșl perfecțio
nează neîncetat cunoștințele.

Sînt convins că contactele pe 
care le-am stabilit cu conducăto
rii Armatei sovietice sînt foarte 
utile și că vizitarea Uniunii So
vietice și a forțelor sale armate 
va contribui fără îndoială la în
tărirea continuă a relațiilor intre 
țările noastre".
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Din ce fonduri se organizează 
cel de a! Vl-iea Festival Mondial?
Răspunde reprezentantul Argentinei la C.I.P.

!
ui lor liber.
atențx va trebuie să

. atr _.rii ~
și a familiilor acesto- 
carea -:ducaț.ei fizice 

ii mijlmcelor materia- 
: dezvelirii acestei ac

MOSCOVA 30 (Agerpres). — 
TASS transmite : „Din ce fonduri 
se organizează cel de-al VI-lea 

1 Festival Mondial ?" aceasta a fost 
' întrebarea corespondentului ziaru
lui „Komsomolskaia Pravda" adre- 

I sată lui Maximo Carrera Gross, 
I reprezentantid Argentinei în cadrul 
Comitetului Internațional de pre
gătire a Festivalului.

In prezent, a spus el, această 
problemă constituie una din arme
le cu care jonglează acei ce vor 
să atace principiile Festivalului. 
Dușmanii acestei întîlniri a tinere
tului prezintă următoarele „argu
mente" : Festivalul, spun ei, este 
un congres comunist: cei care in
tenționează să participe sînt ori 
înșelați ori cumpărați cu aur de 
către U.R.S.S. care finanțează 
lătoria și întreținerea lor.

Tineretul din țările Americii 
tine, Asiei, Africii și a unor 
din Europa, a declarat în conti
nuarea Maximo Carrera Gross, pri
mește ajutor din fondul mondial 
al Festivalului creat din mijloace 
puse la dispoziția Comitetului In
ternațional de pregătire către tine
retul din diferite țări, precum și

că-

Lă
țiri

de către diferite organizații națio
nale și internaționale. In acest 
fond au fost vărsați pînă acum 
213.000 dolari, cota-parte la fondul 
Festivalului este proporțională cu 
numărul delegațiilor fiecărei țări. 
Astfel Marea Britanie va achita 
10.000 de dolari, Italia 13.000, 
Franța 16.000, U.R.S.S. 18.000, 
Finlanda 10.000, China 18.000 
ș.a.m.d.

Nici o organizație oficială sovie
tică nu are vreo legătură cu acele 
fonduri care sînt vărsate de 
U.R.S.S. în fondul mondial al Fes
tivalului. Tineretul sovietic își 
aduce aportul său la pregătirea 
Festivalului și contribuția sa la 
fondul mondial al Festivalului din 
veniturile obținute din loteriile în 
bani și obiecte, precum și din do
națiile unor reprezentanți ai tine
retului. Toată această activitate are 
loc fără nici un sprijin economic 
din partea organizațiilor oficiale.

De aici reiese clar, conchide 
Maximo Carrera Gross, că aceia 
care spun că Festivalul „se orga
nizează cu bani sovietici" ori nu 
cunosc adevărul, ori îl ascund cu 
rea intenție. .

la

CONGRESUL S.F.I.O.

ledicâle în unitățile sanita- 
___ va sprijini introducerea ei 

silii locale de turiBtreprinderi.
întreprindeelile n«“tur>le populare trebuie să a- 
re funcțioei a sire posibilități cit mai largi de 
vor fi asigeniturill- oltare a culturii fizice și spor- 
prii. 1. In acest scop se vor con-

8. — Zidul poj^ii Și amenaja baze sportive fo- 
..Uj Spori și re#)d Și fonduri din autoimpune- 
„Cultură fort" șiiși mobilizînd cetățenii la mun- 
dion" vorrblicații|<voluntară.
U.C.F.S. 'ublicatitțiăsurile privind reorganizarea 
nice „Fotf etc. vJivității de cultură fizică urmea- 
ce la fedoective. a fi luate în mod treptat, în

9. — A>portivă|p fel înclt să nu dăuneze bunei 
petiționaliractică Ipsfășurări a activității sportive 
drul A.V.excepțirt curs.
turilor adrece înlComitetul Centra! al Partidului 
cuparea < și cluluncitoresc Romîn și Consiliul 
sportive ației ret Miniștri își exprimă convinge- 
ve. A.V.&ză să că măsurile cu privire la re- 
pe numapl apliciganizarea mișcării de cultură 
unor spomoto elzică și sport, avînd sprijinul

10. — Finanttliilor de cadre obștești, vor de- 
Comitetuientru Jermina un nou avînt în dezvol- 
în colabcC.F.S., larea culturii fizice și sportului 
ferele preși Minin Republica Populară Romînă.

Primr Președintele
Comitcentrajonsiliului de Miniștri 

al Pi tl Republicii Populare 
Muncitoimîn Romîne
Gh. GheDej Chivu Stoica

tub semnul unor tendințe contradictorii
tează că după „eforturi uriașe" 
conducerea partidului a reușit să 
obținj din partea congresului a- 
doptarea rezoluției Mollet—La- 
coste—Coțnmin care aprobă ac
tuala politică a guvernului în 
Algeria.

La votarea rezoluției opoziția 
din cadrul partidului a obținut o 

' treime din totalul voturilor ceea 
ce reprezintă," după cum subli
niază și agenția United Press, 
„o viețorie însemnată pentru ad
versarii lui Mollet" deoarece cu 
un an în urmă, la congresul de 
la Lille, aceștia nu au obținut 
decît a zecea parte din totalul 
voturilor.

In ședinfa de duminică după 
amiază a fost prezentai congre
sului Un proiect de rezoluție, ce- 
rînd interzicerea Partidului Co
munist Francez. Acest proiect 
cu caracter net fascist a fost tri
mis spre exatpinare comitetului 
de conducere. De asemenea a fost 
prezentat un alt proiect cu ca- 
racter profund antidemocratic 
care prevede oă un membru al 
partidului socialist nu are drep
tul de a face parte din nici o or
ganizație sindicală afiliată la 

Confederația Generală a Muncii. 
Acest proiect urmează a fi discu
tat la viitorul consiliu national 
al partidului socialisț.

PARIS 1 (Agerpres). — In 
cadrul ședinței de duminică a 
congresului partidului socialist 
francez (S.F.I.O.) a avut loc vo
tul asupra proiectelor de rezolu
ție prezentate în problema alge
riană.

Agenția France Presse rela-

TRIEST. La 30 iunie și-a în
cheiat lucrările cel de-ai 6-lea 
Congres al Partidului Comunist 
din teritoriul Triest.

Congresul a adoptat in unani
mitate hotărirea de a transforma 
Partidul Comunist din teritoriul 
Triest intr-o federație autonomă 
a Partidului Comunist Italian.

MOSCOVA. La 29 iunie s-uu 
încheiat la Moscova lucrările celei 
de-a treia sesiuni a comisiei so. 
vieto-iugoslave pentru colaborarea 
tehnico-științifică între U.R.S.S. și 
R.P.F. Iugoslavia, in comunicatul 
dat publicității se subliniază că 
sesiunea a decurs într-o atmos
feră de prietenie și deplină înțe
legere reciprocă.

TOKIO. La 29 iunie a avut loc 
la Tokio Congresul de constituire 

a Asociației Japonia-U.R.S.S. Ca

președinte al Asociației a fost a- 
les în unanimitate Hatoyama, 
fost prim ministru al Japoniei.

PRAGA. După cum anunță a- 
genția Ceteka între 17 și 27 iunie 
la invitația C.C. al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, o 
delegație a Partidului Comunist 
din Belgia a vizitat această țară. 
In urma tratativelor dintre dele
gațiile celor -două partide comu
niste a fost semnată o declarație 
comună.

PRAGA. La 1 iulie la invitația 
Prezidiului Adunării Naționale a 
Republicii Cehoslovace, a sosit la 
Praga o delegație parlamentară a 
Uniunii Birmane în frunte cu Ta- 
kin Tein Maung, vicepreședinte al 
Camerei Naționalităților.

Tinerii din tarile Americii Latine
în întîmpinarea Festivalului

prestigiu, ca Don Clotario Bles, 
catolic, președintele Centralei 
Unice a Muncitorilor din Chile, 
și-au dat adeziunea la Festival, 
sprijinind acțiunile tinerilor in 
vederea marei întîlnlri de la 
Moscova.

După cum s-a aflat, la Festi
val vor participa peste 100 de 
delegați chilieni. Primul grup a 
și părăsit țara, îndreptindu-se 
spre Moscova.

Au mai plecat spre Capitala 
tineretului lumii delegațiile din 
Salvador și Costa-Rica.

Din laconismul acestor mici 
Informații rețineți în primul rind 
entuziasmul, dorința fierbinte a 
tinerilor din țările Americii La
tine de a întîmpina Festivalul 
de la Moscova, această măreață 
sărbătoare a tineretului, cu cele 
mai frumoase manifestări ale 
prieteniei,

RENfi PORTUONDO 
reprezentantul tineretului 
din Cuba la F.M.T.D.

Mexic este foarte grea. Chestiu
nea cea mai gravă este aceea a 
șomajului. S-a calculat că în fie
care an peste 500.000 de țărani, 
in cea mal mare parte tineri sînt 
siliți să emigreze în S.U.A. in 
speranța că vor găsi ceva de 
lucru. Dar problema șomajului 
nu este singura care se pune în 
fața tineretului mexican. Chiar 
și în acele regiuni unde țăranii 
au mica lor parcelă de pămint 
ei trebuie să facă față la serioa
se probleme ivite datorită lipsei 
mari de apă — problemă gravă, 
care nu și-a găsit incă soluțio
narea. Și mai este de asemenea 
problema tinerei populații indi
gene (ea formează peste 30°/, 
din totalul populației) care lo
cuiește in cea mal mare parte 
în regiunile muntoase, ținută 
într-o gravă stare de incultură 
și regres".

Cu astfel de probleme tinerii 
țărani mexicani se pregătesc să 
se intilnească la Moscova cu 
tinerii țărani din alte țări și 
continente ale lumii.

In Costa Rica, tinerii munci
tori agricoli care lucrează pe 
plantațiile de banane vor orga
niza în curînd o mare sărbă
toare dedicată pregătirii celui 
de al VI-lea Festival de Ia Mos
cova.

In Argentina, o mare organi
zație a tineretului țărănesc, 
Marcha, a desemnat de pe acum 
3 delegați de-ai săi care vor 
participa la întilnirile profesio
nale din cadrul Festivalului.

Schimbul de idei care se va 
realiza în cadrul întîlnirilor pro
fesionale va avea o mare 
tantă pentru toți tinerii 
și muncitori agricoli din 
ca Latină.

Dar nu numai acest 
este îmbrățișat cu căldură de 
tinerii țărilor Americii Latine. 
Dorința de a arăta tuturor par- 
ticlpanților la cel de al VI-lea 
Festival comorile lor folclorice, 
dansul, cintecul, măiestria spor
tivă, ii animă în pregătiri pe 
toți tinerii din aceste țări.

In Argentina de pildă, unde

s-a creat un amplu șl reprezen
tativ Comitet național de pregă
tire, cu participarea a 60 de 
personalități și conducători ai 
organizațiilor culturale, sportive, 
politice etc., se pregătesc pentru 
Festival cei mal cunoscuți spor
tivi ai (ării. Intre aceștia întîl- 
nim pe: Severo Alfredo Jan- 
torno, fost campion mondial la 
natație, Umberto SelvetI, vice- 
campion olimpic la haltere, Os
car Pano, fost campion mondial, 
Galvao, campion panamerican la 
natatie, Valduche, campion ar
gentinian la probele de 800 și 
1500 metri.

Tinerii argentinieni pregătesc

pentru Festival o echipă de tea
tru, una de dansuri folclorice și 
o orchestră de tangourl. De ase
menea echipa de fotbal care va 
participa la Cupa 
se antrenează cu 
gulnță.

Nu mal mic este 
In Uruguay unde un campionat 
între 98 echipe de fotbal organi
zat în cinstea Festivalului este în 
plină desfășurare. De bună sea
mă că delegația Uruguayan* va 
cuprinde și o echipă de fotbal, 
precum și o echipă artistică și 
una de dansuri.

In Chile, tinerii au înregis
trat de asemenea însemnate 
succese în pregătirea Festivalu
lui. Și aici, personalități de mare

Festivalului, 
multă sîr-

Cel de al VI-lea Festival de la 
Moscova se apropie cu pași re
pezi. Multiplele aspecte ale pro
gramului Festivalului entuzias
mează în pregătirea lor și pe 
tinerii din țările Americii La
tine. Astfel un deosebit interes 
au trezit în aceste țări întîlniri- 
!e tinerilor de profesii asemănă
toare. Posibilitatea de a se în- 
tîlni, discuta, schimba idei și 
experiență, de a cunoaște cum 
trăiesc și lucrează tinerii de 
profesii diferite din fiecare țară, 
este o idee care captează cu o 
mare forță inimile a sute și mii 
de tineri de pe tot cuprinsul 
continentului nostru.

Un interes special în multe 
din țările noastre îl ocupă întîl- 
nirile dintre tinerii țărani și ti
nerii muncitori agricoli; și a- 
ceasta pentru că un mare pro
cent din tineri lucrează în do
meniul agricol.

In Mexic, de exemplu, tinerii 
țărani, care constituie o parte 
însemnată a populației acestei 
țări, se pregătesc peptru cel de 
al IV-lea Festival regional al 
tinerilor țărani din provincia 
Comarca Lagunera, un festival 
devenit tradițional pentru tinerii 
acestei provincii mexicane. Din 
delegația mexicană care va mer
ge la Festivalul de la Moscova 
va face parte, fără îndoială, un 
mare număr de tineri țărani; ei 
vor fi purtătorii de cuvînt ai nă
zuințelor tuturor tinerilor țărani 
mexicani, ai problemelor care-i 
frămîntă — probleme care în 
Mexic, ca șl în oricare altă țară 
latino-americană sînt multe șl 
serioase.

La una din discuțiile semina
rului internațional al tinerilor 
țărani care a avut loc anul tre
cut în Bulgaria, un conducător 
al tineretului mexican sublinia 
că „viața tineretului rural in

LA INCEA mei 
îinterviul acTde B. Tito

NEW YORK 1 (Agerpres). — 
La 30 iunie societatea „Colum
bia Broadcasting System" a 
transmis prin rețeaua ei de tele
viziune interviul acordat de pre
ședintele Iugoslaviei, I. Broz 
Tito.

I. B. Tito a răspuns la diferite 
întrebări, referitoare la politica 
internă și externă a Iugoslaviei.

Președintele Tito a declarat că

Uniunea și Iug 
au un F- corni 
socialisrcomuni, 
dar că i căile ■ 
făptuire țel dțe 
cele doi diferit 

în coeședint?- 
goslavimunțat iu 
rezolvatei dezfii 
și pentitarea jcă 
a probiului Atu.

Referproblert’.r-

mană, Tito s-a pronunțat pentru 
contacte și colaborare între cele 
două părți ale Germaniei. EI a 
subliniat că problema unificării 
Germaniei nu trebuie legată 
problema dezarmării.

Tito a vorbit despre actuala 
tuație din Ungaria, spunînd 
guvernul Kadar „se bucură 
tot mai mult sprijin din partea 
poporului și a clasei muncitoare".

de

si- 
că 
de

impor- 
țărani 

Ameri-

aspect

Ii cunoașteți ? Abia acum șase ani și-au făcut pentru prima oară apariția pe o scenă. Azi 
strut cunoscuți nu numai tn Mexic și cintecele lor, vesele sau melancolice, sint ascultate In 
toate marile orașe ale lumii.

Salvador, Juan și Victor, trei frați — trio „Los Mextcanos Acum sint In turneu la Mos
cova. Peste puțin timp Insă, vor pleca in China. In eventualitatea că programul lor In China 
nu ie va permite să se înapoi eze la timp pentru Festival, țrio „Los Mexicanos" transmite un 
călduros salut tuturor participanților la această grandioasă sărbătoare a tineretului.
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Baschetbaliștii sovietici 
din nou campioni europeni

Echipa R.P.R. pe locul V
SOFIA — (Prin telefon de Ia 

trimisul nostru special).
Luni dimineața avionul de Mos

cova a decolat din Sofia avînd la 
bord noua echipă campioană a 
Europei la baschet. Este pentru a 
patra oară cînd sovieticii cîștigă 
acest trofeu. în ultima noastră 
cronică am dat favorită echipa so- 
vietică în finala de duminică cu 
bulgarii. Baschetbaliștii sovietici a- 
ratau o mai bună pregătire fizică, 
o mai mare putere de luptă și un 
baschet mai clar și multă precizie 
în aruncările la coș. Și într-adevăr 
așa s-au petrecut., lucrurile și în 
ultimul meci al campionatului. 
Deși la pauză bulgarii conduceau 
cu 23—19 nimeni n-ar fi pu
tut afirma că victoria va surîde 
gazdelor. Meciul era deschis. Dbuă 
minute după reluare și scorul de
vine egal: 23—23 apoi 28—28 și 
30—30. Dar cînd sovieticii preiau 
conducerea la 32—30 s-a văzut clar 
că aici s-a terminat. A fost mo
mentul psihologic al partidei. Cam
pionii Europei vor menține con
ducerea pînă la sfîrșitul meciului. 
Jucătorii bulgari au creat zecilor 
de mii de suporteri — cifră re
cord la un meci de baschet în 
Europa — iluzia unei egalări și 
poate a victoriei. Dar presingul 
bulgarilor a venit prea tîrziu și 
este drept că ei au ciupit cîteva 
puncte în ultimul minut dar asta 
a fost totul. Ceea ce le-a ieșit 
splendid baschetbaliștilor

ranță și agresivitate pe care n-a 
fost în stare să o dea Stonkus, 
prea nervos ieri și neprecis la coș. 
Duelul acestor două echipe a plă
cut pentru dîrzenia cu care a fost 
disputat dar atît.

Cehoslovacia și-a cîștigat sim- 
patiile generale prin jocul ei teh
nic și spectaculos, a fost echipa 
care a plăcut cel mai mult și 
practică baschetul cel mai

care 
fru-

YURI OZEROV

pentru că
cehi

bulgari

MAIGONIS WALDAMANIS, 1 
Căpitanul echipei U.R.S.S. i 

eu cîteva zile în urmă în partida 
cu Cehoslovacia cîștigată în ulti
mele secunde n-a mai mers acum. 
Sovieticii au cîștigat mai clar decît 
arată scorul. Zubkov l-a anihilat 
pe Mircev, cel mai periculos om 
al bulgarilor, iar Bocikarev a im- 
primat atacului acea notă de sigu-

sîntem 
la echipa cehoslovacă nu pot să 
nu-mi exprim toată admirația pen
tru Miroslav Scherjik, omul acesta 
slab, cocoșat, cu o față care nu 
respiră frumusețe dar care a fost 
îndrăgit de toți cei prezenți la 
Sofia. Pe drept cuvînt Scher- 
jik a fost supranumit aici 
tatăl pivoților și aproape 20 de ani 
de baschet pe care îi poartă în 
spate dar mai ales în inimă îi 
dau posibilitatea desfășurării unui 
joc îneîntător. Iți mulțumim 
Scherjik pentru jocul admirabil pe 
care ni l-ai oferit la Sofia și aș
teptăm de pe acum cu nerăbdare 
să te revedem la viitoarele euro
pene !

Am uitat să vă spun că Scherjik 
ocupă primul loc în clasamentul 
celor mai buni realizatori ai tur
neului final : 124 puncte!

Și acum să trecem la locul IV. 
Ungaria nu s-a ridicat la adevărata 
ei valoare. Echipa a avut sclipiri 
și totuși acestea au fost atît de 
palide și cu greu ne-au amintit 
de fosta campioană europeană. 
(1955—Budapesta ).

Ocupînd locul V Romînia a

făcut un salt de pe locul 7 (1955 
—Budapesta). Din acest punct de 
vedere ar fi o performanță. Dar 
cine a văzut aici la lucru echipa 
romînească nu poate fi mulțumit 
de ea. Jocul acela de permanentă 
mișcare, elegant, spectaculos, care a 
atras atenția specialiștilor în ulti
mul timp, a fost sacrificat în fa
voarea pivoților care nu sînt de 
mare clasă. Ca să cîștigi la baschet 
trebuie să tragi la coș! Or, băieții 
noștri ne-au creat minute penibile 
cînd pînă și în fața Belgiei, echipă 
modestă, țineau mingea deasupra 
capului și nu știau ce să facă cu 
ea. In ultima zi a campionatelor 
baschetbaliștii noștri au cedat ju
cătorilor cehi la scorul de 55—61, 
deși au făcut o partidă frumoasă.

Ah, coșurile! Dacă ar fi realizat 
jumătate din faulturile care s-au 
dat în favoarea noastră am fi cîș- 
tigat acest meci. Mulți dintre cei 
cu care am stat de vorbă la Sofia 
despre echipa noastră mi-au spus 
că băieții noștri practică un bas
chet care se aseamănă cu cel 
cehoslovac. Dar jucătorii noștri au 
terminat campionatul sfîrșiți, plic
tisiți de baschet. Dar pentru că 
spațiul de azi nu-mi îngăduie mai 
mult voi reveni asupra acestei pro
bleme într-unul din numerele vii
toare ale ziarului nostru. Locurile 
6—7—8 au fost ocupate de Iugo
slavia, Polonia și Franța, echipe de 
forțe aproape egale în momentul 
de față. Franța s-a prezentat sub 
așteptări. După ultimele informații 
pe care le dețin, francezii și-au 
manifestat interesul pentru basche
tul romînesc și ar fi dornici să 
perfecteze asemenea meciuri la ei 
acasă.

Cîștigînd turneul de consolare 
Turcia ne-a produs o surpriză în 
timp ce Italia ne-a deziluzionat. 
Ce s-a întîmplat cu echipa lui 
Carmino Paratore? Dintre celelalte 
echipe din turneul de consolare 
merită relevată Finlanda al cărei 
joc a plăcut prin fantezia și dîr- 
zenia sa.

Cea de-a X-a ediție a campiona
telor europene de baschet de la 
Sofia s-a încheiat. Ea a constituit 
o minunată propagandă pentru 
baschet, pentru acest sport splen
did, care trebuie practicat în fie
care școală, în fiecare uzină.

A X-a ediție a europenelor de 
Ia Sofia a fost un mare succes al 
baschetului de pe continentul 
nostru.

MARCEL ZONIS

Valoroasele performanțe 
ale lui Aurel Raica și Florica Oțel

In orașul minier Aue din R. D. 6erri-J »-i desfășurat sîm- 
băU și duminică dubla întîlnire intematiaBaa de atletism dintre 
echipele reprezentative (băieți și fete) ale » P Romlne și R.D. 
Germane.

In ambele Intîlnlrl victoria a revenit sto«* ' » germani, dar 
comportarea bună a atieților noștri, care au s:i: ' ; două recor
duri de valoare internațională, a impresiona: : icat pe cei 25.000 
de spectatori.

In ccntinuarea cursei de doborîre a rec-rs. . Ir : In proba 
de aruncare a greutății, Aurel Raica a obLast ■■ rezultat exce
lent: 17,42 m. Această performanță este z - Europa în
actualul sezon și corectează cu 54 cm. vechia

Atleta Florica Oțel a doborit recordul țării 
plat cu timpul de 207”9/10 (una din cele ma 
mondiale).

Rezultate Finale: băieți: R.D. Germană — F-P. 
117—106; tete: R.D. Germană — R.P. Romină C—>5.

a de 800 m.
rerformanțe

Romînă

Ultima «tapă a „Cupei Primăverii"
Ultima etapă a competiției de 

fotbal „Cupa Primăverii" dispu
tată duminică s a caracterizat în 
general prin dispute atractive la 
sfîrșitul cărora au fost înregis
trate mai multe surprize.

Practicînd un joc foarte bun 
echipa bucureșteană Locomotiva 
Grivița Roșie a terminat învin
gătoare cu 1—0 (0—0) In meciul 
susținut la Orașul Stalin cu E- 
nergia Steagul Roșu. La Petro
șani echipa Energia a demonstrat 
încă odată că este greu de în
vins pe teren propriu. Localnicii 
au jucat cu mult avînt întrecînd 
cu 3—1 (2—1) pe Dinamo Bucu
rești. O meritată victorie a obți
nut în deplasare echipa Flamura

lor 
im
un

O paradă
(Urmare din pag. l-a) 

nifestație. Apare primul grup for
mat din 3 tineri purtînd stema 
țării. Urmează portrete uriașe ale 
lui Marx, Engels, Lenin și ale 
conducătorilor partidului și statu
lui nostru democrat-popular.

lată și sportivii. Coloana 
este deschisă de 40 de fete 
brăcate în fuste și bluze de
alb imaculat. Ce impresionează 
mai mult la ele ? Gingășia, perfec
țiunea cadenței, tinerețea pe care 
o respiră mersul lor elastic. După 
cîteva minute pe stadion intră zeci 
de sportivi cu mersul energic, zeci 
de steaguri unduite de adierea u- 
șoară a vîntului, șiruri întregi de 
tineri îmbrăcați în costume națio
nale se scurg într-un impresionant 
șuvoi fermecînd privirile, zmul- 
gînd spontane aplauze.

Subit, stadionul ce cu un minut 
înainte vuia ca un imens furnicar 
și-a încetat forfoteala. într-o si
metrie perfectă pe gazonul stadio
nului stau nemișcați acum peste 
3.000 de oameni. Se dă raportul :

laRoșie care a fr. v r_s cu 2—1 
Oradea pe Progres.’.

L.a Timizi' « între
cut cu 3—1 (2—C pe_ Z '2 ?, ri Dinamo 
Orașul Stalin, ocup’xd primul loc 
în seria I-a. Cele partide
disputate în Capitală _e stadi
oane diferite nu s a- r dicat la 
nivelul tehnic așteptat Progresul 
București a dispus cu 3—0 
(1—0) de Energia Tg. Mureș, 
iar C.C.A. a întrecut cj același 
scor pe Energia Ploeșt .

Duminică va avea loc finala 
competiției „Cupa Primăverii". 
Cu acest prilej se vor fr.tiln: cele 
două echipe învingătoare din se
rii: Știinja Timișoara și Locomo
tiva Grivița Roșie.

Inie - «= 
replică n?lt;
onsemu 
nai pe^ .

«cui

5 de vo 
iteres. După 
așteptat ca 

tanților noștri 
ia de partea —

tă... pe jumătate
Hcobil de •!<>*> *
victoria de
ehoalovaciei, au

— pe întreaga 
dea o astfel de 
irilot să poată 
eușit, dat... nu-

Șelaru a cîștigat prima 
etapă a Cursei prieteniei 

romîno-bulgare
— N. Hrisfov a abandonat 

înainte de Buzău —
Luni la amiază ________

în cea de-a treia ediție a marii 
competiții cicliste „Cursa priete
niei romîno-bulgare".

Prima etapă, București-Brăila, 
ă fost dominată de alergătorii ro- 
mîni, îndeosebi de cei tineri, care 
au lansat un neașteptat atac la 4 
km. după plecare și au sosit CU 
un avans de peste 10 minute fa(ă 
de plutonul favori(ilor. Unul din 
animatorii principali ai etapei a 
fost tînărul dinamovist Aurel Șe
laru, cîștigătorul sprintului final 
la Brăila. Ciclistul bulgar Nencio 
Hristov, suferind, a abandonat la 
km. 80, înainte de Buzău. Schipa 
bulgară rămîne astfel fără unul 
din cei mai puternici membri 
ai săi.

Clasamentul etapei: I. A. Șela
ru (R. P. Romînă) a parcurs 208 
km. în 5h 35’32” (medie orară 
37,104 km.); 2. Șt. Poreceanu
(R. P. Romînă) 5h. 35’53”. In a- 
celași timp s-au clasat în ordine 
G. Calcișca, (R.P.R.), N. Filipov 
(R.P.B.). A. Folbert (R.P.R.), I. 
Vasile (R.P.R.), R. Klein (R.P.R.), 
C. Tudose (R.P.R.), A. Asenov 
(R.P.B.) După 10’22” a sosit un 
pluton în care se aflau Ognenski 
(R.P.B.), I. Constantinescu, C. 
Dumitrescu, L. Zanoni, G. Moicea- 
nu, C. Istrate, D. Munteanu, N. 
Stepanian și 1. Minulescu.

Astăzi se desfășoară etapa II-a 
Brăila-Galați-Buzău, ,

s-a dat startul

Antrenament de boi în anul... 1900!
Vă invităm să faceți, împreună 

cu noi, o călătorie în... istoria 
boxului. Vom poposi pentru cîte
va clipe (mai mult nici nu ne-ar 
îngădui secretarul de redacție!), 
într-unul din „camping-urile" de 
antrenament ale pugiliștilor de la 
începutul acestui secol. De ce am 
ales tocmai anul 1900? în primul 
rînd, fiindcă anul la care ne referim 
este ilustrat de isprăvile unor cam
pioni de talia lui Fitzsimmons, 
Burns, Jeffries, Mc Vea și Gans, 
apoi pentru că în perioada aceasta 
s-a făcut adevărata trecere de la 
boxul cu pumnii goi la cel cu 
mănuși

Să luăm deci din rafturile bi
bliotecii „Tratatul practic și com
plet de box" al lui Jacques Mor- 
tane și să ne așternem pe... lucru. 
Mai întîi să vă prezentăm pe au
torul acestui manual de box care 
datează tot de- la începutul seco
lului XX: Jacques Mortane era pe 
vremea aceea un sportiv de o forță 
remarcabilă, fiind cunoscut printre 
sportivii epocii pentru ușurința cu 
care rupea în bucățele pachete 
întregi de cărți de joc!

Jacques Mortane ne va spune, 
așa dar, cum se antrenau boxerii 
pe vremea... tramvaielor cu cai. 
De regulă, antrenamentele se des
fășurau în aer liber, de obicei în 
apropierea unei păduri, pentru a 
da posibilitate boxerului să-și facă 
obișnuitul „footing" într-o atmo
sferă adecuată. Boxerul (firește, 
cel profesionist) avea la dispoziție 
cîțiva „sparring-parteneri" care (ca 
și acum, în țările apusene), aveau 
îndatorirea să încaseze cu stoicism 
loviturile. Deși unii antrenori erau 
da părere că pregătirile pugiliști
lor trebuie să se desfășoare după o

metodă unică pentru toți boxerii, 
autorul „tratatului" susține cu ho- 
tărîre principiul... individualizării. 
„Este o gravă eroare — scrie Mor- 
tane — să crezi că sistemul de 
antrenament trebuie să fie uniform 
pentru toți pugiliștii. Fiecare boxer 
trebuie să aibă un regim particu
lar, potrivit temperamentului, 
constituției fizice, vîrstei și condi- 
țiunilor climaterice. Un boxer slab 
și nervos va avea nevoie de mai 
puțin antrenament decît un altul,

gras și limfatic". Cu toate zîmbe- 
tele pe care o asemenea enunțare 
ar putea să le trezească printre 
boxerii de azi, obișnuiți cu un 
regim științific de antrenament, se 
cuvine să subliniem totuși aceste 
tentative de individualizare, aflate 
pe atunci în stadiul de... embrion.

Aparatul care nu lipsea din nici 
o sală de antrenament era punch- 
ing-ballul. Virtuozitatea în mane
vrarea acestui aparat ajunsese un 
motiv de legitimă mîndrie pentru 
pugiliștii timpului. Era de aseme-

nea foarte recomandat ca boxerul 
să urce și să coboare în fugă scă
rile, pentru a căpăta suflu și a- 
gilitate. La fel de recomandat era 
ca după antrenamentul de dimi
neață, boxerul să bea un pahar de 
gin (băutură tare, englezească), a- 
mestecat cu apă, care avea rostul 
de a-i... încălzi stomacul. In afara 
antrenamentului obișnuit, boxerii 
căutau să-și întărească pumnii, 
ținînd mîinile minute în șir într-o 
soluție fantezist alcătuită. Una, da
torită lui Tommy Burns, se com
punea din esență de terebentină, 
oțet și... whisky, iar cealaltă, al 
cărei „autor" era Fitzsimmons, era 
alcătuită din alcool, iod, eucalipt, 
laudanum și... esență de coarne de 
cerb! Această din urmă rețetă se 
pare că devenea infailibilă dacă 
i se adăogau 50 gr. hrean și 25 
gr. alaun!

Cît privește masajul, acesta era 
lăsat la latitudinea boxerului și a 
antrenorului său, care puteau alege 
între: frecarea pielii cu o cîrpu 
udă, cu alcool sau cu un săculeț 
umplut cu nisip și lovirea violentă 
a pielii cu o riglă de lemn!

S. IONESCU

a tinereții
„Participanții sînt gata pentru 

deschiderea festivității".
Liniștea a devenit perfectă.
Tovarășul Ion Iliescu, secretar 

al C.C. al U.T.M. și președinte al 
Uniunii Asociațiilor Studențești 
din R.P.R., a adresat un salut căl
duros studenților fruntași la învă
țătură și in activitatea cultural- 
sportivă, urindu-le succes deplin 
în concursurile care vor avea loc 
pînă la 3 iulie.

Cu acest prilej a luat cuvîntul 
tov. prof. Constantin Nicuță, ad
junct al ministrului învățământu
lui și Culturii, care a adresat cal
de felicitări studenților pentru 
succesele realizate în anul univer
sitar 1956—1957. Vorbitorul a su
bliniat printre altele rolul impor
tant al asociațiilor studențești în 
buna desfășurare a învățămîntului 
universitar, precum și însemnăta
tea recentei hotărîri a C.C. al 
P.M.R. și a Consiliului de Mini
ștri în legătură cu îmbunătățirea 
învățămîntului superior.

După paradă a avut loc întilni- 
rea internațională de fotbal din
tre echipa Știința Cluj și forma
ția studenților cehoslovaci Spar
tak Hradec Kralove.

în cursul zilei de luni s-au des
fășurat campionatele universitare. 
Asupra lor vom reveni în numă
rul viitor.

Pentru ca să pot discuta în liniște cu Ozon, 
am fost nevoit să-l „răpesc" cu propria-î 
mașină la redacție. Această convorbire mi-am 
propus-o încă de la sosirea lui de la Atena.

Ne-am dat întîlnire în fața Ministerului de 
Finanțe. In drum spre redacție, am putut să 
apreciez că fotbalistul Ozon este și un bun con
ducător al volanului, cu reale... perspective.

Ne-am retras într-un birou și am început 
discuție amicală, desigur despre fotbal.

o

adu

Sportul peste hotare
'★ în primul tur al competiției de fotbal Cupa Europei Centrale 

echipa cehoslovacă Dukla (Praga), jucînd la Belgrad, a termi
nat la egalitate 1—1 (1—1) cu campioana Iugoslaviei Steaua 
Roșie. Meciul dintre echipele Slovan (Bratislava) și Voivodina 
(Novisad) disputat la Bratislava a fost cîștigat de formația 
gazdă cu 1—0 (0—0).

în cadrul concursului internațional de tir de la Kiev, trăgă
torul sovietic Mihail Itkis a stabilit două performanțe excepționale 
în proba de armă liberă calibru mare. La poziția în genunchi el a 
realizat 392 puncte, întrecînd cu 7 puncte recordul mondial deținut 
de elvețianul Roor. La totalul celor trei poziții Itkis a realizat 
1145 puncte, rezultat superior cu 6 puncte recordului mondial sta
bilit de compatriotul său A. Bogdanov.

★ In prima întîlnire eliminatorie pentru campionatul mondial 
de fotbal (grupa nord-americană) echipa națională a Mexicului 
a învins reprezentativa Canadei cu 3—0 (1—0).

între 17 și 21 iulie se va desfășura cel de-al 13-lea tur ciclist 
al Iugoslaviei, pe un traseu de 892 km. împărțit în 5 etape. La 
această competiție și-au anunțat participarea echipe din R.P. Bul
garia, R.D. Germană, Belgia, R.P. Ungară, Austria, R.P. Romînă, 
Franța, R.P. Polonă, Anglia și R.P.F. Iugoslavia. Startul în prima 
etapă se va da la Belgrad.

★ Echipa de fotbal Galata Saray din Istanbul și-a început tur
neul în U.R.S.S. jucînd la 30 iunie cu Locomotiv. Meciul a luat 
sfîrșit cu scorul de 3—1 în favoarea fotbaliștilor sovietici.

Prima întrebare a însemnat pentru Ozon 
ceri aminte, dintre care una mai puțin plăcută. 
Este vorba de turneul Bruxelles—Moscova—Atena. 
. — în meciul cu Belgia, echipa noastră a jucat 
slab și nu mă feresc să spun că și eu am avut o 
comportare care merită nota „insuficient". De ce? 
Nu. pot să-mi dau seama exact. Știu că împreună 
cu toți băieții am luat jocul in glumă și atunci 
cînd ne-am trezit era prea tîrziu. Belgienii ne 
marcaseră un gol norocos, pe care au știut să-l 
păstreze pînă la sfirșit. Și necazul îți este mare, 
pentru că noi am fost mai buni decît belgienii, 
i-am dominat teritorial și am fost superiori atît 
din punct de vedere al condiției fizice cît și al 
pregătirii tehnice. Astfel am făcut un „duș rece" 
înainte de a pleca la Moscova, Jocul cu reprezen
tativa Uniunii Sovietice l-am privit cu toții cu 
multă seriozitate. In afara faptului că era necesar 
să ne reabilităm față de cei de-acasă, la Moscova 
ni se cerea o comportare la nivelul adversarilor 
noștri, unii dintre cei mai buni de pe continent. 
Cred că echipa și-a făcut datoria în acest meci, 
care a fost de fapt un prilej al verificării adevă
ratelor noastre forțe pentru jocul cu Grecia,

— Aș vrea să ne redai unele amănunte despre 
acest meci.

— Miza pusă în jocul de la Atena a dus la o 
stare de nervozitate a întregii echipe. Și eu am 
fost cuprins de această stare și pot să spun că
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Aspect de la întîlnirea de fotbal Știința-Cluj—k Hri

Discutînd
m-am simțit la început pe teren așa cum este un 
jucător la primul său meci internațional. Neobiș
nuit cu terenul „beton" și avînd în față un ad
versar care dorea și el cu tot dinadinsul victoria, 
ne-am revenit cu greu. Băieții însă au luptat pînă 
la ultima picătură de energie. De~a lungul partidei 
a existat și un moment psihologic greu. Este 
vorba de momentul egalării, care s-a datorat unui 
fault imaginar acordat de arbitru. După o oare
care dominare din partea grecilor, ne-am pus din 
nou „pe picioare", reușind să obținem mult dorita 
victorie. Acest rezultat a făcut să ne mărească 
șansele pentru calificarea în turneul final de 
Stockholm cu 60—70 la sută.

la

In toiul discuției
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Pe apele lacului Snagov s-au 
îndieiat duminică campmnate.e 
internaționale de e^n^e 
R.P. Romme la care 

Ipat sportivi din R b
j n Germană. Austr.a și «k 
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impresie au lăsat .eamp.cni d.m 
pici L. Rotman, Alexe șt ismai 
cluc. ____
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l Foarte simplu, /medial1 ntafivă a țării Ș<i-a răspuns . acJchipa A. »rațe. Și nu
nvev — e.s‘ - _• <;.• unii chiar mat in

-i asemenea bner,i eȘxcep(le nici presa. Ca 
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Jucătorii sînt dotați cu calități fi pd. atit laJMoscOVa"‘li^ pentru ca să fie ridicat 
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cu Ozn
După această sumară aducmint 

trei jocuri, am trecut să discut ton 
mai generală și anume despre ul ci 
fotbalului nostru.

— Din păcate, mi-L.__ ,___ ,
blemă este mai dificilă. îmi dau-ia ciunele su^se 
îi urmăresc pe fotbaliști, sînt fi;țurmai 
la un meci la altul — de compo^ not? 
consider că in momentul de faNstă\t^*—-r-- ■. .
luri de comportări, mult opuse fața, că știu îotub ș 
laltă. Iată, să luăm liniile noastr^păre " nU u 
pre apărători nu :

unei detente bune, știu să joace'ț> fc^st, cred eu, un ■ consecința ați -
care cauză sînt greu de străpuns, sehlăvi și de pre Q consider hu.i-
pre înaintare... a avut și o p/a aducă mai puține

— Tocmai aici e buba și am vreă-ți^; ii mai mult ajutor.
tem părerea. Cum se poate rezolvaala? lucator ' să-ti cunoaștem dorin-
dau dovadă înaintașii noștri: ineîiitati Am vrea în Incne e

— O înaintare bună trebuie să ai’heaj trebuie si clștigim
puțin trei jucători cu viteză, tehnici și tn primul rtnd vreau și ir a,,ruresti,
nic. Numai astfel se poate trece de irăîd, „ ]ueOslavia și Grecia de ia
pele noastre sînt lipsite de asemeneuc^™ nult,m „;eca la Stockholm. La mrs. 
care cauză jocul se înghesuie în fa\poi " e n,J 
începe bîlbîiala. Dar na e numai t. \am ‘ 
nu sint lăsați să se specializeze poos\a 
pildă, Seredai, care este un bun intiesti înseamnă:
uneori să joace și extremă, atunci cîfise \ace 
o deficiență în acest post. In plus, așrea\ patru ant.< 
adaug că sînt foarte multe persoam— ;
multă sau mai puțină pricepere î fC,țnd plec 
care-și dau cu părerea, propun așa z: s(^ '
definitivarea unei echipe, influențîndi pi 
nori.

ci și unii chiar

:ră Deci ar fi bine să se 
Yrte-.t'. :..rArilor Și mai mult a,.-----

în încheiere să-ti cunoaștem dorin

M primul rtnd vreau ^'bucS.
■Ur,U C^,Ue^cl la S^m. La alrsta 

sd ^iclp o^la^ 
final al campionatului mondial Pentru

I1' ifnmlt tul Ozon pentru discuția avută, 
Dar despre pregătirea JucătoriloB-am mulfumit lut uzon u

•> Li succes și concediu plăcut.de spus ?
— La această problemă, părerea m 

jucătorii noștri iau parte la prea multței
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