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La uzina „Grigore Preoteasa“ din București, se lucrează noi instalații de telecomunicații.

economica

a muncitorilor
Contribuția tinerilor specialiști 

la creșterea productivității mun
cii, reducerea prețului de cost și 
continua îmbunătățire a calității 
produselor nu se poate rezuma la 
activitatea proprie a acestora în 
producție, în funcțiile pe care le 
ocupă. Tinerii specialiști au rolul 
de a contribui activ la educarea e- 
conomică a muncitorilor, în spe
cial a tinerilor muncitori, la spri
jinirea acțiunilor și inițiativelor 
acestora cu întreaga lor compe
tență.

Formele acestui ajutor sînt di
verse : instruirea muncitorilor ti
neri sau vîrstnici pentru ca aceș
tia să cunoască mai bine mașinile 
și aparatele la care lucrează, să 
poată citi un desen tehnic sau să 
știe să-și prezinte o inovație, îm
bogățirea bagajului lor de cunoș
tințe tehnice în cadrul diferitelor 
forme de calificare și ridicare a 
calificării, prin conferințe, de
monstrații practice și schimburi 
de experiență.

Activitatea în acest sens de
pinde mult de felul cum a știut 
organizația U.T.M. să îndrume 
entuziasmul și competența tine
rilor ingineri și tehnicieni, de mo
dul cum i-a sprijinit și a conlu
crat cu ei.

O experiență bună în această 
direcție am găsit de curînd vizi- 
tînd fabrica de mașini electrice 
„Clement Gottwald" din Capita- 

. Această fabrică, una din prin- 
. palele întreprinderi ale indus
triei electrotehnice, a primit pen
tru realizările obținute anul tre
cut — steagul roșu de fruntașă 
pe ramură.

Tinerii muncitori, ingineri șl 
tehnicieni nu au dovedit auto- 
mulțumire. Ei au căutat ca în a- 
cest a» să contribuie ia permanen
tizarea succeselor obținute, să 
descopere și să lichideze lipsurile 
din acele locuri de muncă unde 
lucrurile nu merg prea bine.

Astfel, din constatările făcute 
în secția strungărie, de exemplu, 
reieșea clar că un mare rol în 
buna desfășurare a muncii l-ar 
avea lărgirea cunoștințelor teh
nice. E drept că în toamna tre
cută inginerul Nicolae Popa pre
dase strungarilor lecții la cursul 
de minim tehnic, dar ele se dove
deau acum depășite. Această si
tuație au rezoivat-o tinerii ingi
neri ai secției, Nicolae Popa și Ion 
Manațe, prin inițierea unui ciclu 
de referate lunare cu muncitorii.

Subiectele referatelor propuse 
au fost stabilite în urma consta
tărilor făcute în secție. Inițiatorii 
s-au considerat, cum era Și firesc, 
responsabili cu întocmirea refera
telor, deși inginerul Nicolae 
Popa dădea aproape zilnic și 
consultații de matematică la doi 
muncitori, iar Ion Manațe trebuia

să rezolve în afara altor proble
me profesionale și îndatoririle 
sale de secretar al biroului U.T.M. 
de secție. Tinerii ingineri n-au 
precupețit eforturile ca referatele 
să se țină cu regularitate, ca schi
țele și graficele pentru exempli
ficarea lecțiilor să fie cit mai 
clare.

Au trecut trei luni de atunci. 
Rezultatele bune n-au întîrziat să 
apară. Dacă utemistul strungar 
Alexandru Vlăsceanu se numără 
azi printre fruntașii fabricii, a- 
ceasta o datorește și faptului că 
a participat regulat la audierea 
referatelor. Cunoștințele căpătate 
în urma indicațiilor teoretice, 
exemplificările practice la strung, 
utilizarea schițelor, toate i-au fo
losit lui Vlăsceanu ca să obțină 
o depășire lunară a planului de 
20—30 Ia sută.

Nici muncitorii vîrstnici ca, de 
pildă, tovarășul Cristea Cojocaru, 
n-au pregetat să vină să asculte 
referatele. Ca urmare, în general, 
în secție, lucrările efectuate la 
strung sînt acum de o 
mai bună; a crescut și 
muncitorilor.

După ce am subliniat 
tehnicienilor tineri de a 
pe tinerii muncitori, nu putem să 
trecem cu vederea nici datoria 
tinerilor muncitori de a dovedi 
interes pentru însușirea cunoș
tințelor tehnice.

Mai sînt însă tineri care nu 
știu să prețuiască eforturile de
puse de specialiști și care-și fu
ră singuri căciula eschivîndu-se 
de la primirea unui sprijin cali
ficat din partea inginerilor și 
tehnicienilor. Un astfel de exem
plu e utemistul strungar Nicolae 
Dumitrache. Cursul de minim 
tehnic nu l-a urmat, iar la refe
rate nu participă, deși ca strun
gar nu prea-și stăpînește mese
ria. Molipsindu-se de la el, sau 
poate invers, cîteva strungărițe 
se lipsesc și ele de ajutorul com
petent al conferințelor tehnice.

Mai e un sector de activitate 
în care sprijinul și contribuția ti
nerilor specialiști e deosebit de 
importantă : activitatea inovatori
lor. La „Clement Gottwald“ mulți 
sînt inovatorii vîrstnici sau tineri 
care au primit sfatul și îndruma
rea tehnicianului Gheneralu Ma
rin.

Comitetul U.T.M. al Întreprin
derii „Clement Gottwald“ a ur
mărit permanent atragerea tineri
lor tehnicieni și ingineri în di
verse munci de organizație. Un 
exemplu mai recent poate fi edi
ficator în acest sens. Corn’tetul 
U.T.M. a inițiat un ciclu de con
ferințe cu tema : „Să cunoaștem 
produsele fabricii și importanța 
lor în economia națională". Răs- 
punzînd unui scop polifico-educa- 
tiv, îmbinat cu unul practic, de

cunoaștere mai în amănunt a pro
duselor fabricate, aceste ccnferin. 
țe tind să trezească în rîndurile 
muncitorilor mindria pentru mar-
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calitate 
cîștigul

datoria 
sprijini

La Teatrul C.C.S. din Capitală 
a avut loc luni după-amiază a- 
dunarea festivă organizată de Mi
nisterul Invățămîntului și Cul
turii și Consiliul General 
A.R.L.U.S. cu prilejul deschiderii 
Decadei Culturii Republicilor So
vietice Baltice.

In prezidiul Adunării festive au 
luat loc tovarășii: acad. Atanase 
Joja, A. A. Epișev, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București,

CIND AMORȚEȘTE
ELANUL TINERESC

Tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej 
a primit pe ambasadorul 

R. P. D. Coreene în R. P. R.
1 Luni 2 Iunie 1958 tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim- 
«ecretar al C.C. al P.M.R., a primit la Comitetul Central al P.M.R. 
pe ambasadorul R.P.D. Coreene în Republica Populară Romînă, 
tovarășul Kim Ben Dik.

Comitetul raional U.T.M. Dom
nești (prim secretar, Nicolae Vișa) 
s-a situat pe o poziție cu totul 
condamnabilă, față de sarcinile 
ce-i revin în privința sprijinirii or
ganizațiilor de bază U.T.M. din 
sectorul socialist al agriculturii, 
pentru ca acestea să se înroleze 
activ în patriotica acțiune a tine
rilor de pe ogoare. în raionul 
Domnești există 6 gospodării co
lective, 81 de întovărășiri, două 
gospodării de stat și două stațiuni 
de mașini și tractoare. Din cele 
34 de organizații de bază U.T.M. 
din sectorul socialist de stat și 
cooperatist al agriculturii, numai 
patru au ținut adunări generale 
deschise și și-au luat angajamen
te pentru îndeplinirea sarcinilor 
izvorîte din Consfătuirea de la 
Constanța. Dar și acestea au făcut 
o treabă de mîntuială, angajamen
tele 
modul 
pildă, 
chisă 
U.T.M.

au citit superficial documentele 
consfătuirii. Marin Garofalide, 
secretar al comitetului raional 
U.T.M. a participat la adunarea 
generală a organizației U.T.M. din 
gospodăria de stat Ciorogîrla. Ne- 
cunoscînd bine documentele Con
sfătuirii de la Constanța și nici 
măcar materialele din presă, 
privind acțiunile tineretului din 
întreaga țară în această direc
ție, Marin Garofalide n-a știut să

Plecarea 
la cel de 

al

delegației P. M. R. 
al VII-lea Congres 

P. C Bulgar
a părăsit 
Sofia, de- 

Partidului Muncitoresc 
care va participa la lu- 
celul de-al VII-lea Con- 
Partidului Comunist Bul-

Dumlnică dimineața
Capitala, _plecînd spre 
■sgația 

Romîn 
crările 
greș al 
gar.

Din delegație fac parte tova-

Spre noul șantier 
national al tineretului

IAȘI. — (De la corespondentul 
tiostru).

Sîmbătă seara tn gara Iași un 
lucru deosebit a atras atenția a 
sute și sute de oameni : O fanfară 
cînta cu vioiciune un marș al bri
gadierilor. Curînd o coloană com
pactă, cîntînd și purtînd steaguri, 
și-a făcut apariția pe peronul gă
rii. Erau 65 de brigadieri din re
giunea Iași care la această oră 
poate că au și făcut cunoștință cu 
-elegii lor din alte colțuri ale ță- 

i la Sinzieni, pe traseul conduc
tei magistrale de Est.

Intre ieșeni sînt băieți care abea 
acum află ce înseamnă un șantier. 
Sînt însă și alții, care păstrează 
amintiri frumoase de pe alte șantie
re. ale tineretului — de la Agnita- 
Botorca și Salva-Vișeu, de la Hu
nedoara și Bicaz, de la fabrica de 
rulmenți Bîrlad sau de la con
ducta Prut-Iași.

Petre Pricop a înălțat din te
melii, împreună cu Stratulat Ior
dan. Ion Istrate, Dumitru Hanu, 
fabrica de rulmenți. Dumitru Con- 
stantinescu a trecut pe r.-nd de la 
Salva-Vișeu la Hunedoara și de la 
Hunedoara la Bicaz. Maxim Gri
gore a fost fruntaș pe întreaga du
rată cit s-a construit---- rl~
aducțiune Prul-lași.

Entuziaști, hotărîți

rășii: Niculae Ceaușescu, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., secretar al C.C. al P.M.R., 
Petre Lupu, membru al C.C. al 
P.M.R., șef de secție la C.C. al 
P.M.R. și Vasile Vî'lcu. prim se
cretar al Comitetului regional 
Constanța al P.M.R.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, membrii delegației au fost 
conduși de tovarășii Gheorghe 
Apostol, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R., Janoș Fa- 
zekaș, secretar al C.C. al P.M.R., 
Pavel Daju, Florian Dănălac'ie, 
C. Scarlat, Ghizela Vass, membri 
ai C.C. al P.M.R., Virgil Trofin și 
Pavel Țugui, membri supleanți ai 
C.C. al P.M.R., activiști ai C.C. 
al P.M.R.

Au fost de față Anghel Hube- 
nov, însărcinat cu afaceri ad-in- 
terim al R. P. Bulgaria la Bucu
rești și membri ai Ambasadei.

fiind unilaterale și 
general formulate, 

adunarea generală des- 
a organizației de bază 

din S.M.T. Gorneni a 
stabilit un singur angajament con
cret : tinerii tractoriști să realizeze 
430 hantri anual pe fiecare trac
tor convențional. Restul angaja
mentelor privind economia de car
buranți și lubrefianți, reducerea 
prețului de cost, economii de 
piese de schimb, sînt expuse în 
general, lipsite de cifre și date 
concrete. Aceleași lucruri se pot 
spune și despre angajamentele ti
nerilor de la gospodăriile de stat 
Domnești și Ciorogîrla și jle la 
gospodăria colectivă „Zorile" din 
comuna Grădinari. De unde această 
superficialitate și lipsă de răspun
dere ? De unde acest total dezin
teres față de sarcini atît de impor
tante ? Toate acestea pornesc, în 
primul rînd, de la membrii birou
lui Comitetului raional U.T.M. 
Domnești, de la activiștii acestuia. 
Dintr-o discuție avută cu toți in
structorii comitetului raional, a 
reieșit limpede nu numai faptul 
că n-au făcut nimic în 
sprijinirii organizațiilor 
U.T.M. ca acestea să-și 
jamente precise, dar că 
nici nu cunosc temeinic
Consfătuirii de la Constanța. 
Unii instructori, cum ar fi Marin 
Boacă, Nicolae Dragnea și alții

la 
Do

privința 
de bază 
ia anga- 
activiștii 

hotărîrile

Maxim Gri-

conducta de

Entuziaști, hotărîți să susțină 
prestigiul regiunii, al organizați
ilor U.T.M. pe care le reprezintă 
fiecare dintre ei, tinerii brigadieri 
ieșeni se vor strădui să fie harnici 
și disciplinați pe noul șantier na
țional al tineretului — conducta 
magistrală de gaz metan Nadeș- 
Onești.

Sosirea 
conducătorului 

delegației culturale 
care va participa 
la manifestările 

Eecadei

Comitetul roioncl 
U. T. M. - Domnești 

manifestă o condam
nabilă nepăsare 
față de acțiunea 

tinerilor din agricultură

orienteze adunarea generală. Și, 
lucru firesc, utemiștii și tinerii 
s-au mărginit și ei doar la cîteva 
angajamente privind sectorul zoo
tehnic, dar și acestea formale, 
fără puncte precise. Activiștii co
mitetului raional U.T.M. se situ
ează pe poziția că raionul lor are 
un pronunțat caracter legumicol 
și deci, angajamentele nu pot cu
prinde obiective multilaterale. 
Dacă e așa, de ce atunci tinerii 
din gospodăriile colective și de 
stat nu au fost îndrumați ca mă
car la efectuarea lucrărilor din 
sectorul legumicol să-și ia 
mente concrete ?

Oare această poziție nu 
tui0 un paravan în dosul 
Comitetul raional U.T.M.
nești își ascunde nepăsarea, indi
ferența și lipsurile existente în 
munca sa cu privire la dezvolta
rea socialistă a agriculturii ? In 
raion există gospodării colective, 
S.M.T. și multe întovărășiri cu 
organizații U.T.M. puternice. De 
exemplu, în întovărășirea „23 Au
gust“ din comuna Buturugeni, 
(comună complect cooperativizată) 
muncesc peste 100 de tineri din
tre care 47 sînt utemiști. întovără
șirea are cultivate peste 100 hec
tare cu porumb șl 80 ha. cu grîu. 
Oare cei peste 100 de tineri nu 
puteau răspunde de cîteva zeci de

hectare din aceste suprafețe ? 
Gospodăriile colective „Scînteia“ 
din comuna Crevedia și „6 Mar
tie" din Gîștești și altele au și ele 
mari suprafețe cultivate cu grîu și 
porumb. Dar iată și un exemplu 
mai edificator. Numai gospodăriile 
colective și întovărășirile din raion 
dispun de aproape 2.500 hectare 
țercii arabil, suprafață cultivată 
în majoritate cu grîu, porumb și 
cartofi. Oare nu puteau cei peste 
1.500 de tineri din sectorul coope
ratist să răspundă direct de lucră
rile de pe o mare parte din a- 
ceastă suprafață ? Fără îndoială, 
că da I

Această stare de lucruri 8 cu 
atît mai condamnabilă, cu cît Co
mitetul raional U.T.M. Domnești 
a fost sprijinit în munca sa de 
comitetul regional și a primit in
dicații precise în vederea acțiuni
lor pe care le pot întreprinde ute- 
miștii și Vinerii din raion în vede
rea traducerii în viață a tuturor 
hotărîrilor și 
cu privire la 
tur ii.

Deși tîrziu,
U.T.M. Domnești trebuie 
din amorțeala, din nepăsarea în 
care se complace, să-și analizeze 
profund și autocritic lipsurile și 
să treacă la elaborarea unor mă
suri eficace și concrete în vederea 
mobilizării organizațiilor de bază 
U.T.M. la îndeplinirea sarcinilor 
trasate de partid privind dezvolta
rea agriculturii.

Duminică Ja amiază a sosit 
Capitală, Alexandru Ansberg, 
nistrul Culturii din R.S.S. Estonă, 
conducătorul delegației culturale, 
care va participa la manifestărilti 
ce vor avea loc în țara noastră cu 
prilejul Decadei culturii Republi
cilor Sovietice Baltice.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, oaspetele a fost salutat de to
varășii Constanța Crăciun și C, 
Prisnea, adjuneți ai ministrului In. 
vățămîntului și Culturii, Octav 
Livezeanu, Ofelia Manole, acad, 
llie Murgulescu, vicepreședinți ai 
Consiliului General A.R.L.U.S., 
Eugen Rodan, secretar al Consi
liului general A.R.L.U.S., prof, 
univ. N. Sălăgeanu, membru co
respondent al Academiei R.P. Ro
mine, membru al Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S., 1. Rab, director 
în Ministerul Afacerilor

A fost de față V. F. 
consilier al Ambasadei 
Sovietice la București 
membri ai Ambasadei.

în 
mi-

Externe. 
Nikolaev, 

Uniunii 
și alți

Ion Pas, Alexandru Ansberg, mi
nistrul Culturii din R.S.S. Estonă, 
conducătorul delegației oameni
lor de cultură din Republicile So. 
vietice Baltice, acad. P. Constan
tinescu-Iași, C. Prisnea, acad. 
Ștefan Milcu, acad. Mihai Be- 
niuc, Tiit Kuuzik, artist al po
porului din U.R.S.S. și V. Pe- 
ciura, directorul artelor din Mi
nisterul Culturii al R.S.S. Litua
niene, membri ai delegației oame
nilor de 
Sovietice 
Iadviga 
emerit al 
univ. N.
respondent al Academiei R. P. 
Romîne, Zenaida Palii, artistă 
emerită.

La adunarea festivă au partici
pat tovarășii: Leonte Răutu, Con
stanța Crăciun, adjunct al minis
trului Invățămîntu'.ui șj Culturii, 
A. Mălnășan, adjunct al minis
trului Afacerilor Externe, Octav 
Livezeanu, Ofelia Manole și a- 
cad. llie Murgulescu, vicepreșe
dinți ai Consiliului General 
A.R.L.U.S., conducători ai orga
nizațiilor de masă, personalități 
ale vieții culturale și artistice, 
ziariști romîni și străini, precum 
și un numeros public.

Tn cuvîntul de deschidere tov. 
Ion Pas, președintele Comitetului 
de radio și televiziune a salutat 
călduros delegația oamenilor de 
cultură din Republicile Sovietice 
Baltice care a venit în țar,a noa- 
stră pentru a participa la mani
festările decadei.

A luat apoi cuvîntul acad. P. 
Constantinescu-Iași, care a spus 
printre altele: Decada culturii 
Republicilor Sovietice Baltice, 
organizată de A.R.L.U.S., face 
parte din manifestările consa
crate prieteniei romîno-sovietice, 
manifestări devenite tradiționale 
în țara noastră și care șe bucură

cultură din Republicile 
Baltice, Eugen Rodan, 

Petraskeviciule, artist 
R.S.S .Lituaniene, prof. 
Sălăgeanu, membru co-

Capitală
de fiecare dată de participarea 
maselor largi ale poporului. Ea 
constituie o nouă afirmare a 
dragostei și prieteniei, a legături
lor de nezdruncinat 
poarele noastre. Cu 
cadei vom cunoaște 
proape trei dintre 
republici sovietice, 
lor realizări în domeniul cons
trucției economice și culturale, 
bogata lor experiență de muncă, 
contribuția pe care alături de 
celelalte popoare sovietice, po
poarele republicilor baltice o a- 
duc la înfăptuirea mărețelor sar
cini trasate de Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice și de guver
nul sovietic în construirea comu
nismului.

După ce a vorbit despre dez
voltarea continuă a culturii, artei 
și științei din Republicile Sovie
tice Baltice. în cadrul marii 
familii a popoarelor sovietice, 
tov. P. Constantinescu-Iași a vor
bit despre relațiile de strînsă 
prietenie dinlre țara noastră și 
țările baltice, dintre popoarele 
romîn și sovietic.

După cum cele mai bune o- 
pere ale scriitorilor letoni, litua
nieni și estoni — a spus în con
tinuare vorbitorul — au fost tra
duse în limba romînă, la rîndul 
lor operele celor mai reprezenta
tivi scriitori și poeți romîni, Emi- 
nescu, Mihail Sadoveanu, Zaha- 
ria Stancu, Cezar Petrescu, Eu- 
sebiu Camilar sînt traduse în 
limbile popoarelor baltice, Iar 
piesele lui Caragiale, Mihail Se- 
bastian, Tudor Mușatescu, Aurel 
Baranga se joacă pe scenele tea
trelor din republicile baltice.

La începutul anului 1956 un

dintre po- 
prilcjul De.
mai Indea- 

înfloritoarele 
însemnatele

sarcinilor partidului, 
dezvoltarea agricul-

Comitetul raional 
să iasă

consti- 
căruia
Dom-

NICOLAE BARBU
Un aspect de la primul spectacol prezentat de Ansamblul emerit de stat de cîntece șl dansuri 

din R.S.S. Lituaniană la Teatrul de vară din Parcul de cultură și odihnă I. V. Stalin

Cultura ersatz

La Școala medie mixtă serală „23 August“, muncitorul Vasile Ovezea din clasa IX a In timpul 
unei lecfii de recapitulare.
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vă cunosc 
Herald Tri. 
că mi-ați în- 
afla părerea 

modă“ tu

Stimate d-le Joseph Barry, 
semnătura din „New York 
bune“. M-am bucurat pentru 
lesnit dorința de a vă putea 
despre cultura burgheză „la
S.U.A. întrucît ați fost de acord să discu
tăm pe tema „Cultura burgheză americană 
sub aspectul ei... comercial“, voi îndrăzni 
să vă pun prima întrebare :

— Oricine poate deveni om de cultură 
în Statele Unite ?

— Evident... Ai vrea sa te faci cunoscut 
ca scriitor, compozitor, pictor, creator 
om foarte spiritual ? Nu e greu. N-ai 
mic de făcut.

— Cum asta ? Am impresia că ați 
tat un „mic“ 
creator, trebuie să ai talent, să...

— Vorbe... Altcineva va avea grijă să 
facă ceea ce-ți este necesar. N-ai nevoie de- 
cit de două lucruri.

— Desigur, în primul rînd talentul.
— V-am spus doar că acest termen 

este perimat... Cele două lucruri sînt : a) 
bani și b) o aptitudine în devenire pen
tru falsuri culturale.

_  ,„•> j ; i
— Să dăm un exemplu : vrei să devii 

scriitor. Singurul lucru pe care trebuie să-l 
faci este să iei o carte de telefon și să 
cauți la rubrica „scriitori“. tn cele mai 
multe dintre cele 80 de numere indicate 
vei intra în contact cu scriitori fantomă 
gata să scrie orice carte ai vrea să 
semnezi...

— Și... rentează ?
— Hm! Există chiar agenții specializate 

care furnizează discursuri, articole, seri-

sau 
ni-

ui- 
amănunt : ca să fii artist,

un nou business
i can

sori de afaceri, cărți, argumente și idei 
cuvinte nimerite în ordinea cuvenită... 
societate din Chicago a vîndut într-un 
singur an dreptul de autor pentru 306 ro
mane. Există apoi o întreprindere în New 
York care trimite la cerere cuvîntări pen
tru doctori sau savanți, bancuri pentru afa
ceriști și actori de televiziune etc. Activi
tate bogată, d-le, nu joacă...

— La fel poți deveni și compozitor, bă
nuiesc.

— Da, totul e posibil... Dacă vrei să fii 
autor de cîntece n-ai nici măcar nevoie 
să-ți cumperi un pian. La fel, te adresezi 
cărții de telefon și chemi nume din nume
rele înscrise la rubrica „aranjamente mu
zicale**. Odată ce-ați căzut de acord 
fluiera o melodie la telefon și acela se va 
angaja să compună melodia pentru dum
neata. Dacă ești prea sensibil îți va ex
plica că aranjamentul este rudă apropiată 
cu compoziția...

— Sensibil... dar dacă ești atît de sensi
bil de ce telefonezi ?

— Trebuie vorbit deschis. Afacerile sînt 
afaceri. Ei îți vînd cîntecul — asta este 
afacerea lor. Ce faci cu el — asta e afa
cerea ta.

— Mai spune-mi te rog un lucru. Pînă

o

poți

la ce nivel se obișnuiește apelarea la o 
asemenea tehnică culturală 7

— Pînă la ce nivel ? Ha, ha ! Să-fi dau 
numai două exemple concludente în ceea 
ce privește modul în care se alcătuiesc 
discursurile mari. Doi membri ai Camerei 
Reprezentanților au citit în aceiași zi, ace
iași cuvîntare la Congres. Unul a citit-o 
dimineața, celălalt, care lipsise dimineața, 
a citit-o după amiază. Iar fostul primar al 
Netv York-ului, John Hylan a rostit un 
discurs pe care omisese să-l citească anti
cipat. O glumă din textul discursului l-a 
făcut să rida atît de tare, incit și-a spart 
ochelarii și n-a putut citi mai departe...

— Și ce părere 
povestite... Sînteți 
credeți

— Știu. înțeleg, 
nice. Așa e concepută cultura noastră, un 
soi de ersatz... *)

aveți despre toate cele 
de acord cu ele ? Nu

ca
Reproșurile sini zadar-

CAROL ROMAN

•) Interviul n-a avut loc. fnsă toate 
răspunsurile lui Joseph Barry sînt 
complect reale, și formează în ansam
blu articolul „CULTURA NOASTRA 
ERSATZ“ publicat in ziarul american 
„New York Herald Tribune“.

I



Ce rezultate a dat
Spartacliiada de iarnă 

a tineretului
întrecerile celei de-a III-a ediții 

a Spartachiadei de iarnă a tine
retului s-au încheiat de mult. Zi
lele trecute, însă, această mare 
competiție sportivă de masă a fost 
din nou la ordinea zilei. De data 
aceasta însă, Comisia centrală de 
organizare a • Spartachiadei, îm
preună cu comisiile regionale au 
analizat organizarea și desfășura
rea competiției, au discutat despre 
experiența pozitivă și slăbiciunile 
care au existat și au fost răsplătiți 
cei care au obținut cele mai în
semnate succese.

Aplicînd în viață prevederile 
Hotărîrii partidului și guvernului 
privind reorganizarea mișcării 
noastre sportive, C.C. al U.T.M., 
U.C.F.S. ca și celelalte organizații 
și departamente j 
voi tarea culturii 
lui, au organizat 
nării maselor de 
carea sporturilor 
ediție a Spartachiadei de iarnă a 
tineretului. Și de data aceasta, 
competiția — devenită tradițio
nală — s-a dovedit a fi una din
tre cele mai largi și mai populare 
acțiuni

Fără 
ției a 
acestei 
tuoasă

interesate în dez- 
fizice și sportu- 

, în scopul antre- 
tineri în practi- 

■ cea de a III-a

sportive de masă, 
îndoială, succesul competi- 
fost asigurat și în cadrul 
ediții de activitatea fruc- 
a celor mai multe comisii 

de organizare a competiției. Ace
stea au asigurat» în primul rînd o 
largă și eficace popularizare com
petiției. în afara prelucrării regu
lamentului, organizațiile U.T.M. 
au folosit de asemenea și alte 
mijloace de popularizare. De pil
dă, în raionul Costești, s-a inițiat 
la unele cămine culturale „Colțuri 
ale spartachiadei“ unde se putea 
primi diferite informații și indi
cații cu privire la organizarea 
competiției, iar în orașul Reșița 
s-a organizat la colțurile roșii, 
din diferite întreprinderi, lecții 
pentru învățarea gimnasticii. Ceea 
ce trebuie remarcat în această 
privință e caracterul mereu mai 
tineresc, mai atractiv al muncii de 
popularizare a spartachiadei.

Desigur, un mare rol în organi
zarea și buna desfășurare a între
cerilor Spartachiadei do iarnă l-au 
avut și alte acțiuni întreprinse de 
comisiile locale de organizare a 
competiției. Comisia 1 
Cluj, de exemplu, a recrutat 
sprijinul spartachiadei 400 in
structori extrabugetari. La fel s-a 
întîmplat și în regiunea Craiova. 
în Regiunea Autonomă Maghiară 
au fost trimise în colectivele să
tești un număr de 53 eehipe de
monstrative formate din profesori, 
tehnicieni, instructori și sportivi 
frunțași. Și în raioanele Piatra 
Neamț și Moinești din regiunea 
Bacău, echipele demonstrative au 
avut un rol însemnat. în foarte 
multe regiuni — ca de pildă Su
ceava, Bacău și altele — au fost 
confecționate prin mijloace locale 
numeroase materiale sportive nece
sare bunei desfășurări a concursu
rilor.

Un rol deosebit de însemnat l-a 
avut cea de a III-a ediție a 
Spartachiadei de iarnă a tinere
tului în întărirea organizatorică 
a mișcării noastre sportive. (Or
ganizarea întrecerilor a coincis cu. 
reorganizarea colectivelor sporti
ve). Astfel în perioada desfășură
rii spartachiadei, în regiunea Cra
iova peste 45.000 de tineri au de
venit membri ai U.C.F.S., iar în 
regiunea Suceava peste 39.000. în 
privința trecerii normelor G.M.A. 
poate fi dată exemplu de aseme
nea regiunea Craiova unde în 
timpul spartachiadei 29.000 de ti
neri și-au trecut diferite norme. 
Din păcate însă, această acțiune 
de atragere a unui număr cît mai 
mare de tineri în U.C.F.S. și de 
trecerea normelor G.M.A. cu prile
jul întrecerilor spartachiadei, în 
unele regiuni a fost dată uitării. 
Așa s-a întîmplat în regiunile Con. 
stanța, Timișoara, orașul București. 
La uzinele „Vasile Roaită“ din 
București, de pildă, cu prilejul în
trecerilor spartachiadei, nici un 
tînăr nu și-a trecut normele G.M.A.

Analizînd desfășurarea întrece.

regională 
—*_t în

rilor celei de a IlI-a ediții a 
Spartachiadei de iarnă, Comisia 
centrală a constatat că numărul to
tal al parlicipanților la întrecerile 
spartachiadei (prima etapă) s-a 
ridicat la peste 1.000.000 de tineri 
iar pe discipline 
2-245.044 participări.
țiază în mobilizarea 
întreceri — în comparație cu nu
mărul populației — regiunile Baia 
Mare cu 161.952 participări, care 
a oucerit astfel Cupa Comisiei 
centrale și Fanionul C.C. al U.T.M. 
pentru cea mai bună antrenare a 
tinerilor la întreceri, Regiunea 
Autonomă Maghiară, regiunea Ti
mișoara și altele. S-au obținut de 
asemenea rezultate bune în an
trenarea fetelor la competiție. în 
regiunea Cluj de pildă, au par
ticipat la întreceri 30.000 de fete, 
în regiunea Baia Mare — 22.000.

Acest mare succes a fost obți
nut fără îndoială și datorită mun
cii perseverente dusă de majorita
tea organizațiilor U.T.M. Dacă în 
trecut munca unor organizații 
U.T.M. era destul de generală în 
privința organizării și îndrumării 
îndeaproape a acestor întreceri ti
nerești, în cadrul acestei ediții, or
ganizațiile U.T.M. au depus o 
muncă susținută pentru reușita 
competiției.

Deși s-a înregistrat un număr 
apreciabil de participanți în Spar
tachiada de iarnă, numărul aces
tora putea fi mult mai mare dacă 
ar fi existat aceeași preocupare 
din partea tuturor componenților 
comisiilor de organizare a întrece
rilor. Pe de altă parte, o contribu. 
ție negativă a avut-o în mare 
măsură lipsa mingilor de te
nis de masă. în plus timpul a 
fost nefavorabil (lipsa de zăpadă 
și gheață). Totuși mai trebuie 
semnalat și următorul fapt. Din 
numărul total de participanți, ti
nerii din întreprinderi și fabrici, 
tinerii țărani constituie • mai 
mică parte a participanților. Evi
dent, în această privință trebuie ca 
în viitor comisiile de organizare 
a spartachiadei să-și îndrepte în 
primul rînd atenția.

întrecerile celei de a IlI-a edi
ții a spartachiadei de iarnă a 
tineretului s-au încheiat de mult. 
Sîntem în plină desfășurare a 
Spartachiadei de vară a tineretu
lui. Folosind învățămintele și ex
periențele Spartachiadei de iarnă, 
organizațiile U.T.M. și colectivele 
sportive au datoria să antreneze 
un număr și mai mare de tineri 
la întreceri, asigurînd astfel succe
sul deplin al Spartachiadei de vară 
a tineretului.

sportive la 
Se eviden- 

tinerilor iu

întrecerea
celor curajoș l

Un aspect de la deschiderea festivă a Spartachiadei fetelor 
din regiunea Ploești

Ideea organizării unor compe tiții sportive destinate fetelor, s-a 
născut pornind de la constatarea că in ultimii ani cultura 
fizică și sportul nu s-a dezvoltat în rîndul fetelcr pe măsura 

condițiilor create mișcării noastre sportive, de către regimul de
mocrat-popular. Și asta atît la orașe, cit și mai ales la sate. La 
competițiile de masă participau un număr restr’ns de fete, iar și 
mai puține dintre acestea se pregăteau și treceau normele com
plexului G.M.A.
rjTlimnd seama de toate acestea, 
/ comitetul raional U.TM. 

~f~ Sighișoara a organizat pen
tru prima dată în anul 1956, o 
importantă competiție sportivă de 
masă dedicată fetelor. Competiția 
s-a bucurat de un succes desăvîr- 
țlt ; la startul întrecerilor partici
pând peste 500 fete romince, ger
mane și maghiare.

Urmînd exemplul celor din Si
ghișoara, comitetele raionale 
U.TM. Tîrgoviște (Ploești) și Co
rabia (Craiova) în colaborare cu 
organele raionale U.C.FS., orga
nizează in vara anului următor 
— 1957 — două competiții denu
mite Spartachiade ale fetelor. Uti
litatea acestor competiții s-a do
vedit și prin rezultatele obținute. 
In raionul Corabia, la faza pe co
lective a competiției au participat 
9.500 fete.

Aplicînd cu succes experiența 
taior trei comitete raionale U.TM., 
comitetul regional U.T.M. Ploești 
in colaborare cu comitetul regio
nal U.C.FS. a hotărît ca în vara 
anului 1958 să organizeze compe
tiția Spartachiada fetelor pe în
treaga regiune. Scopul competiției 
a fost acela de a dezvolta o serie 
de ramuri mai puțin practicate de 
fetele din regiune, de a asigura a- 
cestora posibilitatea trecerii nor
melor G.MA. și a practicării con
tinue a sportului. Astfel, în regu
lamentul competiției au fost în
scrise opt discipline sportive : 
handbal, volei, baschet, atletism, 
gimnastică, tir, șah și ciclism. De 
asemenea, s-a hotărît ca prima e- 
tapă a competiției să se desfășoa
re între cele două etape de masă 
ale Spartachiadelor de iarnă și de 
vară ale tineretului, asigurîndv-se 
astfel « continuitate activității 
sportive de masă din regiune. Dat 
fiind caracterul acestei competiții,

organizate exclusiv pentru tinere, 
deschiderea concursurilor a avut 
loc în ziua de 8 martie în cinstea, 
Zilei internaționale a femeii.

V
reme de două luni — atît cît 
s-au desfășurat întrecerile 
primei etape a spartachia- 

dei comisia regională de organi
zare a competiției a făcut totul 
pentru ca la întreceri să fie an
trenate un număr cît mai mare de 
fete. Lucru pe care putem să spu
nem că a și reușit. Interesul mani
festat de fete pentru această com
petiție îl dovedește și faptul că 
numai la prima etapă — etapa pe 
colective — au participat peste 
25.000 de tinere. Dintre acestea, 
peste 7.500 au participat numai la 
întrecerile de volei, circa 5.000 la 
cele de atletism și peste 3.200 Ia 
întrecerile de gimnastică. De sem
nalat că în foarte multe comune, 
unde în trecut activitatea sportivă 
era slab organizată, s-au înregis
trat succese de-a dreptul străluci
te. De exemplu în comuna Secu- 
ieni, din raionul Tîrgoviște, numai 
la întrecerile de volei, handbal și 
tir au participat 65 de fete. La 
G.A.C. Ciorani, raionul Cricov, au 
participat 102 fete. Rezultate 
bune au fost obținute și în ceea 
ce privește antrenarea la întreceri 
a tinerelor muncitoare. Astfel la 
combinatul textil „Constantin Ivă- 
nuș“-Brănești, la Spartachiada fe
telor au participat peste 450 mun
citoare. Totuși, cel mai mare nu
măr de participante a fost înre
gistrat în rîndul elevelor școlilor 
profesionale și medii. Numai de la 
Școala tehnică de cooperație din 
Buzău au participat la competiție 
236 eleve.

Ca și întrecerile pe colective, 
etapele raionale și orășenești ale 
competiției au constituit adevăra
te sărbători ale sportului de masă 
din regiune. Numeroase ooacuren-

Răspunderea sportivului

Amînat duminică din 
pricina condițiilor atmo
sferice neprielnice, con
cursul internațional de 
parașutism, a început 
ieri dimineață pe aero
portul Clinceni.

Proba zilei — 1.000 m. 
Individual cu aterizare la 
punct fix. Cele patru re
prezentative în dispută, 
R. P. Bulgaria, R. P. F. 
Iugoslavia și R.P.R. (cu 
două echipe) — s-au pre
zentat la start la o oră 
destul de matinală.

După prima manșă, 
ceva mai în formă — pa_ 
rașutiștil bulgari s-au 
situat pe primele locuri, 
reușind cefe mai bune a- 
terizări. Kiril Vadoniceo- 
Iov a fost la un pas 
de doborîrea recordului 
mondial al probei res
pective. El a aterizat la 
prima lansare chiar în 
centrul punctului fix. A 
fost nevoit însă să repete 
a doua lansare deoarece 
a aterizat cu parașuta 
de rezervă. Totuși, pe 
primul loc s-a clasat co
legul său Dimitrov Vrab- 
cev care a aterizat la 
1,78 m. de punctul fix. 
Concurîind aproape de 
valoarea compatrioților,

parașutistele bulgare au 
avut, de asemenea, o 
comportare meritorie. De 
„emarciat, îndeosebi, corn, 
portarea Iuliei Anghelo- 
va, maestru emerit al 
sportului, care a reali
zat. după două lansări, 
media 11.76 m., ocupînd 
primul loc în clasamen
tul fetelor.

Evoluția reprezentanți
lor noștri a fost, de ase. 
menea, meritorie. Gh. 
Iancu a reușit să cuce, 
rească locul II în cla
samentul individual la 
mică diferență de primul 
clasat. Excepțional s-a 
comportat reprezentanta 
noastră Angela Năstase 
oare aterizînd Ia 12,12 
m. de punctul fix a sta
bilit și recordul R.P.R.

In prima zi de concurs, 
reprezentanții R.P.F. Iu
goslavia n-<au putut con
firma valoarea lor reală

Astăzi va avea loc a 
doua probă : 1,500 m..
lansare individuală cu 
deschiderea tntîrziată a 
parașutei.

V. RANGA

Cît mai multi copii la cursurile de înot!

Notația — mijloc important
de dezvoltare

Anul tread, istoria recordurilor 
la natație a înregistrat un fapt fără 
precedent. Doi copii — frații Kon
rads — în vînstă de 13 — 15 ani, 
au modificat de vreo 6 ori tabela 
recordurilor mondiale! Cum s-a 
putut tntlmpla ? La aceasta au râs. 
puns chiar micii recordmeni ai 
lumii.

— înotăm de la 5 — 6 ani... Am 
parcurs pe apă mii și mii de kilo
metri...

Evident, ceea ce a consternat a- 
tunci a fost — în afara performan. 
țelor șl vîrsta la care cei doi re
cordmeni mondiali au început să 
practice notația.

încă de anul trecut și federația 
romtnă de natație a pornit cu pași 
mari spre specializarea cît mai 
timpurie a tinerilor înotători. Au 
fost create — pentru început — în 
București șl în țară, numeroase 
centre de natație pentru copii.

— Anul acesta, împreună cu Mi
nisterul învățământului și Culturii, 
Federația romînă de natație va da 
o amploare și mai mare centrelor 
de natație pentru copii, ne-a spus 
cunoscutul antrenor pentru copii 
Alexandru Szatmary. Acestea au 
drept scop să învețe un număr cît 
mai mare de copii să înoate. Spe
cialiștii au constatat definitiv că 
înotul e unul dintre cele mai com
plexe șl mai folositoare discipline 
sportive. Pe lingă, faptul că dez
voltă în mod deosebit de armonios 
corpul celor ce-l practică, înotul 
are șl o mare aplicație practică. 
Din păcate, în momentul de față nu 
se poate spune că în Capitală și 
mai ales în țară, înotul e practicat 

copiilor și tineri- 
de pildă, din 10 
doar 2 știu 
poate spune

de marea masă a 
lor. In Capitală, 
elevi șl școlari 
înoate. Și nu se

să 
în

25.000 de fete pe terenurile de sport

O soluție eficace 
pentru atragerea maselor de fete

la activitatea sMrtiva
te s-au remarcat cu acest prilej 
dovedind o bună pregătire fizică 
și tehnică și obținînd rezultate 
valoroase.

îmbăta și duminică, iubitorii 
, j de sport din orașul Ploești 

au urmărit întrecerile fazei 
regionale a competiției care s-a 
bucurat de succes in rîndul tine
relor fote. La întrecerile desfășu
rate pe stadionul „Petrolul“ pen
tru desemnarea campioanelor re
gionale ale Spartachiadei fetelor, 
au venit să asiste peste 13.000 
spectatori. Și fără exagerare se 
poate spune că ei n-au avut ce re
greta. întrecerile s-au caracterizat 
prin tenacitatea și dirzenia concu
rentelor, prin pregătirea lor teh
nică minuțioasă. Prin aceleași ca
lități s-au remarcat și componen
tele echipei de handbal din comu
na Secuieni, raionul Tîrgoviște, 
echipa de volei a Școlii medii nr. 
2 Rm. Sărat care au cîștigat între
cerile respective devenind cam
pioane regionale ca și tînăra mun
citoare Ciocan Smaranda din Bu
zău care a aruncat greutatea la 
aproape zece metri și multe al
tele. Printre acestea se numără și 
tinerele Elena Tessara și Anca Io- 
nescu din R. Sărat, Popa Lina din 
G.A.C. Sălcele, Maria Brăgoie 
muncitoare, Plopeni, Cornelia Pia
ță, elevă, Școala sanitară Ploești, 
Kim Kisu-Za de la Școala „Kim 
Ir Sen“ din Tîrgoviște.

întrecerile finale ale competi
ției au constituit un mare succes 
al mișcării sportive de masă din 
regiunea Ploești.

Fără îndoială acum, la sfîrșitul 
întrecerilor, se pune întrebarea : 
și-a atins oare scopul prima 
spartachiada a fetelor din regi
unea Ploești ? Considerăm că da. 
Aceasta se poate dovedi practic 
prin rezultatele obținute. în aceas
tă perioadă numărul membrilor 
U.C.F.S. au crescut cu peste 5.000 
de fete. Alte peste 500 fete au ob
ținut insigna GM.A. iar tot în 
această perioadă au fost înființate 
17 noi echipe da handbal, 93 de 
volei, 17 d» baschet, 85 de tir, iar

atletismul a cucerit și el pesta 
1.000 de noi aderente.

Succesele obținute se 
desigur în mare măsură muncii 
perseverente desfășurate de orga
nele regionale, orășenești și raio
nale U.T.M. și U.C.F.S. ca și mun
cii organizațiilor de bază U.TM., 
colectivelor sportive. Un ajutor 
deosebit la desfășurarea întreceri
lor l-au adus și activiștii U.T.M., 
profesorii de educație fizică și 
instructorii sportivi și voluntari. 
Printre aceștia amintim pe tova
rășii Alexandru Dincă, Niculae 
Dragu, Simona Popescu și L. Sa- 
moilă. Iată pe scurt și cîteva din 
metodele practice folosite de co
misiile de organizare ale competi
ției pentru antrenarea unui număr 
cât mai mare de fete la întreceri.

• Pentru antrenarea fetelor 
din mediul sătesc, au fost tri
mise la sate numeroase echipe 
demonstrative care au organi
zat întreceri în fața 
muncii și au ajutat 
formarea echipelor 
zarea întrecerilor.

• Un mare număr
ve fruntașe au vorbit în fata 
tinerelor despre foloasele și 
frumusețile practicării diferite
lor discipline sportive. Aseme
nea intilniri între sportive 
fruntașe și tinerele începătoare 
au fost organizate și la Combi
natul textil Pucioasa, în comu
na Glodeni, la Fabrica de con
fecții ,,1 Mai" din Rîmnicul-Să
rat și în multe alte locuri.

• Adunările generale U.T.M. 
care s-au desfășurat în acea
stă perioadă discutind despre 
competiție au contribuit în 
mare măsură la mărirea numă
rului de participante și ia 
Intensificarea concura uri lor.

datoresc

oamenilor 
practic la 
și organi-

de sporti

• S-au tipărit diplome și 
s-au confecționat insigne pen
tru a răsplăti pe cele mai bune 
participante la fazele raionale 
și la faza finală.

• Reuniunile sportive ca și 
concursurile sistem „Drumeții 
veseli“ organizate în această 
perioadă pe teme sportive au 
rost de asemenea un bun mij
loc de antrenare a fetelor la 
concursurile spartachiadei.

~lT\eși se pare că numărul to- 
S S tal al participantelor este 

destul de însemnat, comisia 
regională nu e mulțumită. Rezul
tatele puteau fi mult mai însemna
te dacă toate comitetele raionale 
U.TM. și U.C.F.S. — ca, de pil
dă, cele din Mizil și Pogoanele — 
s-ar fi preocupat îndeaproape de 
organizarea și desfășurarea între
cerilor. De asemenea, unele disci
pline — ca de pildă baschetul — 
a înregistrat un mic număr 
participante (nici-o echipă 
mediul sătesc).

în ansamblu, Spartachiada fete
lor din regiunea Ploești a înregis
trat totuși un mare succes. Ea a 
dovedit că tinerele fete sînt dor
nice să participe la cit mai multe 
competiții sportive, și că asemenea 
competiții pe plan local se pot 
organiza și trebuie deci organizate 
cit mai multe. De altfel exemplul 
comitetului regional U.T.M. Plo
ești va fi urmat in scurtă vreme 
și de către comitetele regionale 
U.T.M. Craiova, Galați și Stalin 
care vor organiza și ele Sparta- 
chic.de regionale ale fetelor. A pli
cind în viață prevederile Hotărîrii 
Partidului și Guvernului cu privi
re la reorganizarea mișcării noa
stre sportive și a plenarei a lila 
a C.C. al U.T.M., toate comitetele 
regionale U.TM. și U.C.F.S. tre
buie să organizeze cît mai multe 
și difețite competiții sportive de 
masă cu caracter local.

DUMITRU STAN 
activist al C.C. al U.T.M.
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iizica
nici un caz că în București nu sînt 
condiții pentru practicarea notației.

Țlnîna seama de toate acestea, 
federația de natație, împreună cu 
Ministerul Invățămlntului și Cul
turii, au luat măsuri ca să deschi
dă in Capitală șl în țară nume
roase cursuri pentru învățarea îno
tului. Majoritatea centrelor din în
treaga. țară șl-au început activi
tatea în ziua de 2 iunie și vor 
funcționa plnă la 5 septembrie. 
Cursurile vor fi organizate pe serii 
(6 In totul, cu o durată de 15 zile).

In Capitală, ca și anul trecut, 
principalul centru uo funcționa la 
ștrandul „Dante Gherman". Copiii 
vor fi impărțiți In grupe de cite 
20-25 de copii șl vor avea fiecare 
un profesor, un antrenor sau in
structor special pregătit în acest 
scop. Cîte două ore pe zi, cu elevii 
din fiecare grupă, aceștia se vor 
strădui să-i învețe pentru început 
cel mai ușor și mai simplu stil de 
înot — bras.

Și acum cîteva amănunte. Cen
trele de învățare a înotului stau 
la dispoziția doritorilor în mod cu 
totul și cu totul gratuit. Pot par
ticipa copiii între 7 — 14 ani. In 
Capitală, înscrierile se fac la 
ștrandul „Dante Gherman". După 
absolvirea cursurilor, copiii care au 
îndeplinit normele stabilite vor 
primi brevete și insigne de înotă- 
.j' Cei care s-au remarcat vor fi 
tndtumați spre centrele de specia
lizare. Ieri, în prima zi, centrele 
din Capitală au înregistrat o cifră 
record de participanți: 800!

După calculele specialiștilor Fe
derației de natație, în cele circa 
250 de grupe care se vor organiza, 
vor învăța înotul peste 5000 de 
copil. Desigur, numărul acesta ar 
fi mult mai mare — ar putea a- 
tunge chiar la 8000-10.000 — dacă o 
serie bazine și ștranduri ca, de 
pildă, Obor, Izvor, Libertății, Re
colta, T.C.H. și attele, ar sta gra
tuit, cel puțin 2 ore pe zi, [a dispo
ziția celor care doresc să învețe 
înotul. Federația romtnă de nata
ție ne-a asigurat că are la dispozi
ția sa specialiști care să asigure 
învățarea copiilor. Deci nu rămine 
declt ca Sfatul Popular al Capitalei 
— care fără îndoială va fi de acord 
să sprijine această prețioasă iniția
tivă de dezvoltare a notației în rln- 
dul copiilor — împreună cu Federa
ția de natație și Ministerul învăță- 
mîntului și Culturii să stabilească 
un plan comun de folosire a bazi
nelor și ștrandurilor Capitalei.

AL. PINTEA

N-am putea spune că duminică, studenții timișoreni, la capătul > 
unei performanțe așteptate, dar valoroase, au reușit să alunge din 
inimile noastre tot amarul pe care cu o zi înainte ni-1 furnizase com
portarea echipei C.C.A. la Budapesta. Din cele 16 echipe, care cu 9 
zile în urmă începeau în 5 țări competiția „Cupa Dunării1, un nu
măr de 4 echipe porneau vizibil avantajate. Lewski-Sofia, Locomotiv- 
Sofia, Știința-Tiinișoara și C.C.A.-București, intrau în luptă eu efecti
vele complecte, avantajate mult de faptul că nu dădeau jucători pen
tru Campionatul Mondial de la Stockholm. Reprezentanții fotbalului 
din Romînia și Bulgaria, aveau toate șansele să treacă examenul afir
mării și să recomande astfel jocul cu balonul rotund din aceste două 
țări pentru Cupa Europei Centrale.

Știința-Timișoara și-a făcut de astă dată datoria, cîștigînd cu 3—0 
partida retur cu Dinaino-Praga, calificîndu-se astfel mai departe în 
„Cupa Dunării“. Echipa timișoreană ne-a dovedit cu acest prilej că 
arc destule rezerve fizice și morale, ca și o pregătire tehnică și tac
tică care-i pot permite să obțină și alte importante succese interna
ționale. De altfel, Știința-Timișoara este singura echipă din țara 
noastră care practică — din păcate numai în zilele ei bune — un 
sistem de fotbal adaptat la specificul și posibilitățile jucătorilor 
noștri și care trebuie să stea la baza jocului celor mai multe dintre 
formațiile noastre, mai alea la ora actuală. Unul dintre învățămintele 
oare trebuie trase de pe urma evoluției noastre în „Cupa Dunării“ 
constă în faptul că echipele rominești — ne referim la cazul Științei, 
Timișoara—au nevoie de cît mai multe întâlniri internaționale peste 
hotare. Experiența unor astfel de jocuri lipsește majorității form' 
țiilor noastre. Vom vedea cum va reuși Știința-Timișoara să sup 
nească această experiență în meciul următor cu Radnieki-Belgrad.

Ceea ce s-a întîmplat șîmbătă cu C.C-A. la Budapesta, nu trebuie 
însă să ne mire prea mult. Așa se întimpiă cjnd o echipă este lipsită 
de combativitate, nu crede și nu luptă pentru victoria ei. cînd cedează 
pasul din primul moment al întîlnirii. Declinul echipei noastre 
eampioane și-a arătat mai de mult începutul. Cu destule luni 
în urmă, formația militarilor bucureșteni a prezentat simptome alar
mante de ieșire din formă. Linia celei mai slabe rezistențe, determi
nată de goana după „încă 2 puncte” în clasament, i-a făcut pe antre. 
norii și conducerea secției de fotbal să renunțe la unele înlocuiri în 
echipă și lucrurile au rămas neschimbate.

Armele eu care M.T.K. a învins la București ca și la Budapesta 
au constat în primul rînd în tinerețe și nu în blazare, în poftă de 
joc și nu în crispare. Sîmbătă la Budapesta C.C.A. n-a încercat nimic. 
Formația bucureșteană nu s-a străduit nici măcar să nu cedeze la un 
scor atît de categoric. Dar oricît, diferența de formă dintre M.T.K. 
și C.C.A. nu-i îndreptățea pe bucureșteni să piardă la un scor de 
4 puncte diferență, avînd în vedere că gazdele n-au jucat excep
țional ! Se întîmplă ca o echipă să nu-și găsească cadența în decursul 
unui joc și să cedeze în fața unui adversar care la ora aceea nu se 
află în forma cea mai bună. Dar echipa care are ceva de recuperat 
face tot ce este omenesc pentru a înclina steagul victoriei de partea 
sa. ECHIPIERII DE LA C.C.A. N-AU FĂCUT ÎNSĂ CEEA CE SE 
AȘTEPTA DE LA El Șl CEEA CE PUTEAU SĂ FACĂ ȘI ÎN 
ACEASTA CONSTĂ MAREA LOR VINĂ. Jucătorii de la C.C.A. s-au 
comportat la Budapesta sub orice critică. Lipsa lor de răspundere, 
neînțelegerea marii sarcini ce le revenea într-o întîlnire internațio
nală, i-a dus la o înfrîngere categorică. Fotbaliștii bucureșteni aveau 
datoria ca la Budapesta să ne dovedească că ceea ce ș a întîmplat la 
București a fost un accident, o întîmplare. Afirmarea fotbalului 
nostru în „Cupa Dunării“ a stat în mîna a două echipe. C.C.A. a ra
tat inexplicabil această posibilitate, încă de la start.

Sportivii și mai ales fotbaliștii șe bucură de multă înțelegere și 
sprijin în țara noastră. Există însă în mentalitatea unor spor‘<vi frun
tași ideea că au doar „obligația“ să se bucure de sprijinul și avanta
jele pe care le oferă cluburile lor. Este timpul ca acestor sportivi să 
li se explice deschis, eu au și obligație morală față de culorile echipei, 
față de sutele de mii de suporteri care sprijină cluburile. Proble
mei sancționării și stimulării sportivilor de către cluburi, trebuie să i 
se acorde toată atenția. Sportivul trebuie să simtă răspunderea com
portării sale în general dar mai ales la întîlnirile internaționale.

M. ZONIS

teli 1« centrul de rotație de la ștrandul „Danie Gherman“
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ÎN RAIONUL RĂDĂUȚI Adunarea festiva din Capitala

Sportivi 
în bunde 

și ițari
Mașina gonește pe șoseaua pie

truită, lăsînd în urmă un nor de 
praf. Cotește apoi pe drumul satu
lui, zburătăcind găinile ce scurmă 
prin șanțuri. Cîntecul tinerilor 
tîmplari de la I.R.F. Rădăuți — 
azi fotbaliști — face să mai apară 
la cîte o fereastră capul vreunei 
femei. Satul pare golit de oameni. 
Dar de-abia a intrat pe drumul 
din fața sfatului popular și lucru
rile sa lămuresc : pe un platou în
tins s-a adunat tot satul, tineri și 
bătrini. In întîmpinarea fotbaliști
lor din Rădăuți vine un grup de 
tineri, în tricouri și teniși. Prin
tre ei se află și I. Medrihan, se
cretarul oomitetului U.T.M. pe co
mună. Pe acesta l-am rugat să ne 
spună ce se petrece aici.

— E o duminică obișnuită! — 
ne lămuri el. Veniți cu mine să vă 
arăt tot ce se întîmplă. Asta-i baza 
noastră sportivă. Aici ținem vara 
și spectacolele culturale și horele. 
Iată, acolo între pini se ridică 
scena. După amiază va vorbi un 
învățător despre „prietenie“. Face 
parte din ciolul de conferințe ce 
se țin pentru educarea comunistă 
a tineretului. Să mergem acum la 
groapa cu nisip să-i vedem pe să
ritori.

Vreo douăzeci de flăcăi și-au 
dezbrăcat cizmele sau pantofii, au 
dezbrăcat cămășile înflorate și 
bundele țesute cu minunate moti
va naționale și se avîntă în nisip. 
Sărituri în lungime.

In acest timp, în cealaltă 
parte a terenului de fotbal își în
cearcă puterile un grup de tineri. 
Aruncă greutatea. Băieții o fao pe 
voinicoșii, fetele îi privesc cu a- 
tenție și-și șoptesc una alteia a- 
precierile.

Regretăm că nu vă putem da 
rezultate concrete, dar organizatorii 
„au uitat“ să aducă un metru. La 
greutate s-a depășit 10 metri, iar 
la grenadă au fost și aruncări de 
peste 50-55 metri.

— Ce zi deosebită este aceasta ? Unde merg sportivii, echipele 
de artiști amatori, pionierii, utemiștii ?

Dar daca întrebi un rădăuțean, el îți va răspunde săitînd din 
umeri:

— Nu-i nimic deosebit. Așa e în fiecare duminică. Tineretul 
mergo la sate !

In fața întreprinderii „21 Decembrie“ un camion s-a încărcat cu 
fotbaliști; de la școala agricolă se urcă într-o mașină un grup de 
tinere îmbrăcate în treninguri: e echipa de volei a școlii; de la 
comitetul raional do partid pornesc alte mașini: sînt membrii 
biroului organizațiilor raionale de partid și U.T.M. care pleacă 
în comune ; în fața casei pionierilor, două autobuse.

E o duminică obișnuită. Ca astăzi a fost și duminica trecută, iar 
duminica viitoare va fi la fel.

— Nu-i nimic deosebit. Așa-i 
merge la sate 1

în fiecare duminică. Tineretul

I-am văzut în aceeași zi și pe 
alți tineri sportivi. Tineri și ca 
vîrstă și în sport. Erau întreceri 
palpitante care făceau să freamăte 
nu numai concurenții dar și su
tele de spectatori. L-am văzut pe 
Vasile Onică, primul la întrecerea 
cicliștilor în sat, pe Ion Cîndei,

rnunele raionului au avut loc, cu 
o duminică în urmă, numeroase 
acțiuni cultural-educative urmate 
de întreceri sportive. Cea mai spec
taculoasă a fost desigur întrecerea 
celor 30 de călăreți. Utemistul 
Gavril Calancea de la G.A.C. ,,30 
Decembrie“ a ațras laudele tutu
ror atît pentru el cit și pentru 
calul pe care personal îl îngri
jește. Astăzi meci

câștigătorul probei de călărie, pe 
Silvestru Buznean, primul la suta 
de metri plat.

— Să fi venit aici duminica tre
cută - spun ia Medrihan. A a- 
vut loo deschiderea festivalului

sportiv al comunei. Dar și azi și 
duminica viitoare, oricînd, la noi 
la Horodnio o să găsiți activitate. 
Astăzi avem doar sport, o confe
rință și apoi hora. Program artistic 
am avut duminica trecută și vom 
avea în cea viitoare.

Faptele au dovedit că tinerii din 
Horodnio se pricep să folosească 
timpul liber. A fost mai greu la 
început, dar acum tot satul vine 
duminica pe terenurile de sport să 
asiste la jocurile tineretului. Co
mitetul U.T.M. ajutat de organi
zația de partid a știut să îmbine 
acesto activități, cu acțiunile poli- 
tico-educative ce au loo în acest 
sat: conferințe, recenzii de cărți, 
discuții pe marginea evenimente
lor politice interne și internațio
nale etc. Un lucru se pare a fi 
slab : fetele nu sînt prea mult an
trenate în sport. Și de bună sea
mă că o mare parte din vină o 
poartă în această direcție tinerele 
cadre didactice, învățătoarele, care 
nu se preocupă suficient de atra
gerea tinerelor fete la activitatea 
sportivă și culturală.

Cu tovarășul Medrihan nu am 
putut sta de vorbă prea mult. E- 
ehipa de fotbal a satului se pre
zenta oam slab. S-a scuzat, a a- 
runcat bunda și pălăria, a schim
bat pantofii și a intrat pe teren. 
Iar noi, dorind să mergem și prin 
alte comune am părăsit Horodni- 
cul cu regretul că nu putem parti
cipa la hora ce se anunța a fi 
deosebit de interesantă.

Crăciun, 
Veroni- 

Pa- 
Bătrî- 
Maria

Opt perechi de dansatori — 
parcă în miniatură — au urcat pe 
scenă. Sînt elevii clasei a IV-a a 
școlii elementare care joacă „Bă
tuta“, „Mărunțica“, „Ulciorul la 
izvor“ și alte jocuri locale. De 
sub o căciulă oe-i vine pe urechi, 
conducătorul jocului chiuie :

— Foaie verde și-un harbuz — 
sîrba noastră tot mai

Opincuțcle sar 
cu înverșunare, 
sala e un tumult 
de aplauze.

Recită învăță
toarea Viorica 
Derevlean, apoi 
colectivistul Ga- 
vrii 
elevii
ca Lupu, 
raschiv 
nescu, 
Onofrei. Și elevii 
clasei I-a pre
zintă un joc...

La Marginea se
că. Nu numai pe scenă. După pro
gramul artistic a urmat hora țără
nească. Și chiar dacă taraful de 
lăutari cam scirțiie în melodiile 
de muzică ușoară, aceasta n-are 
nici o importanță. Important e că 
tot satul participă dimineața la 
astfel de festivități. Chiar și bă
trînii n-au rezistat prea mult, 
au venit și ei la cămin și, strecu- 
rîndu-se încet prin mulțimea de 
oameni, și-au făcut loc în prime.le 
rînduri, pe scaune.

Ceea ce trebuie evidențiat 
este aportul însemnat pe care ca
drele didactice îl dau muncii 
turale a satului. Nu este nici un 
tinăr învățător care să nu aibă o 
răspundere precisă în această di
recție.

Cadrele didactice, intelectualii 
satului, sînt cei care desfășoară 
o bogată activitate 
cativă. Ei sînt cei ce 
țe înaintea fiecărei 
culturale, lămurind 
muncitori probleme 
curentă, probleme științifice etc.

— Pînă nu de mult mergeam 
duminica la Rădăuți. Acum vin 
rădăuțenii la noi ! — 
cu justificată mîndrie 
organizației de bază 
vrii Crăciun.

Și la Marginea ca

sus ! de

cìnta și fetele din 
la Școala

aici

cul-

politico.edu- 
țin conferin- 

manifestări 
țăranilor 

de politică

ne spune 
secretarul 

U.T.M., Ga-

în toate co-

volei între 
cele venite de 
lă din Rădăuți. Așezat pe 
unui pîrîiaș, terenul de volei a 
fost toată ziua ocupat. Au jucat 
și mici și mari, și băieți și fete, 
fiecare cum a-a priceput. Acum 
însă-i altceva : e joc „oficial“. Așa 
că toți spectatorii s-au așezat pe 
un tăpșan de iarbă să privească.

începe jocul, dar... parcă lipsește 
ceva. într-adevăr, profesoara Cor
nelia Vasiliu, arbitrul jocului, nu 
are fluier și o întîlnire „oficială“ 
fără fluier — n-are farmec. Un 
băietan sări de la looul său, tra
versă șoseaua și se întoarse îndată 
cu o bucată de soc. Se așeză tac
ticos, scoase un briceag legat cu 
sfoară la brîu, și din cîteva miș
cări croi un fluier de toată fru
musețea. îl dădu arbitrului și 
ștergîndu-și palmele îi spuse pe 
un ton de cunoscător :

— Să suflați tare !...
Seara s-a lăsat încet 

Bătrînii s-au îndreptat 
Unii tineri au plecat la 
mai mulți însă au rămas la horă 
să joace, să se distreze. De cîtva 
timp în comuna Marginea „dumi
nica“ înseamnă zi de petrecere co
lectivă a timpului liber. Aceasta 
e noua faimă a țăranilor muncitori 
din Marginea.

agrico- 
malul

peste sat. 
spre casă, 
nuntă. Cei

IN SATUL

(Urmare din pag. l.a)

grup de scriitori lituanieni ne-a 
vizitat țar.a.

Tot în anul 1956. o delegație a 
A.R.L.U.S.-ului a vizitat Letonia 
Sovietică. Oameni de teatru, ar
tiști și cîntăreți au vizitat orașele 
baltice purlînd solia artei și cul
turii romînești.

Oamenîj sovietici au primit cu 
dragoste și au apreciat cu căldu
ră arta actorilor noștri, pe inter- 
preții muzicii noastre populare, 
creațiile artiștilor noștri plastici.

Cu satisfacție constatăm că de
vin tot mai strînse legăturile 
dintre savanții romîni și sovie
tici, dintre academiile noastre, 
dintre uniunile de creație, dintre 
institutele științifice și culturale. 
De curînd s-a constituit la Mos
cova Asociația de prietenie și le
gături culturale romîno-sovietice. 
Aceasta va duce, fără îndoială la 
o și mai bună și mai directă cu
noaștere a realizărilor reciproce 
ale popoarelor noastre.
Manifestările care se desfășoară 

pe tot cuprinsul țării cu prilejul 
Decadei republicilor baltice — a 
spus între altele vorbitorul — 
constituie pentru poporul nostru 
un minunat prilej de a cunoaște 
maj îndeaproape viața și înfăp
tuirile a trei din republicile so
vietice surori. Prezența în țara 
noastră a delegației oamenilor 
de artă și cultură din republi
cile baltice, precum și concertele 
Ansamblului lituanian de cînte- 
ce și dansuri, vor contribui la cu
noașterea mai bine de către ma
sele largi ale poporului nostru a 
creațiilor artistice și spirituale 
ale popoarelor baltice.

A luat aipoi cuvîntul Alexandru 
Ansbcrg, ministrul Culturii din 
R.S.S. Estonă, conducătorul de
legației oamenilor de cultură din 
Republicile Sovietice Baltice care 
a spus printre altele: „Permite- 
ți-mi să vă transmit salutul cor
dial, înflăcărat al oamenilor de 
cultură și artă din Republicile 
Sovietice Socialiste Lituaniană, 
Letonă și Estonă, șj al tuturor 
oamenilor muncii din Republi-

Tioerii specialiști 
și educarea 
economică

cile Baltice, precum și să 
vă exprim recunoștința fierbinte 
dv., Comitetului Central al Par
tidului Muncitoresc Romîn, gu
vernului Republicii Populare Ro- 
mîne, A.R.L.U.S.-ului și Ministe
rului Invățămîntului și Culturii 
din patria dv. pentru organizarea 
Decadei Republicilor Sovietice 
Baltice din Uniunea Sovietică — 
Lituania, Letonia și Estonia.

Popoarele Uniunii Sovietice 
manifestă și ele un interes deo
sebit pentru realizările poporului 
romîn.

Țelurile și succesele comune au 
făcut din popoarele noastre prie
teni buni — a spus între altele 
vorbitorul. Noi luptăm îm
preună pentru pace în lumea în
treagă, Cu atît mai mult ne 
bucură faptul că avem posibilita
tea să facem cunoscute poporu
lui romîn în timpul acestei de
cade unele rezultate ale muncii 
noastre.

Vă sîntem recunoscători și pen
tru faptul că dv. ne-ați creat toa
te condițiile ca să putem cunoaște 
realizările obținute în construcția 
culturală de prietenii romîni ca să 
putem învăța din experiența suc
ceselor dv. și să o aplicăm la noi, 
Astfel se îmbogățește reciproc 
cultura popoarelor din țările so
cialiste.

Alte ma
A început Decada culturii repu

blicilor sovietice baltice, care pri
lejuiește numeroase manifestări în 
întreaga țară.

Ansamblul emerit de stat de 
cîntece și dansuri al R.S.S. Litua
niene condus de Ionas Șviadas, 
artist al poporului din U.R.S.S., 
a dat duminică seara primul său 
spectacol pe scena Teatrului de 
vară din Parcul de cultură și 
odihnă „1. V. Stalin“.

Ansamblul a prezentat specta
torilor bucureșteni un reușit pro
gram de cîntece și dansuri.

★
Tot cu prilejul Decadei culturii 

Republicilor Sovietice Baltice, Fi
larmonica de Stat „George Enes- 
cu“ a prezentat duminică dimi
neața în sala Ateneului R.P. Ra
mine un concert simfonic dirijat 
de Mendy Rodan.

ic
Duminică seara la Casa Priete

niei RomlnoSovietice A.R.L.U.S. a

Sîntem încredințați că actuala 
Decadă a culturii Republicilor 
Sovietice Baltice va întări și mai 
mult marea prietenie dintre po
poarele Uniunii Sovietice și po
porul romîn.

Cuvîntările au fost viu aplau« 
date.

A urmat apoi un program artis
tic prezentat de Ansamblul emerit 
de stat de cîntece și dansuri li
tuaniene, sub conducerea lui I. 
Șviadas, artist al poporului din 
U.R.S.S., echipa de dansuri a An
samblului C.C.S., artistul poporu
lui din U.R.S.S. Tiit Kuuzik, ar
tista emerită a R.S.S. Lituaniene 
Iadviga Pstraskeviciute, Radu 
Aldulescu, artist emerit și alții.

Programul artistic a fost căl
duros apreciat de asistență.

Numeroase manifestări închi
nate decadei au avut loc la Crac 
iova în sala Filarmonicii „Mol
dova“ din Iași, în aula universi
tății „Bolyai“ din Cluj, la Ga
lați, Timișoara, în regiunea Su
ceava. la Oradea etc.

★
Ședințe festive și alte mani

festări în cadrul Decadei au mai 
avut loc la Craiova, Iași, Timișoa. 
ra, Cluj, Galați, Suceava, Oradea 
și în alte localități din țară.

n if estâri
fost prezentat In spectacol de gală 
filmul „Gloria Balticii'', o pro
ducție a studioului „Lenfilm", rea
lizat de regizorul I. Frici, după 
scenarțul lui A. Zinoviev.

★
Basul Tiit Kuuzik, artist «1 po. 

porului din U.R.S.S., prim solist 
al Teatrului de Stat de Operă și 
Balet din Tallin. a prezentat du
minică seara tn sala Dalles un 
recital extraordinar de arii și li- 
duri.

Recitalul s-a bucurat de un suc
ces deosebit.

*
Soprana Iadviga Petreșkeviclu- 

te, solistă a Teatrului Academic de 
Stat de Operă și Balet din R.S.S. 
Lituaniană, artistă emerită a 
R.S.S. Lituaniene a etntat dumi
nică seara la Teatrul de Operă și 
Balet al R. P. Romine tn opera 
„Rusalka", interprettnd rolul Na- 
tașei.

Spectatorii au aplaudat cu căl
dură valoroasa interpretare a so
listei lituaniene.

hatmanului Arbore
Ca de obicei, când 

privești notele din car
net, ai în față imaginea 
fiecărui fapt petrecut. 
Cum însă în Arbore exi
stă o bogată activitate 
cultural - sportivă, nu-i 
ușor să te rezumi doar 
la cîteva fapte din cro
nica de duminică a sa
tului. Și totuși...

Pașii te duc la cămi
nul cultural. In progra
mul de duminică, la loc 
de cinste stau și cinte- 
oul și dansul. E atîta ex
plozie de viață în miș
cările armonizate ale ti
nerilor dansatori, atîta 
căldură molcomă în doi
na corului, îneît nu poți 
spune oare din numere
le prezentate de tineri a 
plăcut mai mult. Și sala 
,— deși are cîteva sute 
de locuri — este neîn
căpătoare pentru entu
ziasmul spectatorilor — 
tineri sau bătrini. Le 
place nu numai cînte
cul și jocul învățat de 
la bătrînii din comuna 
lor, dar și cele specifice 
altor locuri ale regiunii 
învățate fie cu prilejul 
deselor deplasări ale 
echipelor căminului, fie 
ou prilejul vizitelor altor 
formații artistice. Și 
stind de vorbă cu in
structorul raional U.T.M. 
V. Tiperciuc, ori cu se
cretarul comitetului co
munal U.T.M. I. Buliga, 
sau ou D. Tudose, mem
bru al comitetului 
U.T.M., afli că nu există 
duminică in care brigă
zile artistioe din comună 
să nu dea spectacole în 
alte comune învecinate, 
sau să nu aibă oaspeți 
chiar și din organizațiile 
U.T.M. din întreprinde
rile orașului.

Tineretul comunei se 
mîndrește cu titlurile cu

cerite în diferite con
cursuri, faima jocului și 
cîntecului lor fiind cu
noscută în întreaga re
giune. Dor utemiștii Gh. 
1 rimeseu, T. Parabiuc, 
T. Buliga ca și fetele 
din organizația U.T.M.

bliotecilor (pînă în 1957 
erau doar două case de 
citit la școli, acum în 
comună sînt 2 case de 
citit — „Nicolae Băl- 
cescu“ și biblioteca să
tească — 5 biblioteci 
de casă pentru cătunele

șa dacă n-am vorbi și 
despre echipa de teatru. 
„Năpasta“, „Pepelea“, 
„Nunta“, „Cuscrii Gher
ghinei“ — sînt doar cî
teva din scenetele pe 
care utemiștii le prezin
tă în „duminicile tinere
tului“ la căminul oultu- 
ral.

E adevărat că acum 
cîțiva ani nu stăteau așa 
lucrurile în Arbore. Și 
atunci tinerii știau să 
dinte, să joace. Or
ganizația U.T.M. pe co
mună, îndrumată îndea
proape de organizația 
de partid, a știut să 
găsească metodele ode 
mai bune pentru ca ti
nerii de aci să-și petrea
că în mod organizat 
timpul liber. Ei nici 
nu-și pat închipui azi 
altfel, o zi de duminică. 
La olub se joacă șah și 
se citește. Numărul ca
selor de lectură și al bi-

bilă la Botnăreni) și mai 
ales grija organizației 
pentru munca cu cartea 
a făcwt ca numărul citi
torilor să ajungă la înce
putul acestui an la 
1.600. Cifrele vorbesc 
mai bine decât oricine. 
Din 160 utemiști aproa
pe 90 sînt înscriși la 
concursul „Iubiți car
tea“ și peste 30 au de-a- 
cum insigne. La club și 
biblioteci sînt organizate 
seri literare, seri de 
basme pentru copii și 
ceea ce ar fi surprins 
pînă mai ieri, azi e fi
resc : tineri numai cu 
școala elementară ci
tesc „Mizerabilii“ lui 
Victor Hugo, ca și „Sar
cinile Uniunii tineretu
lui“ de Lenin — înțele- 
gîndu-le deopotrivă.

Eram să uit un lucru: 
cinematograful. Comuna 
are cinematograf cu 2 
zile fixe de spectacol pe 
săptămână și ori de cîte

ori sînt cerințe (și sînt) 
în afara acestor zile. Și 
organizațiile U.T.M. din 
comună au hunul obicei 
de a discuta filmele la 
club sau la cămin. Fie
care program artistic 
este precedat de o con
ferință științifică sau o 
recenzie de carte sau 
de film.

Munca oulturală a intrat 
firesc în ziua de dumi
nică, ca și cea sportivă 
de altfel. Modești, mem
brii comitetului U.T.M. 
îți vorbesc despre cele 
3 formații de fotbal, 
despre echipa de oină 
sau ciclism. Poate prea 
modești dacă ții seama 
doar de rezultatele de 
fotbal din anul treout. 
Una din echipe se nu
mește „Victoria“. Ute
miștii de aci au în
țeles semnificația nu
melui și din cele 14 
meciuri disputate anul 
treout, doar 2 au fost 
egale. Restul... „Victoria“ 
a obținut victorii. Nici 
anul acesta nu vor alte 
rezultate. Dovada: în 
meciul jucat în această 
duminică cu echipa 
„Progresul“ — a între
prinderii „21 Decem
brie"-Rădăuți au în
vins cu 2—1.

Vechiul sat al hatma
nului Arbore și-a păstrat 
atmosfera în ciuda cer
nerii timpului. Dar mlă- 
dițele arborelui bătrîn 
au răsărit de cîțiva ani 
și o duminică petrecută 
în mijlocul lor îți dă 
convingerea înfloririi lor. 
Păstrător dg tradiție, ti
neretul din Arbore își 
îmbogățește necontenit 
viața culturală și titlul 
filmului din această du
minică — „Vreau să 
cânt“ — e parcă glasul 
lor.

' Am redat aici doar cîteva aspecte întîlnite în trei comune. 
Duminica aceasta petrecută în raionul Rădăuți nu ne-a dat posi
bilitatea să cuprindem mai mult. Am discutat însă a doua zi cu 
activiștii Comitetului raional U.T.M. Rădăuți, care au fost dumi
nică în sate. Am aflat și de la ei multe amănunte despre instruc
tivele activități cultural-sportive desfășurate în întreg cuprin
sul raionului. Și iată o situație din ale cărei cifre veți putea să vă 
dp.ți seama de amploarea manifestărilor organizate de tinerii raio
nului Rădăuți. Au participat 7000 tineri sportivi, 61 echipe cultu
rale care au prezentat 121 de programe artistice și 4 piese de 
teatru, 225 da călăreți, 467 cicliști, 42 echipe de fotbal, 20 de 
volei, 10 do atletism și 11 de oină. Numărul spectatorilor săteni: 
circa 35.000.

Ceea ce trebuie spus despre bogata experiență a Comitetului 
raional U.T.M. Rădăuți în organizarea activităților cultural-spor- 
tive do duminică, nu este nici de cum o dezvăluire a cine știe ce 
secrete. Practic, lucrurile s-au înthnplat așa : în urma prelucrării 
documentelor Plenarei a IlI-a a C.C. al U.T.M., plenara comite
tului raional a stabilit să organizeze o serie de întreceri sportive 
și culturale, premergătoare festivalurilor comunale și festivalului 
raional ce va avea loc anul acesta în luna septembrie. Pe baza 
angajamentelor concrete luate de utemiștii din comune, s-a trecut 
la amenajarea în fiecare sat a unei baze sportive și la crearea de 
echipe sportive și culturale. Cu sprijinul comitetului raional de 
partid s-au trimis în aceste comune echipe sportive din orașul 
Rădăuți care să inițieze în sport pe tinerii țărani muncitori. In pro
blemele muncii culturale s-a procedat la fel: s-a inițiat o largă 
acțiune de strîngere și cunoaștere a folclorului local care apoi a 
fost transpus pe scenă, lucru ce dă farmec fiecărei echipe.

Comuniștii și utemiștii n-au scăpat însă din vedere nici conți
nutul politic al activității duminicale a tineretului. Pentru aceasta 
au fost programate o serie de conferințe cu caracter politic sau 
științific, iar programele artistice (recitări, scenete, dialoguri, pie
se de teatru) oglindesc viața nouă a satelor noastre, grija parti
dului și guvernului față de țărănimea muncitoare.

O deosebită atenție s-a dat și popularizării avantajelor sectoru- ț 
lui socialist al agriculturii. In unele comune, echipele artistice și 
sportive venite din alte sate a1* fost invitate să viziteze gospodă
riile colective din comunele gazde. Acest lucru s-a făcut cu mai 
multă amploare în cadrul întrecerilor sportive sau artistice inter- 
comunale.

împletirea activităților cultural-sportive cu cele educative au 
făcut ca manifestările duminicale ale tineretului din raionul Ră
dăuți să aibă și un bogat conținut politic. Comuniștii și utemiștii 
raionului au pus mult suflet în dezvoltarea fiecărei noi echipe 
culturalo sau sportive. Luna mai a fost declarată „luna întreceri
lor sportive", luna iunie „luna întrecerilor culturale”, iar în luni
le august și septembrie vor avea loc pregătiri și se vor desfășura 
festivalurile comunale și festivalul raional al tineretului. Toată 
grija organizațiilor U.T.M, trebuie să se îndrepte acum spre con
tinua îmbunătățire a conținutului politic al acestor acțiuni, pen
tru a se găsi noi forme de educare a tinerilor țărani muncitori.

Exemplul raionului Rădăuți poate fi urmat de toaie raioanele 
țării noastre.

FL. POPA
GH. ANGELESCU

a muncitorilor
(Urmare din pag. l-a)

ca fabricii lor, conștiința că mun
ca lor aduce un aport însemnat 
în ansamblul economiei naționa
le. Anunțarea conferințelor a gă
sit un larg ecou în rindurile ti
nerilor. Tocmai de aceea comite
tul U.T.M. a hotărît ca la întoc
mirea conferințelor să-și dea con
cursul și tinerii specialiști.

Prima conferință documentară 
a și avut loc. Ea a fost ținută 
de inginerii Eugen Nicolescu și 
Constantin Răduțu și a adus ia 
cunoștința muncitorilor de la 
„prototip — matrițerie“ — con
strucția pieselor și aparatelor tro- 
leibusului.

Tinerilor specialiști nu li se 
cere numai competență profesio
nală, ci și mult entuziasm, spirit 
creator, abnegație, răspundere și 
conștiința faptului că, datorită 
sprijinului dat, fiecare muncitor 
poate deveni și el un specialist în 
meseria lui. Aceste calități, nume
roși tineri specialiști de la „Cle
ment Gottwald" le dovedesc din 
plin.

Gospodăria de stat Buzău 
din regiunea Ploești dispune 
de un număr însemnat de 
vaci. Cireada de aproape 80 
de viței pînă la 6 luni, consti
tuie o altă sursă de venituri 
a gospodăriei.

Tînărul Ivan Dumitru este 
foarte apreciat de felul cum 
îngrijește el de „protejații“ 
săi.

Foto: M. CARAMFIL

Sărbătoarea națională a Italiei
Telegramă

Cu ocazia sărbătorii naționale 
a Italiei, Președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a R. P. 
Romine, Ion Gheorghe Maurer, a 
adresat Președintelui Republicii 
Italiene; Giovanni Gronchi, ur
mătoarea telegramă :

„Cu ocazia sărbătorii naționale

Rect
Luni seara, ministrul Italiei la 

București, dr. Francesco Lo Faro, 
a oferit o recepție în saloanele 
legației cu prilejul zilei de 2 iu
nie. sărbătoarea naționala a Ita
liei — aniversarea Republicii.

La . recepție au luat parte: Ște
fan Voitec, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, acad. M. Ra- 
lea, vicepreședinte al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, Avram 
Bunaciu, ministrul Afacerilor Ex
terne, Gheorghe Stoica, secreta
rul Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, Marcel Popescu, ministrul 
Comerțului, Al. Lăzăreanu, ad
junct al ministrului Afacerilor 
Externe. Ana Toma și Mihai Pe
tri, adjuncți ai ministrului Co

ci Italiei, vă exprim, domnule Pre
ședinte, in numele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a R. P. 
Romine și al meu personal, felici
tări cordiale și cele mai buna 
urări pentru fericirea poporului 
italian.

pție
merțului, Dionisie Ionescu, mini
strul Ceremonialului de Stat, M. 
Macavei, președintele de onoare 
al Institutului Romîn pentru Re
lațiile Culturale cu Străinătatea, 
acad. Iorgu Iordan, vicepreședin
te al Academiei R. P. Romine, 
artiștii poporului George George- 
seu și Constantin Silvestri, func
ționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe și Ministerul 
Comerțului, oameni de știință și 
artă, ziariști.

Au luat parte șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu
rești și membri ai corpului diplo
matic.

Recepția s-a desfășurat într-a 
atmosferă cordială.

Primele conferințe regionale 
de luptă pentru pace

O bogată activitate
CULTV RAL-EDUCATIVĂ

Comuna Marginea e așezată la 
vreo 8 km. de Horodnio. E o co
mună mare și cu o faimă nu prea 
bună, în trecutul apropiat. Bă
tăușii și bețivii îi creaseră un 
prost renume. Astăzi comuna Mar
ginea are o altă faimă, aceea de 
un sat cu oameni harnici — o 
mare parte colectiviști — și păs
trători ai folclorului local. Și 
aici, ca și la Horodnio, Arbore, 
Vicov, Vama sau Pnlna hainele 
de sărbătoare sînt cost .nele na

ționale. Nici pe intelectualii sa
tului, mulți dintre ei tineri veniți 
de cnrînd de la oraș, nu-i vezi 
duminica îmbrăcați decît în fru
moase costume naționale.

în această duminică, în comuna 
Marginea se desfășoară o bogată 
activitate culturală. La început a 
fost o conferință despre importan
ța științifică și politică a celui 
de-al 3-lea satelit sovietic. A ur
mat apoi un program cultu
ral de cîteva ore : cor, dan

suri, recitări, soliști de mu
zică populară și ușoară, in
strumentiști etc. Programul e scris 
pe mai multe pagini. Și echipe 
sînt multe. Căminul are cor și 
echipe de dansuri, școala are de 
asemenea dansatori și recitatori, 
colectiviștii au cîntăreți, cadrele 
didactice au și ele o formație de 
teatru și toți vor să arate ce au 
pregătit în multe seri la rînd. 
Public numeros umple marea sală 
a noului cămin cultural.

Ilustrații: A. CALISTRAT

Duminică au avut loc primele 
conferințe regionale de luptă pen
tru pace în întîmpinarea Confe
rinței naționale a mișcării pentru 
pace, ce se va ține la 21—22 iunie 
în Capitală.

In sala Teatrului de Operetă 
din Orașul Stalin marele număr 
de cetățeni de diferite naționali
tăți care au participat la confe
rința regională au ascultat expu
nerea prof. univ. Traian Popo- 
vici, președintele Comitetului re
gional de luptă pentru pace de
spre situația internațională și de
spre acțiunile organizate în întîm
pinarea Conferinței naționale a 
mișcării pentru pace din țara noa
stră. Muncitorul Teodor Gherghi- 
șan, învățătoarea Cornelia Frîncu, 
colectivistul Mihai Florea, vicarul 
Mitropoliei Ardealului Traian Be-

lașcu și alții care au luat cuvîntul 
la discuții, au înfierat politica de 
ațîțare la un nou război a cercu
rilor agresive imperialiste. Ei au 
scos în evidență importanța hotă- 
ririi istorice a Uniunii Sovietico 
de a înceta unilateral experiențele 
cu armele atomice și s-au angajat 
să desfășoare o susținută acțiune 
de popularizare a politicii de pa
ce dusă de țara noastră și de ce
lelalte țări din lagărul socialist. 
S-a ales apoi noul comitet de 
luptă pentru pace al regiunii 
Stalin și delegații la Conferința 
națională a mișcării pentru pace.

★
Tot duminică 1 iunie au avut 

loc la Pitești și Suceava conferin
țe regionale de luptă pentru pace.

(Agerpres)

Închiderea Festivalului international 
al teatrelor de păpuși și marionete

In sala Teatrului C.C.S. din 
Capitală a avut loc duminică după 
amiază festivitatea de închidere a 
Festivalului internațional al tea- 
trelor de păpuși și marionete.

Festivitatea a îost prezidată de 
acad. Cezar Petrescu, președintele 
Comitetului de organizare a fes
tivalului. A luat cuvîntul scriito
rul Marcel Breslașu, președintele 
juriului internațional al festivalu. 
lui care a mulțumit tuturor par- 
ticipanților la festival pentru con- 
tribuția valoroasă pe care au d.at-o 
acestei manifestări prin prezenta- 
rea de spectacole de o înaltă ți
nută artistică și a subliniat totoda. 
tă succesul obținut de teatrele no- 
mînești de păpuși și marionete în 
cadrul festivalului.

Cuvîntul de închidere a Festiva,

lului internațional al teatrelor de 
păpuși și marionete a fost r’ostit 
de acad. Cezar Petrescu.

In numele particiipanților sosiți 
din diferite țări la festival. Geralâ 
Morice, publicist și fondator de 
teatru din Anglia, a mulțumit 
pentru ospitalitatea poporului ro
mîn și pentru munca neobosită a 
Comitetului de organizare a fes
tivalului, subliniind că participam 
ții la festival se vor întoarce în 
țările lor cu cele mai plăcute im. 
presii.

In încheiere a avut loc un spec
tacol alcătuit din fragmente din 
piesele prezentate de colective și 
artiști laureați ai Festivalului in
ternațional al teatrelor de păpuși 
și marionete.

(Agerpres)



Schimb
între 
și D.

de mesaje
N. S. Hrușciov 
Eisenhower

r MOSCOVA 2 (Ăgerpres). — 
Ziarul „Pravda“ a publicat me
sajul adresat la 24 mai de pre
ședintele S.U.A., Dwight D. Ei- 
senhower, președintelui Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov, și mesajul de răspuns 
din 30 mai al lui N. S. Hrușciov.

In mesajul adresat președinte
lui S.U.A., președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S. decla
ră că este de acord cu propune
rea acestuia ca experții să încea
pă lucrările în cursul viitoarelor 
trei săptămîni.

Exprimîndu-și îngrijorarea în 
legătură cu tergiversarea rezol
vării problemei încetării experien
țelor nucleare, N. S. Hrușciov 
consideră că este indicat să se 
cadă da acord ca toate lucrările 
experților să fie terminate in de
curs de 3—4 săptămîni de la în
ceperea lucrărilor consfătuirii și 
ca în cadrul acestui termen să 
fie prezentat guvernelor statelor 
ai căror experți participă la con
sfătuire, raportul definitiv al ex
perților cu concluziile lor.

N. S. Hrușciov nu se opune pro
punerii președintelui S.U.A. ca la 
consfătuire să ia parte nu numai 
experți ai U.R.S.S. și S.U.A., ci și 
ai Marii Britanii, Franței și even
tual ai altor țări dispunind de 
specialiști care au cunoștin'e te
meinice în domeniul înregistrării 
experiențelor nucleare. Totodată, 
N.^ S. Hrușciov propune ca la lu
crările consfătuirii să participe și

experți din partea Cehoslovaciei, 
Poloniei și Indiei și eventual din 
partea cîtorva alte state.

N. S. Hrușciov împărtășește pă
rerea președintelui Eisenhower că 
Geneva este un loc potrivit pen
tru ținerea consfătuirii. El prefe
ră însă ca Moscova să fie aleasă 
drept loc pentru ținerea consfătui
rii. In această ordine de idei, 
N. S. Hrușciov îl asigură pe 
Dwight D. Eisenhower că în ca
pitala Uniunii Sovietice vor fi 
create toate condițiile necesare 
pentru desfășurarea lucrărilor ex- 
perților. N. S. Hrușciov este de 
acord ca asupra lucrărilor consfă
tuirii să fie informate Consiliul de 
Securitate și Adunarea Generală 
a O.N.U., prin secretarul său ge
neral.

★
MOSCOVA 2 (Ăgerpres). — 

TASS transmite: In mesajul a- 
dresat la 30 mai lui John Diefen- 
baker, primul ministru al Cana
dei, N. S. Hrușciov, președinte’e 
Consiliului de Miniștri al U.R.S S. 
declară că în ciuda rezervelor ex
primate și pe care U.R.S.S. nu 
poate să le împărtășească, pozi
ția guvernului canadian față de 
problema încetării generale a ex
periențelor cu armele atomice și 
cu hidrogen, corespunde în mare 
măsură țelului urmărit de Uniu
nea Sovietică prin renunțarea 
unilaterală de a continua expe
riențele cu aceste arme.

du-

Evenimentele din franța
PARIS 2 (Ăgerpres). — La 1 

iunie, ora 15, s-a deschis ședința 
Adunării Naționale Franceze con- 
vo'cată pen'.ru a vota asuipia În
vestiturii generalului De Gaulle 
ca șef a! guvernului.

Deschizînd ședința, președinte
le Adunării, Le Troquer, a dat ci
tire listei noului guvern propus 
de De Gaulle

Pe lista noului guvern se află 
numeroși oameni politici care au 
făcut parte din guvernele france
ze din ultimul deceniu. Guvernul 
cuprinde patru min ș'rii de stat : 
Guy Mollet, secretarul general al 
partidului socialist, Pflimlin, li
derul M.R.P. care a prezidat 
după cum se știe guvernul ante
rior, Heu.phouet-Boigny (R.D.A.) 
și Jacquinot (Independent).

Lista noului guvern mai cu
prinde pe senatorul republican
social Michel Debré, ca ministru 
de justiție. Couvé de Murville, 
fost ambasador în S.U.A. și în 
R. F. Germană, ca ministru de 
Externe, Pelletier, fost prefect de

In Adunarea Națională s-a votat 
învestitura lui De Gaulle

La Sofia s-a deschis cel de-al VII-lea

’ SOFIA 2 (Ăgerpres). — ATB 
transmite: In dimineața zilei de 
2 iunie la Casa Partidului Comu
nist Bulgar din Sofia s-a deschis 
cel de-al VII-lea Congres al P.C. 
Bulgar.

Declarația lui T. Jivkov că la 
Congres participă delegații din 
partea a 30 partide comuniste și 
muncitorești frățești, printre care 
și delegația P.C.U.S. condusă de 
N. S. Hrușciov a fost întîmpinară 
cu aplauze furtunoase și uraie. 
Asistența a scandat: P.C.U.S.,
P.C.U.S. 1 și Prietenie veșnică.

Congresul a fost deshis de To- 
'dor Jivkov, prim secretar al C.C. 
al P.C. Bulgar.

Congresul a aprobat următoarea 
prdine de zi:

1. Raportul de activitate al Co- 
initetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar — raportor To
dor Jivkov, prim secretar al Co
mitetului Central

2. Raportul de activitate al co
misiei centrale de revizie a Parti
dului Comunist Bulgar, raportor 
»— Iordan Katrandijiov, președin
tele comisiei centrale de revizie.

3. Directivele celui de-al VII- 
lea Congres al Partidului Comu
nist Bulgar cu privire la cel de-al

i Congres al 
treilea plan cincinal de dezvoltare 
a Republicii Populare Bulgaria pe 
anii 1958—1962, raportor — An
ton Iugov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Popu
lare Bulgaria.

4. Alegerea organelor centrale 
ale Partidului Comunist Bulgar.

Apoi Anton Iugov, care a pre
zidat prima ședință a Congresului, 
a dat cuvîntul lui Todor Jivkov, 
prim secretar al C.C. al P.C.B, 
care a prezentat raportul de acti
vitate al C.C. al P.C. Bulgar.

Rcferindu-sc la lupta partidului 
Comunist Bulgar pentru construi- 
rea socialismului în Bulgaria, To
dor Jivkov a arătat că in anii pri
mului și celui de-al doilea plan 
cincinal Bulgaria s-a transformat 
dintr-o țară agrară înapoiată, în- 
tr-un stat industrial-agrar socialist, 
cu o industrie dezvoltată și cu o 
agricultură cooperativizată și me
canizată.

Todor Jivkov a subliniat că 
laborarea frățească și ajutorul re
ciproc dintre țările socialiste și, în 
primul rînd, ajutorul acordat de 
Uniunea Sovietică au ușurat în 
mod considerabil procesul de in
dustrializare a Bulgariei.

Vorbind despre sarcinile celui

CO-

P. C. Bulgar
de-al treilea plan cincinal Todor 
Jivkov a declarat că sarcina fun
damentală a partidului în 
niul dezvoltării economiei 
nale va consta și pe viitor 
dustrializarea continuă a 
dezvoltîndu-se cu precădere indu
stria grea. Totodată se va acorda 
o mare atenție producției de bu
nuri de consum, dezvoltării indus
triei ușoare și alimentare, avîn- 
tului considerabil al bunăstării oa
menilor muncii.

Todor Jivkov a arătat că inten 
sitatea luptei împotriva revizio
nismului constituie una dintre cele 
mai înseninate sarcini ale Parti
dului Comunist Bulgar.

Rcferindu-se la unele probleme 
ale mișcării comuniste internațio
nale Todor Jivkov a subliniat cre
dința și devotamentul nestrămutat 
al Partidului Comunist Bulgar față 
de principiile internaționalismului 
proletar. El și-a exprimat încre
derea că Partidul Comunist Bul
gar va mobiliza cu succes poporul 
bulgar la transpunerea în viață a 
hotărîrilor Congresului al VII-lea 
al P.C. Bulgar.

dome- 
națio- 

în in
farti,

Sena, ca ministru de Interne, An
toine Pinay, liderul partidului in
dependent, ca ministru de Finan
țe; Berlhouin (radical) ca minis
tru al Educației naționale. Ca se
cretari de stat au fost numiți 
Max Lejeune, Ramonet, Cornut- 
Gentille, André Malraux.

După aceea generalul De Gaul- 
Ie a citit declarația cu privire la 
politica guvernului propus de el. 
El a declarat că nou! guvern va 
cere să i se acorde puteri depli
ne pe termen de șase luni. El a 
anunțat că guvernul său va pre
zenta un proiect de reformă a 
Constituției.

De Gaulle a subliniat că dacă 
Adunarea Națională va aproba 
noul guvern propus de el, cele 
două Camere ale parlamentului 
vor lua vacanță „pînă la terme
nul prevăzut pentru deschiderea 
următoarei lor sesiuni ordinare“. 
Totodată, el a anunțat că guver
nul va prezenta un plan de re
forme a relațiilor Franței cu im
periul eț colonial. După expune
rea făcută, generalul De Gaulle 
a părăsit Adunarea.

După pauza care a urmat de
clarației lui De Gaulle au început 
dezbaterile Adunării.

O serie de deputați printre care 
Masson și Klosterman (rad caii), 
Bonne (Uniunea republicanilor 
de stînga), Couran (republican 
independent), și alții au decla
rat că vor vota pentru generalul 
De Gaulle.

Președintele grupului parla
mentar socialist Deixonne a de
clarat că partidul său rămîne 
scindat în privința poziției față 
de De Gaulle

A luat apoi cuvîntul fostul 
prim ministru Mendés France 
(radical socialist), care a con
damnat presiunile exercitate asu
pra parlamentului cu ajutorul 
șantajului și amenințării războiu
lui civil. El a subliniat că în a- 
ceste condiții parlamentul nu-și

poate exprima liber părerea. Din 
guvernul propus de De Gaulle, a 
declarat Mendés France, fac par
te aceleași persoane care au fă
cut inevitabil războiul din Alge
ria și care poartă răspunderea 
pentru represiunile din Algeria.. 
Noul guvern nu preconizează ni
mic pentru încetarea acestui răz
boi. Drama algeriană și eveni
mentele din metropolă sint strîns 
legate unele de altele. Rebelii 
caută să stabilească o dictatură 
fascistă în Franța.

Trebuie să ne întoarcem la de
mocrație, a declarat Mendés 
France anunțînd că va vota îm
potriva lui De Gaulle.

Președintele grupului parla
mentar comunist, Jaques Duclos, 
a atras atenția asupra faptului 
că dezbaterile din Adunarea Na
țională se desfășoară în lipsa 
candidatului la postul de șef al 
guvernului, cee,a ce este un caz 
fără precedent în istoria Repu
blicii.

François Mitterrand, unul din 
liderii partidului U.D.S.R., a 
condamnat „complotul pregătit 
cu minuțiozitate în Algeria“.

După cuvîntul mai multor de
putați de dreapta care au anun
țat că sprijină pe De Gaulle A- 
dunarea a votat cu 329 voturi 
pentru și 224 contra investitura 
generalului De Gaulle. Au votat 
împotrivă deputății comuniști, 
progresiști, o parte din deputății 
socialiști ș,i radicali.

In cursul nopții s-au întrunit 
comitetele Adunării Naționale. 
Adunarea Națională a fost con

vocată pentru luni dimineața la 
ora 9,30.

Tot duminică seara a avut loc 
la palatul Elysée prima ședință 
a guvernului prezidat de genera- 
lui De Gaulle.

★
PARIS 2. Corespondentul Ager- 

preș transmite : In tot cursul zi
lei de 2 iunie au continuat la Pa
ris și în alte localități din Franța,

greve demonstrative de scurtă 
rată și manifestații ațe oamenilor 
muncii care și-au exprimat liotă- 
rirea de a lupta pentru apărarea 
libertăților democratice și sindi
cale.

Ia Saint Denis. în imediata ve
cinătate a Parisului, muncitorii și 
funcționarii uzinei de gaz și elec
tricitate au încetat lucrul

In bazinul carbonifer Douaix. în 
departamentul Nord, peste 3.01)0 
de mineri au încetat lucrul

In centrul industrial Denain. din 
același departament, peste 11.000 
de metalurgiști, întruniți în cadrul 
unor mitinguri și-au reafirmat ho- 
tărîrea de a continua lupta

Greve similare au avut loc de 
asemenea la Monflucon, în depar
tamentul Allier. în diferite centre 
industriale din Departamentul 
Meurthe-et-M oselle.

Ședintele de luni 
ale Adunării Naționale

Macheta celui de-al treilea satelit artificial lansat de U.R.S.S., ex
pusă la Expoziția Universală de la Bruxelles se bucură de o mare 

atenție din partea vizitatorilor pavilionului sovietic.

★

PARIS 1 (Ăgerpres). — Intr-un 
comunicat dat publicității la 1 iu
nie, Frontul algerian de eliberare 
respinge știrile transmise de agen
țiile de presă occidentale potrivit 
cărora algerienii musulmani ar fi 
gata să sprijine guvernul De 
Gaulle. „Autoritățile franceze — 
se spune în comunicat — fac uz 
de metode barbare pentru a sili 
populația dezarmată a Algeriei să

★

sprijine, împotriva voinței sale, 
noul regim din Franța“.

„Frontul algerian de eliberare 
— se spune în comunicat — reafir
mă că Algeria își menține credin
ța în patriotismul arab și că țara 
va rămîne doar a algerienilor. Po
porul algerian rămîne în întregi
me hotărît să lupte pentru a-și 
cîștiga libertatea și independența 
în ciuda oricăror eforturi ale fran
cezilor uzurpatori..."

PARIS 2 (Ăgerpres], — Adu
narea Națională Franceză s-a în
trunit luni pentru a se pronunța 
asupra a trei proiecte de legi de
puse de guvernul De Gaulle. Este 
vorba de proiectul de lege privind 
prelungirea împuternicilor specia
le pentru Algeria și de. cel privi
tor la acordarea de puteri excep
ționale guvernului în timpul unei 
vacanțe parlamentare care urmea
ză să dureze pînă în octombrie și 
proiectul de revizuire a articolu
lui. 90 al actualei constituții : ast
fel încât să fie posibilă reforma 
constituției prin'r-nn referendum, 
fără ea modificările constituției să 
mai fie prezentate Adunării Na
ționale.

Proiectul guvernamental cu pri
vire la prelungirea împuternicilor 
speciale în Algeria a fost adoptat 
cu 337 de voturi pentru și 199 
contra. Apoi. Consiliul Republicii 
a adoptat cu 269 voturi pentru și 
28 contra proiectul de lege gu
vernamental cu privire la prelungi
rea împuternicilor speciale ale gu
vernului în Algeria.

întrunită din nou după amiază. 
Adunarea a adoptat cu 322 voturi 
pentru și 232 voturi contra pro
iectul de lege guvernamental care 
prevede acordarea de „puteri ex
cepționale“ guvernului.

înainte ca Adunarea Națională 
să se întrunească în cursul serii de 
luni pentru a lua în discuție cel 
de-al treilea proiect, Comisia su
fragiului universal a Adunării Na
ționale a respins fără a mai pune 
la vot cererea guvernului De Gaulle 
de a i se acorda dreptul de a 
prezenta fără consultări eu Adu
narea Națională o reformă a Con-

_ stituției care ar urma să fie su
pusă direct unui referendum. Cu 

._ 21 voturi pentru, 11 contra și
| 9 abțineri a fost adoptată o mo

țiune care, prevede ca modificările 
ce urmează să fie aduse Con
stituției republicane din 1946 să 

• fie elaborate de guvern, cu consul
tarea unui comitet special în a 
cărui componență nr urma să intre 
în proporție de două treimi par
lamentari desemnați de Adunarea 
Națională si Consiliul Republicii.

La ora 22 când s-a întrunit Adu
narea Națională Franceză, din pri
cina dificultăților la care nu 
aștepta, pe banca ministerială 
fost prezent întregul guvern 
frunte cu De Gaulle.

Un articol al tovarășului Mao Țze-dun 
apărut în revista „Hunți“

PEKIN 1 (Ăgerpres). — După 
cum anunță agenția China Nouă, 
la 1 iunie apare primul număr al 
revistei „H u n ț i“ („Steagul 
Roșu“), organ al C.C. al P.C. 
Chinez.

Primul număr al revistei cu
prinde articolul tovarășului Mao 
Țze-dun, intitulat „Despre o coo
perativă“. După ce face o apre 
ciere a situației actuale din țară, 
tovarășul Mao Țze-dun respin
ge concepțiile greșite potrivit că
rora populația numeroasă a Chi
nei ar constitui un fenomen ne
gativ, că China ar fi rămas prea 
mult în urmă și că de aceea i-ar 
fi greu să înainteze în ritm ra
pid. In articol se subliniază că 
China va putea ajunge repede 
din urmă țările capitaliste în ce 
privește producția industrială și 
agricolă. In aceasta, în afară de 
conducerea de către partid, <un 
factor hotărîtor îl reprezintă 
populația de 600 milioane a Chi
nei. Faptul că poporul de 600 
milioane al Chinei este sărac și

reprezintă „o foaie de hîrtle Ima- 
culată“, se subliniază în articol, 
pare prost la prima vedere, dar 
în realitate acest lucru este bun. 
Sărăcia te obligă să tinzi spre 
schimbări, te ob.igă să acționezi, 
să săvîrșești revoluția. „FOAIA 

"ÎȚTIE IMACULATA“ NU
PE

DE HIRTIE 
CUPRINDE NIMIC, INSA 
EA POT FI SCRISE CUVINTE
LE CELE MAI NOI, CELE MAI 
FRUMOASE, POT FI PICTATE 
CELE MAI NOI, CELE MAI 
FRUMOASE TABLOURI.

Articolul informează pe cititori 
despre cooperativa agricolă Inț- 
ziu, județul Fențziu, provincia 
Henan. In articol se recomandă 
citirea raportului Comitetului ju
dețean de partid despre această 
cooperativă.

In afară de articolul lui Mao 
Țze-dun, primul număr al revi
stei cuprinde și alte articole, prin
tre care Și articolul : „Revizionis
mul iugoslav — produs al poli
ticii imperialismului“ de Cen 
Bo-da.

Demonstrații
împotriva experiențelor atomice
LA WASH1N8T0N

Barajul „Studen Kladeneț“ din R. P. Bulgaria

Rezultatul alegerilor din R. P. Albania
TIRANA 2 (Ăgerpres).

ATA transmite : La 1 iunie în Re
publica Populară Albania au a- 
vut loc alegeri pentru Adunarea 
Populară.

Pretutindeni alegerile s-au des
fășurat într-o atmosferă de înalt 
avînt politic și de patriotism al 
oamenilor muncii. Potrivit datelor 
preliminare, furnizate de către

— Comisia electorală centrală pen
tru alegerile în Adunarea Popu
lară, au participat la vot peste 
99 la sută din numărul total al 
alegătorilor trecuți în listele elec
torale. Pentru candidații propuși 
de Frontul democratic au votat 
peste 99 Ia sută din alegătorii 
care au participat la vot.

CONFERINȚA LA NIVEL ÎNALT -
MIJLOCUL CEL MAI EFICIENT 
PENTRU TRATATIVE

WASHINGTON 2 (Ăgerpres). 
La 1 iunie peste 700 de persoane, 
printre care se aflau numeroase 
femei, au demonstrat timp de 90 
de minute în fața Casei Albe ce- 
rind încetarea experiențelor cu 
arme atomice. După cum trans
mite agenția Associated Press, 
numeroși demonstranți au sosit la 
Washington din orașele Wilming
ton și Delaware situate la o dis
tantă de 125 mile și alfii din Win-

Chester (Virginia) oraș aflat la 75 
mile de capitala Statelor Unite. 

Demonstranții purtau pancarte 
pe care se putea citi „Pace în 
lume”, „încetați experiențele". 
Grupul manifestanților au cerut 
guvernului S.U.A. să pună capăt 
tuturor experiențelor nucleare 
printre care și celor din Paci
fic, precum și încetarea de către 
toate țările a producției de ar
mament atomic.

Memorandumul

jp 
n 

în

Guvernanții libanezi 
urzesc planuri noi de înăbușire 

a luptei poporului

Sărbătorirea
Zilei internaționale a copilului

Sărbătorirea Zile! Internaționale 
e oopilului a prilejuit numeroase 
manifestări cultural-sportive pen
tru cei mici.

In toate raioanele Capitalei au 
avut loc adunări festive. In parcu- 
rile orașului, copiii au asistat la 
spectacole și filme de desene ani
mate.

In orășelul copiilor din Clșmlglu 
în Parcul de cultură și odihnă 
„I. V. Stalin", precum șl tn Piața 
Republicii au avut loc concursuri 
de trotinete șl biciclete. In raionul 
Lenin a fost organizată o serbare

* cîmpenească la Parcul Izvor.
I ★
1 Sute de copii din Capitală și-au 
dat duminică dimineața înttlnire in 
Palatul Pionierilor, pavoazat ca 
pentru o mare sărbătoare. De ziua 
lor, formațiile artistice ale Pala
tului le-au prezentat programe ar
tistice inspirate din viața și acti
vitatea celor mici. După aceea, 
pionierii au vizitat Expoziția de 
jocuri și jucării deschisă In Sala 
de marmoră a Palatului,

Seara, corul de copil al Palatu
lui Pionierilor a dat un concert la 
Ateneul R. P. Romlne.

★
Editura Tineretului a organizat 

duminică dimineața în sala Dalles 
cu prilejul Zilei Internaționale a 
copilului un festival literar artistic 
pentru copii.

Tinerii scriitori Victor Vîntu, Al. 
Mitru, Mioara Cremene, Gelu 
Naum. au citit fragmente din lu
crările 
merită 
Horia 
perele 
cea nu . 
destinate

lor pentru copii. Artista e- 
Silvia Chicoș șl actorul 

Șerbănescu au citit din o- 
scriitorului George 
Șl

Topîr- 
ale altor scriitori, opere 
celor mici.

★
cu prilejul zilei de I iu-La Iași

nie a avut loc tn grădina „Pomul 
verde“ o adunare festivă.

In cursul aceleiași zile la mu. 
zeul „Unirii“ din lași a fost inau
gurată o expoziție privind realiză
rile din ultimii ani in regiunea lași 
pentru ocolirea mamei și copilu
lui, precum și obiecto lucrate de 
elevi.

Cinstirea 
lui Hristo Botev

„Lecturile peiagogica“
Cea de-a H-a sesiune centrală 

a „Lecturilor pedagogice“ ale ca
drelor didactice, care s-a desfășu
rat în Capitală în zilele de 31 mai, 
1 și 2 iunie și-a încheiat lucră
rile luni după-amiază.

La sesiune au fost prezentate 
84 ds lucrări. Concluziile sesiunii 
au fost trase d? prof- Stanciu 
Stoian, directorul Institutului de 
științe pedagogice de pe lîngă

ale cadrelor didactice
Ministerul Invățămîntuluf șl Cul
turii.

Institutul de științe pedagogice 
și Ministerul învățămîntului și 
Culturii au acordat autorilor celor 
mai bune lucrări 14 premii în bani 
și 18 mențiuni.

O parte dintre lucrările prezen
tate la cea dc-a 
trală a ..Lecturilor 
vor apare în ultimul trimestru al 
anului în broșuri.

Il-a sesiune cen- 
pedagoglce"

Cu prilejul comemorării a 82 de 
ani de la moartea marelui poet și 
revoluționar bulgar Hristo Botev, 
luni la amiază a avut loc în Ca
pitală, în Calea Șerban Vodă nr. 
51 dezvelirea unei plăci comemo
rative așezată pe locul casei în 
care a locuit și a lucrat Hristo 
Botev în anul 1875.

La solemnitate au participat 
acad. P. Constantinescu-lași, acad. 
Mihail Roller, Octav Livezeanu, 
vicepreședinte al Institutului ro- 
mîn pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
reprezentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe și numeroși oa
meni ai muncii din cartierul Șer
ban Vodă.

Au fost de 
nov, însărcinat 
rim al R. P. 
rești și membri ai Ambasadei.

Acad. prof. Petre Constantines
cu-lași a vorbit cu acest prilej 
despre viața și activitatea lui 
Hristo Botev în anii emigrației în 
Romînia și despre sprijinul dat de 
nafrioții romîni emigranților 
bulgari.

Ivan Ungiev, cercetător știin
țific la Institutul de istorie ..Bo
tev- Lerski** de pe lingă Academia 
bulgară de științe a evocat figura 
marelui poet și revoluționar bulgar 
Hristo Rotev. luptător de frunte 
pentru libertate și dreptate socia
lă. El a subliniat că poporul bul
gar prețuiește cinstirea pe care 
poporul romîn o acordă memoriei 
lui Hristo Botev.

față Angliei Hube
ra afaceri ad-inte- 
Bulgarîn la Bucu-

PRAGA 2 (Ăgerpres). — 
teka transmite; După cum 
anunțat, la 31 mai, Vaclav 
vid, ministrul Afacerilor Externe 
al Republicii Cehoslovace, a pri
mit succesiv pe ambasadorii 
U.R.S.S., S.U.A., Marii Britanii, 
Franței, Poloniei și Romîniei că
rora le-a remis un memorandum 
al guvernului cehoslovac în legă
tură cu pregătirile în vederea 
conferinței la nivel înalt.

Conținutul acestui memoran
dum a fost făcut de asemenea, 
cunoscut de ministrul Afacerilor 
Externe al Cehoslovaciei șefilor 
reprezentanțelor diplomatice ale 
Albaniei, Bulgariei, Chinei, In
diei, Iugoslaviei. R. P. D. Coree
ne, Ungariei, Mongoliei, R. D. 
Germane, Suediei și R. D. Viet
nam.

Memorandumul are următorul 
cuprins :

Guvernul Republicii Cehoslova
ce, călăuzit de interesele consoli
dării păcii și securității generale, 
și-a exprimat în repetate rînduri 
convingerea că este necesară con
vocarea cît mai grabnică a unei 
conferințe la cel mai înalt nivel 
în cadrul căreia să fie discutate 
problemele internaționale actuale 
cele mai importante și arzătoare 
a căror rezolvare ar contribui la 
slăbirea încordării internaționale, 
la restabilirea încrederii și la dez
voltarea coexistenței pașnice a 
statelor.

Guvernul Republicii Cehoslova
ce consideră că la conferința la 
nivel înalt ar trebui să fie 
cutate problemele cuprinse în 
punerile guvernului U.R.S.S. < 
au fost sprijinitș pe deplin 
Declarația din 24 mai 1958 
Statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia. Printre acestea se 
află probleme atît de importante 
și urgente, pentru a căror rezol-

guvernului cehoslovac
Ce-
s-a

Da-

dis- 
pro- 
care 

in 
I a

vare există în prezent premise 
reale, ca ÎNCETAREA EXPER1. 
ENȚELOR CU ARMA NUCLEA
RA OBLIGAȚIA STATELOR DE 
a Denunța la folosirea 
ARMEI NUCLEARE ÎNCHEIE
REA UNUI ACORD DE NE
AGRESIUNE INTRE STATELE 
CARE FAC PARTE DIN PAC
TUL ATLANTICULUI DE NORD 
ȘI STATELE PARTICIPANTE 
LA TRATATUL DE LA VARȘO
VIA.

Cererii de a se convoca cît mai 
grabnic o conferință la nivel înalt 
îi corespund pe deplin recentul 
memorandum al guvernului sovie
tic din 5 mai a.c. și declarația 
statelor participante la Tratatul 
da la Varșovia din 24 mai a.c., 
care deschid calea spre încheie
rea cît mai grabnică a pregătiri
lor legate de realizarea unei în
țelegeri asupra convocării neîn- 
tîrziate a conferinței la nivelul 
șefilor de guverne.

In ceea ce privește participanții 
la conferință trebuie să se por
nească de la situația reală pen
tru a contribui prin toate mijloa
cele la obținerea unor rezultate 
pozitive în cadrul tratativelor.

Acestei cereri îi corespunde 
acea parte din declarație în care 
statele participante la tratatul de 
la Varșovia au arătat că b’nt de 
acord cu un cerc mai restrîns de 
participanți la conferința la nivel 
înalt, astfel îneît la tratative să 
participe cîfe trei (patru) țări 
ale pactului nord Atlantic și ale 
tratatului de la Varșovia și tot
odată <n numele țărilor semnatare 
ale tratatului de la Varșovia au 
împuternicit UNIUNEA SOVIE
TICA. REPUBLICA POPULARA 
POLONA, REPUBLICA CEHO
SLOVACA (REPUBLICA POPU
LARA ROMINA) SA IA PARTE 
LA CONFERINȚA LA CEL MAI 
ÎNALT NIVEL.

MOSCOVA. — La 2 Iunie A. A. 
Gromîko, ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S. a primit pe am
basadorul Franței Maurice Dejean.

In cursul convorbirii oare a a- 
vut Ioc au fost discutate proble
me legate de convocarea conferin
ței la nivel înalt.

PARIS. — La Paris are loc Con
ferința femeilor împotriva pregă
tirii unui război atomic. La confe
rință participă delegate din Ger
mania, Anglia, Belgia, S.U.A., 
Franța, Italia, India, Luxemburg 
șl Elveția.

PARIS. — Luni dimineața a a- 
vut loc la Londra o ședință a 
Biroului Internaționalei socialiste 
convocată pentru a discuta situa
ția din Franța.

LIMA. — După cum 
France Presse, guvernul 
Peru a demisionat.

PALERMO. - La 31 ... . _
deschis la Palermo tradiționalul 
Tîrg internațional al Mediteranei 
la care participă și țara noastră.

CRIME 
„UMANE“

în urmă cu 
cîteva zile, avi
oane militare 
franceze au bom
bardat timp de 
cîteva ore, ținu
tul Remada din 
Tunisia, omorînd 
multe persoane 
civile.

PILOȚII
FRANCEZI :

„Nu dăm no1 
dovadă de uma
nitarism ? pu
team tot așa de 
bine să fi arun
cat bombe ato
mice 1"

(Din .Junge 
Welt“)

REDACHA SI APMINISIRAl IA : București. Plata ..Sctnteii". Iei. 7.50.10. Tipar ul ; Combinatul Poligrafia Casa Sminteli .1. V. Stalln”,

anunță 
statului

mal s-a

BEIRUT 2 (Ăgerpres). — A- 
gențiile de presă anunță că în di
ferite puncte ale teritoriului liba
nez au continuat ciocniri între 
răsculați și trupele guvernului. 
Orașul Tripoli continuă să se a- 
fie în mîna insurgenților. Greva 
generală continuă. Agenția Uni- 
ted Press Internațional anunță că 
încercările guvernului de a a- 
junge la un compromis cu opozi
ția au eșuat.

DAMASC 2 (Ăgerpres). — Zia
rul „Al-Aliam" relatează că tn Li
ban sint aduse pe calea aerului 
trupe irakiene pentru a participa 
la înăbușirea poporului libanez 
răsculat.

Ziarul relatează că la 1 iunie 
la Beirut a sosit generalul englez 
Glubb, fostul comandant al Legiu
nii arabe din Iordania, care a fost 
primit de președintele Șamun al 
Libanului. Generalul Glubb a so
sit la Beirut cu o sarcină oficială 
din partea guvernului englez tn 
legătură cu planul de înăbușire a 
răscoalei din Liban. La I iunie pe 
aeroportul din Beirut a aterizat 
un avion american aparțlnînd for
țelor militare aeriene ale pactului 
Nord-Atlantic. El a adus lăzi cu 
arme care au fost puse la dispozi
ția comandamentului trupelor gu
vernamentale din Liban,

Dezbaterile din Consiliul de Securitate 
în legătură cu plîngerea Tunisiei

NEW YORK 2 (Ăgerpres). - 
La 2 iunie Consiliul de Securitate 
s-a întrunit pentru a lua în discu
ție plîngerea Tunisiei în legătură 
cu actele de agresiune armată co
mise împotriva ei de către forjele 
militare franceze staționate pe te-

ritoriul tunisian și în Algeria. 
Mongi Slim, delegatul Tunisiei 
la O.NU. a făcut un istoric al a- 
gresiunilor franceze împotriva 
Tunisiei începînd cu atacul împo
triva localității Sakiet Sidi Yusef 
din 8 Februarie.
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