
„Muncitor! șl muncitoare. Ingineri șl tehnicieni I Însușlți-vă
tehnica nouă, metodele da muncă înaintate și experiența
avansata a fruntașilor • în producție I Ridicați-vă neîntrerupt
calificarea profesionala* *

ANGAJAMENTELE 
au fost Îndeplinite

In cod-ul odunărîlor festive șl a schimburilo
de onoo-e ronsor-oIe mărcțci să-bă tori de lo 23 
AugUst, oamenii muncii din...................................
tuții raportează îndeplini-'ea 
mentelor luate în înt-ece-e.

La aduno-ea festivă ca-e 
amiază la uzinele textile „7 
tolă, tov.- M. Segol, membru . ,
de portid a uzinelor, vorbind desp-e înfcmnăfatca 
zilei- de 23 August, a înfățișot realizările cu co-e 
colectivul uzinelor mtimpină mo-co sărbător-c. De 

- lo începutul anului și pînă oruni textilișlîi de la 
uzinclc „7‘ Noiembrie" ou dot peste plan 156.CCC 
^p. țcfăiuri și 37.CCC kg. firc dc bumbac.

In primele 8 ore dip ziuo sohrnbullti de onoa-c, 
mcfalfugiștii de la uzinele „Motyos Rokosi" din 
-Capitală au îndepllnit planul de producție în pro- 
po-ție de 149 la sută. Muncitorii și tehnicienii din 
secția turnătorie ou obținut cele mai frunuafe 
-eolizări.

Schimburi de onor-e și adunări fcstivc prin care 
oomcnii muncii cinstesc oGivc-so-ea eliberării patriei 
ou ovnt loc și la uzinele „.Moo Țze-dun", șantierul 
hid-^ntrotei „V. L Lenjn" djn Bterz' Mus1-0 
Bumbarului A. p-ccum și fo olte nunc-uofe între
prinderi din Copitală și din țară.

întreprinderi și insti- 
și depășirea angoja- 

a avut loc luni după 
Noiembrie" din Copi- 
în biroul organizației

(Din chemiăîle C.C. a! P.M.R. cu pltefu! zilei 'de 23 August 1956)

zilele de 18 și 19 august a 
loc la București, din inițio- 

C.C. al U.T.M., o consfătui-

Proletari din toata firile, uniți-vă Iin
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Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

■Consfătuirea delegaților studenților 
din toate centrele universitare

Reportaj fără cifre
„Asta-i cel puțin pă-e-eo mer: 

Cifrele n-ou ce căuta într-un -c- 
pu-foji Elc înlocuiesc prea ușor 
clipele de strădanie, de necoz și 
de bucurie ole oamenilor, gindu- 
rile, feb-ilifatta mîinilo-, siguran
ța mișcărilor, otențio uchilu-i, do
rința acestor oameni de a se o- 
firmo în îni-ecere‘*.

Spusclc secretarului organiza
ției de bază U.T.M. pe uzină, de 
lo uzinele netalurgice „P-og-e- 
sur-B-ăilo, Gh. Iamb, m-au pus 
in Încu-cătu-ă. Și cind mă gîn- 
desc la cabinetul tehnic, lo bi
roul dc comenzi și de livrări, lo 
biroul de norma-e, lo planificare 
și p-cț de cost și în multc altc 
birouri, inclusiv contabilitate, 
pretutindeni mă aștepta cite un 
pachețel de riț-Ci,.

Păcot I,..

întîmpinou mari greutăți din 
cauza lipsei de oxigen necesar la 
sudura autogenă, la tăiatul fie
rului vechi pentru cuptorul de to
pire, la sudarea diferitelor piese 
etc. Printre lucrătorii acestei fa
brici se află și utemistul Nicolae 
Cristea. El a adus o contribuție 
însemnată la realizarea planului 
tinerei fabrici. Exact la jumăta
tea lui august planul lunar, fusese 
deja îndeplinit și depășit chiar 
cu citeva procente.

lîneț, oțelarii au dat peste plan 
8 tone de oțel lichid. In frunte 
e brigada condusă de Ionel 
Stoian.

La uzinele „Nicolae C-istcr" 
din Galați in aceste zile se fac 
ultimele pregăd-i ca in cinstea 
zilei de 23 August să fic pusă 
în funcțiune stația de gazo
gene a uzinei.

In fotografie : aspect de pe 
șantier.

Foto: AGERPRES
i«

Comanda de onoare

Uzina tineretului
Moi acum citevo luni, dirccto-ul 

gcne-rl ai uzinei făcuse, cu pri
lejul unei consiătui-i de produc
ție. o ofi-moție co-c i-r rtraf pe 
auditori: „Uzino norsi-ă, a de
venit o uzină a tineretului. De 
la acest tineret trebuie să pretin
dem ozi moi mult".

Comuniștii au avut o t-csă-i-c 
de mîndric. Ei dăduseră ti
nerilor 
cii lor. 
cut pe 
Spunea 
pa-fid, 
„Afirm cu curaj că tineri co Ionel 
Pe-ianu și Lucian Tcudu-esru 
sint st-ungori neînt-ecuți".

Deocamdată 
două nume

Ei dăduseră 
exemplul demn al mun- 

Mulți „ucenici" au Intrc- 
cei co-e ii calificaseră,
sec-etorul coruitetului de 

tovarășul Nicolae Nefa :

...Tineretol uzinei a juffițirat 
înc-ede-co comuniștilor. De cu- 
rind i s-a înc-«d i.nțot cel mai 
nou sector al uzinei: -otărio de 
vogoonc. Aici munca ce-e o mo-e 
p-jcepe-e, o atenție deosebită, în- 
t-un cuvînt, o înaltă ratifirorc. 
Mororitatea tinerilor de aci par
ticipă la rurfurilc de ridicare a 
rolițirăriii Dorința de a învăța, 
de a stăplni mașinile, procesul 
tchologic, și, moi presus de toa
te, entuziasmul acestor tineri, îi 
va ojuto co aceste greutăți să 
fic învinse. Deocamdată, pentru 
început ou -ăsă-it la -otărio de 
vogoone doi fruntași: Pomplliu 
EHrne și Nicu Bucu-.

Și încă unul
înființată la ffîraiful lunii t-c- 

rutCi fabrica de oxigen p-op-ie e 
de o ma-e Însemnătate în înde
plinirea planului. Eo alimentează 
torte sector-ele uzinei. înainte se

Un băiat lucrează 
în brigada de fete

Una din cele mai harnice bri
găzi ale uzinei e cea a tinerelor 
fete miezuitoare, condusă de Mo- 
rioara Mindroiu. Una din tine
rele miezuitoare fiind plecată in 
concediu, brigada a primit în 
mijlocul ei pe tînărul Ioni Malis. 
La început s-a simțit stînjenit. 
Locul timidității l-a luat insă ho- 
tărtrea de a fi, cum spune el in 
glumii: „fruntașă"...

Intr-adevăr, a reușit. Brigada 
și-a depășit propriul ei angaja
ment. Planul a fost îndeplinii 
o săptămînă mai devreme.

„Vă rugăm să fiți convinși, 
drogi constructori, că ecpc-ele in
dicate în ^^^0^0 adresată co
lectivului 
termenul 
răspunsul 
sc-Isoo-co ____.
-ilur laminorului de tablă subti-e 
de la uzina „C-isteo Nicol oe“
din Goloți, co-e hotărîse-ă să în
scrie în angajamentul lor luat în 
cinstea morii olrbăiori do-eo 
folosință a unei noi linii de 
ninoroeei

In aceste zile, moșini mori 
transport olea-gă cu mo-e 
teză pe șoseaua asfaltată dintre 
cele două orașe de pe marginea 
Dinl-ii. Tinerii din toate sectoarele 
uzinei ou dovedit o mo-e dra
goste în respecto-eo angajamen
tului lo-. Din înt-eago comandă, 
numoi reolizoreo agregatului pen
tru cuptorul de pachete n-. 2 a 
rămas in u-mă. Se luc-eoză la 
el cu o mo-e febrilitate. O bă
tălie nemaiintîlnltș lo co-e paalli- 
cipă 1CC din cei .....................
muncitori.

Vizita 
parlamentarilor 

maghiari

cu

Tone întregi de ofel 
lichid

Cum a ajuns vestea la urechea 
tinerilor oțe’ori nimeni nu știe. 
Poate de fapt nici nu era un se
cret. In cinstea marii sărbători 
naționale a poporului nostru, un 
cuptor de turnat oțel avea să 
fie încredințat tineretului. Briga
da tinerilor oțelori a primit cu 
bucurie, dar și cu wrriozitale o- 
ceastă veste. Ei s-au angajat să 
elaboreze pînă In ziua de 23 Au
gust 15 șarje rapide. 12 din ele 
au fost realizate pină la 15 au
gust. Lucrînd după metoda Malu-

nostru, le veți avea tn 
fixat" — așa începea 
colectivului uzinei la 
deschisă a constructo-

In locul

în 
la-

de
vi-

mai buni tineri

cifrelor

de 
cu

In 
avut 
fivo . .
-e a deiegațilu- studeî^^tlur din 
foofc cent-cle universitare din 
R.P.R. cu următor-ca o-dine 
de z:_

Referat cu p-ivir^e lo ronsSitul• 
-ca Asociatiilo- Sfudențcșfi din 
R.P.R.

— Alcgc-ca Cumitctului de or
ganizare a Afuriaiiilur Studen
țești din R.P.R

Dczbătind principiile și , .
cinile core stou lo bazo creării • Gheorghe, Pi-vu Romulus, Papp 
Asociațiilor studențești și slobi- ~ 
lind măsurile necesare pentru
constituirea lo-, consfătuirea a 
ales un Comitet de orgonizo-e a 
Asociațiilor St lci^n^^t
din 43 de pe-soone.

Din uui^itetul de orgonizo-c ol 
Aftuiatiilur Studențești alcs de 
consfătuire foc porte u-mătorli: 
Antolffy And-ci, Barofy Paul, Bă-

sor-

leanu Rodica, Bejan Ion, Bîrlea
Ștefan, Bozianu Teohari, Be-tleff 
Erna, Caruso Suzana, Cernita A
lexandru, Chlriiă Constantin, Ciș- 
maș Ion, Constantin Viorica,
Cosma Maria, Cristescu Venera, 
Datcu Ion, Dumitru Lucilius, Dra- 
gu Elena, Feifer losif,
Magdalena, Iliescu Ion, Isac Sta
na, Jianu Emil, Lăzărolu Alcx., 
Mihăilescu Florica, Mihai Traian, 
Mustață Elena, Nichici Alexan
dru, Olteanu Doina, Patrichi Eu
genia. Petrovicl Maria, Petriceanu

200^31^ rea dclcga^ilo- stu-
dentilur din R.P.R. cheamă pe toți 
studenții Ref^uitril2il Populo-c Ro
mine să se încod-eze în Asocia
țiile Studențești ce vor luo ființă 
și să contribuie din toatc puterile 
lo dezvoltarea octivitatii proCe-

Fa-coș ■ șiunalei științiic^c, cuifu-al-a•tifti- 
ce și spii^uiiivc în. universitățile și 
institutele ‘ ‘ w,w ‘ ' 
din patria

Pregătesc 
in silo zarea 
porumbului

de invățămînt superior 
noastră.

«
de 19 august a avut 
ședință a Comite.ului

IAȘI (dc lo co-cspondeniul 
nostru). — Chemarea uteniștilo- 
și tine-ilor din G.A.S. Jimbolia. 
-cgiunco Tinișuo-ai cu privire lo 
însilozarco nutrețului, a pnodus 
un viu intcrcs in -indu-ilc tineri
lor din regiuneo Ioși Din iniția
tiva Comiciului rcgionol U.T.M. 
loși, op-oopc o sută dc line-i din 
toate -aioanele -cgiunii au parti
cipat dc cu-ind lo o dcmonstrile 
prarliră dc insilozo-c a nutrețu
lui organizată lo gospodării co- 
lcclivă „Flamu-o Roșie" din co
muna Ti-zii, -oionul HușI. Tinerii 
fortiriponii lo această demonst-o- 
ie — fruntași oi -ecoUelor bo- 

gote, l-orlu-ișii| crescători de o- 
ninole. activișli — ou ascultol 
lo început un documentat -cfcrot 
în lcgătu-ă cu însilozareo nu- 
f-cțului. modul de hrănirc a ani; 
motclo-. omenojo-ea filuzului 
6^., p-czentat de către ferția o- 
g-iroiă a Sfofului populo- roio- 
nol Huși.

După termino-ea dcmonst-aticl 
p-rctice uleniștii și tinerii din 
gospodăria colectivă Tirzii s-ou 
ongojat să pornească cu lot eli
nul lo înfiO>zareo unor contifăți 
sporite de furoje

♦
GALAȚI (de la corespondentul 

nostru). — Numeroși linert co
lectiviști, tehnicieni agronomi șt 
zootel-nișii din gofpodă^ille o- 
grirule colective și de lo punctele 
agricole ale roionului B-ăilo ou 
porticipot zilele trecute la o in
teresantă demonstrație de tnsiko- 
za-e a furajelor.

Vorbind lo demouM-atio p-ac- 
tică de însilozarc a porumbului 
organizată in gospodărio rol(etii- 
vă „6 Mortie" din comuna Sru-- 
țoru Vechi, inginerul Constantin 
ȘfefănesrUi deCegatul sfatului 
populor raional, a auătal foioa
sele pe care le-ou obținut onul 
t-ecut .gusporOiooiile agritule co
lective Scortora Vcchi, U-leasca. 
Volco Ctncpei și ollelc tn urma 
tnsilozărll porumbului.

Pa-ticippirtii ou afiftot apoi Ia 
demonst-oția p-actică de Inslli- 
ză-c a porumbului șt s-au anga
jai să pună In proCliră ccle a- 
flote la Scofțaru Vechi.

Tn ziua 
loc prima . , .
de organizare a Asociațiilor Stu
dențești din R.P.R. care a ales 
un birou din care fac parte :

Iliescu Ion, președinte. Mihăl- 
lescu Florica, Borofy Paul, vice
președinți, Teo-eanu Ion, secre
tar, Constantin Viorica, Cosma 
Maria, Datcu Ion, Isac Stana, 
Jionu Emil, Mustață Elena. Papp 
Eva, Soare Stan, Tache Gheorghe, 
Turbata Apostol Zamfir SoNn, 
membri.

Eva, Soare losif, Soare Stan, 
Stoica Ioono, Schwartz Marcel, 
Teoreanu Ion, Turcu Aurel, Tur
bata Apostol, Tache Gheorghe, 
Wolf Margareto, Zamfir Sorin.

In codrul cOițstătl^iuii a fost 
prezentată și o informare cu pri
vire la Congresul Mondial Stu
dențesc ce va avea loc la Proga 
între 26 ougust-4 septembrie 1956.Membrii delegației Adunării 

Stat a R. P. Ungo-e îrt frunte 
Ronai Sondor, p-eședintele Adu
nării de Stot a R. P. Ungo-e care 
ne vizitează țo-o ia invitoțio 
Marii Adunări Naționale a R.P.R 
au trecut duminică în cuprinsul 
Regiunii Aulunone Maghiare.

Oaspeți sînt insotiți de Tijă 
Flo-eo, vicepreședinte al Mo-ii 
Adunări Naționale a R.P.R. și Fe
renc Keleti, ambasadorul R. P. 
Ungare lo București.

însomi de tov. Andrei Bodo-, 
vicepreședinte al Cu^itetului 
exeoiulîv oi sfatului popuIc- ol 
Regiunii Autonome Moghiorc. 
membrii delegației parlamentare 
moghio-c și-ou continuat călă- 
to-io p-in o-oșelc și sotcle regiu
nii. Peste tot, lo Gheorghicni, To- 
plițr, Dit-ău, Reghin etc. oaspe
ții au fost primiți cu coldă prie
tenie.

Continuîndu-și vizitele în re
giunea Autonomă Moghioră, 
mei^l^fii delegației po-lomcnta-c 
moghio-c au sosit luni la amiază 
in o-oșul Tg. Mu-cș.

In ccntcul oroșuiuil membrii 
delegatei au fost întimpinoți de 
tovarășii : Poul Bugyi .președin
tele comitetului executiv ol sfatu
lui popuIc- ol Regiunii Autonome 
Moghio-c, Ștefon Vorgoncsie, se
cretar ol Cormtetuiui P.M.R. al 
Regiunii Autonome Moghio-e, 
Ștefan Rodu, sec-cteoul comitetu
lui cxecrttv ol stolului popular 
regional și Zolton Szoverfi depu
tat în Morca Adunorc Națională.

In cursul după-orniezii, porlo- 
nef^tarii maghiari 
cu membri 
ol sfatului 
Autonome 
du-se de
populare din Regiunea Autono
mă Moghioră.

Scara, membrii delegației Adu
nării de Stat a R.P. Ungo-e au 
osistat lo un spc^tocol dot de cele 
moi bune fuenatii artistice de o- 
motori din regiune.

(Age-prcs)

I

privire la constituireaReferat cu
Asociațiilor studențești din R.P.R.

prezentat de tov. I. ILIESCU, secretar al C. C. al U. T. M.
ve a studen^lor In activitatea pro- 
fesionolă, In munca ce-cu-ilu- 
științifice, in activitateo culturală, 
artistică și sportivă, la rezolvarea 
problemelor lor sociale.

C-ea-ea asociațiilor studențești 
vo trebui să -eu-ezinfe o contri
buție însemnată la îmbunătățirea 
întregii activități din inst^îtutel.e 
nuos‘.-e de învătăninf superior.

Comitetul Central al U.T.M. 
consideră co o cinste sorcino pe 
core i-a încredințat-o partidul, 
prin ^^1^0 Biroului Polltic al 
C.C. al P.M.R., de a îndruma ac
tivitatea de zi cu zi a 0^10- 
țiilu- sfudențea.ii însuflețiți de 
aceaaiă lncrede-e, utemișOi se 
vor strădui să fie în primele rin- 
duri in munca de ^0^ a aso
ciațiilor studențești și in activi
tatea lor viitoare. Desfășurîndu-și 
activitatea sub conducerea Parti
dului Munciiurefc Romin și sub 
îndrumarea de zi cu zi a organe
lor șl orgonizotiilor U.T.M.. aso
ciațiile studențești vor trebui co, 
alături de codrele didactice, să 
dezvolte dragostea și interesul 
studențlor pentru studiul apro
fundat, pentru însușirea celor 
moi noi realizări ole aființei și 
tehnicii din țoro noastră, din 
Uniunea Sovțetică,. din țările de 
democrație populară și din alte 
țări.

O atenție deosebită, vo trebui 
să acordăm în munco ăsouiațiilor 
dezvoUării activității științifhue. 
Un bun specialist, un om cu un 
lorg orizont științific și cultural 
nu poate fi fu-not numai prin 
orele de curs.

Afuciotiile studențești vor tre
bui să organizeze olimpiade și 
concursuri pe diferite teme știin
țifice. In occst domeniu pentru 
asociații se deschide un cimp lorg 
de activitate.

Asociațiile studențești vor tre
bui să ajute îndeaproape cate
drele de științe sociale în munco 
lor de propagare a concepției 
științifice despre lume — a mo-

Constotind că existența în fo- 
cultoti a prea multor organizații 
de masă pentru studenți a dus lo 
suprapuneri de Oribtții, lo oglo- 
ncroreo studenților cu multe șe
dințe, Hotări-eo stabilește să io 
ființă pe institute sau facultăți 
asociaUl ffudențcști din core să 
portă face porte ioți studenții.

In 0^^ de oceosto, Huiărîrco 
stoblieete o eeomă ăe meseri im- 
poriontă cu privire la imbunătăți- 
reo coniiiiilor de studiu șl trai 
ole studenților co și lărgir-eo ba
zei noicriolc pentru dezvoltarea 
și moi lorgă a activitotii culîura- 
le, artistice, sportive.

Hutărireo Biroului Polltic ol 
C.C. ol P.M.R. a [osI primită de 
studenții dm țara noastră cu un 
deosebit eniuzlosm, pentru că el 
văd nanifcftindu-fc încă o dată 
grija deosebită a partidului cla
sei- muncitoare pentru viitoarea 
fntelectuolitote a țării noosfee, 
grija părintească a paeifduiui 
pentru condițiile mateeiolc, citii' 
turale și de studiu ole studenț-mii.

In continuare, vu-biturul a 
spus: Consfătuirea noosf-ă de 
ozi, a fost convocată din iniția
tiva Comitetului Cenirol ol U.T.M., 
pe bazo indicațiilor Congresului 
ol, Il-ka ol U.T.M. cu scopul de 
a odopto — pe baza discuțiilor 
pe core le vom avea — un plon 
de măsuri practice organizatorice 
cu privire la c-co-co ofociatiilo- 
studențești. înainte de a trece la 
expunerea propunerilor noastre in 
legătură cu măsurile practice ce 
urmează a fi luate oș dori să ex
prim citevo considerat^m cu pri
vire Ia felul în care înțelege. Co
mitetul Central ol U.T.M., pe bazo 
Hutărlrii Biroului Polltic al C.C. 
al P.M.R., rolul ' și sarcinile pe 
care trebuie să le albă asociațiile 
studențești din R.P.R.

Asociațiile studențești sint or
. ganizoții profesionale și cu ca
' eactee cultural sporitv ale studen
ților din R.P.R. și au drept scop 
afeogceca întregii mase a studen
ților în activitatea obștească, tn 
organizarea unei participări acti-

Comitetul Central al U.T.M. 
m-a însărcinai să prezint în a- 
cea.sla consfătuire un referat pri
vind activitatea viitoare a Aso
ciațiilor Sludențești din R.P.R., 
propuneri pe co-e să le supun 
dezbaterii Coaufătuirii.

După cum vă e cunoscut, Jro 22 
iunie a apărut Hotă-lreo Biroului 
Pohtic ol C.C. ol P.M.R. cu pri' 
vi-e la unele măsuri de imbună- 
lățire a muncii politca-educatlve 
în rindul studenților.

Această Hotărîre face o anali
ză profundă a activității studen
ților noștri, a activității organe
lor de stot și a organizațiilor ob
ștești, a succeselor obținuie și a 
llpau-iloT existente încă în învă- 
țămiHul superior, o-ătind in ace
lași timp și căile de înlăturare a 
acestor lipsuri.

In Hată-t-e 
mod deosebit 
de studenți in 
de răspundere __  __ ... .
temeinică a cunoșunțelor teoreti
ce și practice, in munco de ce-ce- 
to-e științifitâ. De asemenea se 
subliniază c-cște-co participării la 
acțiuni obște^lti a studenților și 
intensificarea octiviloții cLuturol- 
educative și sportive in institute 
și univerșilăți. ,

Hatărl-eo orotă însă că 
s-au obiinut multe 
zilive, există încă 
lipsuri în ociivitotea 
trebuie lnlăfu-ote, 
un număr însemnat „ .
și repetenți. sint studenți core in 
mod sistematic nu-și îndeplinesc 
obligațiile ce le revin, pierzîndu.-ai 
cea mai more porie din timp cu 
olle preocupări decil cu studiul.

Asemenea studenți, fără îndoia
lă r.u foc cinste institutelor și 
locultăților noastre. Atitudinea lor 
mu corespunde cu oceeo a morii 
noju-ităti a studenților, core se 
caracterizează prin coaștoucuzi- 
lole în muncă, coreclttudine și o ' 
ținută morală demnă.

Halărireo stabilește o seamă 
de măsuti inuartonle penirti în
lăturarea lipsurilor existente în 
învățămintel superior.

in-
co
pe

Nu mi-a părut 
depllnit dorința 
mitetului. Am vizitat secțiile, 
oameni la locul lor de muncă, 
am văzut citeva din clipele lor de 
strădanie, am încercat să ghicesc 
gîndurile lor, am urmărit iuțeala 
mîinilor și siguranța mișcărilor, 
atenția ochilor. Am văzut dorin
ța acestor oameni de a fi in frun
tea întrecerii. Avea dreptate se
cretarul. Erau imagini minunate, 
greu de cuprins în cîleva pagini. 
In această uzină lucrează peste 
o mie de utemiști. Și fiecare lu
crător merită 
pra lui.

rău că am 
secretarului

să te oprești asu-

C. STOREȘTEANU

Primul motor Diesel 
a tost montat

Constructorii de autocamioane 
de la uzinele „Steagul Roșu" din 
Orașul Stalin ău terminat ieri 
montarea primului motor din lo
tul prototip al motorului Diesel 
rapid, îndeplinind astfel ‘ "
zile înainte de termen 
meniul luat in cinstea 
23 August.

La realizarea lntr-un , 
cord a noului motor și-au dat con-

cu două 
angojo- 
zilei de

timp re-

rapid

cursul cei mal buni muncitori, 
tehnicieni și ingineri din uzine, 
precum și întreprinderi din țară, 
printre care uzinele „Vasile Tu- 
dose" din Colibași, „Eletfropreci- 
zio" din Săcele,, „I. C. Frimu" din 
Sinaia și altele.

După ce va fi supus probelor 
de rodaj și după pregătirea pro
cesului tehnologic noul motor va 
fi produs in serie.

Spectacol de gală 
cu formații artistice sâtes ti

Stolin, au 
deosebite în _— ---------- ------------------------ .. ------ . „
cclo- se îmbină cu o ninuțiuofă Craiova, Socol, regiunea Tiniș.oa- 
șlefui-c a ormoniei și cu respec- râ, Pădureți, -cgiunco Pitești, Ru- 
to-ea st-ictă a infunoțiilu- popu- cor, -egiunco Stalin, Măghe-ani 
lo-e. • '

Echipele de donsu-i au făcut 
încă odotă dovada virtuozității 
lo-, renumită ozi tn întreaga 
lumc. Ritmul ncsiăviiitl cadența 
perfectă a pașilor, fincrunisnul 
mișcărilor sînt calități pe core

codrul fazei finale a 
de al IV-lea concurs

In 
cetui __ .
pe țară al echipelor artistice ale 
căminelor culturale, caselor raio; 
nale de cultură și colțurilor roșii 
din gospodăriile agricole colecti
ve. luni seara a avut loc în sala 
Teatrului C.C.S. un spectacol de 
gală cu participarea unor formații 
artistice sătești fruntașe.

Au fost de față tovarășii : Gh. 
Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica. 
Emil Bodnăraș, Șt. Voitec, Ghi- 
zela Vass, C. Doncea, St. Voicu, 
Anc.o Marinescu, C. Prisnea, I. 
Mineu.

In sală se aflau de asemenea 
cunoscuți oameni ai artei și cul
turii. conducători ai unor institu
ții de artă din Capitală, repre
zentanți aj, marilor ansambluri 
artistice profesioniste, instructori 
artistici din căminele culturale, 
ziariști romîni și străini.

Erau de față șefi și reprezen
tanți ai unor misiuni diplomatice 
acreditate la București.

Spcctaralul a cuprins unele din 
cele mai reușite creații prezenta
te de tormațți artistice se iești în 
cadrul fazei finale a concursului.

Corurile caselor raionale de cul
tură din Lugoj și Tulcea, ale că
minelor culturale din Leșu live!, 
regiunea Cluj. Chizătău, regiunea 
Timișoara și Nocrich, regiunea

V

reoîizat interpretări echipele de dansuri ale căninclue 
care ^^^^0 vo- culturale din Urzica, regiunea

• și Filea regiunea Autonomă Ma- 
ghlarăl Colonești, regiunea Ba
cău, Lăpugiul de Sus, regiunea 
Hunedoara le posedă din plin.

Arta interpretativă a acestor 
. fu-notii a cucerit asistența care 
: le-a răsplătit cu vii aplauze.

st apreciază in 
succesele obținute 
creșterea simțului 
față de însușirea

_ deși 
rezultate po- 
slăbiciuni și 
noastră, core 
Există încă 
de corigenți

s-au întîlnlt 
ai comitetului executiv 
p^j^ular al Regiunii 
Maghiare tnte-esîn- 

aciivitatea sfaturilor

(Continuare în pag. 2-a)

CLUJ (de la corespondențul 
rnoso-uf. — După ce ' 

. sulfați speciolișit și 
gospodăriei, tinerii
Gherla au formulai 
ment, ca răspuns la _____
nerilor din G.A.S. Jimbolia, 
inițiativa cărora a pornit acțiu- 
rfea de însilozare a furajelor. La 
cererea tineretului, conducerea
gospodăriei i-a încredințat insila- 
zarca a 535 tone de porumb, ca
pete decolefotc de sfeclă și frunze 
de varză.

Pentru însilozorco cantității 
programate vor curăța două si
lozuri de beton și vor reamemaja 
alle 5 gropi simple. Sectorul me
canic va repara și pune In func
țiune două tocători mecanice. Ex
periența line-ila- care au lucrai 
și anul trecut la însilozarea nu- 
irețurilor va fi extinsă prin orga
nizarea unor consfătulri

Primele zile ale întrecerii pen
tru îndeplinirea angajameniului 
au adus merilor din secția Dej 
și primele succese. Ei au lnsito- 
zat pînă acum 8 lone de furaj.

au fost con- 
conducerea 

din G.A.S, 
un angaja- 
chemarea ti- 

din

B-igodo artistică a căminului cultural din comuna Drogodă- 
neșfi, raionul Tt-goviște

2l Augius. 1956! Doisprezece 
. aru de cind m-am intîlnt cu 

partidul f Cind au trecui ? A- 
seari, după ce s-au culcat ne
vasta j- ăociii, am deschis ser
tarul tn cup păstrez fel de fel 
de lucrușoare ce-mi stnf aiti de 
scum-ue: chitanțe vechi de coti
zații, brlrtr puih care sint che
mat la eeiihțte, tăieturi din
ziare, insigne, banderole, afișe. 
Privindă-h, mi-am adus amin
te de flecare din acești ani. de 
flecare zi aproape. Mi-am adus 
aminte mai ales de acel care 
eram in urmă cmu Ootcprercre
ani, l-am comparat cu cel de 
aii și m-am gîndit cu recunoș
tință la comunlitti care m-au a- 
iutat pe drumul lung și de loc 
ușor, străbătut. Am ris cu în
găduință de naivitățile mele, 
dar, in aceiași timp, m-am sim
țit rtmutHonut. Am pus inir-D.

’ ' amduară mina pe creion și 
scris niște amintiri, lată-le.

★
Tntr-una din primele zile ale 

clasei a șasea de liceu am venit 
la școală purtlnd la rrevnrul
banei o stelară roșie cu secera 
șl cioc^^ul, dăruită de un ostaș 
sii^ietic la intrarea trupelor e
liberatoare în București. Nu-mi 
a^i^nt^e^s 
apiamt de ceartă, dlr șllu că 
vreo doi colegi, fii de bogătași, 
s-au legat atunci de mine nu
mai pentru că p^irtam stluța 
roșie. N-ai tnlirziat să le răs- 
puna cu furie și le-am striga:

— Lasă c-o să vă arătăm noi 
vouă i

— Ct^e voi, bă deșteptele ?
— Noi... comllnișlii, am sărit 

eu aprig far apoi cit se poate 
de mirat de ideea ce-mi venise 
să spun aceastc, de re^rciut ful
gerător d IndrăzneUi mele: cid

care a fost motivul

PHIMA LEGĂTURĂ Stalingrad. CtMu^ti^uțic Sovie
tică. o cărticică despre Zoia 
Kosmodemianskaia, povestirea 
lui !. C. Vissarion „Cucurigu" 
și altele. La ora șapte și jumă
tate mi-am luat ghiozdanul, am 
uitat intenționat să-mi pui in el 
piinea cu salam pe care mi-o 
pregătise mama, și am plecat 
spre școală aproape sărind In
tr-un picior Alcatuisem un fel 
de dntec pe care-l intonam in 
sinea mea și cure suna cam așa. 
Zoia a fost p^irtizan, uteCst e 
Damian fa^ta^tti au fost zdro
biți la Stalingrad, moarte spi- 

caUlnțițil^Or
★

— To^varășe losif, dă-mi te 
rog o sarcină.

— Bine măi Damiane, nu 
ti-am spus că prima conditie 
ca să devii utecist e să te las: 
de măscări ?

— Tovarășe losif dar ce vină 
am eu dacă n-am ce face ?

— Cum n-ai ce face? Ai lm- 
prăȘtut afișele contra lui Ră- 
desi^^u. ai vindut ciIi douăzeci 
de „Scinteia tineretu-lui", ai cittt 
treizeci de pagini din biografia 
lui Lenin ?
- Da.
— Ascultă, îți rizi de mine ? 

Cind ai făcut toate astea ?
— Le-am făcui tovarășe, ve- 

dr-măl Doar n-am să mint or

— Dar, ia ascidtă, ai rezolvat 
problemele ' la trigonometrie ?

— N-am avut cind. am avut 
am sareriiii

— De-ala ceri tu stwcini, ca 
să nu înveți. Crezi că o să 
conssruim socc^l^iismul cu lozinci

B. DUMITRESCU

■ • ■
— Et băiete, băilte, oftă bă- 

trtnrștl losif Croitoru luin- 
du-mă după git ca un părinte, 
lucru care nu m-a supti-at citași 
de. puțin. Ești naiv râu. Uite ce 
e. Fă roit de nișe bani și ne 
intUnim d tpd masă io șase 'u 
ceas la Brătianu. Ce zici ?

— S-a făcut, răspunsei mul
țumit că treburile complicate 
care începuseră să-mi mișune 
prin creier se rezolvaseră atit 
de simplu. Acasă, am scos după 
prlnz din pușculiță toată ave
rea — vreo douăzeci și cinci de 
lei lconOnuttțt cu trudă prin ne
plata taxei la tramvai și dedi
cați completării, cu o retortă șl 
niște eprubete a laboratorului 
de chimie cu care-mi terorizam 
familia și vecinii. Am plecat a
poi ta iniilnire.

împreună cu-, tovarășul -losif 
■ — așa-i spuneam din două in 

-----  ' J i a 
auzi tit de-nou ți frumos sună 
aceste cuvinte: „tovarășul losif" ■ 
— am mers ta primul sediu de 
partid al cărui prag l-am tre
cut tn viața mea și mi-am um
plut buzunarele cu broșuri, epui- 
zindu-mi toate economiile.

După ce am ieșit afară, losif 
a decretat intinztnd un degee in 
sus: Tovarășe Damian, prima 
sarcină în luptă împotriva bur
gheziei : citirea acestor cărți 
oină intr-o săptămină.

Am cliit însă chiar in noaptea 
acna tot ce cumpărasem, adică 
o broșură despre bătălia de la

- MOMENTE -
, examene. Ce te-ai speriat ? 
Uite — viteazul... se laudă r e 
comunist și clnd colo.,

Așa a iricepid orietelia, tovă
rășia noastră. La sfffl’ștut cursu
rilor am plecat imcorttnă, deșl 
eu aveam alt drum,, șl losif a 
începlt să mă învețe „comu
nismul". Mi-a vorbit despre 
Marx, despre „Manifestul comu
nist", despre Lenin, Stalin,, des
pre revoluția proletară.

— Ascultă, l-am întrebat drUl 
dată, grăbit să nu uit ce-ăveam 
de spus. Și cină zici că va veni 
revolilia ?. . - i

— Nu știu. O să ne; anunțe 
insă din vreme; n-avea nici o 
grijă, zimbi el de nerăbdarea 
mea

— Uite, am o propunere. Ce 
să mai așteptăm noi revtodția ' 
în toată țara. Hai s-o inarcr-m AtoM minjutei^ numai' pentru 

dacă-i așa, înva-- dlt mai repede tn școală, 
mine să fiu comu-

dtll*
uu

doi colegi mă . lăsaseră într-p 
clină. In pace, plevlnd' care în
cotro. Atunci s-ă apropiat losif 
Croitoru și m-a întrebat liniștit:

— De șn ai "sntis că eștt co
munist ?

M-am uitai la el sfidător. Și 
i-am aruncat perfid, convins 
că-l dau gata:

r- Ce, parcă nu știu că și tu 
ești comunist

— Eu nu sini comunist...
Am rămas descumpănit 

mi-am revenit repede! Ce,
ie-am văzut, eu băgtnd în ghioz
dane niște afișă contra premili- 
tăriei? Cum nu ești,comunist?

— Nu sint comunist, de-abla ■ 
învăț să fiu, răspunse el. Eram 
depășit, nu știam facă-șt. bate 
joc' de mine sau spune ceva 
prea greu de înțeles pentru 
capid meu. ~ 
par inferior: 
eroică: ,

— Uitei - 
(ă-măși pe ,
nist. Cum șe învață asta?

— Cum să se învețe, răspun
se el netulburat, foarte intere
sat de propunerea mea dar în 
același timp degajat, din cărți..

— Aoleu... Și-aici-i cu cărți... 
Cred că numai dezamăgirea 

profundă pe care a citit-o pe 
fața mea, l-a făcut pe el, băia
tul atît de serios, să pufnească 
tntr-un ris cu hohote, privin- 
du-mă cum mă scărpinam ‘
cap și. fluieram încurcat.

— Da... și din cărți. Și se dau

Deodată, ca să nu 
am luOad fatiărlre

In

. . - sfi
dăm dracului pe burghezii noș
tri. După ce terminăm la noi ve
dem ce mai e de făGut și în al
te părți.

— Și cum crezi că trebuie să 
începem, întrebă el străduia- 
du-se să pară serios.

— Păi... la asta nu mă gin- 
disem așa că am rămas locului 
bălăbănind în mină ghiozda
nul.- păi primul lucru ar fi să... 
da...să începem așa... Prima 
măsură, nu le mal suflăm o 
iotă. Să vadă ei ce înseamnă 
să se pună rău cu poporul. (Continuare in pag. 3-a)
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Referat cu privire, la const^ituirpa 
Asocialțiilor studențești.din R^. R.

j Biczi1 NU MERG CHAR
e DIN PLIN

. -oJ.1 .

■ * L ’ S ■ ;
de1 %l C. 'C. o T. M[.

(Vrmon^'.din pag. l-a) ’* 
-erIalismuUI dialectic, de caBbe- 
te'e a teoriiior'' ianțlisrn, mistionF , 
retrograde, de combatere a influ- 
edelo' ideologiei burgheze.

O g'ijă deosebită trebuie să a- 
co'de nsMo^^Cilln slud^ț^ti con- 
dițiilo' de studiu și de vieță ale 
studenților.

Asroiatiiter to revine sarcina de, 
a urmări loioSt'U a,
recdurlie' puse la depoziție pen
tru nevoile de tiți ale studenți
lor organizind c^i^f^i^iolul' i Obșinso 
la oțntlnn și cămine. * •' .

AsooIarIiln vor pțrroipțla.C'.I .cia- 
'ader O(C^^^ultțrIv, la naDldn'ea
burselor, se iw^o mCîji ăe'trimi- ' 
terea studen^or la odihqa, de. fe
lul în care e .asigpmi ct.itr^€pI 
și asistența mnaIoțlț. ' Tn iooul N- 
ctsla asociațilln srudnntnștI vor 
prelua, odată cu oocstlrul^nț lor-,. 
țț'ibutiuciln care reveneau o^i^îi- 
clzctilloc sindicale, ecn.stnț i'oe- 
ticd să mai existe după icfiicta- 
reț cseoiațțllor.

Tn legătură cu aceasta o aten- 
țlt deosebuă ve trebui să acor
dăm tetului cum siuanctil își pe
trec timpul liber. '

Există condiții suficiente pncrrut 
organizarea mcnife5ărilc' cultu
rale și spi^r-tive ce'e să atragă unt 
număr mare de siudenți. Trebuie1 
să ducem o astfel de muncă pe 
rr'tm cultural și spi^rtiv inel; fle
care student să se simtă atras 
sp'e a-și petrece timpul liber ală
turi de tovarășii săi de studiu

Casele de cultură studențești' 
trebuie să devină un, loc în cere 
studenții să vină cu plăcere. Va 
fi o cinste pentru e:scocațiIle stu
dențești să cuprindă in cctivlia- 
tee caselor de cultură un număr 
cît mai mere de ticn'i cere să 
îna'ăgnesoă ecest loc.

As^t^î.^|țțile vor prelua, după în
ființarea lor, ca'e se
desfășoară acum în cadrul 
A.R.L.U.S.-ului. Ele vor organize 
p^j^phli^ii^ei't^a realizărilor tehni
cii, științei, culturii și artei din 
tara stociițllsmiului, vor organiza 
schimb de corespondentă și ma
teriale cu sruanI^:tii și orgțn^zțț^- 
studențești similare.

Dragostea pentru culture fizi
că, specifică tineretului, trebuie 
să-și găsească în cadrul asocia
țiilor 8rudnctnști posibiiități iargi 
de afirmare.

Coc^îI'IuI asocia-ților studențești 
din R.P.R. ve prelua întreaga ec- 
tivitate sportivă ce se desfășoară 
Tn cadrul asociației „Ști-nța", le- 
glnd-o de ț^tivitatea de masă ce 
se vț desfășura în oelnctlvnln 
sportive ele asociațtito'. Cele mei 
bune elemente cere se afirmă -n 
colectivele ^-sx^t^ioțIilor vor fl pro
movate in echipele reprezentative 
ele „Știicțn|e, pentru pc'ilClp^^cnc 
în ocmpettti| republicane și inter- 
na-ornale.

Odată cu Inflințcrec lor, asocia
țiile vor prelua de asemenea unele 
acttvltrti ele A.V.S.A.P -ului, in- 
oluzIcau-ln In planul de a^ttvitățl 
sportive.

Asociațiile studențești vor în
treține 'elalll cu organizațiile stu-* care să-f ajute în 
dențeșli de peste hotare. pe beze sai^r^inilo'. 
principiilo' de egaHt-te în drep
turi, pentru o mal bună oucocș-

a^ciații

sH.eî n. 1 - piîm-i 
-îășuiE o sustle' C 

«ula'ivn, arH-' -a 
să cunoască Hotă- 

gr>i. Vrn0L .Palftic al CX. al
PmR, slM«•«*■ pe'iț.. ‘ "
dul le pune în fața noastră.

Comisiile de organizare vor 
trebui să treacă de îndată după 
începerea anului universitar la

sc 

In
Cbnsil' ,

din iRgP'R- va ,'âptezectai șțudeo-. 
ții tdcttri;i tn iceHViin - rctarcațt»-' 
nale. Fără îndoială că acest con
siliu va deveni membru al Uniu
nii Icrdrc-riucnio a SfudiicCiior,

. a cărei membra este in, momen{ui ,„
■ " *■ fată secția dc ■ studecă a C.C. ■ efectunren înscrierii de membri în 
■' ' U.T.M.

Tn ucntInuardn referatului, tov. 
I. Hiestci » aua : Pc>%aza Ho- 
tărîrliccTt i ng.țsului al Il-lța 'al 
U.T.M., iUnlMal Central ■ ai 
U.T.M. va depude taste efcrturlle 
tn mobilizarea oțgarbcațiiler sate 
din invătămlbe^i 'superiicr și . i tu
turor utemiștriir'fc 'viOeTva ' sf'i- 
fiairii constituirii asooicrtiicr stu
dențești și a în^-ăririi lor conti
nue.

T^^i^’^sndu-și critica făcuta de 
partid și luptînd pentru lichida
rea lipssceilor sembniare de Ho- 
tă'iien Biroului Politic al C. C. 
a! P.M.R., Comitelui Central al 
U T.M., toata organele și orga
nizațiile U.T.M. vor lupta pentru 
ridicarea la un nivel mai înalt a 
muncii U,T.M.-uluî în rîndul stu
denților, pentru imbuarrătiiea 
muncii puiitioo-eeuoativd.

T'ecînd mai .eparle la prezic- 
taren propunecCfo' C.C. al U.T.M. 
1n legătură cu unele măsuri ne
cesare penîru nplloni^ea in viată 
a sarcinilor de ocbșlirui'e a aso- 
cinlllc' studențești, tpv. țon 
niinsou propune ca mat îclîî. con
sfătuirea să aleagă un Cornițe, 
de organizare a ascoOațțiîc' stu- 
eențecHi.' care să se ocupe de or
ganizarea popularizării în masa 
sruaențimiî a Hotărtrii Biroului 
Politic al C.C, al P.M.R., să pre
gătească Proiectul de statut al 
atecMjiiles — siudcnțe^iH fraolud 
imediar dUț-ă ' Inceperen nnului 
școl-c Ta luarea de măsuri pentru 
crgcijZ-ren asj^i^icțițior ț studen
țești pe facultăți sau instituie. 
De nsemenen, comitetul de orga
nizare să asigure apariția unei 
reviste luoare studtnteeti și să 
convoace c^i^ferința pe țară a stu- 
dennCor, ț^igurîaa roțrn măsurile 
organizatorice necesare.

Tn ultima parte a raportului, 
vorbitorul s-a ocupat de cHeva 
probleme crgțbizțiorioe arătînd 
printre altele că este necesar ca 
comitetul de organizare să nu
mească comisii orășenești de or
ganizare ț asociațiilor studen
țești, în frunte cu un președinte 
și un secretar, in tcnte centrele 
universitare unde există două sau 
mai multe institute de învățămint 
superior.

Comisia orășenească de organi
zare va numai pentru fiece'e in
stitut și pentru fiecare laccutnte 
— iar acolo unde 
și pentru fiecare en 
cite un împutern-oir 

împuternicitii pe 
lacultăți și cei pe oraș, cu spriji
nul orgcmzațților U.T.M. și el or
ganizației sindicale, vor antrena 
în jurul lor un număr de studenț 

înanpliciree

va fi nevoie 
de studiu — 
al său.
institute și

Sarcina comisiilor de organiza
re și a impulirnioților pe insti-

zî..............................

ternicitului institutului sau te
-----  ----- --- cult-ărții. — ' Tn - * aonsiliuf1 asocia- 

le pfe'care P^rll--ț-l pe- * TacuUMt^ seu wstitut se 
aleg 7—15 membri, în funcție de 
numărul membrilor asociației.

Cotu^siiu! alega dintre membri săi 
un președinte, un secretar și un 
caster. Ceilalți - membri primesc 
diverse însărcinări pe prob'emt." 

Peqtru uuQa desfășurare a
, AizațciL. ascda0ilorzpe facultate,

în fiece re, an de* studiu vei li ales
' che uiCrfwfcRff V* H. Tare . . 

reprezenta pe siuUai-Ui uin anul

i -o— ala aso—rtiI1O și va as-- 
guta mo!fît-i:'.area lor m activită- 
file asociatiilor, in îndeplinirea 
scopuhui lor. De asemenea in fie
care grupă de studiu se va alege 
cite un delegat care se va ocupa 
de problemele muncii asociației
studențești. Alegerile delegărilor 
de' an și de grupă vor avea loc 
după alegerea consiiiului asocia
ției și vor fi organizate de către 
acestea. Tn IcsJfute’e unde vor. 
fi ass^^i'atii pe institut se va ale
ge de asemenea pentru "
facultate cite un delegat.

Pentru coord oiarea și condu - 
cerea muncii asoctațillor studen
țești dintr-o universitate sau in- 
sIIIiuI, unde sî'nt eso^ii^țll pe fa
cultăți. . se alege un consdiu al 
a.socia|lIior studențești din uni
versitatea sau institutul respectiv. 
Alegerea acestuia se face în con
ferința pe Institut. Consiliul 
alege dintre membrii săi un pre
ședinte, un secretar și un casier.

Tn orașele unde există două sau 
mai multe institute de îcvățămict 
superior, pentru coordonarea și 
conducerea idivitătll asoeCaftilor 
studențești din orașul . respectiv, 
s» alege un consliu.oriăprnese aJ 
asociaițller studențești. Alegerea 
acestuia a«rt loc în conferința oră
șenească la care iau parte dele
gații tuturor institutelor de îcvă- 
țămînt supi^rior din orașul respec
tiv aleși în conferințele sau adu
nările generale

Activitatea tuturor a^ciațîilor 
studențești din țară va fi condusă 
de un Consîliu al nsneiațiilor stu
dențești din R.P.R., care 
alege în. conferința pe țarăs 
deniilor.

Tn încheiere, vorbitorul a 
Asoci-tiii1 studențești din R.P.R 
sict organizații democratice ale 
studenților și se vor conduce 
după principii organizatorice de
mocratice, care să., asigure respec
tarea drepturilor și îndatoririlor 
membrilor și unitatea ascxcațiito' 
studențești.

Să obținem în noul an univer
sitar succese și mai mari In mun
ca de învatamiae și in cea cultu
rală și sportivă. Să creștem o ge
nerație de speiallști cu o înaltă 
calificare educată în spiritul pa
siunii pentru știință. în spritul 
patriotismului socialist și al in
ternaționalismului proletar, al de
votamentului Tată de partid și 
popor, față de statul democrat- 
popular.

de 
oră-

■ fixate 
bizare 
mecoa împu'

escctațil. astfel ia la începutul
funii octombrie să fit posie>ila îc- 
cencrai -legeni MMUcior-de coc- -*»=• uilfliTb ■' -

'Aeebtie Just o saltell*-d mint-’ 
Ca ca îcsot-r^e- în asociatesă 'w'-cuchc po siuuoiiu: uni mur 
nu hț un lufm.al, ci » iprleJ • respecttv ReU de Or„aneto supe-
de mo m luare a s-ucenț^lor Ța o|-  ----- —i-^.ț.iOt și . -
sus jluta iTCivttiiC prdTțsTbnnln 
și obș eascci.

înscrierea în asocia-ți se va 
face prin completarea individua
lă a unei adeziuni ce se va în- 
mina studenților de către împu- 
termciții pe institut sau facul
tate.

După efectuarea înscrierii mem
brilor în asociațit, comisiile oră
șenești, prin împufermciții din in- 
srirule și facultăți, vor trece Ia 
convocarea de adunări sau con
ferințe ale studenților pentru con
stituirea -sooiațiiio' și alegerea 
organelor de conducere ale aces
tora.

Odată cu constiielrti asocia
țiilor studențești pe feculiă-1 sau 
institute, acestea vor trece de în
dată la preluarea tuturor afribtt- 
tiunilor fostelor organizații sindi
cale. Pînă atunci, organele sindi
cale din uaiversirati și iastirure 
vor continua să-și îndeplinească 
ntrlbuțlurnle.

Tn continuare s-au propus cîte- 
va norme, care să stea la baza 
creării awoiaiiilor și alegerea or
ganelor de conducere.

Este necesar să se coastliuin 
asociații siuteîțerii'pi fncuiiățl 
sau iasti'rute pe baza indicitiiler 
ce se vor- da de .către comitetul 
de organizare. In universități și 
-astirure politehnice sau institute 
cu caracter eterogen nu vor exis
ta asociații pe universități sau in
stitut. ci vor lua fiinCă rsoolalii 
studențești numai pe flcultăti. Tn 
acest caz, pe institut sau uciver- 
sirare va exista un Consiliu al 
asoui-iți1o' studențești, care va 
coordona și va conduce activita
tea esodațiiror din facultățile 
universității sau instiiutului res- 
pettv. Tn insrirutele cu o singu
ră faouhete sau în care faouhd 
țile.au un caracter similar, aso
ciațiile studențești vor fi pe in- 
stituL unind pe studenții din 
toate facultățile institutului res
pectiv îctr-o singură asociație.

Aseciația studențească se con
sideră cen3tituitr, după ce a avut 
loc adunarea generală sau confe
rința asociației și s-a ales consi
liul asooațâi pe facultate sau in- 
sIIIui.

Alegerile organelor de condu
cere încep cu alegerea consiliului 
asociallti studențești pe faculta
te sau Institur in cadrul adunării 
generale sau a conferinței pe fa
cultate sau Iastitur. Tn cazul con
ferinței, atît pe facultate cît și pe 
institur, delega ții se aleg în adu
nări de an, pe baza unor norme

fiecare

se va 
a r‘J

spus:

—• Alo. Direcția dfKcMia Tț!'? 
Vă cjrn^t/nicim' că toate cele 42 de 
batoze ale S.M.T.-ului Podu 
lloaiei mo-g din plin...

Ion Corban, din colectivul de 
conducere al S.M.T.-ului, schi
țează un zimbet larg de m^b(u- 
mtre, satisfăcut pesemne că lui 
i-a revenit cinstea să anunțe a
ceastă veste.

Așadar, batozele treieră din 
plin. Și, bazați pe aceaetti indi
cație valoroasă, ne-am aflat drum 
spire ci^imuna Erbiceni, cocoțată 
sus, tocmi pe detalierile din ve
cinătatea loceliSețel Podu Ucaiei.

Iată prima afle '̂ ^n sa-ul Spi- 
fWasa. în jurul stoj-w^-l<^r aliniate 
pe două șiimet forfotesc oaumenî 
și care încărcate, crnturtțid ima
ginea enut tabiou via. Dar-... în 
coniraet izbior cu această imagi
ne, batoza stă ințen-ni-ă,
- B ați văzut pe drum o că

ruță cu două butoaie?
în loc de obi^nui-itî „noroc to

varășe*, Gh. Moise, duh.igur^iu de 
batoză, ne intlmpină cu aceste 
vorbe, rostite cu nZiniște în glas, 
în numiri clteva minute ne pun^e 
la curenn cti întreaga siutație 
S-a terminal asmbaellUllut,-. ar 
tractoristul Vacile AnuJă s-a ,ree- 
pe2Lt‘" ptnA la- țn^-iefft- rfV •-cU- 
menlare al brigăzii a 'șasea, șt 
este așteptai să sosească. CPpele 
se scurg cu greu și așteptarea 
devine, tot ma. apăsătoare, lată, 
că se zărește căruța. Ș-a Oprrt 
la măgUnea af^iif^i. și 'din ea co
boară Vaaiie Anută. Are fruntea 
imbrobonată de sudoare și scrlș- 
nește din dinți.

— N-am adus combustibil. Și, 
amărH, scapă,, printre dinți o. su
dalmă. La puncbul die alimentare 
n-a găsit pe Pe pcntatc-
rul ^^i^meeUt^^io' Vasile Cojocaru 

■ ia- de unde 'nUi-L- Și icii. 'ttvuinie 
de a se termina cumbuuiib-lule 
a fost a^uta șt n-a fost de găsit. 
Și așa, din aceui^tă pricină, ba
toza stă înțepenită.

■ Am strîns mina oamenilor de 
la arie și am plecat. Pe drum 
ne-am amintit de cuvintele lui 
ton Corban : „la noi, cele 42 de 
batoze merg din..."

...Am ajuns la o altă arie, cea

' din Totoeștil. Recolta de pe 200 
hectare stă adunată aici în sto
guri de aproape o săptămlnă. De 
cinci zile au soi^ît tractorul și 
batoza. Ele au fost instalate cu 
grijă, întreaga arie este utilată cu 
cele trebuincioase, dur de treie
rat nu ee treieră.

Motivul ?
Am umblat, oe--. drept, cam 

mu^lf pînă să affu mi^t^vul. De 
la delegate de batoză am aflat 
doar că secretarul Sfatului popu
lar comunal Erbiceni. Maria 
Sandu, este așteptată de cHeva 
ziie. vină la arie, stă încheie 
prrcrsn-or'bcl de punere in 
funcțiune a batozei...

Am toate ultțrlr co
munei Er^icni căiu^ind-o pe 
Maria Sandu, tn sfârșit, am dat 
de ea ’

— Tovarășă secce^ară, oamenii 
te așteaptă ia arie ca să por
nească treierișul.

Secretara începu a se til^/^ul:
— Nu știu ce să fac. Pre

ședintele a plecat la o școală iar 
eu nu găsesc... instrucțiunile de 
funcționare a ariilor.

Tn -fața at^t^^ettei argument „pu
ternic" și, „cunvinglrurt, am ră
mas descumpăni șe fără glas... 

courntarte erau, de attf'bl, 
de prisos.

După ce am vizitat ariile de la 
Spinoasa șe T(acf^șUt ne-am făcut 
o idee asupra „mersulm" irrir- 
r-suU-l in coienima Erbicani. Fap
tul că atit pontatorul Văsile Co- 
/occ-w-, din a cărau vină 5^!^'- 
zele nu slnt ciimrntcte la timp 
cu combustibil, cl^it șe faptul că 
instrucțiunile de funcționare a a- 
ittioi nu tint de găsit, draată că 
în comuna Erbicenî miroase a 
neglijență, a nepăsare și lipsă de

' Seara am făcut calea întoarsă 
către Podu IIocIi și ne-am oprit 
la S.M.T.

— Știți, tovarășe Corban, ba
tozele din comuna Erbiceni nu 
merg chua'... din plin ?

Omtil, stuprffct la auzul aces
tor cuvinte, reuși totuși să tn- 
gr^^:

— Ei, asta--!,.
I. AGHINEI

Oaspeți de peste hotare
Cocsitlul Central el SIcalcțrn- 

lor șl Comitetele Centrale ale Sin- 
aicțtelo^ au invitat mai multe 
amnJatil de oameni el muncii da 
peste hotare să ce viziteze tara 
cu prilejul zilei de 23 August 
1956.

Pînă acum eu soi-: din An
glia — Hilary Norwood, profesor 
din Bexley Heeth șl Charles E- 
vacs Semuel, director de șooțlă 
din Treborberi dam: din Au
stria — iosef Sturm, membru în 
prezidiul scaicatulul P.T.T..; din 
Belgia — Brohee Aimable, mine'-, 
din Hormo șl fsta Louis Joseph, 
miter din Seealcg; dm Franța 
— minerii Cristaac Gales șl Aimă 
CaiCala, zidarul Germain Maro 
Rey, funcționarul Michele Louise 
Bcccncm muc.citorul Rene Geor
ges Dubois, muncitorii feroviari 
Guy Subreviile, Maurice Lalla, 
Yvonne Subercaza, precum și o 
delegație de profesocî alcătuită 
din Michel Delcltre, profesor din 
Reims, Philippe Rabier, profesor 
la Colegiul Tehnic Virțflay, 
Jacques-Pierre Maury, profesor 
din învățămtctul tehnic șî Jacques

Germain, Marcel Cler, direc- 
rctorul Irrdraatulul Sainr-Ger- 
main ea Laye. Din Itallc eu so
sit Donato Soldani, profesor din 
Bari. Lucia Mercureill. profesor 
din Roma, Fernanda Sercficl ic 
Gallo, profesor din Cubeo șl Tues 
Fisoni, acttvIsră sindicală, Din 
Mexio a sosit HiJarlo MIromotrrns, 
acttvisr sr^t^iacl; din Sudanul 
F'acoez țu venit Lamico Sew și 

.țțișscta Sew, a^ilviști siadicali, 
ia' din R.D. Vietnam eu venit 
Nguyen Trong Cîp, sei^t^i^te' el 
Confederației Generale ț Muncii, 
Phem Tic, șeful Biroului de le
gătură ibte'ccțlocclă ț Cocfndv- 
rtțlti Generale ț Muccii din R.D. 
Vietnam, Nguyec duo Khoi, di
rector al Serniciulul Sănătătîi din 
Hacol, Nguyen Chtn-Llen, direc
tor adjunct el Șccm de cadre 
sIndiccle, Nguyen thi Cheag, 
munc■Iroa'e ie Poște din Hanoi, 
și Phan bă Lam, muncitor por
tuar dla Halohong.

(Agerpres)

Convorbire - telefomod • ca Vlamc w . . 14,.
Ca de obicei, sala de așteptare de le oent'ale telef 
palatului tdefonnelor dia Arad. 'IuIuI.-'țjțnip. RfU
liniștită. Deodată vocea teieo- lefM>c se «Bțin; kgil-pj- 

' ' - wjrte do pat

a 
e , 
clsrvI de cabică cciuiU:

— Ceblaț treL Aveți — legătură 
cu Vicna

Pțtru pers^eae s-eu repezit 
spre cabină și rCnd pe 'înd vor- 
bCso nmGțiocațI cu cel drag, eflet 
depnrrd.

— Allo lohac ? Allo Ichcb. 
Servus ! Eu Unt Sofia. Soția ta. 
Ce faci ? Ciad vii ?

Fruntea li era plină de bro
boane de sudoare. iar îc vreme-ce 
îarr•vba laslsrvnr „cînd vil ? cînd 
vii ?“ dia ochi ti cădeau lec'l- 
mi...

— Tată, eu slat Toni, M-am 
făcut merc. Mî-e dor să te văd. 
Sat 13 ecl de cind nu ce-am 
văzut. Ml-e tare dor de rlnv rata. 
Vico mai iute ccesă.

— Ce feci lohac ? Aici cum- 
cete ta Eva. Am ventt să-țl aud 
glesul. Mai bucuroasă țș fi să te 
văd dn aou la casț ta. Nu ți-e 
doc de capiii tăi- de soție, d= ru
de, 'de '^^rle? Cîcd să te-eștep- 
tăm la CuEțjpi ? Uite vree să-ț< 
vocbenscă și cumaetul Iosif Sch
wartz.

— Servus. lohece. înveță și tu 
de la mice. M-am săturat de pri
begie. Din ndembrle anul trecuu1 
țm părăsit Salzbacrgul șl am venit 
acțsă. Stau le Viadlmirescu îc 
comună și lucrez le fabrice de 
ÎncăltrmInrv șl calapoade „Llber- 
tnten“ din Arad. Vino aoasă că 
vț fi bine. Te aștept. N-evea gri
jă. De lucru găsești unde vrei. Tc- 
deamnă-l să vină și pe...

V-em rvițrat ua fept divers, de
venit fii-esc pentru operatoarele

*ului_ te- 
dr^l.afiațl. Aăjrle 'dl ■patrie, pe 
cac'I-Â cuu-ri-ts---_-„ fiqrbllbte 
‘S' IbttQetcd'iI ' din- pribegie I BdK - 
lin, Vlena, Linz, Salzburg, Pa
ris. Iată orașa pe cane operatoa
rele le trec pe fipele de comandă»

CONSTANTIN BUCUR * 
VICTOR MUREȘAN '

*

Vida Geza pregătește 
o nouă sculptură

Curiozitatea ne-a putat pa- 
ș1 pe „..................................
Vida Gheza, 
lui de Stat, tn prezent sculp
torul creează o lucrare irttitu- 
lată: „Partizanii din Mara-
mureș*\ lucrare inspirată din 
lupta loculil3riior meleagarilor 
maramureșene împotriva jugu
lui fascist.

Luecea scutp:taereadi^tU. Vida 
p^tii^nse de un profund

V cpnții^dt patriotic va repr'ezen- 
v ta un grup de țărani, tomtni 
X stind de vorbă cu ue aniz^an
X sovietic. Este că in 1943, ..
V în Maramureș, au foslțjparașu- A 
i , icir dtu^^Uupur^.dar 'Su!ttct^t'A

iSll^^lCi^'UcUiu(tca.. scop Âo^- (i 
i^iU^^irn rjltinl.. și 5

x ‘jccamml în lupta împotriva '3 
fascitmllui,In vederea rrcli-

J Z4TG nu:r■ării, p^ii^^ar^ul a face- * 
X pui dacunenta^ra cu vreun an. jj 
X de zile în urmă. Actualmente <i 
V - - (f
X

c

f

rte-u A
„șantierW taUpioiulut \ 
Gheza, iaurrat al Premiu- a

JA
JAI

A

X el lucrează cu inaniitatr. 
X După toate prob^a)itilățitr ape
X ra va fi terminată in toamna 
X anului acesta.
0 E. SZCC^I

O veste bunâ
De le fabrica de penicillcă din 

iași eu sosit noi vești. De astă- 
data Insă ele cu vorbesc: despre 
cnrccCăr-ln șl '1X11'11-1,11 obținute 
in labozatonTe sau In sn^tCiln de 
fabricație. . Vestea nenastc no vor-, 
bește cu despre munca cela-a do 
la „penicilină" ci despre' viat- 
ion Der, fără să exagerăm, via
ța muHo' di-Cre ei s-a schimbat 
îmbucurător. Zilele țcestaa, pri
mul grup de muncitori cu fami- 
Hi s-eu mutat îc cncrtcmd^tltlv 
spațioase și confortabile eln blo
curilor cn formneză noul cvertțl 
dic parcul Păci^rar-, în rrcbsobul 
I dic blocul II s-eu Instalar 14 
familii printre care mncemcul șnf 
Mcteescu. Ibglber Tlmcu Gheor- 
ghv, Alexandru Buzilă, H. Voroc- 
oa, maissrul Heleș, dn iț stația

dv pompa, tîcărul tuliu Maoldo- 
vnacu și alții. înoă îaaictv dn 
a so muta tîncrc Elene Buzilă, 
muncitoare la ambalaj, a vIzlra- 
imp 'euriă cu o-Uață loc^tită- A 
grsIr-o pv plac : trei oamvrv mari 
dv iccuil, bucătărie, cămeră, baia, 
un ve^ltbul șl o minunată terasă 
unde tînăra fată a găsit un loc 
liaiștit pentru lectură. Loc asta 
chiar și pentru o nouă familie, 
dar Elana CuLs-a. noCr'îr tacă.„^.i

Tn celălalt tronson, uc elt 
grup da muncitori s-au stebilrt 
deje îc aoilv apart-mecta. îc cu- 
rîcd, pa măsură ce sa vo' -ma
nej- oala couă blocuri dtv cvar
tal, «ți oțmieti ei muncii diu 
'eși vor Ici'c îc loouicțe noi. .

G. P.

tn fotCgcafle: blocul salariat- lor de le T-n'ice de penicilină, 
încă puțin și tot blocul vț II dat în folosință.

Am vrea ce în ecest -'rlcel dt 
ziar — carv cu-și propune o re
latare largă a problemelor șl eve
nimentelor legale de înfăptuirea 
lui 23 August 1944 — să des
prindem clteva fapte, (late, mo- 
mecte mccile să oglindească par
ticiparea ■ largă a maselor popu
lare i- pregătirea mărclului act 
care s-a transformat tcir-o săr
bătoare națională a poporului 
costru.

...tn memorie pcoc^i^iuluI nostru 
stăruie îccă amiatirct atilo în
tunecați ii criminalului razboal
aa-lscvietlc. Ttrtcd țara ta agre
siunea ortitrasă; ettca awton-sola* “ 
că a aruncat poporul muncitor în ' 
grele suferințe. Tc timp ct i'ă- 
e ătcrli poporclui pomib minau

.sute dt mi- de oameni la moarte 
pentru lcreresele clicii hitltrristte, 
trimiteau în Germania petrolul 
șl g'îul 'omîcesc, sit^uiții miasv- 
lor popui-re se agrava din ce ic 
ct mai mult. întreu'-aterlle erau 
militarizate. Print'-pb dacrel ți 
guvernului, ziua dt muccă se, 
fi:^a la 10 ore iii coimrcdenții 
mllitari șî icsptcCocii de mun
că aveau dreptul s-o), preluc-
geasoă la 12 ore și să sus- i 
pvcdv odihna în zilele dt dumi- 
nîcă șl sărbători legale. Costul 
vieții în București a ajucs în 
1941 aproximativ li 330% fată 
dd 1933 li aiimecte, șî 332% la , 
îmbrăcăm-cle. Încălțăminte, coc- 
fttții. Tir In teo^^Jri'Ie 1942, cos
tul vieții ajunge deja 1- 611,5% 
fată dt 1933 li aiimecte șl l- 1 
641.2% l- îmbrăcăminte ș- calc- 
lalte.

Nu tra mai bucă aici slîuulia 
ț^ăcImii muncitorte. Ea tri si- , 
lită să cultive nu ceea ct tra nt- ‘ 
ctsa' peții ICtarce, ci cplta'-le , 
cat emu aeceesre vcoaomiaî ger- 
macv. Puterea de cumpărare a ț- , 
gritultorilor a aiuas în dvcvm- ( 
brie 1942 li 39,4% fată dt 1929.

Războtal, teroarea ț-ccișră sic- ( 
gere-să, îarăuUetirea sertoesă a 
stării n^tr^ei-lle stîrpeau o vie 
nerniiilumire în 'indurile uouo^u- 
iui. Singurul 'ar--- -art de , la 
îccvpui a arătat cta- . uc>pc^rrs■^l^c. | 
romm - ‘ - ~ -
mtze.
I UJ. 
m'nai. 
RbmlC.

Pirtdul Comunist Romîn lupta

C'.ea ca 1'6^1© s-o ur- 
lșăei1^l^t^-^e -it Cruntei

fontei Impo-riva 'Szlxou'uf erb
‘ ' a fosi Partidul Comunist

„Scintda tinerelul uȘis^!

P-g î-a -- --

oocsvovent pentru țăm-rea unui 
larg front pal'IerIc act-hUler-st 
șl ohema m a aste populare să st 
r|dion împotriva ocupaclilor h-^te- 
riști șî a olioiî cnrecdsclaca,

Pr<oieiartatul, coadus de parti
dul său de avangardă a stat ret 
timpul în frpn-ae luptei poporuluî 
bostap împotr-v- jugului l-scist. 
Tn f-n'IcI și uzicv țu fesr orgaci- 
zete grupe de sabotaj cațrt loveeu 
în producția dt război a fcscIști icp. 
La Reșrța, dt pildă, a fost scoasă 
din funcțiune o centrală vldcrrică, 
Multe - avioane rLA.R. c nu puteau pe sett-țII hIt1eriăt1, c-aton-țî z<frob-c- armatele f-scistv, lupta 

aa-afriva țictaCiiccCi lui Actotvscu 
și a cofrcpitorilo' hitteriști a luat 
uc cog avUt. Tn .ccecsră .uo'î- 
oădă seu oreal cenl■tiile f-ve- 
'alble (pentru cramta ' ’ '

Momente din pregătirea
și înfăptuirea insurecției armate

de la 23 August D44
eî,i|„ttl^ii,-tit pe 1'^.. S - eu produs îc locelitata. . '
explozii ia Arsenalul Armatei din Tn lupta împofriva p^^l^i^iuIuI 
Tlrgcviște, în toanna -au-ui 1942 , Jltte^t sa ridiui! numCroși 
... ' ... ......-|e _ - — - («-..- sot1taiț| și ofițeri. încă din primele 

Duni talp răzb<si^1i^i [ soOte-i! se
ițDrvddu în rai^e număr Armatei 
"e^iov1CtIci^. Aă-fee Inl'CuureCe dt le .................. ....... ..... __ _ ._r.-.
Odasa o îcfrCtagă unitate romi- ,iPa'rldui CcmunCăi ’Romîc a ț'ă- 
^35^ după w s-e predat itmi- ' ' ” ‘ '
tcfo' sovictlov a cerut cotmcda- 
^^„11- sovietic să-l permită să 
participi le lupta împotriva hitie- 
'1ăIiCrd De foarte mulle ori ceî 
chemati sub etmi cu sa prezen
tau. Un plutocle' major dic fostul 
judcț Musccl m^i^ta că le 7()C da 
ordini de chemare emise țoOiO 
b-cp răspuns nici jum^tale.

Dic ct Tn oa mai puternic creș- 
eee lupta maselor populare îm- 
potr-v- războiului acrlsovietio. 
Și îc rîadurie cilor on sv 'idl- 
ceu ia luură împofriva ClrlecIștI- 
1^, ^1'1111 ocupe uc loo te 
fripbte. Din rIrdurile t1nerdtll1u1 
educot de U.T.C. s-au 'lt-car 
miUți tineri cari, luptîat ou 
abnegație și tevotament pvntru 
cauza u--uro'u1u- eu înscris prin 
lupta șl jertfa lor aedperitcare pe- 
glal dt glorie șl eroism.. Tinere
tul patriei bocshe, întregul nostru 
uouor uăstr1-ză o vii emictîri 
„tecișCtiic Fli-moa Sîrnu, Elene 
Pavel, Justic Georgtscc, Bernat 
Andrei șl alții cari țu murii t'olc 
în lupta împoltiva fascismului șl 
a tăi^iciiuiul antlăovietlo, pentru 
diCnrarea patilti boastre.

„Tc 1943 a fost crtal Frontul 
patrfor-c i^ntfoltdrist, fe'mar dic 
P.C.R., Frearul Plugarilor, Uniu
nea Patriotlio', Pact-dul Țărănesc 
Sct^ce^Ciăt, Mates■ul. Partlt111 
„istorice'' tifiizau să la parte le 
lupta activă împotriva fi^i^cfomu- 
lui.

La tcoiputul anului 1944, îc 
urma vIcterII1rr noărtîoare de 
nrmattilor sovietice oare se epro- 
filau dt hotarele țării co-stre

H -țr - (j--ur- 
o-e,:1l 4 ultt^au 
nf £ 
ei. î utEi 

--------- r-dr! fna'<i—c de 
'rzbei nlelerlstă. Comuntcctal dn 
război al BitouluI bțCirmalta
Soviet-c, dic ziua da 13 ceitm- 
brie 1941, televa oă d1totltă ac- 
eelor de sabotaj efeotu-te tn ex- 
^—^111 pererOlfrre șl în tafi- 
bărli. armaia gvtm-nă primee 
îc a^e- vtcme ur'otuse petrolifere 
cu 15—2C% mii puț-n alctt tre
buia să mime-ăcă,

S-eu întreprics șl acțiuni dt 
masă. Tn Iinuatlt 1342, 12 CCC 
dt miict'l dic Pefreăacl eu îcce- 
til lucrul.

Țărănt-ma își manifesta și t
ura împîdtiiva nir1drismnluI Iuîcd 
parte din oa în ca mai activă le 
iupa cnîifasclătă Țăranii sa tl- 
dIocu împotriva 'n^l^L^îIti1ler. țs- 
cucda-u cerealele și vitela, refu
zau să plătească Imporitete, aju
tau pe cel nesupuși le îaco'po'ara 
sau pe cei care pătăse-u fto^ii^li 
La Curiîol țăt-nii eu a-aca- trecur- 
cu cereale și aiimtnte d^riicnle 
Germanici, spargîcd vagoecele. 
La 15 irti1it 1943 un învățător 
e int'-un sat scria trdBctiel zaru
lui „Romii^uî Liberău: „Ne-am ho
tărî! să cu mal dăm nimic, Nici 
un bob de gtlu cu Vț mei place 
din sat. Totul va fl ascuns. Vrem 
i mănîcca cooiil noștri șl nu 
nemții ucigași cate eu cetrep-t 
torir țrriir..|e -a uccle locuri, ca 
de uIlaă. îc Detta Dunării, -ătcbil 
eu sabotai concentrările pentru 
detaramenreie de lucrm Tctr-o 
serie dt lo^aCItățl țăr-ni- au frc- 
cut în mod dreci ie ectiuci 
împc^ttii^a frupclo' hitieriste —

au fost i^i^u:gete 
glu 4 taacuefpetn 
să plece îj Gtrt 
ploor mat» a IUI 
Iadus-ria «-IroHfe-j* 
Iml^cZer^T^rtC1 pectrl.

'abile (pentru crem-tț Frontului 
unio ms—lerâ^c pw— care 
P.C.R. cu îccetase de a lupta.

llflereiui c___ ' Cum a fost cazul în cornuta
17 Mlgusi 'ss'' 'TOtefl. tlni^e lotu-torti 1-aU bătut

tat oă 'cchegarea Frontului unic 
el clasei muncIrcare asta uca din 
condițiile primordiale pentru cree- 
ree unei largi ccailtii -crlf-scls- 
tv. Tn decursul războiului nume
roși membri da rînd -I P.S.D. 
s-au convins de- becesitaiea uni- 
rrțli clasei muncitoare, Alcătuirea 
le sri'șltpl lucii aprilie 1944 a 
Frontului Unic Muncitoresc, -cesi 
prim p-s pt calea lichidării sci
ziunii mișcării muncitorești, a 
d-t un nou luptei caiifcs-
c-srv. Manifestul da 1 Mai 1944 
al Frontului unio cheme la luptă 
pentru eotb^iiire- dicCa-urll cbto- 
cesoIece, pentru Independență 
națională, Împotriva războiului 
natlsovietlc,

Tn acvstv condiții s-a Ibtensifl- 
cet și lupta de s-bot-j și da par
tizani. D-oă îc 1941 — 1942 form- 
priccipală da luptă împotriva ma
șinii dt război fasz-sre are orga- 
cizeree sa t.jului ic întreprin
deri, în 1943—1944 eu apărut șl 
detașamentele da partizani. Tc 
1943 s-au săvirșit eote da s-bot-j 
la Cocstania, pe șantlerrtr unde 
se coast'ulau sunmerlce. Tc re
giune- Tecuci, partizanii ceferiști 
eu blocat căile Irrțrr, au îndrep
tat îc di^icții greșite r'acsuertu'l 
cu tancuri.

Tn 1944 s-au produs coi ectv 
dt sabotaj iț Reșița. Uc deta
șament dt partizani ou centrul îc 
Bucegi. în masivul "
iulul controla oelea 
valea Prahovei și 
Pioești-Frurei-Brrlla 
iunie șl ta^lie 1944 ,
meet a -'uncet îc aer 7 trenu'i 
aemțeșli formate din cisterav. îh

Piatra C'e- 
țerctă de pa 
din raionul 

Numei îc 
acest eetașa-

munții Carasului a luat ființă de- oțitepilor se dezvoltau de aseme- 
tcșcimitbtui da part-zec- „Mără- cee sentimentele patriotice. Una 
șești", care ateca transportori de. dic pcrCtcclacittâlțile muncii parti- 
erme și alimente îc împrejurimi- ' ' ' '
le orașului Or-vita. dic
luptele acestui detașament a că
zut vitejește luutr-crp| comunist 
Ștefan Plavăț.
' Lupte de part-zac- țu avut loo 
dt asvmecea în MeramiiCvș, îc 
regiunile Cernavodă (Dcnrcgea), 
Bacău ttc,

Partidul Comunist dic Romi- 
cle, cnallzîbe situație oreiață tc 
prima jumătate a acului 1944 a 
rreour la pregătirea aei^ii'te- 
cHă a Insurecției nrmațn. U'- 
peu<^r•ulul nostru împotriva fes- 
cismuiui și ^30'1- da a Iupt- 
împot'iva lui ere din cv îc oe 
mei puterclcă. Trădătorii fasciști 
și hiiieriștil fuseseră cuprinși dt 
pecică îc urma înaintării victo- 
piccse a armatei sovietice șl a 
eliberării unei părți din Moldova.

încă în tf'llie 1944 partidul ă 
organizat îc București grupe de 
g-'dă p-t'iericr muccItorvcscă, 
denumite „forțele pețrioțIce fo
cale". Astfel dt grupe. au fost or- 
g1c1z11e ou mcnclIorli dt le 
S.T.B., uzina da epă, ospăta'.. 
Ele s-au -recsfcrma- îc ddtașa- 
meectv de luptă îcarm-te. Acesta 
grupe erau țiaute în perm-ceață 
g-ta dt luptă, păsiricau-st ic ț- 
cttașl timp o cocspir-ție sevtrr^. 
Ofițeri șl soldați patrioți el unui 
regiment Si-tlonc- le Turnu-Mă- 
g^urle țu procurat arme pccțpu 
aoeste grupe S-au cr-a. depozite 
de arme în munții OUocIei. For
te locele pat'ietic^e țu fost or
ganizate șl îc -lie părți ele tării.

De foarte mare import-cță 
pentru victoria insurecției ermale 
era nip-gerea armaiei regulate 
dt partea poporului, Tn -rmetă 
dt mtulI st coonau c^r^ditlile pna- 
t'u InIecrpcrea armefor împeorî- 
va ai-te'lștlk>r. Solda ț ii cu vo
iau aăăși verse snțjtje ptcIru in
tereSele ^11'^^, Tn ^ndurile

duluI pentru pregătirea icsu'ecțiai 
-'mate a constat In țcvve că mun
ca s-a dus cu cumai îc mțsela 
soieătești. Partidul a luat legă
tura cu un grup de ge^m^ci^lI- șl 
eIițeri patrioți atrăginciu-L în pre
gătirea IcsureC|iei, coi^rdoclcd 
ao-pjcea din itmiă cu -cțiune- 
Ie'te1e' patriotice dic afara ar
matei.

Tn coaptea dt 13 sp'v 14 iunie, 
înt'-b cesă conspirativă din 
Bucurețil, a avut loc o ședință 
a rdprezcntantțior u^I^tItuiuI cu 
elemente patriotice din 'indul coc- 
eucăterilcr Hlitari. La aonestă 
șadață a fost cens-ituit un co- 
ma^d1Im-nr militat care s-a ocu
pat dt pregătirea 1criemi arma
tei, Trebuie sutbliCat că P.C.R. a 
fost siagu'ul partid care a evut 
legătură cu acest comanecmect 
și a condus acttvi1atea lui.

Conducătorii partidelor „Isiorl- 
ct“, special- de 1^1^-'^ arma
tei scrcletcteei văzind apropiata
prăbușite a regimului fascist șl 
spericd să-și salveze p'esstglul
politic șl pozițiile economice, țu 
încheiat 1»‘2C Iuale 1944 un acord 
cu P.C.R. și P.S.D. -supte for
mării Blocului National Demo
crat. Tn ocad aceasta cu a fost 
tecît o 
lintlot 
menită 
puncte 
sabota . „ .
lupta poporului pentru llbereaee 
șl pectru un regim democratic. 
Pa-^lidui muși-a făcut nici un
momcat Iluzii esupra „aperruiuie 
aoese6r partide „istorice" la doIo- 
Hrea regimului 1-^scIs’I. Dar îc- 
cCdi1rpa ucu- -stfel de ecotd aju
ta la-iookirea complectă a clicii 
abronescIene și dădea pcslnltie-- 
eea -tragerii în luptă activă a 
membrito' de rîad ai ncaăecp
partide,

nouă manevră a '^1x1^ 
burgheziei șl moșierlmll 

să ducă la opeapac unor 
de sprijin pentru a putea 

șl submine 4^^^"

Ofncslva victorioasă a a'metiI 
sovîeîIct, ucirea ic'tdlo' uctrio- 
1x1. izolate- olioii Iui Ac-enesop, 
derula îc apțratul dt stat, reto- 
zul armareI di a oentlcue războ
iul o'Imîcal antl-sovtetic, ixIs- 
te^țți umor foațe înarmate gata da 
a da prima lovîtută — toate ț- 
ceăCvc au permis trecertc la ibău- 
recția armată,

P-i"^idui a fixat avctanacpvc 
insurecției armata pentru 25 au
gust F^-44. Der ofensiva armatei 
sov-nr-ce șl onta'ta unei anumita 
sIuiIII faverabilc care permltee 
cres-crec guvernului Ontoceaou, 
a dererminar schimb-ree termenu
lui șl adolcnăapva Insurecții- la 
23 August 1944,

Folosind eltmvnîui surpriză o 
grupă a gărzilor munoIroreăr- a 
păttucs "m palatul tegal, a dv- 
zțrmar garda persobniă a lui
Actone'scu și l-a artsCaL Aceasla- 
a marcat începutul icsurec-iei
populare Areă^crec guve-nulc
Antonescu a fosi uc ptic» ăpcocț. 

•-■ După aoest prim succda fa 
îasă necvsa' să sn pastprzd ini- 
ț-altar în (miîoile fo'țeie' patrio
tice. să fit lipsiți hltirriștil și slu
gile lui Actonesou da uos-Cil1Ia- 
te- da a sn organiza, de e-șl 
coordona acțiunile. Tn aoest scop 
eu fost întrerupte ligă tutili intre 
unitățile getmane, s-au bloc-t 
1200 telnfo-ne germene, în Ca- 
U-rels, s-e îcr'e'upr comulecr le
gătura între CocsHIul dn Mlcișt'l, 
Ministetui dt război, M1cistr'ul 
de T^terne șl Crmantamrnrul
nactarm1'I1i. Gărzile mul^cilorestl 
șt „^^1 ele a'matii regulate
oara eu întors -rmeie, eu , rurout 
le ocuparea tutu'r' Insrrrutnta'
impor-ante șl punctelor str-tigl- 
ee. Tn zitele dt 24 — 26 -rugust 
eu fos- 1ICha^I-t .oeie puccieiel 
dt scrlIm ale nlld'IșrIicr în
Bucureșîl. La începutul Inăurec- 
țiti se gaădcp îc BucureșIl a- 
■errcintntlv 12.00C de s^li^ați șl 
ofeterl gctmaci cooIșii. Tț cursul 
lupt1ie' eu fost lupți p'izcnIe-I 
7 gnCareiî, 358 d' e'fIte'I șl peste 
5.CCC ăela-ț1 și sub-cfițtri hitte-
'-ă1d

După începutul Casăr-Kctel, tru
pele g1rmch<---aăoiisttt nu»încerca- 
sS Infie ic București, să zdro
bească- Insurn^Fț.' Ela au' Suuțus 
Buou'I^^IuI, Uhor bnmbcI«cmt1t:itlr 
n-rba'a Pn ceroțMrtul 1Ba,w.eaa;" 
care ra■masdăd îcoS în tcîif^ce 
nitietiștlior, ăosenu ivio-îe dt 
ru1cspo't cu îară'IturI getmace.

P.C.R. s-a pus îc țrubieț .iup- 
Iti pncttu npă'nrec Capitale,.

„Romtîlia Libcrău a IeăI- în edifit 
speci-li cu chemarea Com-cd-- 
mectuiui formariU1nIior dt lăută 
patriotice „Către -et- cetătctCc 
Capitiltie, în ceri șe arăta oă 
t'upili gr'mcne-ț-sciălt „vot sS 
îcioi în sînge uoUuIțția C-pi- 
ta1ti...u

Muiți cetățeni el CapitaleL au 
căpătat îc accte zile arme șî. o'* 
ganizațî în formațiuni pafrloîici 
de luptă -u euă'er, atturl dn 
enImIe armate, Bucureștiul, 
S-au d-t lupte gtele le Bămta- 
s-, Otepeîl, Pipera, rtn:ercar11e 
îirleriăt-lct de a ocupe Capitala 
eu eșuai. Tn zilele de 23—28 
august -u Tos- o^l^j^lecî ^^'□^1 
unitățile nitlnptsrn dîa București 
șl din împrejurimi.

Ibăurptița dia București a
fost urmată dt lupte Ic multi 
ecl'Rar- . C-e țapi. Tc regiunea pt- 

Atjdl'^cră -ș-np duș- lupte grelt în- 
Irt 24-29 ^^^1 .(ta Plocști, Mo- 
I^qc^ .'Budc)■ Li ecvsli luptat eu 
țiăi lUați crIzcn'idr- -p'O-pi 8.CCC 
dt farrIati, -dintre car.e 5 gtae- 
tali. De csemcncc fruppte coesttv 
-u baril Infratca uno- mssiee
forțe hiUeriste pe cala- dn a&es . 
piraleă cu Mureșud . „Tn, ,luulti1 
dv ii Păuliă-Lipova, oățaăi ro- 
mia- eu apătet ttpic defileu: stra
tegic pipă le 17 septembrie, cînd 
armata scvii-ică a ttdcut |e zUpo- 
birea armalelor fasclăte dn pe va- 
ina Murăăulu..

Tn filul ecasta Insurecția ar-, 
mată s-e airșii ou o victorie .de- 
plică. Tn condițiile îciinlă'II Ar
matei Soviieicv, care a .ldlberaI 
ietIictie1 pqtriei cocăfrn, i-^t^i^i^țtc- „ 

,tia a dpi o .1^^■^iir^l^tI puterPica ,t'P- i / 
piior nitie^iste, a permis aco’otee '.' 
r-|ț, Rominlei din criminalul rlz- 
bei' 1îiisovldtic și a e^te pSătoțltp 

-lalî'ti pcporuiui nostru rr,'patiie 
cîpn cu. ,eoeii fo'țale la . nobila , 
lupiă imuott-vA, Germemîeî hUla- ... 
riște. . . .

. Deși viclqrin Itțsuț-tc.țiel nu a 
-vut oe 'aoultat imodiot rezolva-. 
tea problemei puterii, ea. ă dai.' 
îc condițiile eliberării ,de -cățe 
rimați sovietti'ă o icvilpră botă- . 
rllccre uozIIiiior fcii|eCot raeoț’O- 
cerv din Romimi.' M-rcîad în
ceputul ePev.qluțIdi, populare, w '-„. 
Cuchis, uăl1-, iupteii.. .hurCrnid - 
oSor mai largi măs- ' r^6pu'I,t 
pentru ibst-ur-rtc uu'ttnIl ddmn- 

■drtarepoue1lere. - - -
VLCDIMIR ZAHARESCUi 
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Tntr-un orfițeȚ din Germani» forja sa. Soartă leii Hlttar. șl a 
accidentai! iisțji.irilHutaî* inspăi- regimului sAu au trebuie uitată, 
mintat ue presiunea' hitlorilor-duLt NdL ttntrit din brigada U.T.M. 
Adenauer-a'^wiii'iitat lin verdict nr. 3 de la uzinele „Boleslav 
absurd : WTffe' IhteEZIS" părttdnt- Bierut" — am atiat vestea inter- 
clasei muncitoare. Partidul Comu- zicerii Partidului Comunist din 

“ ........ Ifcredin-
te mun- •

găsi dru- 1
mul. spre inima și conștiința ma- ' 
scior desfășurindu-și mai departe ■
lupta Sa. Muncitorii germani știu '■
cui să acorde încrederea lor. Noi. ■ 
de aici de ia mii de kilometri. 1 
sintem alături de ei strinși uniți 1 
prin solidaritatea ce leagă pe cei 
ce muncesc din toate țările, im- ; 
preună cu întreaga omenire pro
gresistă cerem anularea odiosului 1 
verdict de la Karlsruhe. 1

Rezultatul muncii din ziua de I 
astăzi — peste 50 la sută depă- ' 
șire de plan — ii închinăm po- ‘ 
porului muncitor din Republica 1 
Federală Germană condus in lup
ta sa și mai îteparte de Partidul 1 
Comunist din Germania.

Membrii brigăzii de producție , 
U.T.M. nr. 3
Responsabil BATORI ȘT ETAN ■ 

TAN ASE ALEXANDRU, VASILE ; 
NICOLAE, VASTLESCU GHEOR- , 
GHE ', FRUS1NA FLOREA.. ,

nlst Germgn ! îngrijorat de eres- Germania. Noi sintem in< 
cinda pqpflpritate, j partidului în tall că partidul, sprljjnlt de 
masele larjțl popȘare, de roiul cîtorii vesț-germanl, va găs 
său hotărî tor in creșteri

’ iuacirerilo?L-.geti
său hotărî]
Științei m.______ ieiivi zzn.
lupta dirzî impotrb>b renașterii 
noului wetnuchl, regimul milita
rist vcst-german a Înscenat o mas- 
•aradă judiciară. Juriști, mulți 

inoscuft de pe vremea hitleris- 
mulul prirt activitatea lor s-au pro
nunțat : închideți sediile Partidu
lui Comunișt i (năbușiți activita-.. 
tea și viafa partidului I Se repetă 
astfel tragicul an 1933.

Și zbirii din poliția vest-ger- 
mană au pornit să execute sen
tința : să fie înăbușit partidui 
muncitorimii I Dar cum este po
sibil să se admită că acest lucru 
ar fi făcut printr-o sentință ju
decătorească ?

Partidul celor mulți nu poate 
*1 înăbușit de nimeni. El aparține 

ezentului și viitorului. Și oriclt 
s-ar feri de el conducătorii, de la 
Bonn, viitorul il va strivi sub

tea con- 
getmani, de

Protestul tineretului german
Din toate orașele și regiunile 

R.D. Germane continuă să soseas
că știri despre protestele oameni
lor muncii din republică impotri- 

măsurilor antidemocratice ale 
vernului vest-german. Ziarul 

„Junge-Welt", organ al Consiliu
lui central al Uniunii Tineretului 
Liber German a publicat o decla
rație a Consiliului central în care 
se subliniază că interzicerea P.C. 
din Germania, ca și includerea

Măsuri juridice

Germaniei Occidentale m Uniu
nea nord-atlantică precum și in
troducerea serviciului militar obli
gatoriu, sînt îndreptate împotriva 
intereselor tineretului și întregu
lui popor german.

Uniunea Tineretului Liber Ger
man cheamă pe toți tinerii și ti
nerele din Germania, să-și uneas
că forțele în lupta hotărîtă îm
potriva măsurilor anticomuniste 
ale guvernului federal.

discriminatorii
împotriva P. C. G.

BONN 19 (Agerpres).—A.D.N. constituțional, (Dup; 
transmite : La 17 august, primul știe aceste modificări 
complet de judecată al Tribuna- ......
'ului constituțional federal din 
Karlsruhe a respins în unanimi
tate o plîngere constituțională a 
Partidului Comunist din. Germa
nia. împotriva diferitelor articole 
ale legii privind modificarea Ie-- nici un caz însă
gii de funcționare a Tribunalului vesc P.C.G.

(După cum 
, ____ ,_____ J__au făcut „

sibilă urgentarea interzicerii par
tidului comunist). Deși completul 
de judecată este de acord că din 
punct de vedere al dreptului con
stituțional pot fi ridicate obiecții, 

nu pri-

se 
po-

In legăturii cu naționalizarea 
Companiei Canalului de Suez

Lucrările Conferinței de la Londra
- ȘEDINȚĂ t)lN 20’ÎULÎ1!—

LONDRA 20 (Agerpres). — 
Luînd cuvintul în ședința din 
după-amiaza zilei de 20 august a 
conferlaței de la Londra în pro
blema Canalului de Suez, repre-, 
zentan*ul Indiei, Krishna Menon, 
a declarat că principate sarcină 
a acestei conferințe este de a 
găsi calea spre rezolvarea pașni
că a problemei Canalului d» Suez 
în conformitate cu principiile Car-> 
lei O.N.U. pe baza recunoașterii 
faptului că Canalul de Suez este 
o parte integrantă a Egiptului, 
precum și pe baza recunoașterii 
asigurării unei navigații libere pe 
canal pentru toate țările, potrivit 
convenției din 1888.

Pornind de la aceste principii. 
Krishna Menon a prezentat în 
numele delegației Indiei, un pro
iect de propunere ca baza de tra
tative pentru o reglementare paș
nică. Acest proiect prevede revi
zuirea convenției de la Constan- 
tinopole din 1888, „în scopul de a 
reafirma principiile ei și de a a- 
duce modificările necesare în 
prezent, și anume de a Include 
prevederi în privința unor tarife 
și cotizații echitabile și în pri
vința întreținerii canalului".

Delegația indiană a propus de 
asemenea să șe creoze un organ 
consultativ care să reprezinte in
teresele beneficiarilor canalului, pe 
baza reprezentării geografice, tn- 
zeslrat cu funcții consultative șl 
deliberative și cu funcții de le
gătură.

A luat apoi cuvîntul conducă
torul delegației, S U.A. J. F. 
Dallas. El a constatat că în prezent 
toate delegațiile și-au expus po
zițiile și că acum se pune între
barea ce trebuie făcut mai de
parte. După ce a amintit că a- 
ceastă conferință nu poate lua 
nici un fel de hotăriri obligatorii 
pentru Egipt și ca punctul de ve
dere care va obține majoritatea 
în cadrul conferinței nu poale fi 
obligatoriu pentru minoritatea ei. 
Dulles a prezentat spre exami
nare delegaților proiectul său de 
propuneri oare prevede transmi
terea administrației Canalului în

unui organ internația-mtinile 
nai.

Deși proiectul american cu
prinde u.n punct pare vorbește 
despre „respectarea suveranității 
Egiptului", de fapt el ut mărește 
sooaterea Canalului.de sub suve
ranitatea Egiptului. Punctul trei 
al proiectului prevede transmite
rea „răspunderii pentru adminis
trarea, în.irețiherea și dezvolta
rea canalului Șl lărgirea lui" di
recției canalului alcătuită din re
prezentanți hi unor state străine 
și ai Egiptului. Se prevede de a- 
semenea crearea unei comisii dc 
arbitraj pentru roglemen'area ori
căror litigii In. ee privește „cofă 
parte echitabilă pentru Egipt" sau 
„compensarea echitabilă a Com
paniei Canalului de Suez".

J. F. Dulles a declarat că, după 
părerea delegației S U.A. propu-
nerile ei trebuie prezentate Egip
tului și, dacă acesta din urmă le 
va accepta, va putea fi elaborat 
un tratat între Egipt și țările 
care vor fi de acord cu propune
rile S.U.A.

După ce Dulles și-a încheiat 
cuvîntarea, reprezentantul Pakis
tanului a propus întreruperea șe
dinței pină a doua' zi pentru a 
oferi participanțildr la conferință 
timpul necesar studierii proiecte
lor prezentate. Această propunere

Tribunalului vesc P.C.G.

Reprodus con
form originalu-

gii de funcționare

Desen de N 
CLAUD! U..

fost aprobată.

întrunirea delegaților 
unor țări participante 

la Conferință
LONDRA 20 (Agerpres). — 

Radio Cairo anunța că din ini
țiativa ministrului de Externe al 
indoneziei, Ruslan Abdulgani, în 
dimineața zilei de 20 august in 
sala ~ 
avut 
unor 
rința

La _______ ____ __________
participat miniștrii Afacerilor Ex
terne ai Pakistanului, Etiopiei, 
Turciei, iranului și ambasadorul 
Ceylonului la Londra, s-a luat în 
discuție propunerea țărilor occi
dentale în legătură cu crearea 
unui organism internațional pen
tru supravegherea navigației pe 
Canalul de Suez.

Agenția United Press relatează 
că Ruslan Abdulgani, ministrul 
de externe indonezian a calificat 
propunerea secretarului de stat 
Duties cu privire la controlul in
ternational, ca fiind „inaccepta
bilă". El a cerut delegaților pre- 
zenți retragerea de la conferință 
a țărilor participante la întrunire 
în cazul cînd această propunere 
ar fi adoptată.

NASSER: Ne vom apăra 
suveranitatea 
și demnitatea

CAIRO 20 (Agerpres). — In 
cadrul unui interviu acordat con
ducătorului agenției arabe de in
formații, președintele . NzsSer a 
subliniat ca Egiptul nu va con
simți în nici o împrejurare la in
stituirea unui control internațio
nal asupra Companiei Canalului 
de Suez după cum a propus 
Dulles la conferițița de la Londra. 
Aceasta, a continuat' Nssset ar 
constitui un atentat la suverani
tatea și demnitatea Egiptului. 
Canalul reprezintă o parte a teri
toriului Egiptului. Naționalizarea 
Companiei nu afectează problema 
securității Canalului. Am fost tot
deauna răspunzători pentru secu
ritatea navigațiej pe Canal. La 
întrebarea cum ar privi consti
tuirea unui comitet consultativ 
pentru a da sfaturi administrației 
egiptene a Canalului de Suez în 
legătură cu exploatarea și dezvol
tarea. acestuia din urmă, pre
ședintele Nasser a răspuns: „A- 
ceasto s-ar puțea discuta".

Nasser a condamnat amenință
rile cu folosirea forței împotriva 
Egiptului, subliniind, că „Egip; 
tul tși va apăra suveranitatea și 
demnitatea".

In încheiere președintele Nasser 
a mulțumit statelor arabe pentru 
sprijinul pe care l-au acordat 
Egiptului. Grevele de protest îm
potriva convocării conferinței de 
la Londra a spus el, au arătat 
clar că Egiptul poate conta pe 
sprijinul întregii lumi arabe.

DNEPROPETROVSK 19 (Ager- 
prea). — TASS transmite: La 18 
august a avut loc la Dneprope
trovsk con-sîătulrea republicană a 
lucrătorilor din industria meta
lurgică și a constructorilor de în
treprinderi siderurgice, convocată 
de C.C. al P.C. din Ucraina și de 
Consiliul de ?A|niștri al R.S.S. 
Ucrainene.

La consfătuire au participat 
conducătorii, inginerii și tehnicie
nii de la uzinele metalurgice, : mi
nele Șl șantierele de construcție 
ale întreprinderilor siderurgice, 
activiști de partid, sindicali și de 
comsomol din regiunea Dnepro
petrovsk, Zaporojie, Stalino și 
Voroșilovgrad.

La lucrările consfătuirii au par
ticipat tovarășii N. S. Hrușciov, 
prim secretar al C.C. al P.C.U.S.. 
A. I. Kiricenko, prim secretar al 
C.C. al P.C. din Ucraina, A. G. 
Șeremetiv, ministrul Siderurgiei 
al U.R.S.S., D. 1. Raizer, minis
trul Construcției de Întreprinderi 
ale industriei metalurgice și chi
mice al U.R.S.S.

Participanții la consfătuire au 
discutat raportul prezentat de S. 
I. Tlscenko, ministrul Siderurgiei 
al R.S.S. Ucrainene, cu privire la 
activitatea întreprinderilor minis
terului și la măsurile în vederea 
îndeplinirii planului pe 1956, pre
cum și raportul prezentat de V. 
A. Torontev, ministrul Construc
ției de întreprinderi ale industriei 
metalurgice și chimice al R.S.S 
Ucrainene cu privire la construc
ția de întreprinderi siderurgice și 
la măsurile în vederea Îndeplinirii 
planului pe anul 1956.

Participant!! la consfătuire au 
criticat aspru lipsurile, în condu
cerea 
către departamente, ministere, au 
făcut 
roașe 
rirea producției de metal, la acce
lerarea ritmului 
dustriale.

în încheierea 
Hrușciov, prim 
al P.C.U.S. a rostit o cuvtntare.

uzinelor și șantierelor de

o serie de propuneri valo- 
menite să contribuie la spo-

construcției in-

consfătuirii, N. S. 
secretar al C.C.

Egiptul nu va accepta crearea 
unui „stat în stat“

Noua reducere a efectivului 
forțelor armate 
ale R. P. Polone

VARȘOVIA 19 (Agerpres). — 
P.A.P. transmite La 19 augush 
ziarele poloneze au publicat hotă- 
rîrea Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Polone cu 
privire la noua reducere a forje
lor armate ale țării.

In dorința de a aduce un nou 
aport la cauza dezarmării precum 
și în scopul dezvdltărH pașnica 
continue a economiei naționala 
guvernul polonez a hotărit să re
ducă efectivul forțelor armate ca 
Încă 50.000 de oameni.

K. E. Voroșilov a plecat în Finlanda
MOSCOVA 20 (Agerpres). ■— 

TASS transmite: Răspunzînd in
vitației președintelui Republicii 
Finlandeze Urho Kekkonen, în 
seara zilei de 20 august a pără
sit Moscova plecind în Finlanda 
K. E Voroșilov, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

K. E. Voroșilov este. însoțit în 
călătoria sa de A. F. Garkjn, se
cretarul Prezidiului Sovietului 
Suprem al U R.S.S., N. A. Mihai
lov, ministrul Culturii al U.R.S.S., 
F. D. Varaksin, ministrul Indus
triei hârtiei și de prelucrare a lem
nului al U.R.S.S.. împreună cu ei 
a plecat Erro A. Vuori, ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar

al Finlandei in U.R.S.S. Iu gara 
Leningrad din Moscova, K. E 
Voroșilov, a fost condus de N. .A. 
Bulganin, L. M. Kaganovici, Q. 
M. Malenkov, M. G. Pervuhin,
M. Z. Saburov, A. B. Aristov, P.
N. Pospelov, deputați ai Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., (ur.ctio- 
nari superiori ai Prezidiului Se» 
vietului Suprem al U.R.S.S., mi
nisterului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., reprezentanți ai presei 
și radioului.

Ap fost de asemenea de față 
colaboratori ai ambasadei Repu
blicii Finlandeze, precum și șefi 
ai reprezentanțelor dioiomatieuL 
acreditați la Moscova.

A TREIA PLENARA A C.C. A U.T.P. /
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Dorchester din Londra a 
loc o întrunire a delegatelor 
țări participante la confe- 
de la Londra.
această Întrunire, la care au

LONDRA 19 (Agerpres). — Se
cretarul cancelariei președintelui 
Nasser, AII Sacri, care se află în 
capitala Angliei, a acordat un 
interviu corespondentului agen
ției United Press. Referindu-se la 
planul occidental de internațio
nalizare a Canalului de Suczl 
Sabri a spus că aceasta ar în
semna crearta în Egipt a unui 
„stat tn stat". Dacă ar fi aplicat 
acest plan „o parte a Egiptului 
ar fi supusă supravegherii colec
tive a mal multor puteri, lucru pe 
care nici o țară din lume nu-l 
poate accepta". Sabri s-a declarat 
de acord cu propunerile sovietice 
expuse de ministrul de externe 
Șepllov. La întrebarea ce soluție 
preconizează Egiptul în vederea 
garantării liberei navigații pe 
canal, Sabri a spus: „Linia adop
tată de guvernul egiptean tn de
clarația sa din 12 august poate, 
servi drept bază pentru un acord.

Navigația se desfășoară normal 
pe Canalul de Suez

Teroarea dezlănțuită împotriva comuniștilor vestgermani
DUSSELDORF 19 (Agerpres). rioară au fost arestați 25 de acti-

Potrivit relatărilor agențiilor de viștî din conducerea P.C.G. prin- 
presă, în urma interzicerii de tre care Heinz Zscherre, deputat
către’ Tribunalul constitutional în dieta provincială (landtag), 
vcst-german a Partidului Comp- La Munchen a avut loc un 1
nist din Germania (P.C.G.), In 
toate laehderele Germaniei occi
dentale a început o campanie de 
persecuții împotriva organizațiilor 
și presei P.C.G. și a altor orga
nizații de masă. Agenția A.D.N. 
relatează că „în numeroase ca
zuri acțiunile polițienești- au luat 
caracterul unor operațiuni militare 
și au continuat pînă tîrziu 
noaptea". . ...

La Dusseldorf, Hanovra, Braun
schweig, HămbUrgl MOpchen și în 
alte orașe. Sediile P.C.G. și ale 
presei comuniste au fost devas
tate de poliție, iar numeroși acti
viști ai P.C.G. arestați.

După cum a anunțat ministrul 
de interne din landul Renania 
de nord — Westfalia, poliția din 
această provincie a efectuat 712 
raiduri.

După cum transmite agenția 
France Presse, în Saxonla infe-

La Munchen a avut loc un mi
ting al P.C.G. la care au parti
cipat numeroși tineri care au 
scandat lozincile: „In ciuda in
terzicerii, P.C.G. trăiește-, „Jos 
teroarea", „Salvați tineretul din 
contingentul 1956“. La miting a 
luat cuvîntul primul secretar al 
organizației P.C.G. din landul Ba
varia, Richard Schoringer.

PRESA VESTGERMANA:

„O măsură
BONN 19 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția France 
Presse, sentința pronunțată de 
Tribunalul constituțional federal 
de Ia Karlsruhe prin care se inter
zice Partidul Comunist din Ger
mania (P.C.G.), este considerată 
de majoritatea ziarelor vest-ger- 
mane ca o măsură „inoportună 
din punct de vedere politic".

(Urmare din pag. l-a) 

și panouri ? Nici să nu vii la 
ședință după masă dacă nu-mi 
aduci caietul pus la zi plnă la 
explicarea trigonometrică a teo
remei lut Pitagora.

Ce era să fac, am atacat tn 
mod revoluționar pe agenții bur- 
gheziei. (nu glumesc, chiar așa . vopsea, afișe, 
ii consideram pe atunci) sinus, 
cosinus, tangentă,, cotangentă, 
secantă, cosecantă, Țhales și Pi- 
tagorp. le-am . descoperit secre
tele și. după: ce am intrat ln 
stăpinirea lor, am plecat voios 
la sediu.

— Tovarășii care se oferă să 
meargă voluntar astă noapte* la 
afișaj și scris lozinci, să vină la 
ora 9 cu cite o pensulă groasă 
sau bidinea la tovarășul Pes
car u 1 a '.strigat un băiat înalt, 
blond, care poftă beșnic 0 ți
gară tn colțul gării.:"'"

N-cun mai așteptat sftrșitul 
imnului, carie închidea orice șe- 
dințd 'țl :Shi. fugit, fără să fiu 
văzut,. .gcas/L Am întors pe dos 
dulapul,pivnița, poddl. bucătă
ria, dar n-am găsit nici o 
pensulă sau bidinea. Turbam. 
Pină Ta urma âm luat o scln- 
durică, ani eioplit^o tn formă de 
penstilă' și dm invelit-o cu gri
jă trt hirtie de ziar. Clnd am 
revenit settl'd 'la sediu, inima-mi 
bătea să-mi spargă pieptuk

La 'orgdruzățiti U.T.C, a Ca-

, BERLIN 20 (Agerpres). —
In Bavaria, tn afară de Parti

dul Comunist sint supuse prigoa
nei organizațiile democratice de 
masă. La Munchen de exemplu, 
funcționari de politie au confis
cat sumele aflate tn casieria orga- 
nizației de tineret a sindicatului 
muncitorilor din construcții.

Teroarea anticomunistă conti
nuă la Augsburg, Furth Neu Ulm, 
Weissenhorn și alte orașe.

inoportună*
Ziarul „General Anzeiger", care 

exprimă punctul de vedere al 
cercurilor industriale, tși expri
mă teama că interzicerea parti
dului comunist va spori populari
tatea acestui partid tn rîndurile 
muncitorilor. Ziarul cere măsuri 
împotriva „penetrației” comu
niste tn grupurile sindicale din 
întreprinderi.

CAIRO 20 (Agerjrres). — După, 
cum relatează presa, guvernul 
Egiptului acordă o mare atenție 
planurilor de lărgire și adîncire a 
Canalului de Suez.

La 19 august, problema recon
strucției Canalului de Suez a fost 
discutată de către președintele 

, Nasser și Mahmud lunes, direc
torul conducerii Canalului. Proble
ma Canalului de Suez a fost dis
cutată tn aceeași' zi și în cadrul 
unei întrevederi dintre președin-

Ciocniri între 
și poliție

DAMASC 20 (Agerpres). — 
După cum anunță ziarul „Ăr-Rai 
Al-Amm“, recent, în orașul Ku
weit (capitala emiratului arab care 
se află sub control englez) au a- 
vut loc puternice ciocniri între po. 
liție și participanții la demonstra
țiile organizate în semn de soli
daritate cu Egiptul.

La 15 august, autoritățile au 
cerut să se anuleze desfășurarea 
„Zilei în sprijinul Egiptului”, fi
xată pentru 16 august. Locuitorii 
orașului au organizat o demon
strație de protest împotriva aces
tei cereri, demonstrație care a

tele Nasșer și Abu Nuseir, minis
tru! Comerțului.

Ziarele au publicat o informa
ție în legătură cu navigația vase
lor pe Canalul de Suez care a- 
rată că pe Canal navigația se 
desfășoară tn mod normal.

In perioada 27 iulie —■ 19 au
gust pe Canal au trecut 1.019 
vase, dintre care 256 vase sub 
paviiion englez.

Se anunță că conducerea Cana
lului de Suez a numit trei noi pi- 
loți dintre specialiștii egipteni.

manifestanți 
la Kuweit

Referindu-se la rezultatele pro
babile ale actualei conferințe de 
la Londra, Sabri a spus că a- 
ceastă conferință a fost convo
cată într-o atmosferă de agresiune 
care în nici un . caz nu poate fi 
favorabilă tratativelor. în al doi
lea rînd, ea a fost convocată fără 
ca în prealabil să fie consultat 
guvernul egiptean. In ce pri
vește participant!) la conferință 
Sabri a declarat că invitațiile au 
fost adresate într-un mod discri
minatoriu. Din aceste conside
rente el a spus că nu vede Ia ce 
rezultate practice ar putea ajunge 
o asemenea conferință. La între
barea în ce mod va reacționa 
Egiptul dacă un număr de țări 
participante la conferința de la 
Londra vor adopta o rezoluție 
asupra Suezulul, Sabri a spus: 
„Dacă un anumit număr de țări 
se întrunesc și adoptă o rezoluție 
oarecare, iar apoi cer unei țări 
Independente să aplice această 
rezoluție, aceasta constituie fără 
îndoială un precedent extrem de 
periculos".

PHIMA LEGĂTURĂ
var, bidinele, pensule, cutii cu

~ Afară în stradă duduiau gata 
de plecare clteva camioane de 
la „Lemaitre", „Mociorniță", 
„Vulcan", „Wolff". Cam așa o 
șă fie și la revoluția proletară, 
tmi ziceam.

N-am apucat să mă așez pe 
b bancă și s-a apropiat perfid 
de mine un coleg de clasă, Bă
lan care ăvea obiceiul să mă 
ia întotdeauna tn ris. A început 
să pipăie pachetul ce-l țineam in 
mină și a strigai înveselit:

— Damian, piticul, nu are 
pensulă și .de rușine a adus un 
lemn, un Ipțnn, uitați-vă\ frați
lor, țipa el incercind să-mi 
smulgă din mină bățul învelii 
ln ziar.

Mă luptam cu el disperat, la
crimile imi asaltau ochii și tn- 
găimam tneclndu-mă de necaz 
și umilință:

— Nu-i adevărat, tovarăși, 
minte, nu-i adevărat I

Intr-o clipă a venit Ungă noi 
losif, l-a apostrofat pe Bălan, 
l-a obligat să se așeze cuminte 
șl. pHpindu-mă mustrător, mi-a

— - „ , tis:
pitalei 'd'orphea o atmosferă care — Damlan, du-te la camionul 
mă umplea.de fiori de plăcere, ^ei la tovarășul Pescăru. Dacă na umm U.UC i r nu vg. lucra cum trebuie* dacă
ln toate părțile mișunau tova- veb țjne gtume și scama- 
răși, băieți și fete. CU torțe torit nici n-am să mai știu de 
neaprinse tn mtlnl, cu găleți cu tine. La acțiunile de noapte se

cere cea mal mare seriozitate
— Bine dar n-are... a sărit 

iar Bălan.
— Vezi-ți te rog de treaba 

ta, i-a zis losif urmărindu-mă 
din priviri cum dispăream cu vi
teză pe coridor ținind pretinsa 
mea pensulă ca pe o ghioagă. 
Dar n-am avut noroc. Nici acum 
nu sint prea înalt, dar atunci 
eram pipernicit de tot. Colegii 
mă porecliseră chiar „piticul", 
„microbul?', „șoricelul". Văzîn- 
du-mă, tovarășul Pescaru a dat 
din cap dezamăgit și m-a tri
mis fără multă vorbă acasă:

— Nu-t pentru tine băiețaș, 
mi-a spus cu o blindețe care mă 
făcea să înnebunesc. La treaba 
asta e nevoie de flăcăi voinici. 
Du-te și dormi, să mai crești.

Am fugit hohotind pe străzi 
și am aruncat „pensula" tn 
glrlă. Clnd am ajuns acasă 
insă, aveam un plan gata făcut 
tn minte. Am mincat in grabă 
și, după ce s-au culcat părinții, 
m-am strecurat in magazia 
unul vecin de unde am furat 
niște miniu de plumb. Am di
zolvat praful roșu tn apă cal
dă (ce bine tmi prindeau cu
noștințele și laboratorul de chi
mie I) și am făcut dintr-un beți
șor învelit la cap cu o ctrpă un 
țel de toc pentru scris cu vop
sea. Ieșind apoi afară, am luat 
toate casele din colțul străzii la

• • •

rtnd și nu m-am lăsat plnă nu 
le-am pictat cu lozinci și derens 
oină la înălțimea unde puteam 
ajange intinzind mina, fie căță- 
rtndu-mă pe un gard fie pe un 
burlan. Casei noastre ti hără
zisem cu-n gtnd diabolic o soar
tă tragică. Ea trebuia să arate 
după'ce aveam s-o „lucrez" ca 
fațada unui templu egiptean 
sau incaș, plină de desene re- 
prezenttnd tntr-o frescă gigan
tică tnf-îngerea lui Maniu, Bră- 
tianu, 'Hitler, Musolinl, Rădes- 
cu și alți dușmani ai poporului 
printre care Menționam să trec 
și pe profesorul de latină. Tre
buie să recunosc azi, spre ru
șinea mea, că treaba la care mă 
angajasem nu avea numai un 
caracter militant anti-fascist 
anti-burghez ci avea și semni
ficația unei răzbunări, personale 
'împotriva tovarășilor Bălan șt 
Pescaru.

După ce am tnoondeiat cum 
se cuvine toată strada, am în
ceput să „operez" casa noas
tră. Tocmai mă chinuiam să 
dau un efect de strălucire pre
supușilor negi sau coșuri de pe 
nasul uriaș al lui Maniu, așa 
cum ti văzusem desenat de un 
celebru caricalurist. cind 
auzit o voce mieroasă tn 
tele meu:

— Ce fact aici dragă 
miane ? Nu te-ai culcat 1

am 
spa-

Da- 
tncd?

fost înăbușită cu cruzime. Tn 
cursul ciocnirilor care au avut loc 
cu politia au fost ucise și rănite 
80 de persoane.

La 16 august. în ciuda interzi
cerilor, populația orașului a săr
bătorit „Ziua în sprijinul Egiptu
lui". In urma ciocnirilor dintre 
polifiști și demonstranți au fost 
ucise 7 persoane și rănite oițe 
173 de persoane.

Ziarul scrie în continuare că 
vasele militare engleze sosite re
cent la Kuweit, continuă să sta
ționeze în apele teritoriale.

Era. nici mai mult, nici mai 
puțin, dectt vocea proprietarului 
■nostru.

—■ Ce să fac... n... n... n... ni
mic.., mă plimb spuse gura mea 
fără nici o participare a con
științei, iar mtinile duseră auto
mat cutia de vopsea la spate.

Dacă am luat-o mai apoi la 
goană, aceasta nu se datora a- 
ttt fricii de proprietar cit fap
tului că simțisem . cum începe 
să se reverse conținutul cutiei. 
Bătaia pe care am luat-o de la 
mama a fost nimic in compara
ție cu faptul că a trebuit să 
umblu două luni cu niște panta
loni cenușii avlnd pe spate o 
superbă pată roșie In formă de 
pară. Preparasem foarte bine 
vopseaua.

A treia zi losif Croitoru mi-a 
zis intr-o recreație: — După 
masă veț merge la intllnirea cu 
tinerii socialiști. Da... era să 
uit... E bine si. dovedești iniția
tivă in munca revoluționară dar 
aceasta nu te scutește de obli
gația de a cunoaște limba ro- 
mină. Nu înțeleg de ce 
stă scris pe toate casele de pe 
strada ta „Trăească U.T.C." in 
loc de ,.Trăiască U.T.C.", Une
ori. acest losif devenea de-a 
dreptul tipicari Și totuși, deși 
au trecut atiția anț de atunci, 
deși nu mai știu unde e. ce face, 
il am viu in fața ochilor, dăscă- 
lindu-mă, potolindu-mă, entu- 
ziasmindu-mă, pe el care mi-a 
fost prieten, tovarăș, părinte, 
intr-un cuvlnt legătură supe
rioară, prima mea legătură su
perioară.

bunătățirea activității organl- >< 
zaț iei de pioneri. ;<

Raportul în legătură cu pri- 
mul punct de pe ordinea de zi >< 
a fost prezentat de E. Javers- a 
ka, președinta conducerii cen- » 
trate a Uniunii Tineretului Po- 
lonez. «

La Varșovia s-a deschis ceh 
de-a treia plenară a conducerii 
centrale a Uniunii Tineretului 
Polonez (U.T.P.). Ordinea de 
zi a plenarei cuprinde discuta
rea sarcinilor actuale ale Uni
unii Tineretului Polonez și im-

TINERI POLONEZI PARTICIPA LA STRINGEREA 
RECOLTEI

Un grup de tineri polonezi a 
plecat in Uniunea Sovietică 
pentru a participa la stringe- 
rea recoltei in regiunile răsă
ritene. Grupul este format din 
tineri mecanizatori de la sta-

ÎN U.R.S.S.

țiunile de mașini și tractoare 
și gospodăriile agricole de 
stat, membri ai cooperativelor 
agricole de producție fi țărani 
individuali.

IN GERMANIA OCCIDENTALA CONTINUA 
RECRUTĂRILE

Pină la jumătatea lunii sep
tembrie, in Germania occiden
tală se vor termina pregătirile 
in vederea înregistrării tutu
ror tinerilor născuți tn anii 
1937 șl 1938. tn felul acesta, 
la începutul anului 1937 vor 
putea fi chemați sub arme a- 
proximatlv 100.000 tineri.

După cum anunță un buletin 
al ministerului de interne, gu-

vernul de la Bonn intențio
nează să recruteze de aseme
nea toți tinerii fără naționa
litate care locuiesc In Germa
nia occidentală.

Tn R.D. Germană sosesc ne 
contenit tineri din Germania 
occidentală cale nu doresc să 
facă parte din noul Wehr
macht. Aici li se oferă posi
bilități de muncă ți de studiu.

Un episod tragic 
în viața minerilor belgieni

De aproape două săptămlnl 
opinia publică Internațională ur
mărește cu compasiune și în ace
lași timp cu înfrigurare veștile 
care vorbesc despre tragedia ce
lor 276 de mineri de la mina 
Marcinelle din apropiere de Char
leroi (Belgia).

Acest interes este cu atit mai 
justificat cu cît această catastrofă 
minieră este una din cele mai 
mari care au avut loc în ultimii 
50 de ani. Agențiile de presă, 
ziarele și persoanele care au fost 
martori oculari au redat la tim
pul lor prin ce împrejurări s-a 
produs această regretată catas
trofă. Pină in prezent se știe că 
din cauza proastei între|inerl a 
utilajului care deservea putui 
Bois du Casier, la 1000 de me
tri adîncime, un Vagonet s-a pră
bușit peste cablul electric, care 
la rîndul său ruplndu-se a provo
cat un scurt circuit ce a dat naș
tere la un incendiu distrugător. 
Incendiul s-a răspîndit cu o re
peziciune nemaipomenită in ga
lerii, unde lucrau 276 mineri din
tre care numai 107 belgieni. Cei
lalți mineri erau de diferite na
ționalități — majoritatea Italieni 
(139) — goniți de șomaj să-și 
cîștlge oriunde șl oricum existen- 
tența.

Din cauza blocării puțului care 
nu mai avea nici o ieșire și a 
fumului gros provocat de incen
diu, cele 276 victime de la Char
leroi s-au văzut in imposibilita
tea de a mai ieși la suprafață. 
Cu toate măsurile 
salvarea celor din subteran, plnă 
in prezent a fost posibilă doar 
salvarea a 13 supraviețuitori; 
95 dintre cel ingropa(i in mină au 
fost scoși morți. După ultimele 
știri, șansele de a fi salvați res
tul de 168 mineri care se găsesc 
izolați în orizontul 1035 sînt mi
nime, ca urmare a prezenței oxi
dului de carbon. Lucrările de sal
vare înaintează foarte greu, In 
puful minei incendiul continuă 
vertiginos, far de clteva zile s-a 
ivit și pericolul de a exploda ga
zul grizu. Catastrofa minieră din 
Belgia nu e o simplă Intimplare. 
Tragedia putea fi înlăturată dacă 
s-ar fi dat ascultare cerințe
lor elementare ale minerilor de 
a se asigura securitatea muncii. 
O dovadă în acest sens sint 
acuzațiile unanime ce se aduc in 
prezent la adresa patronilor mi
nei și a guvernului care nu au 
respectat măsurile 
pentru asigurarea 
muncii.

Surzi față de cerințele mineri
lor, patronii, belgieni s-au preocu
pat numai de creșterea randa
mentului, a veniturilor. Și nu 
s-ar putea spune că preocuparea 
lor a rămas fără rezultatele do-

rite: Inceplnd din 1949 proprie
tarii de mine de cărbuni din Bel
gia au împărat mai mult de 6 
miliarde de franci belgieni sub 
formă de beneficii, ceea ce repre
zintă 75 la sută din capitalul in
vestit ; tn ceea ce privește nu
mai pe patronii minelor de la 
Charleroi, el au realizat în 1954 
beneficii in valoare de 589 mi
lioane de franci, iar in 1955, 710 
milioane de franci.

Catastrofa minieră de la mina 
din Marcinelle arată care a fost 
prețul acestor beneficii. Durerea 
și indignarea produsă de trage
dia minieră de la Marcinelle e de 
neînchipuit. In semn de doliu 
pentru victimele catastrofei de la 
Charleroi, precum șl de solidari
tate cu familiile celor dispăruți, 
minerii din toate exploatările car
bonifere din Belgia au declarat

— Răspunzînd în-

luate pentru

elementare 
securității

MOSCOVA.
vitației Ministerului Agriculturii 
al U.R.S.S. în seara zilei de 19 
august a sosit la Moscova □ de
legație agricolă a Republicii 
Populare Federative Iugoslave, in 
frunte cu Liubcio Arsov, membru 
al Vecei Federative Executive a 
R.P.F. Iugoslavia.

MOSCOVA- — La 20 august 
s-a deschis la Moscova confe, înța 
oamenilor de știință din U.R.S.S., 
Bulgaria, Ungaria, R. D. Germa
nă, Romînia, Cehoslovacia șl Iu
goslavia în vederea organizării 
anului internațional geofizic. Par
ticipă de asemenea 
știință din Republica 
Chineză și Republica 
Mongolă. Conferința 
pină la 25 august.

PEKIN. — Potrivit _______
ziarului „Klatisak" care apare la 
Bangkok, intre guvernele Tailan- 
dei și Cambodgiei a fost încheiat 
un acord prin care guvernul Țai- 
landei a permis în mod oficial 
tranzitul prin Tailanda al mărfu
rilor din China și din alte țări de 
democrație populară destinate po
porului Cambodgiei.

TOKIO. — După cum anunță 
postul de radio Tokio, societatea 
de navigație japoneză „Iamasita 
Kisen" a hotarit să înceapă na
vigația regulată între Japonia și 
R. P. Chineză.

MOSCOVA. — La 20 august a 
părăsit Moscova plecînd cu avio
nul în Cehoslovacia delegația 
parlamentară a Uruguayului care 
a vizitat Uniunea Sovietică la in
vitația Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

oamenl de
Populară
Populară 
va dura

relatărilor

la 17 august o grevă generală de 
doliu. Tot In dimineața aceleiași 
zile, la Marcinelle, in apropiere 
de mina unde a-a produs catas
trofa au avut loc funeraliile a 
unui prim grup de SO de mineri, 
ale căror cadavre fusese scoase 
la suprafață tn urmă cu clteva 
zile.

Relatind felul cum a decurs a- 
ceastă ceremonie, corespondentul 
agenției „France Presse" cons
tată că ea s-a transformat intr-o 
impresionantă manifestație de so
lidaritate a clasei muncitoare din 
Belgia, atit de greu lovită de ca
tastrofă. La această ceremonie 
au participat și unele familii ale 
minerilor Italieni. Atmosfera a 
fost cit se poate de dureroasă, 
plină de indignare și mînie ge
nerală.

Grupurile parlamentare comu
nist, socialist și social-creștin 
din Camera Deputaților a Belgiei 
cer cu insistență convocarea 
unei sesiuni parlamentare extra
ordinare pentru discutarea răs
punderilor in problema catastro
fei din mina de la Marcinelle. .

Aceeași profundă îndurerare s-a 
înregistrat șl in alte țări — tn 
special in Italia — a căror emi
grant au căzut victimă catastro
fei miniere de la Marcinelle. A- 
larmată de cele petrecute, presa 
italiană a ridicat cu toată tăria 
problema răspunderii pe care gu
vernul o poartă pentru soarta 
celor 50.000 de emigranțj care, in 
speranța unei vieți ' ' 
plecat in Belgia.

Oamenii muncii 
lume care au luat 
emoție și durere de vestea catas
trofei de la Marcinelle iși mani
festă solidaritatea cu minerii că
zut! victimă. Federația sindicală 
mondială exprimindu-și compa
siunea și solidaritatea cu fami
liile victimelor catastrofei de la 
Charleroi a trimis prin Federația 
Generală a Muncii din Belgia su
ma de 1500 lire sterline pentru a- 
jutorarea familiilor celor dispă
ruți. împărtășind marea drama, a 
celor îndoliat!, Prezidiul C.C. al 
Sindicatului Muncitorilor din In
dustria minieră din țara noastră 
ă urmat gestul F.S.M. și a trimis 
500.000 de franci belgieni pentru 
fondul de ajutorare al familiilor 
victimelor. Prin acest gest cit și 
prin mitingurile de doliu, organi
zate în diverse centre, minerii 
din tara noastră se solidarizează 
cu familiile victimelor catastrofei 
de la Charleroi.

mai bune, au

din intreaga 
cunoștinfă cu

„Scînteia tineretului"
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Primiide atractive.

Ce s-a petrecut tn zilele de duminică fi luni ? campioniîntrebări care-și cer răspunsuri imediaț.

— Au fost desemnați primii campioni ?

Ce rezultate s-au obținut ?

— Ce regiuni se evidențiază ?

într-un cuvînt, NOUTĂȚI. Vreți să le cunoaș

teți ? Citiți-le în pagină!

Cît privește ce se petrece mîine, consultați pro-

Desigur Spartachiada de Vară a tineretului

nu ne amăgim
oferă spectatorilor zile de întrecere deosebit Felicitări prieteni!

gramul alăturat:

ATLETfSM: Cursa cu obstacole G.M.A. gradul

I. Orele 9-1030.
HANDBAL: Calificare etapa Il-a. Orele 9—10,30.

OINĂ: Ultimele întîlniri. Orele 9-12.

VOLEI: Calificare etapa II-a. Orele 9—11.

Același lucru îl spune fiecare din cei 
patru înotători din fotografie.

Patru prieteni: Dorina Scarlat, Ținea 
Stan, ion forga și Paul Gherghina. Toți 
din aceeași regiune: Galați. Și fiecare a 
ciștigat una din seriile întrecerilor de na- 
tație.

Păreri... de spectator

Dinamo—F. C. Liegeois

Printre numeroșii sportivi frun
tași pe care i-am întîlnit în a- 
ceste zile pe stadionul Tineretu
lui, a fost și maestrul sportului 
ION fONIȚA. A ținut să ne ex
plice prezența sa la finalele Spar
tachiadei :

— In primul rind curiozitatea 
de sportiv și poate... de spectator. 
Apoi, cum e și firesc, pentru pro
bele . de' ciclism. Printre partici- 
panții la aceste întreceri sint doar 
mulți viitori adversari de-ai mei,

Prpfltînd de acest prilej, am ru
gat pe maestrul sportului Ion lo- 
niță să ne spună cîteya observa
ții în legătură cu. desfășurarea 
Întrecerilor.

— Cu plăcere. înainte de toate 
m-a impresionat puterea de luptă 
a acestor tineri. Și asta nu la 
unul sau doi, ci la toți. Priviți 
atent. La fiecare, fie ciclist sau 
înotător, jucător de oină sau at
let, veți observa aceeași dorință 
puternică de a învinge, aceeași 
admirabilă dîrzenie și voință. Un 
exemplu: echipa de handbal a 
regiunii Suceava. In meciul cu 
handbalistele din Baia Mare au 
fost întrecute cu 5—1. Se vedea 
că sint mai slăbuțe în ceea ce 
privește stăpînirea tehnicii de joc. 
Dar ce credeți, au renunțat la

luptă ? Nu I Au luptat de la un 
capăt la altul al mediului cu o 
voință demnă de invidiat de că
tre mulți sportivi fruntași.

— Dacă ar mai fi fost încă 
vreo 10 minute, egalam...

Această lrază rostită lă sfîrși- 
iul meciului de una din jucătoa
rele sucevene e, cred, edifica
toare. Și asemenea exemple se 
pot da poate mai multe și mai 
concludente la înot, la oină, la 
volei sau atletism.

— Poate chiar și la ciclism...
— Bine înțeles. Despre aceste 

probe îmi rezervasem să vă spun 
chiar mai multe lucruri. E doar... 
specialitatea mea.

Pentru început (toți participan- 
ții la finalele spartachiadei sînt 
sportivi neclasilicați) rezultatele 
sint bune. Media orară la băieți, 
aproape 30 km. pe oră, e chiar 
promițătoare dacă ținem seama 
că s-a alergat cu biciclete de oraș 
sau semi curse. Cît despre cîștf- 
gători, Hiighel Erhardt la băieți și 
Nina Cojan la fete am numai cu
vinte de laudă. Deși sint la primele 
lor curse, totuși pedalează suplu, 
au rezistentă și, în plus, multă 
combativitate. Mi-a plăcut foarte 
mult și tînăra Schmidt Ighebal 
din Orașul Stalin. De fapt, la fete 
trebuia să cîștige ea. E o tînără 
pe care o sfătuiesc sincer să se 
ocupe serios de ciclism. In cursă 
a avut ghinion. După ce conduce 
autoritar mai tot timpul, cu cîte- 
va sute de metri înaintea startu
lui i s-a desprins apărătoarea din

spate șl i-a sărit între spițe obli- 
gînd-o astfel să abandoneze. In 
orice caz, ca ciclist și care nu o- 
dată a avut și el asemenea ghi
nioane, o sfătuiesc să nu se des
curajeze. In față are încă multe 
concursuri.

In general, din cite am putut 
să constat, întrecerile au fost bine 
organizate. O singură excepție, 
spre părerea mea de rău, chiar 
la ciclism. In primul rînd nu s-a 
respectat ora anunțată pentru în
ceperea concursului. Mai grav 
este însă altceva. Nu s-au luat 
măsuri pentru eliberarea traseu
lui. Din această cauză în timpul 
desfășurării cursei (în mod spe
cial la proba rezervată băieților) 
alergătorii au fost nevoiți să se 
strecoare printre mașini, creîn- 
du-se astfel posibilitatea unor 
accidente. In proba rezervată 
fetelor, din cauza lipsei de cu
noaștere a traseului, ca și din 
cauza lipsei unor arbitri care să 
indice la intersecții drumul co
rect, s-au ivit încurcături, care 
au dezorientat pe alergătoare. 
Aceste nereguli sînt o notă neplă
cută în ansamblul pozitiv pe 
care îl reprezintă activitatea or
ganizatorilor.

N.R. Ținem să atragem aten
ția comisiei centrale de ciclism 
că a subapreciat organizarea com
petiției de ciclism din cadrul 
Spartachiadei. In felul acesta a 
dovedit că desconsideră o aseme
nea competiție de masă ca Spar- 
tachiada de vară a tineretului.

Primii campioni. Campioni 
ai sutelor de mii de pârtiei- 
punți la această mare între
cere sportivă de mase. Cine 
sint? Tinerii Tineri din sa
tele și orașele patriei, care 
au îndrăgit sportul in ultimii 
ani. Pinâ recent, anonimi. 
Mline ? Mulți poate in lotu
rile republicane, campioni ai 
fării și, cine știe, poate mai 
departe... Doriți un exemplu ? 
Iată-l.

Erhardt Hiighel a ciștigat 
proba de ciclism și astfel a de
venit campion al Spartachiadei 
de vară a tineretului. Un titlu 
de cinste, In același timp pro
mițător. Cine este ? Erhardt 
Hiighel e fiul unei familii de 
muncitori sticlari din Mediaș, 
regiunea Stalin. După înfăți
șare, la prima vedere, nici prin 
cap nu-ți poate trece că e 
campionul unei asemenea com
petiții de amploare. Blond, 
înalt, slab (nu slăbuț) și tn 
plus, tînăr. Da, tlnăr I Erhardt 
are numai 15 ani. Și totuși, 
sport — mai bine zis ciclism— 
nu face decît de anul trecut. 
Atunci a reușit — desigur, cu 
ajutorul părinților — să-și 
cumpere o bicicletă. De atunci, 
antrenamente (e un fel de a

Nina Cojan

Hiighel Erhardt

spune antrenamente) aproape 
zilnice: drumul spre între
prindere, plimbări etc. Cit 
despre competiții, întrecerile 
Spartachiadei a fost prima la 
care a participat. Pe întreprin
dere (Erhardt Hiighel e scu
tier la întreprinderea de gaz 
metan „Partizanul Păcii" din 
Mediaș) — apoi pe raion și, in 

. sfîrșit, pe regiune, au fost pri
mele lui victorii sportive. Du
minică. finala, a ciștigat 
cursa într-un mod impresio
nant. După ctțiva kilometri de 
la start a luat conducerea. 
Lupta însă nu era ușoară. Cei
lalți adversari — mai bine zis 
tovarăși de întrecere — luptau 
cu aceeași însuflețire. A tre
cut totuși primul linia de so
sire. Cei 14,250 kilometri au 
fost parcurși in 32’30". O vic
torie splendidă, promițătoare. 
Erhardt ne spune :

— întrecerile Spartachiadei 
au fost doar începutul. Acum 
mă apuc serios de ciclism. 
Victoria aceasta îmi dă spe
ranțe. Sper în rezultate bune 
cît de curînd.

Ttnăridui Erhardt Hăghel, 
campion la ciclism al Sparta
chiadei de vară a tineretului 
pe anul 1956, ti urăm și de 
acum înainte succese. Același 
lucru ti dorim și tinerei N. Co
jan din regiunea Ploești. Cine 
este ? Vă spunem: clștigătoa- 
rea probei de ciclism rezervată 
fetelor. Deci, și ea, campioană 
a Spartachiadei de vară a 
tineretului.

CEI MAI BUNI ♦ • ♦

Dinamo București a susținut 
duminică o partidă de veri- 
ficare în compania echipei 
belgiene F. C. Liegeois. , Re
petiția generală1* a dinamo
viștilor a venit cum nu se 
putea mai bine. De,ce? Pentru că 
formația belgiană a fost tot 
timpul un partener comod, preo
cupat se pare nu de scor, ci de 
jocul in ansamblu. Pe teren, di
namoviștii „s-au jucat** cum au 
vrut și au marcat aproape cind 
au vrut. Privind partida, sub a- 
cest.aspect, se poate spune că ne 
putem face o imagine precisă , ,
asupra posibilităților echipei țin timp, echipa C.C.A.

noastre ? Socotim că nu. F. C. scheletul căreia fusese alcătuită 
Liegeois — o echipă modestă — naționala — a învins de o mc 
și in plus obosită după jacurile .niera categorică formația engle. 
susținute recent tn Bulgaria, nu Luton Town. Vorbind despre Lu- 
ne-a dat putința să verificăm 
exact stadiul actual de pregătire 
al dinamoviștilor. De altfel, di'i 
păcate, la noi, foarte, dese sint 
cazurile cind trebuie să tragem 
astfel de concluzii. Invităm echipe 
slabe de la care în mod normal 
nu putem învăța, obținem vic
torii pe seama cărora se face 
multă zarvă, ne amăgim cu ilu
zia că totul merge bine. îmi a- 
mintesc că după jocul cu Suedia 
am avut o discuție cu ziaristul 
Carlsten de la Expressen Stock
holm. Eram încă sub impresia a- 
celui ti—2, și nu-mi puteam ex
plica faptul că, in urmă cit ■pu

pe

O VICTORIE
de loc liniștitoare

BUHUȘI(de la trimisulnostru). 
Fără îndoială că „Flamura Ro
șie" Arad a meritat să cîștige jo
cul cu „Dinamo" Bacău. Pregă
tirea fizică mai bună a textiliști- 
lor s-a făcut simțită de altfel, tot 
mai mult, pe măsură ce partida 
se apropia de sfîrșit. Mai ales de 
la jumătatea reprizei a II-a, după 
ce Smărăndescu a deschis scorul 
(urmărind o centrare de pe aripa 
dreaptă a lui Mateon) fotbaliștii 
din Arad au stăpînit tot jocul. 
Ei au marcat încă o dată prin 
Sziics (care a luat pe cont pro
priu balonul și l-a dus pînă a- 
proape de careul advers, de unde 
a tras un puternic șut la „pă
ianjen"); de asemenea, el a mai 
construit și alte cîteva atacuri 
care s-au putut solda cu goluri. 
Dar toate acestea nu sînt cituși 
de puțin liniștitoare pentru jucă
torii de la „Flamura Roșie" Arad, 
nici pentru antrenorii lor cu pri
vire la nivelul fotbalului pe care 
îl practică echipa. Ei nu trebuie 
să uite că duminică au întîlnit 
un adversar cel puțin mediocru, 
și mare parte din timp s-au com
plăcut în jocițl steril, confuz, 
lipsit de orizont tactic al dina- 
moviștiilor din Bacău.

In special Mateon și Birău s-au 
plasat greșit în nenumărate rin- 
duri jucînd cu spatele spre poarta 
dinamoviștilor, trăgind defectuos 
și neștiind să fructifice „găurile" 
create în cîteva rînduri de mijlo
cași și de Mercea — acesta 
lipsit însă de ardoarea care 
îl distingea altă dată. Tre-

buie să precizăm aici că și 
dinamoviștii (Weber, Popa și 
tînărul portar Cîmpeanu) și-au 
făcut mult timp datoria, ani- 
hilînd majoritatea acțiunilor o- 
fensive destul de .lente ale ară
denilor. Este limpede că pentru 
a-și justifica prestigiul de echipă 
fruntașă și pentru a contribui la 
ridicarea tehnicii superioare a 
fotbalului nostru, „Flamura Ro
șie" Arad mai are destule de fă
cut, în special în. direcția apli
cării unei concepții de joc 
simplu, rapid și în adîncime, în 
care să alerge mingea și nu ju
cătorii. Nu este de acceptat la 
fotbaliști cu experiența celor de 
la U.T.A., desfășurarea unui joc 
anost, fără vlagă, în genul celui 
practicat duminică în prima re
priză mai ales. Iar dacă „Dinamo" 
Bacău a luat, doar o replică pu
ternică pentru că nu a contat pe 
o linie de mijloc mobilă și re
zistentă și nu a valorificat tac
tica înaintașilor și a unor ata- 
canți ca Oaidă, Hulea, Crețeă 
altă echipă va. avea de profitat 
de jocul textiliștilor arădeni.

M. L.

___I Town. Vorbind despre Lu
ton Town, confratele de la Ex
pressen Stockholm mi-a mărturi
sit, nu fără o ironie politicoasă, 
că „Lutbn Town nu este o echipă 
mare" și că „ea a fost învinsă 
de o formație clasată pe locul X 
în campionatul suedez. Echipe cu 
prestigiu — mi-a spus el — sînt 
Real Madrid, Honved, F. C. Mi
lano, Stad de Reims etc."

Am făcut această mică paran
teză, pentru a susține încă o dată 
— pentru a cită ,oară — că o 
victorie ieftină nu ne fbloseș' 
ba dimpotrivă.

Cu toate acestea faptdle con
firmă că — deși se vorbește mult 
despre necesitatea perjectării unor 
întîlniri cu echipe puternice — to
tuși, această dorință și necesitate 
urgentă se tărăgănează.

Dinamo București—echipa care 
ne va reprezenta țara tn marea 
competiție „Cupa campionilor eu
ropeni" — a întrecut dumi 
formația belgiană F. C. Liegeo 
clasată pe locul 6 in campionatul 
Belgiei — cu un scor concludent: 
T—1 (5—0). Succesul meritat al 
dinamoviștilor a produs duminică 
multor spectatori o mare bucurie, 
iar altora... mai temperată. Per
sonal m-am situat în categoria 
acestora din urmă nu pentru 
faptul că s-ar putea pune la în
doială victoria echipei bucurește- 
ne ci, pentru simplul motiv că 
dorim cu toții să-i vedem pe di- 
namoviști înfruntînd echipe mult 
mai puternice. Și atunci, aplau- 
dind o comportare frumoasă a i 
namoviștilor, vom fi cu toții, ț. 
rește, entuziasmați. Am remarcat 
totuși duminică la viitorii adver
sari ai campioanei Turciei o 
poftă de joc, o orientare în te
ren și o finalizare remarcabilă. 
Este tocmai ceea ce lipsea 
mai mult dinamoviștilor în 
actualul sezon. S-a jucat sim
plu, in adincime, cu multă 
fantezie și s-a renunțat (ce bine!) 
la înghesuirea jocului pe tripletă, 
folosindu-se mult aripile. Am dori 
ca duminică, în fața lui „Galata 
Serai Istambul", dinamoviștii să 
desfășoare un joc cel puțin ase
mănător. Este o necesitate.

R. CALARAȘANU

PAUZA...

1-* <-ș w.

au fost puși in încurcătură: să 
nu le dea voie să participe la 
întreceri ? Odată ce-au venit...

Au fost admise să participe la 
întreceri în afara concursului. Și 
sportivele clujene au jucat primul 
meci cu echipa regiunii lași. Vic
toria a fost de partea lor cu 2—1.

Un fapt interesant ?

19 august
CICLISM

Un gest frumos
Cum șl duminică nu aveau con

cursuri (probele de atletism înce
peau de-abia luni dimineață). Au
rica Jantea și Maria Grosu au ve
nit pe stadion tocmai de la 
Galați să-și încurajeze tovară
șele și tovarășii de întrecere din 
aceeași regiune — Galați. Volei
baliștii aveau de susținut meciul 
cel mai greu cu echipa Recolta 
M. Ciuc. Primul set l-au ciștigat. 
In al doilea au fost conduși la un 
moment dat cu 14—12. N-au ce
dat. Prietenii din tribună ti în
curajau frenetic. Două acțiuni 
Întărite și rezultatul devine egal. 
După lungi și emoționante schim
buri de mingi au mai ciștigat un 
punct. Apoi altul. Cu acesta din 
urmă și intilnirea.

La sfirșitul meciului Aurica 
Jantea și Maria Grosu au oferit 
jucătorilor gălățeni două buchete 
de flori.

— Pregătite pentru noi?
— Nu, pentru învingătorii 
Un gest frumos, chibzuit.

e
Insistență

Lucrurile s-au înttmplat în felul 
următor. In cadrul fazei interre
gionale la handbal, sorții au ho- 
lirit printre altele să se .întîl- 
i’.ească intre ele echipele Clujului 
și Regiunii Autonome Maghiare. 
Ciștigătoarea meciului avea drep
tul să se califice la finala pe țară. 
Și meciul a avut loc. S-a desfășu
rat intr-o duminică la Cluj. Re
zultatul ?

După cele,, două reprize a fost 
egal: 1—1. A rămas egal, tot 
l-l. chiar șl după prelungiri. 
Ce echipă va participa deci la 
flbală? După calcule, organiza-

torit au hotărît: echipa Regiunii 
Autonome Maghiare. De ce ? 
Simplu: echipa aceasta era cea 
mai tînără. Suma anilor tuturor 
jucătoarelor clujene întrecea cu 
șase sau opt ani pe cea a jucătoa
relor din Tg. Mureș.

Din această cauză să nu parti
cipe la finală ? Tinerele jucătoare 
din Cluj și-au amintit cu cită 
bucurie au aflat de întrecerile 
Spartachiadei, cite eforturi au 
depus apoi să învețe să joace, să 
procure echipamentul special. 
Și-au amintit de victoriile la faza 
pe raion a Spartachiadei, de 
bucuria care au avut-o la ctști- 
garea titlului de campioane re
gionale. Și după țoale acestea să 
nu participe la finale?

— Asta nu se poate, au hotărît. 
Și au venit la București.

Pentru moment organizatorii

De pe tușă
Asistam la tntîlnirea de 

dintre echipele regiunii 
Mare șl Oradea. Jucătorii 
ultima echipă mi se păreau mai 
sprinteni, mai îndemînatici.

In tot timpul jocului, de pe 
tușă, o tînără de vreo 20 de ani 
se agita într-una. Nu stătea nici 
o clipă. Dădea sfaturi, striga, 
certa, ruga...

Ce o fi vrînd că se tot ames
tecă atit de insistent tn joc ? 
Aveau ei, băieții aceștia bine le
gați nevoie de povețele unei fete 
oarecare ?

In sfîrșit... Orădenii erau con
duși. Mi-am exprimat părerea 
către un spectator.

— Au puține cunoștințe teh
nice.

— Și asta e ceva — se ames
tecă în vorbă fata cu pricina. 
Dar tn primul rind au încă prea 
puțină experiență.

— Nu uitați că băieții au sus
ținut primele jocuri odată cu în
trecerile Spartachiadei.

— De unde cunoști aceasta ?— 
am întrebat-o.

— Sînt din aceeași comună cu 
băieții.

— Și ?!...
— Păi cum și... Sînt Nina Hu

lea, învățătoarea în Săcădat, an- 
trenoarea echipei de oină.

N-am mai putut.zice nimic.

ofnd 
Baia 

din

FETE :
Nina 

BĂIEȚI : 
Hughel Erhardt Or. Stalin 32’20”
OINĂ:

Iași—Ploești 5—4 ; Timișoara— 
Stalin 7—7; Galați—Ploești 8-^—6; 
Cluj—Suceava 7—4 ; Iași—Pi
tești 4—2; ‘ București—Bacău
12—2 ; Bacău—Baia Măre 0—9 ; 
București—Oradea 7—2 ; 
doara—Constanța 0—11; 
—Craiova 4—10;

Cojan Ploești 21’00.

20 august

Hune-
R.A.M.

NATAȚIE

LIBER JUNIORI: 
lost Reschner Cluj l’14”0; 
100 m. LIBER SENIORI 

Ion Vasile Timișoara 1’13”1.
ATLETISM 

GREUTATE JUNIORI 

Adrian Harghel București 13,01

100

m.

GREUTATE JUNIOARE

Elena Stoica — București 
8,98 m.

LUNGIME JUNIORI

Aurel Drăgan — Timișoara — 
6,32 m.

LUNGIME JUNIOARE

Lucia Păuleț—Bacău —4,63 m. 
OINĂ

Grupa A : Suceava — Galați 
5—16. 9

Constanța — Baia Mare 8—9.
Grupa B: Timișoara—Iași 3—8.
Craiova—București 8—7.
Grupa C: Stalin—Ploești 1—6.
Hunedoara—Bacău 5—2.
Grupa D: Cluj—Pitești 10—0.
Oradea—R.A.M. 8—4.

VOLEI

Recolta Chișineu Criș — Recol
ta Tulucești 1—2.

Energia Petrila — Progresul 
Alexandria 0—2.

Recolta Vama — Energia Fla
căra Mediaș 1—2,

HANDBAL

1. Constanța—Craiova 1—0.
2. Baia Mare — Suceava 5—I.
3. R.A.M. — Iași 1—1.

Premierâ
internațională

In sfîrșit, jucătorii noștri de 
hochei pe iarbă au avut prima 
dispută internațională. Eveni
mentul acesta i-a bucurat atîf'pe 
spectatorii prezenți în tribune, 
cît mai ales, pe jucători. Prima 
confruntare internațională la 
hochei pe iarbă. Parteneri de 
joc: reprezentativele orașelor
București și Praga.

Nu ne-am așteptat firește la 
un succes al tinerilor noștri ju
cători mai cu seamă că jucătorii 
cehoslovaci practică de multă 
vreme acest sport. Oaspeții sînt 
cotați printre cel mai buni din 
Europa și chiar din lume. Este 
știut că hocheiștii cehoslovaci au 
susținut recent un joc cu echipa 
Indiei — una dintre cele mai 
bune din lume — joc pe care l-au 
terminat la egalitate: 2—2

Așadar „premiera internaționa
lă" la hochei pe iarbă de la 
București a fost mai mult decît 
binevenită.

Am pierdut cu 1—4, dar nu

O fază de joc

scorul interesează în prezent. 
Principalul este că — se pare — 
jocului de hochei pe iarbă i se va 
da de aci înainte toată atenția. 
Elanului, combativității hocheiști- 
lor noștri, trebuie să i se adauge 
pregătirea tehnică. Ori aceasta 
nu se poate căpăta decît organi- 
zîndu-se î>n mod serios un cam
pionat intern și mai multe întîl
niri internaționale. De acest a- 
vantaj beneficiază hocheiul pe 
iarbă cehoslovac. De altfel s-a 
și văzut. Cehii mînuiesc corect 
crosa și trag cu precizie la poar
tă. Iată ce avem de învățat în 
primul rind de la ei.

GH. C.

CÎTEVA CALCULE

, C. A.

performante ale anului, sint 
încă la distanță prea mare de 
cele mondiale. Sintem mult ră
mași in urmă la probele de 
aruncări (disc bărbați și femei, 
suliță bărbați și femei, greutate 
bărbați) sprint, sărituri, (lun
gime, prăjină) etc.

Se pare că munca antrenoru
lui Laszlo Hireș e pe drumul 
realizărit celor mai bune rezul
tate la probele de semlfond și 
fond, Nu trebuie uitat că re
cordurile țării au fost corectate 
din nou'in acest an, chiar de 
mai multe ori la toate probele 
respective. De asemenea și pro
blema tinerelor cadre de atleți 
e pe cale să fie rezolvată cu suc
ces. Titlurile de campioni ai

1*

Știți ce fac tinerii din fotografie? V-ați și dat seama: iși încu
rajează tovarășii din echipa reprezentativă a regiunii.

4 noi recorduri R.P.R., mai 
mulți tineri atleți campioni ai 
țării pentru prima oară. In plus, 
o evidentă luptă pentru perfor
manțe cît mai bune. Acesta 
este pe scurt rezultatul întrece
rilor campionatelor republicane 
individuale de atletism din acest 
an. Rezultat mulțumitor s-ar pu
tea spune. De fapt, așa și este. 
Și totuși să ne gîndim...

O comparație între rezultate
le de azi și cele din 1946, de 
pildă, nici nu se poate înțelege. 
Recordurile țării au crescut în 
mod serios. Insă... (dacă n-ar 
exista acest „însă"). O cerce
tare mai sumară a tabelelor re
cordurilor mondiale din 1946 și 
1956, Unul singur (lungime) se __  ___ w_ ___ ___ r__
mai menține. Și acesta e asal- țării cîștigate pentru prima oară 
tat cu insistență de săritorii din de tineri ca Nicolae Ivanov, 
mai multe țări. Restul au fost Aurelia Lipoczi, Gabriela Belu 
considerabil reduse (alergări) și alții ne îndreptățesc să spu- 
și mărite (aruncări și sărituri), nem aceasta. 
Deocamdată nu putem face — ""
deși ar trebui — o comparație 
cît de cît favorabilă cu racordu
rile mondiale. (Excluzind de
sigur excelentul record mondial 
al lolandei Balaș), Deși, după 
calculele unor statisticieni (de
sigur fără pretenții de exactita
te) în ierarhia celor mai bune 
țări în atletism ne aflăm pe lo
cul 10, totuși majoritatea recor
durilor țării, ca și cefe mal bune

poate fi egalat și redus acel 10,4 
a| lui Moina ? Acel 21,3 sau 
47,8 pe 200 și respectiv 400 m. 
plat ?

Nu intenționăm să analizăm 
in această notă situația aler
gărilor de viteză din (ara noas
tră. Dar ca o observație gene
rală se poate spune următoa
rele : cauza răminerii in urmă 
la aceste probe iși are rădăcina 
— și trebuie cercetat foarte a- 
tent de către specialiști — in 
antrenamentele alergătorilor. 
Fie-ne Îngăduită o mică com
parație — e drept oarecum cu
rajoasă — cu viteziștii ameri
cani. După cum se știe doi din
tre aceștia — Williams și Mur
chison — au alergat 100 m. in 
10,1 secunde. Alți ci ți va aler
gători străbat cei 100 de metri 
in 10,2 secunde. Intr-o declara
ție făcută unui ziarist din R.F. 
Germană, un antrenor al aler
gătorilor de viteză americani, 
spunea printre altele : antrena
mente intense, de două ori pe 
zi, fără sprinturi care să depă
șească 200—250 de metri și în 
plus cit mai multe concursuri 
tari. Cu toată simpatia pe care

Toate acestea, ca. șl admira
bila combativitate de care au 
dat dovadă mulți atleți in ca
drul întrecerilor campionatului 
— se cade aici să-l amintim în 
primul rind pe Ioan Wiesen- 
mayer — ne bucură. Ne bucură _ _____ ___ r__________
și ne face șă sperăm performan- le-o purtăm, totuși despre a- 
țe șj victorii mereu mai pre- celași. atleți trebuie afirmat și 
țioase. Și totuși... problema aler- altceva. într-adevăr atleții ame- 
gărilor de viteză — de pildă — ricani aleargă foarte mult. De ,* 
rămine în picioare. Oare nu fapt, altceva nici nu fac in via-

I ță. Aleargă. Cind nu mai pot... << 
i In cazul acesta e edificator e- % 
. xempiul lui Jessie Owens (ajuns >> 

printre altele lustragiu și actor « 
i de circ). In orice caz, atleții și 

antrenorii noștri ca și comisia >> 
• centrală de atletism trebuie să «
■ țină seama de două lucruri: an-
■ trenamente intense (chiar dacă $
i acestea cer mult mai mult e- <<
l fort ca de obicei atleților), și »
■ concursuri TARI (și numai tari) >>■
1 cit mai multe. «

Peste citeva zile atleții noștri »
vor susține la Paris întîlnirea « 
cu puternica echipă a Franței. % 
Un calcul sumar al rezultatelor ?? 
obținute la campionatele repu- « 

! blicane ale R.P R. desfășurate » 
în aceste zile, ca și cele ale 
Franței (desfășurate de aseme- « 
nea recent) făcute de unii an- SS 
trenori și specialiști lasă să se » 
întrevadă un rezultat de egali- « 
tate sau o victorie a noastră la Sj 
foarte mică diferență. Acestora >> 
vrem să le spunem să nu uite « 
că lupta se va decide pe teren \\ 
și nu după calcule. >>

In orice caz, noi dorim tutu- T 
ror atleților din reprezentativă >> 
noastră mai multă combativi- « 
tate, încredere în propriile, lor.. Sș 
forțe și, bineînțeles, succes, de-- 
plin în întrecerii ’ Vî’ ,.,,. W'

. AL. PINȚEA «

_ ■ Sîmbătă și duminică s-a des
fășurat la Stockholm întîlnirea 
de natație dintre echipele Suediei 
și R.P. Polone. înotătorii suedezi 
au obținut victoria cu 151—145 
puncte.

■ Voleibaliștii sovietici și
nezi s-aU întîlnit duminică pe 
dionul central „V. I. Lenîn" 
Moscova. La fete, victoria a 
venit voleibalistelor sovietice_
scorul de 3—1. întîlnirea dintre 
echipele masculine a fost ciști- 
gata de echipa U.R.S.S. cu 3—0.

■ In orașul Grosseto (Italia) 
s-a desfășurat întîlnirea de box 
dintre reprezentativa secundă a 
Italiei și echipa R.P.F. Iugosla
via. Pugiliștii italieni au obți
nut victoria cu rezultatul de 12- '

■ Atleții, sovietici au stab 
un nou record unional în proba 
de ștafetă 4x200 m. bărbați, cu 
timpul de l'24”4/10. timp supe
rior cu trei zecimi de secund 
vechiului record al U.R.S.S.

■ La Lubljana s-a desfășurat 
întîlnirea de fotbal dintre echi
pele Sloveniei . și R.P., Chineze. 
Fotbaliștii iugoslavi au obținut 
victoria cu scorul de 5—2.

■ Echipa de fotbal a R. Ceho
slovace a întîlnit la Buenos Aires 
reprezentativa Argentinei. Fotba
liștii ai-gentinieni au ciștigat cu 
scorul de 1— 0 (0—0).

■ Pe stadionul central „V. I. 
Lenin" din Mbscova s-a disputat 
rtieciiil dintre fediipele Dinamo și 
Torpedo din Moscova. Dinamo
viștii s-au dovedit superiori și au 
ciștigat cu scorul de 3—1 (2-1).

■ iEthlpa’ reprezentativă de fot
bal a Indoneziei șj,-a început tur
neul în U.R.S.Ș., jucînd cu echipp 
Neftianik din Bakij. Victoria 'u 
revenit- fotbaliștilor,- sovietici cu

■ Locomotiv Moscova și-a în- 
®h«at,,d.wn>ț» -turneul.--pe care 
Ț-a rtnțxțțmnș- m -Ganaîa’.' In ulti- 
muI.^mecr.-^dWalișffi' sovietici au 
rntîln’fȚ' 4a- ToronlS. reprezentativa 
Canadei -pe care Și toMns-o cu 
scorul’de.2-țI.Ț. 7

chi- 
sta- 
din 
re- 
cu
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