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Cum au sporit 
productivitatea muncii

Comitetul U.T.M. de Ia Șantie
rul Naval Tr. Severin, îndrumat 
îndeaproape de comitetul de 
partid, ți-a pus ca sarcină princi
pală, ținind seama de indicațiile 
plenarei 
C.C. al 
rilor la 
plan, la 
muncii.
anului trecut, din lipsurile avute, 
comitetul U.T.M. a găsit căi noi 
pentru a spori contribuția tineri
lor la îndeplinirea sarcinilor 
stau in fața întreprinderii.

din noiembrie 1958 a 
P.M.R., mobilizarea tine- 
îndeplinirea sarcinilor de 
creșterea productivității 

tnvățînd din experiența

care

de 
la 

II,

0 problemă 
hotărîtoare

tine-De gradul de calificare al 
rilor depinde folosirea capacității 
utilajului, aplicarea experienței 
înaintate, dezvoltarea mișcării 
de inovații și deci, și creș
terea productivității muncii. Sub 
îndrumarea comitetului de partid, 
în colaborare cu comitetul de 
întreprindere, 
a organizat 
nim tehnic, 
prinși peste 
un curs minim 
tru cadrele 
bilii de brigăzi 
neri urmînd aceste cursuri obțin

cu 
comitetul 

9 cursuri de 
în care sînt 
300 de tineri

U.T.M. 
mi- 

care sînt cu- 
de tineri și 

economic pen- 
U.T.M., responsa- 

etc. Mulți ti-

rezultate mai bune în procesul 
producție. Așa de exemplu, 
atelierul bobinaj, șantierul 
tinerii Ion Mogoșanu, llie Iacob, 
Fusu Petre, Plasă Sefora și alții 
și-au îmbogățit mult cunoștințele 
tehnico-profesionale, depășind cu 
regularitate sarcinile de producție.

în cadrul brigăzilor, al echipe
lor, tinerii se ajută reciproc în 
vederea ridicării calificării profe
sionale. Ei studiază în colectiv 
desenele, discută asupra modului 
cel mai avantajos de executare a 
unei operații tehnice. Toate aces
tea, ca și schimburile de experien
ță, însușirea și aplicarea unor me
tode înaintate de muncă, într-un 
cuvînt toate măsurile menite să 
contribuie la ridicarea calificării 
profesionale, îi ajută pe tinerii 
muncitori să folosească din plin 
utilajele, mașinile, tehnica nouă 
cu care este înzestrat șantierul. 
Iar aceasta constituie o cale im
portantă de creștere a producti
vității muncii.

Ridicarea calificării tinerilor a 
contribuit în mare măsură, ca luna 
trecută, colectivul Șantierului Na
val din Tr. Severin să depășească 
sarcina de sporire a productivită
ții muncii cu 11 la sută.

îi ajută pe tinerii

generale, prin gazetele de perete 
etc., importanța politică ți econo
mică a participării la mișcarea de 
inovații. In același timp, comitetul 
U.T.M. a îndrumat activitatea ti
nerilor inovatori în direcția spriji
nirii eforturilor generale ale con
structorilor de nave pentru creș
terea productivității muncii. O 
parte din cele 15 inovații accepta
te (30 propuse pînă acum în acest 
an) duc astfel în mod direct la 
creșterea productivității muncii. 
Inovația tînărului strungar Gheor
ghe Vîrzoc — „Dispozitiv de prin
dere 
ților inel", 
duce timpul de lucru la 
vagon, cu 3 ore. între inovațiile 
aplicate se numără și aceea a tî
nărului inginer Constantin Ștefă- 
nescu, privind dispozitivul de prin
dere în raboteză a cutiilor de un
soare, prin care se reduce de ase
menea timpul de lucru la jumă
tate, economisindu-se anual aproa
pe 10.000 lei.

pentru strunjirea supor- 
spre exemplu, re- 

un

Cum a fost înlăturată 
o piedică

ATITUDINE 
ÎNAINTATA 
ÎN MUNCĂ
Electricienii de la schela Mo- 

reni abia ieșiseră de la lucru și 
se pregăteau de plecare. Cîțiva 
se și imbrăcaseră deja. Ca de 
obicei, după terminarea pro
gramului de lucru, unii mergeau 
la școala serală, alții ța repe
tiția echipei artistice, la cine
matograf, la club sau acasă.

In acest moment însă, în ușă 
apăru inginerul Petrescu, șeful 
secției.

— Băieți I vorbi el agitat. 
Cîteva motoare au fost arse din 
cauza descărcărilor electrice. 
Instalațiile unor sonde au în
cetat să mai funcționeze. Cine 
vrea să meargă, să se echipeze 
imediat !

Băieții n-au stat mult pe gîn- 
duri. In cîteva minute, toți 
erau gata pentru intervenție.

Tractorul cu remorca în care 
erau așezate cu grijă motoarele 
de schimb, înainta greoi prin 
șuvoiul de apă. Peste cîtva 
timp începu să urce dealul că
tre sonde. Ploua continuu cu 
stropi mari, grei. Apa pătrun
sese prin haine pînă la piele.

Aici, la sonde pe deal, vîntul 
sufla cu mai multă putere.

înfruntînd cu bărbăție capri- 
' iile naturii, flăcăii au în- 
eput lucrul. Motoarele erau 

".grele și aici nu se putea 
folosi nici un fel de macara. 
Cizmele se afundau adine în 
noroiul clisos. Unii alunecau, 
dar fără să scoată un cuvînt, 
continuau munca.

Această luptă între om și na
tura dezlănțuită a durat pînă a- 
proape de miezul nopții. Rînd 
pe rînd, motoarele arse au fost 
înlocuite. Utemiștii Gh. Anghel 
și Ion Bălăceanu, Ion Mornru 
și Dumitru Amza erau frînți de 
oboseală. Toți însă erau bucu
roși. Instalațiile funcționau din 
nou. Reparațiile care trebuiau 
făcute abia a doua zi, fuseseră 
terminată din seara aceea. Pină 
dimineața, zeci de tone de țiței 
vor fi smulse adîncurilor, zeci 
de tone de țiței vor lua drumul 
uzinelor și fabricilor care au 
atîta nevoie de acest produs.

Despre această faptă a tine
rilor electricieni am aflat în- 
r-o adunare U.T.M. Gh. An- 

ghel, cel care a povestit acea
stă întîmplare, pe care de alt
fel a și trăit-o, nu a socotit-o 
un act de eroism ci o firească 
datorie a lor. Și. dacă mîine 
seară va fi nevoie de un nou 
efort îl vor face fără ezitare.

GH. NEAGU

Un succes 
al constructorilor 

de pe Șantierul Nova! 
Galați

In cursul zilei de luni, la Șan
tierul Naval din Galați, a fost 
terminată construcția celei de a 
treia motonave de 2.000 tone. Lu
crările de finisare și probele de 
control au fost terminate cu 8 
zile înainte de termenul stabilit, 
în timpul probelor de control 
motonava a răspuns în întregime 
caracteristicilor prevăzute în pro- 

■ct.

Inovații = 
productivitate sporită

că unul
care

Experiența a dovedit 
dintre factorii importanți 
contribuie la creșterea productivi
tății muncii este și mișcarea de 
inovații. Ținind seama de aceasta, 
comitetul U-T.M. a luat toate ma
surile pentru aplicarea largă a 
inițiativei tinerilor de Ia fabrica 
„Encsel Mauriciu" din Tg. Mureș 
de a antrena un număr cit mai 
mare de tineri în mișcarea de ino
vații. în acest scop, comitetul 
U.T.M. a desfășurat o largă mun
că politică de masă, îndrumînd și 
explicînd tinerilor în adunările

Se știe că unul din factorii care 
influențează în mod direct indice
le productivității muncii este dis
ciplina de plan, atitudinea socia
listă fața de muncă. Ziua de mun
că a fiecărui tînăr este o părti
cică a zilei de muncă a întregului 
colectiv. Neutilizarea în întregime 
a zilei de muncă duce la folosirea 
parțială a capacității utilajului, 
deci Ia o productivitate scăzuta. 
La Șantierul Naval din Tr. Seve
rin, unii tineri ca Titu Borzea, 
Dumitru Coconeci, Lungu Petre |i 
alții au încălcat deseori disciplina 
socialistă a muncii. Din cauza ab
sențelor repetate, luni de zile —

LIDIA POPESCU

(Continuare în pag. 3-a)

Numeroase 
construcții 

date în folosința 
la Mangalia

Tînărul Hebe Alexandra, candidat 
de partid și responsabilul brigăzii 
de tineret din secția mecanică a 
fabricii de mașini și vagoane 
„UNIO“ din Satu Mare, împărtă
șește cu multă dragoste din expe
riența sa ucenicului Szehely Arpad 
din anul III de la școala profe-anul 111 de la școala profe

sională a uzinei.

Duminică, la Mangalia s-an dat 
în folosință primele construcții ri
dicate aici în etapa I-a de lucrați 
prevăzute în planul de sistemati
zare și modernizare a orașului. 
Astfel, s-a terminat și dat în fo
losință un centru de odihnă pen
tru oamenii muncii, compus din 
5 corpuri de clădiri cu 1.066 pa
turi și primul lot de locuințe mun
citorești însumînd 101 apartamen
te. A fost terminată de asemenea 
construcția unui bloc alimentar 
cu o cantină-restaurant moderna, 
cu fabrică de gheață, fabrică de 
sifoane, laborator de cofetărie 
etc„ precum și 17 magazine ali
mentare pc-tru de—arvirea orașu
lui. Totodată s-au terminat și lu
crările principale de alimentare cu 
apă și energie electrică, lucrările 
de canalizare, cele de amenajare 
a falezei, a plajei și spațiilor verzi 
din jurul noilor construcții.

Plecarea unei delegații
Partidului Muncitoresc Romîn 

la cel de-al XV-lea Congres 
al Partidului

a

Comunist Francez
Ca-Luni dimineața a părăsit 

pita la, plecînd spre Paris, delega
ția Partidului Muncitoresc Romîn 
care va participa la cel de-al 
XV-lea Congres al Partidului Co
munist Francez.

Din delegație fac parte tovară
șii Leonte Răutu, membru su- 
p’eant al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., șeful Direcției de pro
pagandă și cultură a C.C. al

P.M.R., și Vasile Vîlctț, membru 
supleant al C.C. at P.M.R., prim- 
secretar al Comitetului regional 
Constanța al P.M.R.

La plecare, pe aeroportul Bă
noasa, membrii delegației au fost 
conduși de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Dumitru Coliu, Flo
rian Dănălache, Paul Nicu'escu- 
Mizil, Costin Nădejde, Gheorghe 
Necula, llie Verdeț, precum și de 
activiști ai C.C. al P.M.R.

(Agerpres)

Brigada de tineret din secția croit piele de fețe condusă de utemistul Svidovisc fanoș, de la fabrica de încălțăminte „Solidaritatea" din 
Oradea, deține drapelul de brigadă fruntașă pe fabrică. Economiile făcute de brigadă de la începutul anului sînt de 49.659 dm.p. piele 

în valoare de 24.649 lei.
Foto: N. STELORIAN

Iată un grup de mineri de la în
treprinderea minieră „Petre Gheor
ghe" din regiunea Baia Mare, la 

ieșirea din galeria Săsar.
Foto: S. NICULESCU

In regiunea lași

Inca 25 de sate 
vor fi 

electrificate
Prin grija partidului și guver

nului, lumina electrică pătrunde 
tot mai mult în satele patriei 
noastre socialiste. In regiunea 
Iași, de pildă, în cadrul unor en
tuziaste adunări populare s-a ho- 
tărît ca pînă la sfîrșitui anului a- 
cesta să fie electrificate prin con
tribuție voluntară a cetățenilor 
încă 25 de sate. Intre acestea se 
numără și satul Ferești din raio
nul Vaslui a cărui electrificare a 
fost terminată de curînd. De ase
menea într-un stadiu avansat se 
află și lucrările de electrificare în 
satul Bivolari din raionul Iași, 
Cîrja, din raionul Murgeni etc.

Pretutindeni în aceste sate ti
nerii brigadieri ai muncii patrio
tice, sub conducerea și îndrumarea 
comuniștilor își aduc o prețioasă 
contribuție la înfăptuirea hotărîri- 
lor pe care adunările populare 
le-au luat în acest scop.

ION ZLATE 
corespondent voluntar

CU PLANUL SEMESTRIAL 
ÎNDEPLINIT

Ieri, 22 iunie, Fabrica de rul
menți Bîrlad a raportat partidului 
Îndeplinirea Înainte de termen a 
planului semestrial. Entuziasmul 
și hotărîrea tinerilor muncitori de 
a întîmpina cea de-a 15-a aniver
sare a eliberării patriei noastre de 
sub jugul fascist a făcut ca ei să 
obțină realizări deosebite în pro
ducție. Astfel au dat peste plan 
pînă la 22 iunie 3229 rulmenți di
feriți, au sporit productivitatea 
muncii cu 3 la sută față de plan 
și prin reducerea procentului ad
mis de rebuturi au realizat eco
nomii în valoare de peste 2.500.000 
lei, ceea ce reprezintă angajamen
tul pe care ei și-l luaseră pe în
tregul an.

Cînd se pierde din vedere scopul
Comitetul orășenesc U.T.M. Galati a obținut în ultima peri

oadă unele succese pe linia mobilizării și antrenării tineri
lor la desfășurarea concursului „Iubiți cartea". In primele 

luni ale anului, din cei 500 de tineri înscriși la concurs 150 au 
primit insignele de „Prieten al cărții", iar alți 200 care s au pre
zentat în fața comisiilor urmează să le primească. In orașul Ga
lați sînt acum peste 800 depurtători ai insignei „Prieteni ai cărții".

Puterea exemplului 
personal

La începutul anului trecut, la 
Centrofarm nu era încă nici un 
purtător al insignei. Pe U ju
mătatea anului insă, într-o adu
nare generală U.T.M. a fost 
luată în discuție problema des
fășurării concursului Iubiți 
cartea". Hotărîrile adunării ge
nerale U.T.M. aplicate în viață 
au dus la creșterea muncii de 
râspîndire a cărții în rîndul tine
retului.

In primul rînd s-au înscris în 
concurs și s-au pregătit mem
brii comitetului organizației de 
bază U.T.M. Primii purtători ai 
insignei au fost Elisabeta Mun- 
teniță, secretara organizației de 
bază U.T.M., Dumitru Sava, 
sare a fost ales spoi președin
te al comisiei concursului, și 
Antoaneta Ardeleanu, bibliotecară 
și membră în comitetul U.T.M. 
Exemplul personal dat de mem
brii comitetului U.T.M. a avut o

puternică influență asupra tutu
ror utemiștilor. La gazeta de pe
rete, în toate afișierele, pe holu
rile instituției au fost afișate 
listele cărților din concurs. In a- 
dunăriie generale U.T.M., ca și cu 
alte prilejuri, au fost prezenta
te recenzii aproape 
țile obligatorii 
din concurs. Tre
buie să spunem 
că aici aceas
tă formă a 
muncii cu car

tea — recenzia — 
cios folosită. Ea n-a fost înțe
leasă doar ca o simplă expune
re a subiectului cărții, ci pre- 
zentaree a constituit întotdeau
na o bogată bază de discuții. 
Recenzia era anunțată din 
timp, chiar cu două- trei săp- 
tămîni înainte, astfel că 
rioada aceasta utemiștii 
posibilitatea să citez scă 
ce urma să fie recenzată, 
prilejul prezentării să 
purta largi discuții asupra idei
lor majore ale cărții, asupra

la toc te căr-

trăsăturilor morale ale eroilor. 
Multe și interesante discuții au 
fost purtate spre exemplu pe 
mrrginea romanelor „Morome- 
ții“, „Răscoala", „Bărăgan", etc. 
Alembrii comitetului U.T.M. ca și 
membrii comisiei concursului, 
s-au îngrijit ca fiecare tînăr în
scris la concurs să aibă la înde- 
mînă cărțile indicate în bibliogra
fie.

Discuțiile finale au fost de 
asemenez un prilej de aprofun
dare a materialului parcurs, de 
înțelegere a ideilor principale din 
cărțile citite. Tocmai datorită

Cîteva însemnări pe marginea 
desfășurării concursului „Iubit* cartea0 

în orașul Galați
a fast judi-

în pe- 
aveau 
cartea 
iar cu 
poată

ln întîmpinarea celei de a XV-a aniversari 
a eliberării patriei și a Festivalului Mondial 

al Tineretului

Fapte tinerești
Obiectivele brigăzii se îndeplinesc

La ultima adunare generală, 
biroul organizație» U.T.M. din 
satul Cîrstănești, raionul Ho
rezu. a stabilit noi obiective 
de lucru pentru brigada ute- 
mistă de muncă patriotică din 
sat. Studiindu-se toate posibi
litățile, utemiștij s-au angajat 
să înfăptuiască prin muncă vo
luntară importante lucrări de 
refacere a patrimoniului silvic, 
de îngrijire a pășunilor, de a- 
menajare a drumurilor etc.

Urmăr,nd efectuarea acestor 
lucrări într-un timp cit mai 
scurt, organizația U.T.M. a 
luat măsurile corespunzătoare 
pentru a-i mobiliza pe toți ti
nerii satului. încă din prima 
zi de muncă voluntară bilanțul 
a fost rodnic: s-au plantat în 
pădurea comunală puieți de 
stojar pe o întindere de circa

două hectare. Acțiunea între
prinsă în cinstea zilei de 23 
August și a Festivalului Mon
dial al Tineretului și Studenți
lor de la Viena a continuat și 
în următoarele zile.

Tinerii au muncit cu multă 
hărnicie la curățatul islazului 
comunal. Apoi flăcăii din satul 
Cîrstănești au adăugat la suc
cesele repurtate încă unul : 
prin munca lor entuziastă, pe 
șoseaua comunală s-au așter
nut încă 50 tone de pietriș.

Pînă în prezent la aceste lu
crări atît de folositoare, bri
gada utemistă de muncă pa
triotică din satul Cîrstănești, 
a prestat un număr de 820 ore 
muncă voluntară.

NICOLAE MIRON 
țăran întovărășit

Economisirea metalului în afenfia tinerilor
Cele 16 brigăzi de tineret de 

la secția motoare a uzinei me
canice Poiana-Cîmpina obțin în 
cinstea celei de a XV-a aniver
sări a eliberării patriei noas
tre și a celui de al V!I-lea Fes
tival Mondial al Tineretului și 
Studenților de la Viena impor
tante succese în producție. Ast
fel numeroase motoare și uti
laje au fost reparate aci și tri
mise în schelele petrolifere, 
acolo unde se scoate țițeiul din 
adîncul pămîntului.

Mobilizate de comitetul 
U.T.M., o mare parte din 
brigăzile de producție ale tine
retului, ca de pildă cele con
duse de utemiștii Corcodel Iu
lian, Ezaru Gheorghe șl Elena 
Brebeanu, obțin cu regularita
te mari depășiri de normă.

în prezent, ele pun un accent 
deosebit în activitatea lor pe 
calitatea produselor și pe reali-

zarea de cît mai mari econo
mii de metal.

Ca urmare 
sate de tinerii 
Reșița, numai 
neret care fac 
nizația de bază U.T.M. nr. 6 
au reușit, pînă în prezent, să 
economisească 6,5 tone metal.

Rezultate frumoase au obți
nut în acest sens și brigăzile 
utemiste de muncă patriotică 
organizate pe uzină. Astfel, 
brigada de muncă patriotică 
nr. 56 din secția de tineret a 
uzinei, a colectat peste 5 va
goane metale.

întrecerea tinerilor de la 
uzina mecanică „Poiana", por
nită în întîmpinarea celei de a 
XV-a aniversare a eliberării 
patriei continuă cu înflăcărare.

a chemării lan- 
metalurgiști din 
brigăzile de ti- 
parte din orga-

LUCIA GHERGHICEANU 
funcționară

acestei munci perseverente pe 
care t depus-o comitetul U.T.M., 
în numai cîteva luni toți mem
brii organizației U.T.M. de la 
Centrofarm Galați au devenit 
purtători ai insignei „Prieten 
al cărții".

„N-am fost trași 
de mînecă''

In-Organizația U.T.M. de la 
stitutul pedagogic „Costache 
Negri" din Galați este aprecia
tă ca o organizație cu activi-

tate în general bună. In 
ma perioadă ea a obținut__
cese în activitatea cultural-spor- 
tivă. La recentul concurs al șco
lilor medii acest institut a cîști- 
,gat multe din locurile fruntașe.

Cu toate acestea, organizația 
U.T.M. de la institutul peda
gogic este o organizație coda
șă în munca de antrenare a 
tineretului la concursul „Iubiți 
cartea". Din cei peste 270 de 
utemiști membrii ai organiza
ției și 350 de elevi și studenți 
ai institutului, doar 48 sînt pur
tători ai insignei „Prieten al

cărții". In in
stitut sînt toate 
condițiile pen
tru desfășurarea 
concursului. E- 
xistă o bogată 

bibliotecă, profesori de specia
litate care ar ajuta cu dragoste 
munca de organizare și desfășu
rare a concursului. De aceea se 
pune întrebarea: de ce, avînd 
toate condițiile, la Institutul pe
dagogic „Costache Negri" sînt 
numai 48 de purtători ai insig
nei ?

„Nu ne-am preocupat de a- 
ceastă problemă, nu 
nimic și din această 
tvem purtători ai

ulti- 
suc-

am făcut 
pricină nu 
insignei".

secretarul comitetului 
Mihuță Mușec, cu alte

cuvinte, „n-am prea fost trași de 
mînecă".

Curioasă explicație care nu 
poate justifica însă cu nimic 
inactivitatea comitetului U.T.M. 
Dar... conține în ea și ceva ade
văr. La mijlocul lunii aprilie 
comitetul U.T.M. de la Institu
tul 
cu 
la 
un 
cultural-sportivă. 
spune nici un cuvint despre 
preocuparea acestei organiza
ții la antrenarea tineretului 
la concursul „Iubiți cartea", 
referatul a fost apreciat ca 
bun. Discutînd cu membrii 
comitetului U.T.M. pe in
stitut, aceștia au declarat că 
niciodată și nimeni de la co
mitetul orășenesc U.T.M.
i-a 
nu 
pe

oe.dagogx a prezentat 
prilejul zilei secretarului, 

comitetul orășenesc U.T.M., 
referat despre

Deși nu
munca 

se

nu 
întrebat despre concurs și 
le-a cerut să facă ceva 

această linie.

In ce scop ?
Organizația U.T.M. de la 

Șantierul Naval Galați a obți
nut în lunile din urmă unele 
succese reușind să mobilizeze 
un număr mai mare ca pînă â-

I. ȘERBU

(Continuare în pag, 3-a)

în orașul Cluj vor fi date în folosință în acest an 700 de aparta
mente. Pînă acum au fost terminate peste 100 de apartamente, iar 
în prezent se lucrează la construcția a 17 noi blocuri. Prețul decost 
al unui apartament compus din 2 camere și dependințe este de 30.000- 
40.000 lei. în fotografie : vedere a blocului din str. Horea 96-104 dat 

jn folosință la începutul acestui an.
Foto: AGERPRES



nerl

Foto: S. SPIREA

a- 
ti-

clasat pe locul I (3,90 
săritură în lungime), iar 
Adam Gheorghe membru

Duminica sportivă
Voleiul este una dintre cele mai 
antrenante discipline sportive din 
cadrul Spartachiadei de vară a 
tineretului. Iată o imagine surprin
să de obiectivul fotografic de la 
întrecerile etapei a Il-a la care au 
participat sportivii din satele raio

nului Domnești.
toata ci sportivii 
unele discipline 
întrerupt activita

tea-

Handbaliștii
romîni,

vice-campiom
R Bmondiali

Bele mai călduroase felici
tări tinerei noastre reprezenta
tive masculine de handbal, vi- 
ce-catnpioană mondială. Din 
toată inima, BRAVO, vouă ce
lor care ați luptat cu multă ar
doare pentru culorile sportive 
ale patriei, închinîndu-i în 
preajma celei de-a XV-a ani
versări a eliberării de sub 
jugul fascist o victorie interna
țională de mare prestigiu.

Comportarea tinerilor hand
bal iști romîni, vicecampioni 
mondiali a confirmat încă oda
tă clasa internațională a hand
balului romînesc care deține de 
altfel supremația pe plan femi
nin, prin cucerirea titlului de 
campioană mondială.

Evoluția echipei noastre mas
culine de handbal în cadrul 
turneului campionatului mon
dial a lăsat de la început să 
se constate o bună pregătire teh
nică și o corespunzătoare orien
tare tactică sprijinită de-o mare 
putere de luptă, mărturie fidelă 
a înaltului patriotism în spiri
tul căruia sînt educați sportivii 
din țara noastră. După ce tî- 
năra noastră formație dispune 
categoric de formațiile Austriei, 
Elveției, R. P. Ungare are de 
susținut ultimul examen în fața 
redutabilei formații unite a Ger
maniei, țara de baștină a hand
balului.

Și în această ultimă confrun
tare care avea să desemneze 
campioana mondială, sportivii 
romîni au alcătuit o formație 
de înaltă clasă, ai cărei compo
nent au impresionat și ca in
dividualități (Redl a fost apre
ciat ca cel mai bun portar al 
turneului, iar Nodea și Bulgaru 
s-au aflat în fruntea clasamen
tului golgeterilor).

Victoria în disputa finală a 
revenit formației unite a Ger
maniei, o echipă valoroasă dar 
care pe lîngă excesul de faul
turi a fost condusă spre un fi
nal favorabil de arbitrajul impar
țial prestat de Miik. Evoluția 
scorului în această partidă de
cisivă, ne-a fost Ia început fa
vorabilă : în primele 3 minute 
de joc conducem cu 2—0 iar 
mai apoi cu 3—2, 5—4, 6—5. 
Repriza l-a se termină la ega
litate : 6—6 prin transformarea 
unui „14 metri" complect ima
ginar nefiind de fapt singura 
sancțiune gratuită acordată de 
arbitrul Miik. Gea de-a Il-a 
repriză în care arbitrajul a fost 
mai pregnant imparțial a asi
gurat echipei .Germaniei un a- 
vantaj minim: 14—U care a 
hotărît soarta întîlnirii.

Cucerind titlul de vicecam- 
pioană mondială, tînăra repre
zentativă masculină de hand
bal a R.P. Romîne a realizat o 
remarcabilă performanță de va
loare mondială, mărturie de 
preț a dezvoltării pe care o cu
noaște sportul în anii puterii 
populare.

și-au 
tea oompetițională, 
cînd — după o bogată 
activitate de întreceri — 
intr-o perioadă de re
paus activ pentru a-ți 
reface forțele, totuși 
„Duminica sportivă" — 
spre satisfacția celor ca
re urmăresc manifesta
țiile sportive a fost 
foarte bogată în compe
tiții și rezultate favora
bile, atit în întâlnirile 
interne, cit și în cele in
ternaționale-

© Deosebit de valoroa
să este performanța rea
lizată de reprezentanții 
țării noastre in întîlni- 
rea internațională de la 
poligonul Tunari (Bă- 
neasa-București), dintre 
reprezentativele U.RS.S- 
R.P. Romînă la proba 
de sheet (talere arunca
te din turn). Performan
țele realizate de spor
tivii celor două echipe 
întrec recordul mondial 
al probei (cea sovietică 
— de 387 talere — fiind 
superioară cu 5 talere, 
iar cea românească — 
de 383 talere — cu 1 
taler, fiind totodată un 
nou record republican).

în același timp spor
tivul romîn Șt. Po- 
povici s-a clasat pe pri
mul loc la individual 
cu performanța de 199 
talere — rezultat care 
întrece cu 5 talere actua
lul record mondial — 
fiind în același timp un 
nou record republican.

0 O altă întîlnire in
ternațională, în care de 
astădată eroine sînt 
handbalistele echipei 
Știința-Bucur-ețti, s-a 
soldat cu o victorie a 
reprezentantelor noastre 
care au întrecut la Leip-

R. VASILE

Proba de 500 metri plat disputată 
cu prilejul finalei campionatelor 
republicane școlare de atletism, a 
reunit la start concurente bine pre
gătite. Deși sînt cîteva sute de me
tri de la plecare plutonul rămîne 

încă compact.
Foto: R. VASILE

Spartachiada de varâ
tineretului

Durmnică s-a desfășurat în ora
șul Rîmnicu Sărat faza raională 
a Spartachiadei de vară a tinere
tului. Gei peste 300 participant 
tineri și tinere sosiți din toate 
colțurile raionului au fost prezenți 
la start animați de dorința vie 
de a încununa cu noi succese în
trecerile sportive ce se desfășoară 
în cadrul celei de-a IV-a ediții a 
Spartachiadei de vară a tineretu
lui. Și într-adevăr aruneînd o pri
vire de ansamblu asupra întrece
rilor sportive de la Rîmnicu Sărat, 
se poate trage concluzia că atît 
desfășurarea competiției cît și re
zultatele obținute constituie un 
frumos bilanț al încheierii cu suc
ces a fazei I-a și a Il-a a Sparta
chiadei de vară a tineretului din 
acest raion. Succesele obținute 
constau mai cu seamă în faptul 
că atît organizațiile U.T.M. cît și 
organele U.G.F.S. s-au preocupat 
de atragerea unui număr cît mai 
mare de tineri la întrecerile Spar
tachiadei. Numai la faza I-a au 
participat peste 10.000 de tineri 
și tinere. Aceasta de fapt a făcut 
posibilă calificarea pentru faza ra
ională a celor mai buni sportivi.

din rîndurile masei largi a tine
retului.

îmbucurătoare a fost și prezența 
pe terenul de sport a unui număr 
mare de tineri țărani colectiviști 
și întovărășiți. De altfel trebuie 
spus că una din preocupările de 
bază ale comisiei raionale de or
ganizare a Spartachiadei a fost 
tragerea unui număr sporit de

Sărbătoare 
sportivă 

la Rîmnicul 
Sărat

țărani muncitori colectiviști ți 
întovărășiți la întrecerile acestei 
oompetiții sportive de masă.

De aceea nu întîmplător uneia 
probe au fost cucerite de către'K- 
nerii țărani muncitori. Așa spre 
pildă: utemista Barbu Maria co
lectivistă din comuna Știubeiul s-a 

metri la 
utemistul 

al into-

cig (RD. Germană) cu 
scorul de 12—4 (6—1) 
puternica formație Loco
moție.

© în sfîrșit ultima în- 
tilnire internațională la 
care au luat parte spor
tivii noștri este con
cursul internațional de 
canotaj academic de la 
Milano, unde echipajul 
nostru de schif 4—1 a 
ocupat locul II (după 
echipajul U.R.S-S.), iar 
Al. Ferenezi în proba 
schi) simplu a ocupat 
locul III.

® In competițiile in
terne, întrecerea din
tre echipele campionatu
lui categoriei B la fot
bal — așa cum am 
prevăzut-o incă de la în
ceperea returului — con
tinuă să fie la fel de 
disputată, fără a se pro
duce vreo clasificare, 
mai ales în seria l-a.

Valoarea echipelor par
ticipante în acest an este 
atît de apropiată — și 
spre bucuria generală 
destul de ridicată — in
cit abia ultima etapă — 
cea de duminica viitoa
re va putea aduce clasi
ficările : echipa din se
ria l-a care va promova 
in categoria A și echi
pele care vor retrograda 
în categoria C. Și se pa
re că acest lucru va fi 
făcut pe baza de golave
raj. De aici echipele vor 
trebui să desprindă o 
concluzie, asupra căreia 
s-a atras mereu atenția 
— chiar și atunci cirul 
au asigurată victoria să 
insiste pentru a marca 
goluri- Un exemplu con
cludent în această direc
ție — însuși clasamen
tul seriei l-a — partea 
superioară — unde echi
pele de pe locurile 2, 3

și 4 (C.F.R. Timișoara, 
C.SJH. Reșița și CJFR. 
Arad) au același număr 
de puncte dar diferențe
le între ele doar de go
laveraj- Și după etapa 
de duminică s-ar putea 
intîmpla ca toate cele 4 
echipe, inclusiv Minerul 
Lupeni — actualul li
der—să aibă același nu
măr de puncte.

în tot cazul primele 
șanse de a promova le 
au Minerul Lupeni și 
C.FJR. Timișoara, dar 
ținind seama de avanta
jul terenului de care be
neficiază adversarii lor 
se pare că CE.R. Timi
șoara, care ocupă locul 
II, are mai mari șanse, 
înlru-cit joacă cu C. S. 
Oradea, ultima clasată, 
iar Minerul Lupeni joa
că în deplasare cu Indu
stria Sîrmei.

S. SPIREA

vărășirîf „f Mai" din comuna Bd- 
du, a cîștigat întrecerea la trîntă 
(categoria l-a). ’’

S-a remarcat de asemenea echipa 
de oină din comuna Obidiți, echipă 
foarte tînără care participă pentru 
prima oară la Spartachiadă, for
mată în întregime din utemiști, 
membri ai întovărășirii „Al II-lea 
Congres al Partidului". Datorită 
faptului că tînăra echipă de oină 
din Obidiți s-a pregătit cu multă 
sîrguință, ea a cîștigat întrecerea 
cu echipa din Gostieni. Desfășu
rarea simultană a probelor pe a- 
oeeași bază sportivă a imprimat 
întrecerii un caracter viu, antre
nant. Deosebit de dîrze au fost în
trecerile la volei, unde echipa de 
la Școala medie nr. 2 Rîmnicu 
Sărat și cea din comuna Dumi- 
trești au realizat meciuri viu dis
putate.

Foarte pasionante au fost între
cerile la ciclism, fotbal, handbal 
și în deosebi cele de trîntă unde 
tinerii ca Adam Gheorghe, Dîrjan 
Vasile, Matache Mircea, Trifan 
Anton, Toma Ion și alții care au 
dat exemplu de multă tenacitate 
ți hotărîre de a învinge.

Tinerii muncitori de la fabrica 
de confecții „1 Mai" care au parti
cipat la întrecerile de volei sînt 
fruntași în producție. Asemenea 
lor ți tinerii Olteanu Gonstantin, 
Olteanu Petre de la S.M.T. Ziduri 
sînt fruntași în muncă. Pentru 
echipa de volei a Școlii medii nr. 
2 „Ștefan cel Mare", nu poate fi 
mîndrie și satisfacție mai mare 
decît faptul că toate participantele 
sînt fruntașe la învățătură.

întrecerea plină de tinerețe 
a participanților la faza raională a 
Spartachiadei de vară a tineretului 
a scos în evidență marile posibili
tăți ce există în raionul Rîmnicu 
Sărat privind activitatea sportivă 
stimulată puternic de această fru
moasă și tradițională competiție 
sportivă care a cuprins mase tot 
mai mari de tineri. Acum, după în
chiderea ou succes a fazei a Il-a 
a Spartachiadei ale cărei întreceri 
au constituit o adevărată sărbătoa
re sportivă, tinerii campioni ai ra
ionului Rîmnicu Sărat se pregătesc 
pentru faza regională.

A X-a ediție a campionatelor țcolare 
de atletism

Un succes 
al sportului școlar

Sportivii lumii1

la Festivalul 
de la Viena

SIMION VICTOR 
activist al Comitetului regional 

U.T.M. Ploești

Velodromul Dinamo din Capitală a găzduit duminică o întrecere ciclistă organizată de ziarul „Sportul 
Popular". Vă prezentăm un aspect din proba de viteză.

Foto: VAL. PIETREANU

Finalele campionatelor republi
cane școlare de atletism au coincia 
în acest an cu jubileul acestei 
populare competiții sportive de 
masă. An de an această largă în
trecere sportivă atrage pe stadioa
ne zeci și sute de școlari stimu- 
lîndu-le dragostea pentru sport, 
dîndu-le posibilitatea datorită 
condițiilor create de statul de
mocrat-popular, să-și desăvîrșească 
pregătirea fizică pentru a deveni 
cît mai buni sportivi și cetățeni. 
Campionatele școlare au scos în 
evidență de-a lungul celor 10 ani 
numeroase talente ale sportului 
romînesc care și-au înscris mai 
tîrziu numele pe lista marilor per
formeri ai atletismului nostru. 
S-au relevat cu prilejul edi
țiilor anterioare a acestor între
ceri recordmana mondială la înăl
țime, Iolanda Balaș, Traiau Sn- 
drigean, Maria Biți, Zoltan Vamoș 
și mulți alți valoroși reprezentanți 
ai atletismului romînesc. Cea de 
a zecea ediție a campionatelor re
publicane școlare de atletism des
fășurate timp de 2 zile pe stadio
nul Tineretului din Capitală, au 
confirmat încă odată, atît prin va
loarea performanțelor realizate, cît 
și prin numărul mare de partici
pant la startul întrecerilor, popu
laritatea tot mai mare de care se

bucură acest concurs în rândurile 
tineretului școlar. Peste 700 de 
elevi din întreaga țară s-au între
cut cu prilejul acestei finale jubi
liare, obținînd rezultate sportive 
extrem de valoroase la nivelul 
condițiilor materiale pe care statul 
nostru Ie pune la dispoziția ele
vilor pentru pregătirea lor spor
tivă. Dintre cele mai meritorii re
zultate menționăm cel obținut de 
elevul Afanasie Savin de la Școala 
medie nr. 32 din Capitală, care a 
realizat la prăjină un nou record 
republican de juniori categoria I.

Alte 3 noi recorduri republicane 
școlare au foșt obținute la înăl
țime fete, disc și suliță băieți, iar 
3 recorduri au fost egalate. Avem 
în față un 
ilustrează 
căreia s-au 
Alături de tinerii atleți școlari din 
Capitală s-au distins prlntr-o bună 
pregătire cei din Orașul Slalin, 
Tg. Mureș, Oradea, Timișoara etc.

Subliniind atmosfera de sărbă
toare care a domnit în tot timpul 
desfășurării întrecerilor precum și 
perfecta organizare, putem spune 
că finalele acestei ediții jubiliare 
a campionatelor republicane 
școlare au consemnat un nou suc
ces al sportului în rîndul elevilor.

sueeint bilanț 
dîrzenia 

disputat

care 
sub semnul 

întrecerile.

Ultima verificare a selecționatei 
noastre de tineret

Selecționata de tineret a R.P.R. 
urinează să susțină în scurt timp 
o îniîlnire de fotbal cu reprezen
tativa tineretului din Suedia. In 
vederea acestui eveniment fotba
listic, selecționerii noștri s-au de
cis asupra unui lot de jucători 
care a fost supus unor verificări 
menite să contribuie la omogeni
zarea echipei și să contureze for
mația care urmează să ne repre
zinte în această îniîlnire interna- 

I țională. In ultima îniîlnire parte-

Tot mai multi tineri muncitori la atletism
Orașul București este un mare centru sportiv. înzestrat cu cele 

mai modeme baze sportive, Bucureștiul găzduiește pe lingă mari 
competiții internaționale sau competițiile de performanță ale spor
tivilor noștri fruntași, o interesantă și bogată activitate sportivă 
a maselor largi ale tineretului. M ărturie a dezvoltării sportului de 
masă in Capitala patriei noastre o constituie cea mai recentă per
formanță a bucureștenilor, cucerirea primului loc în întrecerile 
Spartachiadei de iarnă a tineretului, cea mai importantă competi
ție sportivă de masă. De un deosebit succes se bucură in Ca
pitală actuala ediție a Spartachi odei de vară a tineretului care a 
reușit să propage în rîndurile masei de tineri, o seamă de disci
pline sportive : handbal, volei, înot, dar mai cu seamă atletis
mul. ramură de bază a mișcării de cultură fizică și sport din țara 
noastră. Etapa de masă a acest ei competiții, a reunit la startul 
probelor de atletism mii și mii de tineri din Capitală ca o măr
turie fidelă a pasiunii cu care au îmbrățișat tinerii bucureșteni, 
mai ales cei din marile uzine, practicarea atletismului.

Există așa dar creată pre miza dezvoltării atletismului bucureș- 
tean pe o bază largă de masă, mai ales că în ultima vreme se 
constată o afluență de masă din partea elevilor la practicarea 
atletismului. Nu există însă aceeași preocupare față de antrenarea 
în atletism a tinerilor muncitori. Cum se explică această situație ? 
La această întrebare încearcă să dea răspuns raidul întreprins de 
ziarul nostru prin cîteva mari uzine bucureștene.

Realitatea este însă că nu baza 
sportivă lipsește aici pentru an
trenarea tinerilor în practicarea 
atletismului ci cu totul altceva: 
inițiativa, preocuparea.

Cîndva a existat 
o secție de atletism.,.

zarea tinerilor la practicarea atle
tismului.

Și astfel pasiunea tinerilor 
muncitori pentru această complexă 
disciplină sportivă este îngrădită 
iar cei ce se dovedesc dotați pen
tru atletism sînt vitregiți de po
sibilitatea efectuării unei pregă
tiri corespunzătoare.

De ce lipsește 
preocuparea pentru 
amenajarea bazei 

sportive ?
Cercul amatorilor de atletism 

de la Uzinele „23 August" este 
foarte restrîns și trăiește o viață 
sporadică. Activitatea competițio- 
naiă este prilejuită de anumite în
treceri devenite tradiționale : Cro
sul „Să întîmpinăm 1 Mai“ sau 
„7 Noiembrie" precum și întrece
rile etapei de masă a SpartadĂa- 
dei de vară. Odată terminate a- 
caste întreceri atleții iau „vacan
ță" pînă la următoarea ediție a 
acestor competiții. Tinerii din uzi
nă sînt pasionați de această disci
plină sportivă, dar nu practică 
atletismul pe scară largă, în pri-

mul rînd datorită concepției îna
poiate a consiliului asociației spor
tive în virtutea căreia aici se acordă 
prioritate unor discipline sportive 
chipurile mai „spectaculoase": 
fotbal, rugbi, box etc. lăsînd atle
tismului soarta bietei cenușărese.

— N-avem o bază sportivă co
respunzătoare nevoilor secției de 
atletism, încearcă dînșii să gă
sească un motiv „plauzibil". Evi
dent, este o înțelegere complect 
greșită, căci pentru antrenarea ti
nerilor în practicarea atletismului 
nu este nevoie de un teren de ta-, 
lia „Stadionului Republicii”. A- 
runcarea greutății, a discului, să
riturile în lungime sau înălțime 
nu reclamă un teren prea preten
țios. Cît privește pista de atletism 
tinerii de la Uzinele „23 August" 
o pot folosi pe a vecinilor de la 
Uzinele „Republica".

Asociația sportivă a F. R. B. 
număra pînă anul trecut printre 
secțiile pe ramuri de sport și pe 
cea de atletism, cu o activitate 
destul de interesantă. Spre sfîr- 
șitul anului trecut secția s-a au
todizolvat chipurile prin plecarea 
antrenorului la clubul „Victo
ria". In schimb au rămas sute de 
tinere muncitoare dornice să prac
tice atletismul, a rămas un sta
dion de toată frumusețea mai tot 
timpul gol, cu excepția zilelor 
cînd se antrenează fotbaliștii. Și 
în fața acestui caz organizația 
U.T.M., asociația sportivă au ră
mas pasive negăsind de luni de 

■ zile timp pentru reorganizarea 
secției, dovedind o crasă lipsă de 
răspundere pentru promovarea 
atletismului în rîndurile tinerelor 
muncitoare. Antrenorul poate fi 
suplinit deocamdată prin acorda
rea răspunderii de coordonare a 
antrenamentelor tinerilor atleți, 
unor tineri instructori sportivi 
voluntari. Apoi din cînd în cînd, 
organizația U. T. M., asociația 
sportivă a fabricii ar putea soli
cita sprijinul comisiei orășenești 
de atletism, a federației noastre 
de specialitate în ultimă instanță 
pentru desemnarea unor sportivi 
fruntași care să sprijine masa 
largă a tineretului în practicarea 
atletismului.

Este lesne de -înțeles că fără 
# asemenea secție nu poate fl 
vorba de organizarea ți moblll-

Atletismul 
n-are tradiții,..?

Așa, penibil de copilăresc, în
cearcă să explice tovarășii din 
conducerea organizației de bază 
U.T.M. și a asociației sportive 
de la Uzinele „Timpuri Noi" 
lipsa de preocupare față de 
antrenarea tinerilor din uzină 
la practicarea atletismului. Nici 
boxul n-a avut „tradiții". Dar acum 
4-5 ani s-a trecut la înființarea 
unei secții de box, care cuprinde 
acum un număr mare de tineri. 
Din rîndurile lor a crescut ca 
boxer de primă categorie strunga
rul Marin Cristea care ne-a repre
zentat țara nu odată în întâlniri 
internaționale.

In această uzină n-a existat 
tradiție în box așa cum nu exi
stă nici la atletism. Există în 
schimb masa largă a tineretului 
uzinei care dorește să practice 
atletismul și dintre ei cîțiva deo
sebit de dotați : Mihai Calnicov 
(triplu salt) sau Croitoru (viteză) 
Ion Dumitrescu și C. Paraschiv 
(greutate) și alți cîțiva descope- 
riți cu prilejul Spartachiadei de 
vară a tineretului ediția 1959. Dar 
ei, ca și ceilalți tineri ai uzinei, nu 
sînt ajutați 
participe la 
tism.

Lipsa de preocupare a organi
zației U.T.M. pentru promovarea 
atletismului în rîndurile tinerilor

să se antreneze să 
concursurile de atle-

nerul opus a fost echipa Dinamo- 
Bacău care a fost învinsă cu sco
rul de 6—2 (4—0) de către urmă
toarea formație de tineret: Todor, 
Greavu, Motroc, Cojocaru, Fronea, 
Tabarcea, Ivansuc, Mateeanu, Dri- 
dea, Ene II, Crăiniceanu. Selec
ționata de tineret s-a evidențiat 
în special prin compartimentul 
înaintării, unde a acționat decis, 
cu pase simple, căutînd drumul 
cel mai scurt spre poartă, în urma 
căruia și-a asigurat în prima re

priză un avantaj de 4 go- 
luri. Ca o apreciere gene
rală a formației selecțio
nate considerăm că ea ne 
va reprezenta la un nivel 
tehnic corespunzător.

muncitori ai uzinei rezultă și 
dintr-un alt fapt: asociația spor
tivă dispune de-o bază sportivă 
pe strada Lînăriei, prost gospo
dărită de ani de zile. Deși în re
petate rînduri organizația U.T.M. 
a luat inițiativa reamenajării a- 
cestei baze sportive prin contri
buția voluntară a tineretului ac
țiunea este tergiversată la infinit.

•onsecințele lipsei de preocu
pare față de antrenarea ti’ 
nerilor muncitori din marile 
ale Capitalei la atletism îm-

c
uzine 
bracă două aspecte: tinerii mun
citori sînt privați de posibilitățile 
pe care le-ar acorda atletismul 
privind întărirea sănătății, reîm
prospătarea capacității de muncă, 
iar în al doilea rînd cluburile spor
tive nu dispun în permanență de 
cadre noi pe care să le formeze ca 
sportivi d-e frunte.

Situația existentă impune luarea 
unor măsuri eficace pentru curma
rea indiferenței manifestate față 
de pătrunderea atletismului în 
masa largă a tineretului muncitor. 
Federația de atletism de pe lîngă 
V.C.F.S. are datoria să cerceteze 
mai în amănunțime ce anume a 
determinat orientarea unilaterală a 
activității Comisiei orășenești de 
atletism ji împreună să găsească 
soluții corespunzătoare pentru li 
chidarea deficiențelor semnalate în 
ce privește dezvoltarea atletismu
lui în rîndurile tinerilor muncitori 
din marile uzine ale Capitalei.

In același timp Comitetul orășe
nesc U.T.M. trebuie să tragă la 
răspundere organizațiile U. T. M. 
care manifestă în continuare ne
păsare, lipsă de preocupare si ini
țiativă în găsirea celor mai eficace 
forme de atragere a tineretului 
muncitor la practicarea sistema
tică a atletismului.

VAL. PIETREANU

Gu ocazia concursurilor 
de înot 
nică la 
lui, au evoluat și cîțiva 
fruntași 
pe trambulină. Unul dintre 
aceștia execută o săritură 
din turnul de 10 metri.

desfâșurate dumi- 
Strcndul Tineretu-

ai săriturilor de

Păstrînd tradiția Festivalurilor 
Mondiale anterioare și de data 
aceasta la Viena se vor desfă
șura, sub semnul păcii și priete
niei între sportivii lumii în
tregi, mari competiții sportive. 
Programul concursurilor a fost 
definitivat. Timp de zece zile 
pe cele mai mari stadioane, săli 
de sport și piscine ale Vienei vor 
avea loc întreceri la fotbal, 
baschet, notație, atletism, ciclism, 
volei, gimnastică și la multe alte 
discipline sportive. Apare firesc 
de aceea interesul cu care mulți 
din cei mai buni sportivi din 
lumea întreagă, aprccvați și cu- 
noscuți pentru performanțele lor. 
se pregătesc în vederea Jocuri
lor sportive ale tineretului.

Pînâ acum, la comitetul de 
organizare al întrecerilor spor
tive din cadrul Festivalului au 
sosit înscrieri din partea a 1500 
de sportivi din peste 30 de țări. 
Printre aceștia se află echipe de 
fotbal și baschet din Tunisia, 
atleți, fotbaliști, înotători din 
Uniunea Sovietică, voleibaliști și 
fotbaliști din Norvegia. Puternice 
delegații sportive și-au anunțat 
de asemenea sosirea din R- P. 
Chineză, Italia, Franța, R.P. Po
lonă, Anglia, R-P- Romînă, Bra
zilia, R.P. Ungară, Irak, R.P.D. 
Coreeană și Liban.

In ultimele zile poșta o adus 
știri din îndepărtata Venezuela, 
ai cărei sportivi au anunțat în
scrierea la turneul masculin și 
feminin de baschet- La turneul 
de fotbal din cadrul Festivalului 
pentru prima dată vor participa 
fotbaliști din Argentina. Și-au a- 
nunțat participarea înotători din 
Australia, cicliști din Indonezia 
precum și o delegație sportivă 
din S.U.A. care va lua parte la 
întrecerile de atletism, volei (fe
minin), înot, tenis de masă fi 
șah.

Ocupîndu-se de pregătirile 
care se fac în prezent în vede
rea unei cit mai bune organizări 
a întrecerilor sportive ale 
Festivalului, ziarul austriac 
„Volksstimme" a subliniat c 
cele mai mari baze sportive al. 
Vienei vor sta între 26 iulie ș- 
4 august la dispoziția sportivilor 
participant la Festival. Stadio
nul național din Viena va găz
dui meciurile importante din 
cadrul turneului de fotbal și 
concursurile de atletism. Între
cerile de gimnastică, box, lupte, 
vor avea loc în sala de sporturi 
„Sporthalle", 
mai frumoase din Europa- 
meroase alte stadioane și săli 
de sport din capitala 
sînt amenajate pentru a oferi un 
cadru sărbătoresc Jocurilor spor
tive ale tineretului. Cei 1500 de 
sportivi prezenți la sfirșitul lunii 
iulie la Viena, vor fi găzduiți 
intr-un minunat sat olimpic con
struit în regiunea păduroasă din 
sudul Vienei, înzestrat cu tere
nuri de antrenament, restaurante 
și parcuri de distracții.

Folosind timpul scurt care-l

una dintre cele
Nu-

Ăustriei

au la dispoziție piuă la incepep-'^ 
rea înttecerilor, sportivii di^_ • 

1I11XX c/1 n I’f cumulte țări se pregătesc intens și 
cu entuziasm pentru a se prezen
ta în maximum de formă la 
Jocurile sportive ale Festivalu
lui. în țările care au anunțat că 
vor trimite delegații sportive au 
loc în aceste zile concursuri pre
gătitoare de selecție, în urma că
rora cei mai buni sportivi vor 
fi desemnați să plece în capitala 
Austriei.

Toate aceste pregătiri nu lasă 
nici o îndoială asupra succesu
lui manifestațiilor sportive or
ganizate în cadrul celui de al 
VII-lea Festival Mondial de la 
Viena. Și de data aceasta ideea 
păcii și prieteniei va triumfa la 
fel cum « triumfat și la celelalte 
ediții ale întrecerilor sportive 
organizate cu prilejul Festivalu
rilor Mondiale ale Tineretului și 
Studenților care au avut loc.

I. RETEGAN

o



Planuri birocratice - 
muncă formală

De la începutul anului și pînă 
acum, comitetul U.T.M. de la Fa
brica de produse uleioase „I.I.S. 
Biruința" din Capitală a tinut 9 
ședințe de comitet și au avut loc 
5 adunări generale U.T.M. Pri
vind procesele-verbale te izbește 
faptul că în ședințele de comitet 
și în trei din adunările generale, 
la ordinea de zi a existat unul și 
același punct: planul de muncă. 
In unele se stabilea, în altele se 
citea. Față de o asemenea atenție 
acordată planului de muncă lunar 
al organizației de bază U.T.M., îți 
închipui că el nu poate fi decît mi 
plan bogat, îndelung studiat și dis
cutat, cuprinzînd într-adevăr pro
blemele cele mai arzătoare din 
viața și munca tineretului din a- 
ceastă întreprindere.

Ceea ce comitetul organizației 
de bază U.T.M. de la „I.I.S. Bi
ruința" consideră „plan de muncă" 
este însă departe de a putea fi nu
mit astfel. Lună de lună sînt înși
rate pe o foaie de hîrtie aproape 
aceleași cinci fraze generale în 
dreptul cărora sînt scrise numele 
celor 3 membri ai comitetului care, 
chipurile, răspund de îndeplinire. 
Ce cuprinde deci planul? „Antre
narea tinerilor în vederea îndepli
nirii și depășirii sarcinilor de pro
ducție". Aceasta e tot ce se spune 
în domeniul muncii productive și 
al ridicării calificării profesionale 
a tinerilor din fabrică, în aproape 
toate planurile de muncă din a- 
cest an. „Ne vom îngriji de procu
rarea de bilete la spectacole" este 
de asemenea singurul și invariabi
lul obiectiv care probabil vrea să 
țină în planul de muncă, locul ac
țiunilor cultural-educative ale ti
neretului. (Și trebuie spus că nici 
bilete nu se procură). Planul mai 
prevede de asemenea tema adună
rii generale care discută deobicei 
despre... plan sau despre diverse

evenimente : săptămîna mondială 
a tineretului, 1 Mai etc.

Iată pentru ce comitetul se a- 
dună de două ori pe lună, iar oda
tă pe lună este convocată și adu
narea generală U.T.M.

Care sînt cauzele unei asemenea 
situații ? In primul rînd este vor
ba de birocratizarea activității co
mitetului organizației de bază 
U.T.M. Membrii săi se adună în
tr-o cămăruță, privesc planurile 
vechi și le copiază de la o lună la 
alta. Dacă însă ar consulta masa 
utemiștilor, dacă ar merge prin 
secții și ar discuta cu conducerile 
acestora, cu conducerea întreprin
derii, comitetul U.T.M. de la „I.I.S. 
Biruința" ar găsi numeroase obiec
tive către care ar trebui să-și în
drepte atenția. In aceste luni se 
dă o mare bătălie pentru termina
rea reparațiilor anuale la o serie 
de instalații ce vor intra în folo
sință odată cu noua recoltă de o- 
leaginoase și, în același timp fa
brica s-a angajat să dea lunar 
peste plan cîte 10 tone de ulei co
mestibil pentru oamenii muncii. 
Pentru îndeplinirea acestor obiec
tive mari ale fabricii, trebuiau an
trenați toți utemiștii. Lor nu li s-a 
făcut însă cunoscută importanța 
muncii pe care trebuie s-o desfă
șoare în această perioadă, faptul 
că de scurtarea timpului de repa
rații depinde îndeplinirea planului 
de producție al întreprinderii. Mai 
sînt utemiști ca Ion Dobre, Virgi
nia Dumitru, Maria Dimache care 
întîrzie la venirea în fabrică, sînt 
indiseiplinați, pierd timpul în plim
bări prin secții și discuții inutile 
și nu înțeleg că în această perioa
dă li se cere un efort mai mare 
pentru a îndeplini planul întreprin
derii. Față 
tul U.T.M. 
de măsuri, 
comitetului,

de 
nu 
nu 
in

toți aceștia comite- 
a luat nici un fel 
i-a chemat în fața 

fața adunării ge-

Cum au sporit
productivitatea muncii

(Urmare din pag, l-a)

anul trecut — Gheorghe Potcova- 
ru, Tudor Vasile și alții nu și-au 
realizat sarcinile de plan decît în 
proporție de 60—70 la suta. Au 
fost și tineri care deși veneau cu 
regularitate la muncă, nu foloseau 
din plin cele 480 minute. Cu toa
te acestea, membrii comitetului 
U.T.M. au socotit multă vreme că 
întărirea disciplinei în producție 
este o problema ce se rezolva pe 
linie administrativă. De aceea, 
cU eîtăva vreme în urma, organi
zația U.T.M. nu se ocupa de în
tărirea disciplinei în muncă.

Organizația U.T.M. a primit în 
aceasta direeție un sprijin prețios 
din partea comitetului de parlid. 
în cadrul unei ședințe inițiată de 
comitetul de partid Ia care au 
participat membri ai comitetului 
U.T.M., membri și candidați de 
partid, ingineri, tehnicieni, munci
tori fruntași, s-a analizat activi
tatea tineretului în producție, ati
tudinea sa față de munca, fața de 
avutul obștesc. Partieipanții Ia șe
dință au aratat ca pe șantier sînt 
prea puține posturi utemiste de 
control, ca cele existente n-au 
exercitat o influență puternică în 
ceea ce privește întărirea discipli
nei, n-au format o opinie colec
tiva împotriva chiulangiilor.

Ședința organizată la indicația 
comitetului de partid a constituit 
un sprijin puternic pentru activi
tatea comitetului U.T.M. Tinerii 
au început să ia tot mai mult po
ziție fața de manifestările de 
indisciplină. Așa de exemplu, adu
narea generală I-a criticat pe tî- 
nărul Alexandru Tobă, care în 
luna ianuarie nu a realizat cu 10 
procente sarcinile de plan. Ajuto
rul dat a fost eficace. Alexandru 
Tobă și-a depășit în luna mai sar
cinile de plan cu 4 la suta.

Alegînd în colectivele celor 14 
posturi utemiste de control, tineri

muncitori, ingineri și tehnicieni 
fruntași, cn spirit de inițiativă, și 
combativi, comitetul U.T.M. a reu
șit sa facă din posturile utemiste 
de control puternice colective de 
educație comunistă a tinerilor.

îmbunătățirea activității organi
zației U.T.M., intensificarea mun
cii de educație au făcut ca atitu
dinea multor tineri să se schim
be radical.

Răspunzînd chemării tinerilor 
reșițeni de a realiza „Cit mai mul
te economii, pentru înflorirea pa
triei noastre socialiste", tinerii con
structori de nave s-au angajat să 
realizeze in acest an, economii în 
valoare de 800.000 lei. Din acestea, 
300.000 lei prin creșterea produc
tivității muncii. Pentru ea anga
jamentul sa fie nu numai îndepli
nit, ci și depășit, comitetul U.T.M. 
trebuie să dezvolte în riadul tine
rilor pasiune pentru tehnică, sa 
intensifice acțiunea de ridicare a 
calificării profesionale la nivelul 
tehnicii noi, să lupte pentru înlă
turarea oricăror manifestări de 
indisciplina. Pentru aceasta este 
necesară intensificarea agitației 
vizuale, dezvoltarea contribuției 
posturilor utemiste de control la 
înlăturarea lipsurilor care mai 
există. Este necesar, de asemenea, 
ca organizațiile de secții U.T.M. 
să discute în adunări generale 
despre participarea tinerilor la 
lupta pentru creșterea productivi
tății mUncii, să critice manifestă
rile dc indisciplină ale tinerilor. 
Utilizarea intensivă a capacității 
mașinilor, folosirea din plin a ce
lor 480 minute de lucru, aplica
rea celor mai înaintate metode de 
lucru, dezvoltarea largă a mișcării 
de inovații vor duce fără îndoială 
la îndeplinirea cu succes a sarci
nilor de producție. Aceasta tre
buie să stea însă în mod perma
nent în atenția organizației U.T.M, 
de Ia Șantierul Naval din Tr. Se
verin.

nerale U.T.M. pentru a crea și pe 
această cale un spirit colectiv pu
ternic împotriva leneșilor și chiu
langiilor. Dacă s-ar interesa, co
mitetul U.T.M. ar afla de aseme
nea că pe lîngă tineri ca Alexan
dru Ene, Gonstantin Stoiciu, Tă- 
nase Popescu și alții care fac în
semnate economii, mai există și ti
neri risipitori care nu se îngrijesc 
de scăderea pierderilor de ulei, 
de întreținerea utilajului. Dacă ar 
fi mers în secții, dacă ar fi știut 
toate acestea, cu siguranță că în 
planul de muncă al organizației ar 
îi apărut înființarea unui post ute- 
mist de control — a cărui necesi
tate se simte — s-ar fi putut orga
niza conferințe, consfătuiri în care 
utemiștilor să li se vorbească des
pre modul cum trebuie să mun
cească și să se comporte, despre 
sarcinile și rolul pe care îl au în 
îndeplinirea ritmică a planului de 
producție al întreprinderii. De ase
menea s-ar fi putut iniția un curs 
de minim tehnic care ar fi ajutat 
la ridicarea calificării profesionale 
a tinerilor muncitori.

Comitetul U.T.M. de la „I.I.S. 
Biruința" se mulțumește însă cu 
această activitate formală, dusă în 
general, fără nici un obiectiv pre
cis. 0 astfel de muncă nu poate da 
rezultate. Acestui stil de muncă 
defectuos, birocratic, trebuie să i 
se pună capăt, să fie înlocuit cu o 
temeinică muncă politică, vie, cu 
fiecare tînăr în parte.

Cea de a doua cauză a muncii 
formale a comitetului U.T.M. 
constă în faptul că el nu a fost a- 
jutat concret să-și organizeze mun
ca. Instructorii Comitetului raional 
U.T.M. 1 Mai, ce s-au perindat pe 
aici, au muncit și ei în general, 
superficial, și considerînd proba
bil că o organizație dintr-o între
prindere mai mică merită mai pu
țină atenție, au neglijat în mod 
condamnabil această organizație 
de bază U.T.M. lipsind-o de îndru
marea și controlul necesar.

Comitetul raional U.T.M. 1 Mai 
trebuia să ia măsuri urgente pen
tru a ajuta comitetul U.T.M. de la 
„I.I.S. Biruința" să desfășoare o 
activitate vie, interesantă, care să 
pună în mișcare toate forțele tine
retului pentru îndeplinirea sarcini
lor politice și 
fața tinerilor 
stă fabrică.

economice ce stau în 
muncitori din acea-

GH. ANGELESGU

125 ani de ia nașterea Iui

AL ODOBESCU

In pitorescul manii întîlniri a tineretului la Festivalul Mondial al 
Tineretului de la Viena, partieipanții vor admira și minunatele cos
tume naționale romînești. In fotografie: un grup de fete de 
la cooperativa meșteșugărească „Arta casnică" din Bicaz, lucrînd 

cu măiestrie costume naționale oe vor fi trimise la Festival.
Foto: AGERPRES

Consfătuire cu personalul 
științific al principalelor muzee 

din Capitală
succese în munca științifică fi cul
tural-educativă de masă. Ei și-au 
propus, printre altele, intensifica
rea popularizării realizărilor isto
rice revoluționare ale regimului 
nostru democrat popular, prin 
îmbunătățirea expozițiilor cu ca
racter permanent, prin organi
zarea de expoziții temporare 
și volante, prin desfășurarea 
unor acțiuni culturale de masă, 
ridicarea nivelului de prezentare a 
materialului muzeistic, lărgirea co
laborării și a schimburilor de ex
periență între muzee, îmbunătăți
rea muncii științifice de conser
vare, restaurare și cercetare a co
lecțiilor. în întâmpinarea zilei de 
23 August aceleași obiective pri
vind munca cultural-educativă și 
științifică stau astăzi în fața co
lectivelor tuturor muzeelor din 
țara noastră, (Agerpres)

.--- •----
INFORMAȚII

La Muzeul de istorie a orașului 
București a avut loc luni o consfă' 
tuire organizată de Direcția arte
lor plastice din Ministerul Invăță- 
mintului și Culturii cu personalul 
științific al principalelor muzee 
din Capitală, privind activitatea 
cultural-educativă fi științifică pe 
care o vor desfășura în cinstea zi
lei de 23 August.

In legătură cu această problemă 
au fost prezentate referate de către 
Muzeul de artă al R.P. Romine, 
Muzeul literaturii romîne, Muzeul 
satului și Muzeul de istorie a ora
șului București. Referatele au fost 
urmate de discuții.

în cadrul consfătuirii, directorii 
muzeelor din Capitală s-au anga
jat ■ ca în cinstea celei de-a XV-a 
aniversări a eliberării patriei să-și 
sporească eforturile în vederea 
ridicării pe o treaptă superioară 
a activității muzeistice din țara 
noastră pentru obținerea de noi

Examenele continuă. In fotografie un 
fășurat la Facultatea de mecanică a 

Bucu rești

aspect de la un examen des-
Institutului Politehnic din

Foto : D. F. DUMITRU

Luni au început la București lu
crările sesiunii anuale de lucru a 
Comitetului permanent pentru 
studiul principiilor științifice ale 
standardizării (S.T.A.C.O.) din ca
drul organizației Internaționale 
de Standardizare (I.S.O.).

La aceste lucrări participă re
prezentanți ai organizațiilor de 
standardizare din Anglia, Franța, 
Germania, India, Olanda, R. P. 
Polonă, Portugalia, S.U.A., Sue
dia, U.R.S.S. și R. P. Romînă.

Lucrările se desfășoară sub 
conducerea d-lui Albert Gaquot, 
membru al Institutului Franței, 
președintele S.T.A.G.O. Participă 
de asemenea dl. Henry Saint Le- 
ger, secretarul general al I.S.O.

Lucrările sesiunii continuă.
★

Luni după amiază au sosit în 6a- 
pitală specialiștii sovietici ing. 
V. N. Obolenski, din Ministerul 
Agriculturii al Uniunii Sovietice, 
A. L. Verkholovski, din Ministerul 
Agriculturii al R.S.S. Ucrainene și 
A. G. Golovin, șeful Garantinei de 
stat în R.S.S. Moldovenească, 
membri ai Comisiei mixte romîno- 
sovietice pentru protecția plantelor 
în zona de frontieră dintre țara 
noastră și U.R.S.S.

Specialiștii sovietici împreună cu 
specialiști romîni vor urmări felul 
cum se aplică prevederile conven
ției privind protecția plantelor a- 
gricole în zona de frontieră dintre 
țările noastre.

(Agerpres).

Sosirea în Capitală 
a ambasadorului 

Indiei la București
La 21 iunie a sosit în Capitală 

domnul Bejoy Krishna Acharya, 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al Indiei la București.

La sosire, dl. Bejoy Krishna 
Acharya a fost salutat de N. Șer- 
ban, director ad-Interim al Proto
colului Ministerului Afacerilor Ex
terne.

Se împlinesc 125 de ani de ha 
nașterea lui Alexandru Odobescu, 
o personalitate de seamă din 
istoria literaturii romîne. Fiu al 
unei familii înstărite, Odobescu 
s-a aflat de tânăr mai mult sub 
influența mamei sale Catinca, o 
femeie cultă, animată de spirit 
patriotic, decît aceea a tatălui 
său — colonelul Odobescu, care 
a avut un rol reacționar în revo
luția de la 1848. Mai târziu, ple- 
cînd la studii in străinătate, O- 
dobescu s-a înțîlnit la Paris cu 
emigranții revoluționari romîni- 
Contactul cu Nicolae Bălcescu, 
Cezar Boliac, Alecu Russo și Va
sile Alecsandri, a avut o mare în- 
rîurire asupra tânărului insuflîn- 
du-i.idei patriotice și progresiste 
pe care le putem remarca în evo
luția de mai târziu a operei sale, 
în întreaga sa activitate. Repre
zentativ pentru concepția ce fi-a 
format-o el în această perioadă 
este articolul „Muncitorul român" 
publicat de Odobescu în revista 
patrioților romîni emigrați în 
Franța ,Junimea romîni". lată 
ce scrie printre altele in acest 
articol :

„Negreșit muncitorul e stâlpul 
Romîniei I De la dinsul învățăm 
a ne iubi patria 1 Fiind în ra
port necontenit cu pămîntul țării 
noastre, el știe a-l iubi și a-l 
cinsti I Pămîntul acela în care 
zace cenușa părinților săi, care 
suge pe toată ziua sudoarea ce-i 
pică de pe frunte, din care ră
sare spicul de grîu, ce-i va da 
hrană lui fi copiilor, acel pă
mânt e pentru dinsul un obiect 
sfînt de adorație ; fi cu toate a- 
cestea, acel pământ nu e al lui t. 
Este al ciocoiului care i-l dă fi 
i-l ia, după voință-i". Precum 
se vede, este vorba de afirmarea 
unui crez înaintat, a unor con
cepții democratice pe car®* & 
dobescu nu le va trăda fără insa 
a deveni un luptător militant.

Odobescu a avut o concepție 
democratică, progresistă și asupra

artei și literaturii pe care le ve
de în strînsă legătură cu viața 
și năzuințele poporului, ajutîn- 
du-i acestuia în lupta pentru o 
viață mai bună. Iată ce spune 
în legătură cu aceasta el} luînd 
o poziție hotărîtă împotriva ar
tei rupte de popor, străine de 
aspirațiile lui : ,,E un adevăr
cunoscut acum că artele sînt ex
presia simțirilor unui popor în
treg și că numai în acest caz sînt 
ele întemeiate cu putere ; căci 
sint din nenorocire școli artistice 
pe care le gustă numai parte din 
societate și într-un spațiu de 
timp foarte scurt ; acele școli 
false în loc de a înainta arta, o 
ocolesc pe un drum nevrednic de 
dînsa și o fac bastardă, luîndu-i 
adevăratul ei sens",

Odobescu a avut o activitate 
culturală literară vastă și multi
laterală care cuprinde nuvelele 
„Mihnea Vodă cel rău** și 
Doamna Chiajna" precum și o 

lucrare cu caracter artistico-lile- 
rar de o asemenea originalitate 
și bogăție de idei ca „Pseudo- 
kinegheticos**, a avut o prodigi
oasă activitate de istoric și ar
heolog, de publicist și critic lite
rar și artistic, de lingvist și fol
clorist etc-

Odobescu scria despre marile 
figuri ale literaturii : „în pe
rioadele cele mari ale culturii 
omenești, scriitorii cei buni au 
fost luminătorii epocii lor ; ei au 
scris pentru oamenii din timpul 
lor ; au scris ca să fie pricepuți 
de dînșii, și numai astfel au reu
șit chiar a face oa razele răspîn- 
dite de ei în timpul viețuirii să 
se răsfrîngă și asupra depărtatei 
posterități",

Nu încape îndoială că această 
caracterizare i se potrivește și 
lui ca unul din înaintașii de ma
re valoare ai culturii noastre 
de astăzi, ce cunoaște o minunată 
înflorire pe făgașul construirii 
vieții noi, socialiste.

MIRCEA ANDREI

Cînd se pierde din vedere 
scopul

Asemănător unei cărți bune_, 
a cărei lectură poate fi reluată 
după o oarecare trecere de 
timp, spectacolul de teatru de 
calitate, poate fi văzut de mul
te ori, de fiecare dată specta
torul descoperind noi valori, 
ințelegînd cu mai multă pro
funzime ideile și frumusețile 
operei dramatice. Faptul că o 
serie întreagă de spectacole se 
bucură de o mare afluența de 
public, că nu odată se întîmplă 
ca aceste spectacole sa fie vă
zute de mai multe ori, se ex
plică tocmai prin bogăția idei
lor cuprinse în ele, prin cali
tatea lor artistică superioară.

Puternica satira gogeliană 
„Revizorul" ce număra o suma 
impresionantă de spectacole, se 
bucură de întreaga apreciere 
și simpatic a publicului, spec
tatorul urmărind cu o atenție 
mereu crescînda întîmplarile 
din piesă, amuzindu-se din plin 
de personajele care evoluează 
în fața lui. Același lucru îl 
putem spune și despre „Anii 
negri", „Mielul turbat", „Zia
riștii", „O scrisoare pierduta , 
„De partea cealaltă", sau 
„Apns de Soare" (ca să 
luăm exemplele cele mai repre
zentative), spectacole pilduitoa
re în ceea ce privește ținuta 
artistica și conștiința profesio
nală a slujitorilor scenei, fiind 
interpretate cu aceeași seriozi
tate și cu aceeași dăruire, cu 
aceeași grijă pentru evidenție
rea pregnantă a mesajului, ca 
și la premieră. Față de aceste 
spectacole ce își păstrează 
prospețimea și pe care scurge
rea timpului nu reușește să le

Aceeași exigența de la primul 
la ultimul spectacol

imbătrîneasca, reprezentațiile 
degradate apar într-o discre
panță cu atît mai mare cu cit 
ele au un caracter de excepție, 
reprezentând reminiscențele U“ 
neî practici, ce nu are nici o 
legătura cu arta noastra noua.

Spectacolele de teatru degra
date sînt fără îndoială un non 
sens. Asemănător unui disc ad
mirabil, cîntat la un patefon 
cu arcul slăbit, el dă o impre
sie penibilă, supărătoare. Ideile 
sale se pierd, frumosul devine 
dezagreabil, umorul se conver
tește în platitudine, inteligența 
se transformă în prostie. Sem- 
nîndu-și un gen de certificat 
de inutilitate, asemenea specta
cole degradate ne obligă sa a- 
mintim celor vinovați o între
bare care se dovedește a nu fi 
de loc de prisos.

Pentru ce jucăm un specta
col ?

Jucăm un spectacol pentru 
valoarea mesajului pe care îl 
poartă, pentru puterea de con
vingere pe care o are arta au
tentică în educarea maselor, 
pentru îmbogățirea cunoștințe
lor și pentru formarea gustului 
estetic al oamenilor muncii. Ju
cam un spectacol pentru impor
tanta sa contribuție la forma
rea omului nou, constructor al 
socialismului. Degradarea spec
tacolului, a mesajului său, pier
derea atributului de calitate, îl

transformă dintr-un lucru ne
cesar într-un balast. Fenome
nul, din fericire, nu e frecvent 
dar îl mai întâlnim uneori și 
incompatibilitatea lui cu arta 
noastră nouă ne obliga sa-1 
semnalam.

Spectatorul care dorește să 
revadă sau care vede pentru 
prima oară „David Copper- 
field" Ia Teatrul Tineretului, 
„Gîlcevile din Chiogia" sau 
„Nora" la Teatrul Nottara, în
cearcă o ușoară deziluzie.

Iată de pilda spectacolul 
„Gîlcevile din Chiogia" de la 
Teatrul Nottara. Se înțelege 
că și această piesă are un me
saj de transmis spectatorului, 
ii spune acestuia ceva. Anume, 
îi povestește despre moravurile 
ridicole ale unor oameni de pe 
vremuri, ironizînd spiritul cîr- 
cotaș, satirizînd în același timp 
aparatul de stat feudal descom
pus, venal. Din pacate, însă, 
„Gîlcevile" este un spectacol 
în care mesajul de idei este 
lasat pe un plan cu totul se
cundar, dîndu-se atenție în mod 
nejustificat doar ritmului, unui 
ritm de joc îndrăcit, nefiresc. 
Actorii sar, fug sau se aruncă, 
fiind într-o continuă agitație, 
dar totul este atît de exterior 
îneît nu convinge pe nimeni. 
Mișcarea alertă șî ritmul viu, 
nu sînt organice, nu urmăresc 
•copul de a reliefa vreo idee

(elementele de critică socială 
pierzîndu-se cu totul) nu co
respund unei trăiri autentice și 
din această cauză spectacolul 
capătă aspectul unui joc de pă
puși mecanice complicat dar 
lipsit de scopul care mobilea
ză arta noastră nouă — scopul 
educativ.

Teatrul Tineretului ne-a ofe
rit numeroase spectacole bune, 
lata însă că în cazul lui „Da
vid Copperfield" lucrurile nu 
mai stau astfel. Cei care au 
citit romanul lui Dickens ca 
și cei care nu l-au citit, vin la 
teatru pentru a cunoaște păța
niile sărmanului David supus 
de societatea burgheză a An
gliei de acum mai bine de un 
secol, unor suferințe și umiliri 
îngrozitoare. Ei vin la teatru 
pentru a cunoaște severa criti
că socială pe care Dickens a 
făcut-o lumii capitaliste stăpî- 
nita de zeul ban, lumea în care 
omul muncitor îndura un 
groaznic calvar.

Odată cu trecerea timpului, 
spectacolul „David Copperfield ', 
care a avut la început o seamă 
de merite, și-a pierdut din as
cuțișul critic, a accentuat 
cu totul exagerat latura me- 
lodramtica, lacrimile și tîn- 
guielile și chiar din punct 
de vedere tehnic spectacolul 
este văduvit de exigența nece
sară : unele decoruri nu se țin

bine pe picioare, suflerul vor
bește mai tare decît unii ac
tori care nu-și prea cunosc ro
lurile, în timp ce alții încear
că să învioreze sala cu glume 
de proveniență proprie, în afa
ra textului.

Se înțelege că în aceste con
diții spectacolul seamănă mai 
mult cu o revista de proastă 
calitate și în nici un caz nu 
contribuie la lămurirea publi
cului asupra racilelor orînduirii 
din Anglia capitalistă. în acest 
fel „David Copperfield", dato
rită unei alunecări spre melo
drama își reduce dimensiunile 
la proporțiile unei drame comi
ce de salon. Căutările humoris
tice ale interpreților creează 
astfel o deplasare de accent 
considerabilă, în centrul aten
ției înșiruindu-se caracterul 
particular al faptelor, lipsind 
această drama socială tocmai 
de forța de generalizare a în
tâmplărilor ce se desfășoară în 
fața noastră.

Iată de ce ne simțim datori 
să repetam ca mesajul educa
tiv al pieselor nu poate fi valo
rificat decît printr-o muncă 
susținută, printr-o exigență din 
ce în ce mai mare fața de orice 
nou spectacol și nu prin scă
derea exigenței odată cu înain
tarea spectacolului în timp. La 
premieră, ca și la ultimul spec
tacol, calitatea trebuie să fie 
la înălțime și nu este de ad
mis folosirea nici unui fel de 
artificiu care, aparent învio
rează, dar în fapt denaturează 
conținutul de idei al piesei pre
zentate.

ANGELA IOAN

(Urmare din Pag. l-o)
cum de tineri la desfășurarea 
concursului „Iubiți cartea". A- 
nul acesta 40 de tineri și-au 
luat insigna, iar alti 40 urmea
ză în prezent a fi examinați de 
comisie. S-ar părea că comite
tul U.T.M. de aci, comisia con
cursului „Iubiți cartea" merge 
pe un drum bun, că succesele 
obținute sînt de natură să mo
bilizeze un număr din ce în 
ce mai mare dq tineri la con
curs. Analizînd mai atent însă 
felul în care sînt acordate aci 
insignele de „Prieten al cărții", 
nivelul la care se desfășoară 
discuțiile finale, îți dai seama că 
ele nu aduc nici un serviciu bu
nei desfășurări a concursului, ca 
un scop în sine. Alergîndu-se 
după un număr mare de purtă
tori, este neglijat în mod con
damnabil tocmai scopul pe care 
și-1 propune concursul — spriji
nirea muncii de educare comu
nistă a tineretului. Gum se des
fășoară de fapt practic lucrurile 
aici. Tinerii sînt mobilizați să 
citească cărți prin discuții per
sonale cu e>, prin îndem
nul pe care îl capătă cu pri
lejul transmiterii prin stația de 
radioamplificare a unor recen
zii și prin alte asemenea mij
loace. Cînd un tînăr a citit 
două sau trei cărți din lista o- 
bligatorie, comisia îl și socoate 
pregătit pentru discuția finală 
și acordarea insignei. Discu
ția de fapt este de la în
ceput pînă la sfîrșit un act 
formal, Tînărul este întrebat ce 
cărți a citit și apoi este pus să 
povestească subiectul uneia din
tre ele. Dacă tînărul a știut în 
linii msri să povestească acțiu
nea cărții și a reținut numele 
principalilor eroi i se acordă 
insigna. E clar că desfășurarea 
pe mai departe în felul acesta 
a concursului, că acordarea cu 
atîta ușurință a insignei de 
„Prieten al cărții" scade din 
importanța deosebită a con
cursului.

Tea textili Galați, de pildă, 
cea mai mare organizație 
U.T.M. a orașului, unde lucrea
ză peste 1.500 de tineri sînt 
doar 160 de purtători ai insig
nei „Prieten al cărții". La Uzi
nele „Nicolae Cristea" — orga
nizație U.T.M. cu aproape 400 
de membri — sînt doar 12 pur
tători ai insignei și aceștia de 
cîțiva ani. Deosebit de slab se 
desfășoară concursul și în în
treprinderile „Năvodu", „Bra- 
teșu", „11 Iunie".

Majoritatea purtătorilor in
signei „Prieten al cărții" sînt 
tineri din școli și instituțiile 
administrative ale orașului. A- 
cest lucru relevă tocmai faptul 
că Comitetul orășenesc U.T.M. 
Galați, unele organizații de bază 
U.T.M. au pierdut din vedere 
tocmai scopul concursului „Iu- 
biți Oartea", faptul că trebuie să 
contribuie la educarea comunistă 
a tineretului, a lăsat concursul să 
se desfășoare de la sine, nu s-a o- 
cupat cu răspundere de antre
narea la concurs a tinerilor 
muncitori, de îndrumarea și con
trolul organizațiilor EI.T.M. di»

întreprinderi, fabrici șl uzine, 
unde munca cu cartea nu se 
bucură încă de atenția cuve
nită.

Gu toate lipsurile existente, 
problema desfășurării concursu
lui „Iubiți cartea" nu a consti
tuit pînă la 15 iunie obiectul dis
cuțiilor nici unei ședințe de birou 
și nici unei consfătuiri la Comi
tetul orășenesc U.T.M. Galați.

Este clar că unei astfel de si
tuații trebuie să i se pună ca
păt. Comitetul orășenesc U.T.M. 
trebuie să-și îndrepte atenția în 
primul rînd în direcția antrenă
rii la concurs a unui număr din 
ce în ce mai mare de tineri mun
citori, să sprijine în acest sens 
munca organizațiilor de bază 
U.T.M. din întreprinderi. In al 
doilea rînd trebuie să combată 
cu toată puterea formalismul și 
lipsa de exigență manifestate în 
desfășurarea discuțiilor finale. A- 
cestea sînt direcțiile asupra că
rora trebuie să-și îndrepte aten
ția Comitatul orășenesc U.T.M. 
Galați, în desfășurarea pe mai 
departe a concursului „Iubiți 

cartea"*

★
Atît exemplele de mai sus, cît 

și altele, dovedesc că în orașul 
Galați, munca de organizare și 
desfășurare a concursului „Iubiți 
cartea", nu se desfășoară încă 
la nivelul dorit. La întreprinde-

Cântărețul mexican — Patria, 
București, Grădina 13 Septembrie,- 
Gh. Doja, Grădina Dinamo (Calea 
Floreasca 20—22), Alex. Sahia ; 
Săgeata albastră — Republica, 
I. C. Frimu ; Ivan Brovkin st în
soară — Magheru, Maxim Gorki, 
înfrățirea între popoare; Foita tn 
negru — V. Alecsandri, T. Vladi- 
mir eseu, Libertății ; Frunze roșii 
— Lumina, Coșbuc; Alarmă la 
graniță — Central, Vasile Roaită, 
23 August; Fata din Kiev (seria 
a II-a) Victoria. Miorița (sală), 
Moșilor (grădină)'; Trenul priete
niei — 13 Septembrie (sală) ; Pro
gram de filme documentare — 
Timpuri Noii, Alex. Popov ; Taifun 
la Nagasaki — Tineretului, Olga 
Bancic ; Articolul 420 — 8 Martie; 
Răsfățatul — Grivița ; Fata din 
Kiev (seria I-a) — Cultural; 
Melba — Unirea ; Trapez — Voi. 
ga ; Umbrela sfântului Petru — 
1 Mai, Flacăra ; Zboară cocorii — 
8 Mai, N. Bălcescu ; Favoritul 13

— C. David, Munca î Edeș Anna
— Arta, B. Delavnancela ; Dorin
ța — Clubul „Boleslaw Blerut" ; 
Marinarul îndrăgostit — Donca 
Simo ; Cei 44 — Potpula» ; Oleko 
Dtmdicl — Iile Pintilie, G. Baco, 
via ; Pălăria Iul Anatol — M. Etnl- 
nescu ; Ivan cel Groaznic (seria 
a II-a) — Aurel Vlateu ; Richard 
al III-lea — Drumul Șerif ; Ctnte. 
cui matrozilor — 30 Decembrie ;
Capcana lupilor — 16 Februarie.

Timpul probabil
Pentru următoarele trei zile, tn 

țară : vremea se menține în gene
ral frumoasă, la începutul inter, 
valului, tn sud-estul țării. în timp 
ce în rest va fi ușor Instabilă și 
vor cădea ploi temporare, sub 
formă de averse. Vînt potrivit cu 
intensificări trecătoare în nord- 
vest. Temperatura se menține ridi. 
cată: minimele vor oscila între 
10 și 20 grade, iar maximele între 
24 și 34 grade.



După șase săptămîni
de tratative

„Greta“ din Geneva, 
luat împreună dejunul 
Herter. informația a

La vila 
«îmbăta au 
Gromîko și ____ _____ ____ _ _
fost difuzată prin megafoaneie de 
la Casa Presei, fiind singura de 
acest gen transmisă astfel in cele 
șase săptămîni de tratative. Aten
ția acordată știrii nu pare acciden
tală. Dejunul de la vila „Greta", 
care a durat peste două ore, sub
liniază ideea că întreruperea inter
venită la Geneva nu înseamnă in 
nici un caz o ruptură. Este ceea 
ce reliefa și agenția „France Pres
se" atunci cînd afirma că „această 
întrerupere nu este o ruptură. A- 
ceasta este impresia dominantă la 
Geneva". E adevărat că în coloa
nele presei occidentale nu lipsesc 
cei ce jonglează cu cuvintele 
„eșec", „deziluzie" și „pesimism". 
Ii identifici ușor ca fiind acei ce 
mizau de mult pe o ruptură, ce-și 
puneau fățișe nădejdi în compro
miterea definitivă a ideii tratative
lor. După maniera contabililor șar
latani, ei caută să îngroașe pasi
vurile și să încheie bilanțuri nega
tive. Pasionalii acestor feluri de bi
lanțuri nu vor putea însă să nege 
că cele șase săptămîni de tratative 
la Geneva și-au vădit utilitatea.

Ziarul elvețian „Gazette de Lau
sanne" scria că „discuția de la Ge
neva nu a fost deloc inutilă". Cit 
privește „Times", aprecia că „at
mosfera la Geneva a fost mai bună 
decît la orice întîlnire Est-Vest". 
Utilitatea dialogului de la Geneva 
se vădește prin aceea că a permis 
o mai bună precizare a pozițiilor, 
că a delimitat exact proporțiile 
divergențelor existente și a marcat 
încercări'de a apropia punctele de 
vedere ale părților într-o serie de 
aspecte ale problemelor discutate. 
In ansamblu, se poate aprecia — 
și în această privință de la Gene
va au venit numeroase comentarii 
— că prin conferința miniștrilor 
de Externe s-a verificat încă odată 
valoarea principiului tratativelor. 
Se cuvine să adăugăm că nego
cierile de la Geneva în problema 
germană sînt primele din perioada 
postbelică la care reprezentanții ce
lor două state germane au 
prezenți cu un statut egal.

Miniștrii de Externe s-au 
pirțit pentru trei săptămîni. 
inentul întreruperii este acela 
care negocierile începuseră să de
vină serioase și concrete", după 
cum remarca „France Presse". 
Cine a avut nevoie de o pauză în 
desfășurarea conferinței ? Uniunea 
Sovietică, prin reprezentanții ei, a 
subliniat că tratativele ar trebui 
să continue pină la realizarea 
unei înțelegeri. Occidentalii au in
sistai însă spre a se pune capăt, 
cel puțirt temporar, conferinței. In
sistența lor trebuie pusă în directă 
legătură cu impasul în care s-au 
aflat datorită noilor propuneri so
vietice. Acest impas era fără ieșire 
atita vreme cit miniștrii occidentali 
refuzau să privească în față reali
tatea. Ei trebuiau să treacă un 
examen al seriozității. Ei trebuiau 
să facă dovada faptului dacă do
resc intr-adevăr o înțelegere. Oc
cidentul nu venise însă la tratative 
cu un program bine precizat, gata 
să ajungă la un acord. Faimosul 
„pacnet" nu era altceva decît suma 
tuturor propunerilor irațional for
mulate de-a lungul ultimilor ani. 
Iar documentul de 575 cuvinte di
fuzat în ultimele zile nu era alt
ceva decît o ediție prescurtată a 
„pachetului". Occidentalii aveau o 
unică platformă : să mențină ne
schimbat actualul statut de ocupa
ție al Berlinului vestic. Orice alt
ceva era pentru ei „inacceptabil", 
„presiune", „ultimatum". Și acea
sta la o conferință la care se pu
sese de la început în discuție toc
mai schimbarea statutului perimat 
al Berlinului occidental. Reprezen
tanții Apusului veniseră la Geneva 
fără intenții serioase. Repetatele 
propuneri sovietice ce se distin
geau prin claritatea, prin spiritul 
lor constructiv, prin maniera rea
listă de a aborda problemele, au

fost

des-
Mo- 
„în

2.000.000 de muncitori italieni 
în greva

ROMA 22 (Agerpres). — Agen
ția France Presse relatează că gre
vele muncitorilor italieni au luat 
o amploare fără precedent. In mo
mentul de față, subliniază France 
Presse, în Italia se află în grevă 
peste 2.000.000 de muncitori. Ală
turi de greva marinarilor de pe va
sele comerciale, care durează de 
14 zile, ți a funcționarilor ban
cari, peste 200.000 de muncitori 
agricoli au declarat grevă-

Totodată în cadrul reuniunii din 
22 iunie a Sindicatului metalur- 
gițlilor s-a hotărît ca în semn de 
protest față de refuzul cercurilor 
patronale italiene de a mări sala
riul muncitorilor metalurgițti, să 
fie declarată o grevă de 4b ore in 
zilele de 26 ți 21 iunie.

Agenția France Presse relatează 
că noturîrea guvernului italian de 
a rechiziționa un număr de vase 
pentru a fi folosite in cadrul trafi
cului de mărfuri între insula Sar
dinia ți Italia continentală a pro
vocat o profundă indignare in ria
dul marinarilor ți a opiniei publi-

Primarul democrat-creștln din 
Roma a anunțat de curînd su
primarea festivităților închina
te celei de a 15-a an.versări a 
eliberării capitalei italiene. Li 
a afirmat că „această aniver
sare nu trebuie să f.e sărbăto 
rită“... Cu aceasta nu sînt insă 
de acord locuitorii Romei, care 
au luat parte la lupta împotri
va fascismului.

Iată in imaginea noastră pe 
cetățenii capitalei italiene de 
inonstrînd pentru anularea a 
cestei decizii scandaloase; po 
liția trimisă în grabă la fața 
locului a trecut la represalii. 

pus în încurcătură pe trimișii pu
terilor occidentale. Propunerile so
vietice țineau seama de obiecțiile 
occidentale, se străduiau să nete
zească drumul spre o înțelegere. 
Occidentul nu era însă dornic de 
o asemenea înțelegere. Atunci di
feritele „voci" au început să se 
tînguie despre inevitabilul eșec. 
Ziarele burgheze de tiraj preves
teau ruptura. Ruptura părea inevi
tabilă în-viziunea lor. Singurul 
semn de întrebare era cînd anume 
se va produce. Fiecare întîlnire a 
miniștrilor de Externe era califi
cată ca fiind ultima. Bocitoarele 
își dregeau glasurile. Ruptura nu 
s-a produs totuși. In primul rînd 
— pentru că Uniunea Sovietică 
promovînd o politică externă în
țeleaptă a adus pe masa conferin
ței noi propuneri și a militat cu 
energie pentru continuarea trata
tivelor. In al doilea rînd — pen
tru că opinia publică mondială a 
reacționat negativ la încercările 
occidentale de a pregăti un eșec, 
de a rupe tratativele. Occidentalii 
au fost nevoiți să reevaluieze si
tuația. Ei nu găseau însă nici o 
ieșire din dificultatea în care se 
aflau datorită poziției lipsite de 
spirit constructiv, poziție pe care 
persistau. Și atunci au insistat 
pentru o întrerupere a tratativelor 
pînă la 13 iulie.

Zilele care ne despart de 13 iu
lie pot să prilejuiască occidentului 
o reexaminare a desfășurării de 
pînă acum a tratativelor. „Times" 
spunea că „occidentul trebuie să 
dea dovadă de flexibilitate și răb
dare". E o recunoaștere a necesi
tății abandonării unei atitudini ne- 
realiste. In fond, un similar reproș 
îl făcea și Walter Lippmann cînd 
se referea la „politica mobilă" a 
apusului. Reprezentanții sovietici 
au depus pe masa conferinței pro
puneri valoroase. Propunerea for
mulată la 19 iunie referitoare la 
un statut provizoriu al Berlinului 
este imediat aplicabilă. Această 
propunere include reducerea trupe
lor de ocupație ale puterilor occi
dentale din Berlinul vestic la efec
tive simbolice, încetarea activității 
de subminare din Berlinul occiden
tal împotriva R.D. Germane și al
tor state socialiste, eliminarea din 
Berlinul occidental a armelor ato
mice și rachetelor. Problema ter
menului de valabilitate a unui a- 
semenea acord nu este nici prin
cipală și nici principială. Aceasta 
nu înseamnă însă că s-ar putea 
accepta ideea eternizării ocupației 
în Berlinul occidental. “ 
Berlinului apusean și a 
Tratatului de pace cu 
trebuie să-și găsească 
grabnic o soluționare 
dictată de interesele păcii.

In cercurile diplomatice occi
dentale sa recunoaște că respinge
rea propunerilor sovietice devine 
din ce în ce mai greu de realizat. 
Politica „NU“-ului nu este o poli
tică cu perspective. Occidentul tre
buie să înțeleagă că doar tratative 
inspirate de dorința sinceră de în
țelegere pot corespunde cerințelor 
opiniei publice mondiale. Domnul 
Sel.vyn Lloyd întoreîndu-se la 
Londra spunea că nu este dezamă
git. „Trebuie să avem răbdare. In 
fond problema Berlinului continuă 
să existe de cel puțin 10 ani și 
de asemenea tratativele pentru a 
se ajunge la o soluție vor cere 
un timp îndelungat". Din păcate 
convingerea că cu metode pașnice 
pot fi rezolvate marile probleme 
ale lumii — nu este împărtășită de 
pildă la Bonn, unde întreruperea 
Conferinței de la Geneva a sădit 
noi speranțe aventuriere revan
șarzilor.

Prima etapă a conferinței s-a 
dovedit folositoare. Popoarele aș
teaptă ca partea a doua a tratati
velor de pe malul lacului Leman să 
fie mai fructuoasă, ca toți partici
panții la negocieri să înțeleagă 
imperativele momentului.

EUGENIU OBREA

Problema 
încheierii 

Germania 
cit mai 
potrivită,

ce din țara. Secretariatul Confede
rației Generale a Muncii din Ita
lia a dat publicității o declarație în 
care se arată că rechiziționarea 
navelor în baza legii fasciste din 
mul 1939, lege care s-a aplicat în 
timpul celui de-al doilea război 
mondial, are un caracter antidemo
cratic, constituind un atentat la 
dreptul oamenilor muncii de a re
curge la grevă. Prevederi finale*.
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Declarația lui A. A. Gromîko
la plecarea din Geneva

GENEVA 21 (Agerpres). — 
TASS transmite : In legătură cu 
întreruperea lucrărilor Conferin
ței miniștrilor Afacerilor Externe, 
la 21 iunie au plecat din Geneva 
la Moscova cu un avion ,,11-18“ 
A. A. Gromîko, ministrul Aface
rilor Externe al U.R.S.S., și mem
brii delegației sovietice.

Pe aerodromul din Geneva, 
A. A. Gromîko, a fost condus de 
reprezentanții autorităților elveție
ne, de N. I. Koriukin, ambasado
rul U.R.S.S. în Elveția, A. S. Cis- 
tiakov, reprezentantul permanent

Delegația R. D. G. la Conferința 
de la Geneva a sosit la Berlin
BERLIN 22 (Agerpres). — La 

21 iunie a sosit la Berlin delega
ția Republicii Democrate Germa
ne, condusă de ministrul Afaceri
lor Externe Lothar Bolz care a 
participat la Conferința de la Ge
neva a miniștrilor Afacerilor Ex
terne. După cum transmite agen
ția A.D.N., Lothar Bolz a declarat 
că dorința puterilor occidentale 
de a întrerupe tratativele se ex
plică prin faptul că ele nu sînt 
gata să tragă concluzii din situa
ția reală.

Conducătorul delegației R. D. 
Germane a declarat în continuare 
că principala piedică în calea rea
lizării unui acord la Geneva este

Proiectul
de neagresiune dintre R.D.G. 
și R.F.G. propus de guvernul

R. D. Germane
BERLIN 22 (Agerpres). — La 

20 iunie ziarele berlineze au pu- 
bl.cat următorul proiect de tratat 
de neagresiune care a fost remis 
de rr.m.strul Afacerilor Externe al 
R. D. Germane, L. Bolz, minis
trului Afacerilor Externe al R. F. 
Germane, von Brentano :

„Președintele Republicii Demo
crate Germane și președintele Re
publicii Federale Germane,

ferm hotănți să nu admită un 
război fratricid pe pămînt german, 

conștienți de răspunderea deo
sebită a celor două state germane 
în dotnen.ul stabilirii și asigurării 
unei păci îndelungate in Europa,

în dorința de a înlătura primej
dia unei ciocniri între coalițiile 
militare din care fac parte in pre
zent cele două state germane, și de 
a slăbi astfel încordarea internațio
nală și de a întări pacea în întrea
ga lume, convinși că prin aceasta 
vor reuși să ușureze și să gră
bească pregătirea și încheierea u- 
nui Tratat de pace echitabil,

în năzuința de a contribui la 
apropierea și înțelegerea celor 
două state situate pe teritoriul 
Germaniei, în scopul reunificării 
lor într-un stat german unit, iubi
tor de pace și democratic, și

în concordanță cu țelurile și prin
cipiile Cartei Organizației Națiu
nilor Unite

— au căzut de acord
să încheie un Tratat cu privire 

la renunțarea la folosirea forței in 
relațiile dintre Republica Democra
tă Germană și Republica Federală 
Germană.

în acest scop au fost numiți ca 
împuterniciți:

de președintele Republicii De
mocrate Germane

de președintele Republicii Fe
derale Germane,

care, după schimbul împuterni
cirilor lor alcătuite în forma cu
venită,

au căzut de acord asupra urmă
toarelor :

ARTICOLUL 1.

Părțile contractante se vor abți
ne în relațiile lor de la orice ame
nințări cu folosirea forței sau de 
la folosirea forței. 

al U.R.S.S. pe lingă Secția O.N.U. 
pentru Europa, S. K. Țarapkin, 
șeful delegației sovietice la Con
ferința de la Geneva a celor trei 
puteri cu privire la încetarea ex
periențelor cu arma nucleara, și 
șefii reprezentanțelor diplomatice 
ale țărilor de democrație popu
lară acreditați în Elveția.

Pe aerodrom A. A. Gromîko a 
făcut următoarea declarație :

„în lucrările Conferinței mi
niștrilor a fost făcută o mică în
trerupere — pînă la 13 iulie.

în ajunul întreruperii noi am 
făcut propuneri care, conform con- 

politica Germaniei occidentale 
care urmărește să zădărnicească 
conferința. Această politică, a 
spus Lothar Bolz, a suferit însă 
un eșec. S-a constatat că este im
posibil să duci tratativele la im
pas, în pofida voinței popoarelor.

După cum a subliniat Lothar 
Bolz, în prezent este foarte impor
tant ca forțele din țările occiden
tale și mai ales din Germania oc
cidentală ce se pronunță pentru 
încheierea unui acord, să folosea
scă viitoarele săptămîni — pînă 
la reluarea lucrărilor conferinței, 
pentru a sprijini politica de în
țelegere și destindere a încordării.

Tratatului

ARTICOLUL 2.

își asumăPărțile contractante 
obligația solemnă de a respecta 
integritatea teritor.ală și suvera
nitatea reciprocă și de a tinde spre 
reunificarea Germaniei exclusiv 
pr.n mijloace pașnice.

ARTICOLUL 3

Părțile contractante vor lua toa
te măsurile necesare pentru a pune 
capăt oricăror sprijiniri, pregătiri 
și organizări de acte de violență 
porn nd de pe teritoriile lor îm
potriva partenerului de tratat.

ARTICOLUL 4.

Dacă o terță parte va săvîrși un 
atac împotriva unuia din partene
rii de tratat, părțile contractante 
se obligă să nu acorde nici un 
sprijin agresorului. Această obli
gație este valabilă de asemenea 
și în cazul cînd față de agresor e- 
xistă obligații de acordare de aju
tor sau or.ee alte obligații.

ARTICOLUL 5.

Părțile contractante vor rezolva 
toate problemele litigioase care e- 
xistă și care se ivesc Intre ele 
în spiritul înțelegerii reciproce, pe 
calea tratativelor, sau prin alte 
mijloace pașnice. In acest scop 
dacă după părerea unuia din par
tenerii de tratat vor fi încălcate 
prevederile acestui tratat sau exis
tența tratatului va fi periclitată în
tr-un fel — ele se vor consulta și 
se vor înțelege asupra măsurilor 
comune.

ARTICOLUL 6.

Prezentul tratat nu afectează 
apartenența partenerilor de tratat 
la coalițiile militare.

ARTICOLUL 7.

Tratatul rămine tn vigoare pină 
la crearea statului german unic și 
democratic.

ARTICOLUL 8.

O imagine din R. Cehoslovacă. La clubul întreprinderilor 
Sverma" din Brno, corul tinerilor muncitori în timpul unei repetiții.

vingerii profunde a guvernului 
sovietic, constituie o bază bună 
pentru tratative.

Am dori să exprimăm speranța 
că guvernele puterilor occiden
tale vor aborda în mod obiectiv 
propunerile noastre și nu vor crea 
piedici în calea spre realizarea 
unei înțelegeri.

Profitînd de acest prilej, mul
țumesc guvernului elvețian și po
porului Elveției, precum și auto
rităților din Geneva, pentru ospi
talitate.

La revedere și pe curînd I".

Germaniei occidentale 
principala piedică in calea 

destinderii încordării 
in Europa

Declarafia delegației
R. D. G. la Conferința 

de la Geneva

_ . . A-
a transmis decla-

BERLIN 21 (Agerpres). 
genția A.D.N. 1_____„
rația delegației guvernamentale a 
R. D. Germane la Conferința de 
la Geneva a miniștrilor Afaceri
lor Externe în legătură cu între
ruperea lucrărilor conferinței. în 
declarație se spune printre altele 
că atît convocarea Conferinței de 
la Geneva, cît și desfășurarea ei 
au confirmat năzuința popoarelor 
spre destinderea încordării inter
naționale și spre înțelegere.

După cum se arată în declara
ția delegației guvernamentale a 
R.D.G., în cadrul Conferinței de 
la Geneva a reieșit că nu toate 
problemele litigioase pot fi rezol
vate dintr-o dată. Din categoria 
acestor probleme fac parte înche
ierea Tratatului de pace cu Ger
mania și lichidarea regimului de 
ocupație din Berlinul occidental.

Conferința de la Geneva a ară
tat că problemele referitoare la 
Germania nu pot fi rezolvate fără 
participarea celor două state ger. 
mane.

Politica dusă de guvernul de 
la Bonn la conferința de la Ge
neva, arată în continuare delega
ția guvernamentală a R.D.G., a 
dovedit din nou că poziția Ger
maniei occidentale, ostilă unei 
înțelegeri reciproce, constituie 
principala piedică în calea destin
derii încordării în Europa. Dele
gația vest-germană nu a adus 
nici o contribuție constructivă la 
această conferință. Toate propu
nerile R. D. Germane cu privire 
la înțelegere, prezentate Bonn
ului la conferință, au fost res
pinse.

dusă de guvernul de

Iau amploare mișcările insurecționale 
in America Latină

Haiti
PORT AU PRINCE 22 (Ageri 

preș). — Telegramele agențiilor 
de presă relatează despre crește
rea încordării în statul Haiti unde 
mișcările insurecționale și răscoa- 
lele din țările vecine — Republica 
Dominicană și Nicaragua, precum 
și victoria revoluției populare din 
Cuba, exercită o puternică influen
ță asupra populației. „Valul de 
nemulțumire care se întinde" con
stată un corespondent al agenției 
Associated Press, se manifestă 
prin sabotaje și alte acțiuni împo
triva dictatorului Duvalier. Cores
pondentul menționează incendiul 
puternic care a distrus la 19 iunie 
o aripă întreagă a unei cazărmi 
situate chiar în spatele palatului 
prezidențial, întreruperi îndelunga
te de curent electric etc.

De cîteva zile se aud necontenit 
din diferite puncte de la marginea 
orașului Port Au Prince puternice 
canonade dar din cauza cenzurii 
extrem de severe, corespondenții 
nu au putut afla cauzele. Asso
ciated Press reține însă faptul că 
autoritățile manifestă enervare 
care se traduce prin intensificarea 
teroarei. Pe străzi patrulează mari 
unități polițienești care opresc și 
percheziționează pe trecători. Ma
șini blindate pline cu huligani plă
tiți de autorități, cu mitraliere 
gata să intre în acțiune circulă 
pretutindeni. Palatul prezidențial 
a fost înconjurat în ultimele zile 
cu soldați înarmați și numeroase 
tancuri.

Republica Dominicană
HAVANA 22 (Agerpres). — 

Ziarele anunță că la 20 iunie în 
regiunea de nord a Republicii Do
minicane s-a deschis un nou front 
al mișcării insurecționale. Luptele 
se desfășoară în provincia Punta 
Myamon în apropierea coastei. Ul
timele informații transmise de 
posturile de radio ale răsculaților 
precizează că noi forțe de parti
zani, sprijiniți de populație au 
dezlănțuit un atac împotriva uni
tăților militare guvernamentale 
care au fost luate prin surprin
dere. Șoseaua care leagă orașul 
Puerto Plata de Gaspar Hernan
dez a fost ocupată de partizani 
care au izolat întreaga regiune.

In ce privește regiunea Constan- 
za, care se află sub controlul ex-

Se apropie
Festivalul

CUBA

HAVAN A 22 (Agerpres). — 
Comitetul cuban de pregătire a 
celui de-al VII-lea FÎftival Mon
dial al Tineretului ți Studenți
lor de la Viena a anunțat că 
delegația cubană la festival se 
va compune din 150 de tineri. 
Delegații sînt aleși din rînduri- 
le muncitorilor, țăranilor, stu
denților ți membrilor armatei 
revoluționare.

JAPONIA

82 de organizații ale tineretu
lui — politice, culturale, spor
tive — și-au dat consimțămîntul 
pentru a sprijini pregătirile ti
neretului japonez în vederea par
ticipării lui la Festivalul Mon
dial. Comitetul național al festi
valului din Japonia a hotărît să 
organizeze, în același timp cu 
Festivalul de Ia Viena, festivaluri 
ale tineretului japonez, la care 
vor participa cîteva milioane de 
tineri. în cadrul unei ședințe re
cente a comitetului național s-a 
hotărît ca delegația tineretului 
japonez la Viena, să fie compusă 
din 150 de tineri, printre 
artiști de cinema, teatru, 
cieni etc.

care 
muzi-

DANEMARCA

Comitetul danez de pregătire 
a Festivalului a editat recent pri
mul număr al ziarului său intr-un 
tiraj de 30 mii exemplare, pre
cum și 25 mii exemplare ale a- 
fișului danez pentru festival. Sînt 
prevăzute de asemenea diverse 
manifestări, ca de pildă o reu
niune națională sub semnul celui 
de-al VII-lea Festival, în cursul 
căreia se va trece în revistă pro
gramul cultural ți sportiv al de
legației daneze ce va fi prezentat 
la Viena. E posibil să fie incluși 
în delegația daneză doi tineri 
din Groenlanda.

clusiv al forțelor insurecționale, 
ea a fost puternic bombardată de 
aviația lui Trujillo. Fiind bine ca
muflate în munți, detașamentele 

suferit pierderirăsculaților au 
neînsemnate.

20 iunie oamenii

nucleare la mari altitu-

BERLIN. - La ...... ..........
muncii din Berlin — capitala Re
publicii Democrate Germane — 
au făcut o primirg călduroasă de
legației de partid și guvernamen
tale a R. D. Germane, tn frunte 
cu Walter Ulbricht și Otto Gro- 
tewohl, care s-a înapoiat din Uniu
nea Sovietică. La mitingul care a 
avut loc a luat cuvlniul O. Gro- 
tewohl, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.D.G.

GENEVA. — La 22 iunie a avut 
loc sub președinția lui S. K. Ța- 
rapkin, reprezentantul U.R.S.S., 
cea de-a 100-a ședință a conferin
ței celor trei puteri în problema 
încetării experiențelor cu arma nu
cleară. Participanții la conferință 
au continuat discutarea documen
telor prezentate anterior. Urmă
toarea ședință a fost fixată pentru 
23 iunie.

Tn aceeași zi, în conformitate cu 
hotărîrea conferinței, s-a întrunit 
grupul de lucru al experților pen
tru detectarea și identificarea ex
ploziilor 
dini.

OSLO, 
merican 
declarat 
tale cu bombele atomice la înălți
mile de 50, 100, 200 sau 500 km 
au urmări și mai periculoase pen
tru vlafa pe pămint decît explo
ziile efectuate aproape de sol.

Intr-o convorbire cu un cores
pondent al ziarului „Dagbladet" 
prof. Pauling care s-a aflat timp 
de cîteva săptămîni în Norvegia, 
s-a pronunfat împotriva propunerii 
președintelui S.U.A., Eisenhower, 
cu privire la admiterea exploziilor 
nucleare la înălțimea de peste 50 
km. Dacă se va adopta propune
rea președintelui Eisenhower, a 
arătat prof. Pauling, situația nu 
va face decît să se înrăutățească. 
„Unica soluție a problemelor 
noastre atomice, a subliniat el, 
este un acord internațional care 
să interzică exploziile experimen
tale".

— Cunoscutul savant a- 
prof. Linus Pauling a 

că exploziile experimen-

MOSCOVA. — Prezidiul Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. a transfor
mat Ministerul Unional-Republican 
al Tnvățămîntului Superior al 
U.R.S.S. in Ministerul Unional Re
publican al Invățămintului Supe-

Cuvîntarea tov. Jănos Kădăr 
în ședința Consiliului național 

al F. P. P. al R. P. Ungare
BUDAPESTA 22 (Agerpres).

După cum transmite M.T.I., laDupă cum transmite M.T.Î., la 21 
iunie ziarele au publicat cuvînta
rea rostită de Jănos Kădăr, prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U. și 
vicepreședinte al Consiliului na
țional al Frontului popular patrio
tic al R. P. Ungare, în ședința din 
19 iunie a Consiliului național al 
Frontului popular patriotic al R. P. 
Ungare.

Vorbind despre sarcinile care 
stau în fața partidului și poporu
lui, Jănos Kădăr a subliniat că, 
cea mai importantă sarcină este a- 
tingerea, încă în acest an, în ce 
privește unii indici importanți ai 
producției, a nivelului prevăzut de 
planul trienal pe anul 1960, pre
cum și consolidarea cooperativelor

Un grup de guvernatori americani 
va vizita U. R. S. S.

WASHINGTON 22 (Agerpres). 
— TASS transmite: La 22 iunie, 
președintele S.U.A., Eisenhower a 
primit la Casa Albă grupul de gu
vernatori americani care pleacă la 
sfîrșitul lunii iunie într-o vizită 
în Uniunea Sovietică. Din acest 
grup fac parte guvernatori din sta-

HANOI 22 (Agerpres). — După 
cum anunță Agenția Vietnameză 
de Informații, „Adunarea Naționa
lă" a Vietnamului de Sud a sporit 
alocațiile militare cu 130 milioane 
de dongi. In prezent 
militare ale ’’’ 1 
Sud, 
tru

, t cheltuielile 
ale Vietnamului de

inclusiv cheltuielile pen-
întreținerea poliției și pen-

Opinia publică din Grecia 
este împotriva amplasării 

rachetodroamelor americane
ATENA 22 (Agerpres). — Opi

nia publică din Grecia este în 
mod hotărît împotriva amplasării 
în această țară a bazelor ameri
cane pentru arma rachetă.

Ziarul „Avghi" publică sub sem
nătura lui 1. Pasalidis, președin
tele Partidului E.D.A., un articol 

în care autorul scrie printre al
tele : „Principalele partide din o- 
poziție au și adoptat o poziție si
milară în această problemă. Ele 
nu sînt de acord cu crearea ba
zelor pentru arma rachetă și se 
pronunță pentru tratative în sco
pul creării unei zone în Balcani 
în care să nu existe arme ra-, 
chetă".

Liderii partidelor liberal și pro
gresist, respectiv Venizelos și Mar- 
Kezinis, au exprimat într-o decla-

rlor si Mediu de Specialitate al TJaS
U.R.S.S. Ministru al Invățămîri- *u‘ In legătură cu Planurile 
tului Superior și Mediu de Specia- de , creare tn Grecia a bazelor 
litate al U.R.S.S. a fost numit pentru arma rachetă.

Sovle- 
numit

litate ai U.R.S.S. a fost 
Veaceslav Eliutin.

MOSCOVA. — Prezidiul 
tului Suprem al U.R.S.S. a 
pe Ivan Kurdiukov ambasador în 
Australia.

ATENA. — Ziarul „Avghi" anun-i 
ță că în următoarele 3-4 zile Ma- 
nolis Glezos și ceilalți democrat! 
arestați de autoritățile grecești 
urmează să fie aduși de la închi
soarea din Creta într-o închisoare 
din Atena. După părerea ziarului 
această măsură constituie o dova
dă că „se organizează 
judecarea procesului lor 
naiul militar din Atena 
trivit unor informații, a 
pentru primele 10 zile 
iulie".

PRAG A. — La 20 iunie a

în grabă 
la Tribu- 
care, po- 
fost 
ale

fixat 
lunii

PRAG A. — La 20 Iunie a sosit 
la Prâga. la invitația Comitetului 
Central al Partidu’ui Comunist din 
Cehoslovacia, o delegație a Parti
dului Muncii din Albania condusă 
de Liri Belishova, membru al Bi
roului Politic și secretar al C.C. 
al Partidului Muncii din Albania.

VARȘOVIA. — La Varșovia și-a 
început lucrările cea <le-a doua 
plenară a Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Polo
nez. Ordinea de zi a plenarei cu
prinde problemele dezvoltării agri
culturii Poloniei pe anii 1959—1965. 
Raportul asupra acestei probleme 
a fost prezentat de Wladyslaw Go
mulka, prim-secretar al C.C. al 
PM.U.P.

MOSCOVA. - Ptnă la 23 iunie. 
or,a 6 dimineața, cel de-al treilea 
satelit artificial sovietic a încon- 
jurat Pămîntul de 5 670 ori.

La 25 iunie, satelitul va trece 
deasupra Bucureștiului la ora 7,06 
(ora Bucureștiului).

WASHINGTON. - La 22 Iunie 
președintele Eisenhower a primit 
la Case Albă pe secreterul.de stat 
Herter cere i-e prezentat un re
port asupra rezultatelor tratative
lor cere eu avut loc tn cadrul 
Conferinței de le Geneve a miniș
trilor Afacerilor Externe.

întrevederea dintre Herter și 
președintele S.U.A. e durat apro
ximativ o oră. 

agricole de producție. Realizarea 
acestor țeluri, a subliniat Jănos 
Kădăr, servește în același timp, la 
întărirea bazelor socialismului, a 
întregii noastre orînduiri și a statu
lui nostru. Pe de altă parte acea
sta îngăduie ca încă în anul acesta 
să crească considerabil nivelul de 
trai al oamenilor muncii.

Referindu-se la Congresul 
P.M.S.U., care va avea loc în no
iembrie, Jănos Kădăr a declarat 
că. după părerea sa, congresul va 
aproba linia promovată de partid 
din noiembrie 1956, care constă în 
esență în continuarea și desăvîrși- 
rea construirii socialismului, ca 
apoi să se treacă la construirea 
societății comuniste fără clase.

■ a

tete Florida, Utah, Dakota de Nord, 
Carol.na de Nord, Colorado, New 
Jersey, Idaho, Illinois și Virginia 
de Vest.

împreună cu guvernatorii pleacă 
In Uniunea Sovietică președintele 
și vicepreședintele Universității 
din New York.

tru construirea de șosele strate
gice, reprezintă 61 la sută dirt 
cheltuielile generale ale bugetului 
pe anul 1959.

Pentru a acoperi cheltuielile mi
litare crescînde, „Adunarea Națio
nală" a Vietnamului de Sud a 
mărit impozitele cu aproape 300 
milioane de dongi.

O declarație 
a premierului 

Karamanlis
ATENA 22 — (Agerpres). — 

Primul ministru al guvernului 
Greciei, Karamanlis, a făcut o de
clarație în care, printre altele, se 
spune că guvernul „nu a adoptat 
o hotărîre" în ce privește crearea 
în Grecia de baze pentru rachete 
cu rază medie de acțiune. Insă, 
potrivit cuvintelor lui Karamanlis, 
„s-a hotărît ca în această proble
mă guvernul să nu-și ia obligații 
care să excludă crearea unor ase
menea baze în viitor". Primul mi
nistru al Greciei a declarat că 
guvernul „va adopta la timpul 
său o hotărîre în această proble
mă" și intenționează totodată să 
informeze despre aceasta, la tjmp, 
parlamentul.

Situația politică 
din Argentina

BUENOS AIRES 21 (Agerpres). 
TASS transmite : Situația politică 
din Argentina continuă să rămină 
încordată. Potrivit relatărilor zia
relor ți știrilor transmise de pos
turile de radio, la 19 iunie, pre
ședintele Republicii, Frondizi, a 
avut o întilnire secretă cu secre
tarii de stat ai armatei, flotei ți 
aviației. Trupele sînt consemnate 
în cazărmi ți se află în stare de 
alarmă.

Potrivit unor informații neofici
ale, autoritățile arestează persoane 
suspecte că au legături cu com
plotul antiguvernamental, care po
trivit declarației ministrului A- 
facerilor Interne, Alfredo Fitolo, a 
fost descoperit de guvern.
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