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Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Tineretul Capitalei protestează :
Sentința de la Karlsruhe trebuie anulată!
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Cîți kilometri sint piuă la 
Karlsruhe ? întrebarea aceasta 
nu ne-am pus-o niciodată. Și to
tuși ar fi interesant de știut. Nu 
din curiozitate geografică. Dru
mul de la București la Karlsruhe 
numără multe sute de kilometri. 
Cindva nici nu auzisem de acest 
liniștit orășel german. Iar acum 
il pomenim mereu. S-a creat o 
punte invizibilă pe care gindurile 
noastre circulă cu o viteză pe 
care nici cele mai moderne avi- 

"oane n-au inregistrat-o. Brusc, 
oarecum neașteptat, Karlsruhe

s-a impus în cimpul nostru 
zual. Distantele parcă au 
înghițite. Evenimentele din Karls
ruhe provoacă reaefii directe in 
sufletele noastre. Ne indignează 
loviturile împotriva Partidului Co
munist din Germania, dar ne stă- 
pînește convingerea fermă, porni
tă din adîncurile ființei noastre, 
că arbitrariul nu poate ringe 
ideile comunismului.

Gindeam la toate acestea In 
vreme ce, in amurgul zilei. Are
nele Libertății se Înțesau cu mii 
de tineri din toate raioanele bu-

VI- 
fost

Toată atenția 
pregătirii propagandiștilor!
Pe baza Hoiărîrii Biroului 

C.C. al U.T.M., comi
tetele regionale, raionale 

și orășenești ale U.T.M. au 
trecut la selecționarea și ins
truirea propagandiștilor care vor 
conduce cercurile Și cursurile po
litice U.T.M. in noul an de în- 
vățămint. Cunoscind faptul că de 
pregătirea acestora depinde cali
tatea invățămintului politic, co
mitetele regionale U.T.M. au or
ganizat cursuri de instruire cu 
scoaterea lor din producție. Pri
mele serii aie acestor cursuri 
și-au și încheiat activitatea ins- 
truind pînă în prezent peste 75 
la sută din totalul propagandiș
tilor care vor munci anul acesta 
în Întreaga țară.

In acest an a existat o grijă 
sporită pentru calitatea propagan
diștilor recrutați. In afară de ti
neri muncitori și țărani muncitori 
bine pregătiți, au fost atrași în 
această muncă și numeroși ingi
neri, tehnicieni, profesori, învăță
tori etc. cu o pregătire cultural- 
politică ridicată. Merită relevată 
muncă dusă de comitetele regio
nale U.T.M. Ploești, Stalin și 
Constanța, care au privit cu spi
rit de răspundere sarcina instrui
rii propagandiștilor. De pildă, Co
mitetul regional U.T.M. Ploești, 
folosind la maximum condițiile și 
posibilitățile ce și le-a creat (ca
dre de conducere a cursurilor, 
conferențiari, condiții materiale 
etc.) a reușit să instruiască in 
cursuri cu scoatere din producție 
peste 1.600 propagandiști față de 
1150 cît iși planificase - iniți ai. Ni
velul ridicat al instruirii se da
torește faptului că toate Cursurile 
au fost organizate într-un sin
gur centru — la Buzău, unde a- 
tit conferențiarii cit și colectivele 
de conducere a cursurilor s-au 
asigurat dintre oameni calificați. 
De asemenea Comitetul regional 
U.T.M. Stalin, cu sprijinuj efec
tiv primit din partea comitetului 
regional de partid, a reușit să a- 
sigure din timp lecții la un ni
vel înalt, atractive și interesante. 
La aceasta a contribuit mai ales 
faptul că o bună parte din lecții 
au fost expuse de către activiști 
de partid. Este de asemenea po
zitiv făptui că au fost aprofun
date temeinic 
ale P.C.U.S. și P.M.R. precum și 
documentele Congresului al ll-lea 
al U.T.M. La cursul care a func
ționat la Sibiu, de pildă, pentru 
înțelegerea temeinică a însemnă
tății Hotărîrii C.C. al P.C.U.S. cu 
privire la lichidarea cultului per
sonalității, directorul cabinetului 
de partid orășenesc a făcut o ex
punere amplă și documentată ur
mată de seminarii conduse de ac
tiviști ai cabinetului de partid și 
ai comitetului orășenesc de par
tid. Cu aceeași seriozitate au fost 
aprofundate și problemele trans
formării socialiste a agriculturii. 
In acest scop, lecția „Drumul 
gospodăriei colective — drumul 
spre belșug" de pildă, le-a fost 
predată chiar in cadrul unei gos
podării colective fruntașe (Cris
tian), unde s-au deplasat anume 
propagandiștii. Firește că semina
rul care a urmat acestei lecții a 
prilejuit discuții vii bazate pe 
cunoașterea concretă a organiză
rii muncii într-o gospodărie co
lectivă. La fel s-a procedat la 
cursul de la Sibiu cu lecția care 
trata problemele industriei noas
tre socialiste. Vizitind uzinele 
„Independența" propagandiștii au 
putut să analizeze și in mod 
practic problemele productivității

muncii, reducerii prețului de cost, 
economiilor de materiale, organi
zării întrecerii socialiste etc.

Programele celor două cursuri 
mai sus cilaie au cuprins și ac
țiuni recreative peniru propagan
diști — în același timp însă foar
te instructive, pline de învățămin
te. In afară de seri de cîntec și 
dans s-au organizat vizionări de 
filme, excursii, vizite la muzee, 
întîlniri cu vechi militanți ai miș
cării noastre muncitorești etc. — 
acțiuni care au complectat cunoș
tințele acumulate de propagandiști 
la curs, în buna organizare a 
programului cursurilor s-au fo
losit și in alte părți metode bune.

Merită atenție inițiativa tova
rășilor din conducerea cursului 
de la Lupeni, de pildă. Ei au re
partizat propagandiștii pe semi
narii, ținînd seama de ramura de 
producție din care fac parte. Ast
fel s-au organizat seminarii cu 
propagandiștii din ramura mi
nieră, a construcțiilor, a industriei 
ușoare și comerțului. Propagan
diștii au putut in acest fel să stu
dieze și să adîncească problemele 
construcției socialismului în strin- 
să legătură cu specificul muncii 
din ramura lor de producție,

★
Deși în general, ptnă în pre

zent a fost instruită majori
tatea propagandiștilor pentru 
învățămîntul politic U.T.M., to
tuși, în unele regiuni, datorită 
faptului că această acțiune a 
început tîrziu, a rămas încă 
neinstruit un mare număr de 
propagandiști. Așa. de pildă, în 
regiunea Galați au fost instruiți 
la cursuri doar 38% dintre propa
gandiștii care vor munci tn în- 
vățămîntul politic U.T.M., în re
giunea Hunedoara doar 41%, in 

‘ " * regiunea

Congresul Mondial 
al Studenților 

și-a Încheiat lucrările

unele documente

Bulelin medical 
asupra stării sănătății 
tovarășului dr. Petru 
Groza, Președintele 

Prezidiului Marii 
Adunări Naționale

Fiind examinat in consult, se 
constată consolidarea ameliorării 
semnalate in comunicatul prece
dent.

Acad. prof. dr. N. GH. LUPU 
Prof. dr. C. ILIESCU 

Conf. dr. T. SPIRCHEZ 
Conf. dr. F. KOPPICH 

dr. E. KA HANA 
dr. E. FRONESCU 

dr. E. CABA

regiunea Iași 51%, tn 
Oradea 54%.

De asemenea trebuie spus că 
nu toate comitetele 
U.T.M. au dovedit spirit de răs
pundere în selecționarea propa 
gandiștilor. In unele raioane s-a 
neglijat mult timp rezolvarea a 
cestei sarcini de mare însemnă
tate făcîndu-se deodată totul, în 
grabă. Din această pricină, la 
unele cursuri au fost trimiși pro
pagandiști slab pregătiți, neco 
respunzători, ba mai mult — ca 
la Pitești, de pildă — unii care 
nici nu știau că sint propagan
diști. Tot aici s-au prezentat la 
curs (contrar indicațiilor ce s-au 
dat) și instructori superiori de 
pionieri. Despre superficialitate 
In selecționarea propagandiștilor 
vorbește și cazul petrecut la 
Cluj. Aici, de abia după termina
rea cursului s-a constatat că 20 
dintre cei instruiți nu întrunesc 
condițiile elementare ale unul 
propagandist. în alte locuri (re
giunea Galați, de pildă), lipsa 
de grijă pentru selecționarea din 
timp a propagandiștilor a intîr- 
ziat deschiderea cursurilor de 
instruire.

In unele regiuni lecțiile pre
date la cursuri și seminarii au 
avut un nivel scăzut. La Timi
șoara, lecția care trebuia să tra 
teze despre însemnătatea Con
gresului al Il-lea al U.T.M., în
tocmită de secția de propagandă 
și agitație a comitetului regio
nal U.T.M., a avut mai mult un 
caracter informativ, de dare de 
seamă, pierzind cu totul din ve
dere situația existentă In regiune, 
sarcinile de mare însemnătate ce 
revin organizațiilor U.T.M. lo
cale. La fel. la cursul care a 
funcționat Ia Sighet, regiunea

regionale 
de răs-

„Scînteia tinaretu’ui"

Aleile parcului de cultură 
șl odihnă „I. V. Stalin" sint 
largi, dar pentru ei neincăpă- 
toare. Astăzi locatarii gră
diniței de cop ti de pe L.-.gă 
Ministerul Invățăniintului au 
ieșit in parc împreună cu 
directoarea, tov. Veligescu. 
Parcul s-a umplut de cln- 
tec și voie bună. Copiii au 
baricadat toată aleea. In 
față un singur ..obstacol", pe 
care totuși il trec rlzind : foto
reporterul nostru 
ce-i Înregistrează 
pe peliculă pentru 
a-i prezenta citito
rilor. ©

PRAGA (prin telefon de la
»trimisul nos.ru special).
« In dimineața zilei de 3 sep- 
«tembrie, după o ședință de 
«noapte, au luat sfîrșit lucrările 
«celui de al IV-lea Congres 
«Mondial a| Studenților.
« Cel de ai IV-lea Congres 
«Mondial al Studenților, la care 
«au participat — alături de or- 
«ganizații membre ale U.l.S. — 
«și observatori din partea unor 
«organizații de tineret nemem- 
«ore aie U.l.S., a discutat asu- 
«pra comunelor dorlnți de a se 
«creia unitatea monuială stu- 
«dențească. Această unitate nu 
«a fost realizata inca la acest 
«Congres, dar se poate afirma 
«cu siguranță că Congresul a 
«constituit un pas important in 
«această direcție. Congresul a 
«aotărit modificări in constitu
ția U.l.S. și a adoptat propu-' 
«neri menite să intensifice co- 
«laborarea studențească interna- 
«jlonaiă in diferite domenii/ 
«Congresul a acordat o mare, 
«atenție problemelor economice; 
«și sociale aie studenților; elj 
«și-a afirmat hotărîrea de a, 
«sprijini studenții din țările co-; 
«loniale, lupta pentru indepen\ 
«dență națională și pentru un?? 
«invațămint democratic. Tot o-« 
«dată, cea mai mare parte a de-» 
«legaților la Congres au arătat« 
«dorința de colaborare cu« 
«C.O.S.E.C. și cu orice altă or-» 
«ganlzație internațională s,u~» 
«dențească. «
« Cel de a| IV-lea Congres» 
«Mondial al Studenților a aies« 
«noul comitet executiv. Ca pre-« 
«ședințe al acestui comitet a» 
«■ost ales Jiri Pelikan. Comite-« 
«tul executiv este compus dln« 
«25 persoane. Printre aceștia» 
«este și Ion Iliescu, secretar ai« 
«C.C. al U.T.M. «
« Lucrările Congresului des-» 
«chid noi perspective colaborării« 
«internaționale a studenjlor.« 
« Fenttu ca cititorii noștri să» 
«aibă un tablou cit mai viu al« 
«realizărifbr Congresului și al« 
«perspectivelor pe care acesta» 
«le deschide, publicăm mai jos?< 
«o interesantă declarație făcută» 
«ziarului nostru de MfCHEL» 
«DE LA FOURNIERE, observa-?? 
«tor din partea Uniunii Națio-» 
« nale Studențești din Franța : «
« „Pentru prima oară după ți 
«mai multi ani, Uniunea Națio.» 
«nală a Studenților din Franța?? 
«participă ca observator la un« 
«congres al U.l.S. Delegatul» 
«Franței socotește că acest con-« 
«greș constituie un pas impor « 
«tant pe calea cooperării și a» 
«realizării unității studențești?? 
«Majoritatea delegaților pre-« 
«zenți au dezbătut importanțe^ 
«probleme ale unității 
«țești mondiale, luind 
«faptul că nici U.l.S. 
«C.O.S.E.C. nu pot in 
«să realizeze această

studen- 
ca bază 

și nici 
prezent 
unitate, 

ft’ Noi socotim această dezbatere 
«ca un punct extrem de pozitiv 
« Sprijinul dat de Congres 
«Franței pentru a organiza o 
«conferință de cooperare, va 
«permite ca această conferință 
«să se țină cu succes. Dacă ea 
«va reuși să stabilească progra 
«mul în cadrul căruia vor putea 
«colabora toți studenții lumii, 
«devine apoi mult mai ușor de 
«a găsi calea spre unitatea 
«mondială studențească. 
« Noi vom stimula înainte < 
«toate ceea ce ne unește 
«vom face să dispară ceea ce t 
«desparte. Noi sîntem plini < 
«speranțe".
« SERGIU POPPER
« Praga, septembrie.

de' 
Și

ne' 
de'

Aspect de la mitingul de protest al tineretului din Capitală

TELEGRAMĂ
Tovarășului K. E. VOROȘILOV 

Președintele Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

Tovarășului N. A. BULGANIN 
președintele Consiliului de Miniștri 

Tovarășului N. S. HRUȘCIOV 
prim-secretar al Comitetului Central 

al P.C.U.S.

Dragi tovarăși.

Din partea Prezidiului Marii Adunări Na(ionale, 
a Consiliului de Miniștri al Republicii Populare 
Romîne, a Comitetului Central al Partidului Mun
citoresc Romîn și in numele poporului romin, vă 
mulțumim din inimă pentru călduroasele felicitări 
și urări exprimate cu prilejul celei de a 12-a aniver
sări a eliberării Rominlei de sub jugul fascist.

Cu ocazia acestei mari sărbători naționale, po
porul romin iși exprimă sentimentele de frățească 
prietenie și recunoștință eroicului popor sovietic Și 
vitejilor săi fii care au luptat pentru libertatea 
poporului romin.

Inaintind pe calea luminoasă a socialismului și 
a păcii, Partidul Muncitoresc Romin, guvernul și 
poporul romin, iși exprimă hotărîrea să dezvolte 
necontenit marea prietenie dintre Republica Popu
lară Romînă și Uniunea Sovietică, să contribuie 
activ la intărirea comunității țărilor socialiste, să 
continuie cu stăruință eforturile pentru destinderea 
încordării internaționale, pentru dezvoltarea cola
borării intre toate țările și consolidarea păcii in 
lume.

PETRU GROZA 
președintele Prezidiului Marii Adunări 

Naționale a R.P.R.
CHIVU STOICA 

președintele Consiliului de Miniștri al R.P.R. 
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

prim-secretar al Comitetului Central al P.M.R.

cureștene. Era atîta tinerețe In 
bătrinul parc, martor a nenumă
rate generații. Fete și băieți care 
rîdeau, erau veseli dar deveneau 
serioși, plini de maturitate, cînd 
cuvintul Karlsruhe intervenea in 
discuții. Fete și băieți de virsta 
Iui Philip Muller a cărui viată 
t.nără a fost curmată de gloan
țele politiei lui Adenauer. Trage
dia lui Philip Muller nu trebuie 
să se multiplice. Nu I De aceea 
ne gîndim cu insistență la Karls
ruhe, de aceea protestăm cu atîta 
vehemență.

Liniște. De microfon s-a apro
piat tov. D. Bejan, prim secretar 
al Comitetului crășenesc U T M. 
București. începe mitingul. Pri
mul vorbește tov. I. Cîrcei, secre
tar al C.C. al U.T.M., deputat hi 
Marea Adunare Națională. Cuvin- ... .......&___
tele sint ascultate cu o atemie “ă flecare coîeg af său" și fiecare 

student al patriei noastre este fn- 
nostru știe prea bine dignat de samavoimea sentință a 
cercurile revanșarde tribunalului din Karlsruhe.
prin scoaterea în a- țn partea stingă a Arenelor se 
Partidului Comunist tineri din raionul Nîcolac

tov. Cîrcei.^ Tineretul gălcescu. Un grup compact il

deosebită.
„Tineretul 

ce urmăresc 
de la Bonn 
fara legii a 
— spune

acțiunii germane de a distrage 
partidul comunist. In băncile din 
fața tribunei distingem pe sudorul 
Gheorghe Neagu, și pe Mana 
Bîrzoi ce lucrează la secția tim- 
plărie-clasă, a Atelierelor C.F.R. 
Grivlța Roșie. Stau aici alături, 
ca și la locul de muncă. Simți că 
cele spuse de Cornelia Sandu ex
primă gindurile lor Cel doi ute- 
miști de la Grivița Roșie privesc 
in Jur: sint înconjurați de oa
meni cu aceleași simțăminte. Ală
turi de ci, împreună cu ei, scan
dează lozinci ce demonstrează so- . 
lidaritatea cu tineretul german, 
împotriva interzicerii Partidului 
Comunist din Germania.

A trecut in fața 
Lauri an Marinescu, 
nul IV la Institutul 
ki". El iși exprimă

microfonului 
student în a- 
„Maxim Ger

eon vin ge rea

nostru știe ce urmează după ce forrnează aici cei de la uzinei: 
comuniștii, cei mai oevotați lu> „Tudor Vladimirescu*4. După cum

întrevederea între tovarășii 
Otto Grotewohl 

și Gh. Gheorglru-Oej, 
Chivu Stoica, E. Bodnăraș

In ziua de 3 septembrie a c tovarășul Otto Gro
tewohl, primul ministru al Republicii Democrate 
Germane, care și-a petrecut concediul de odihnă 
la noi in țară, a avut o întrevedere cu tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim secretar al Comi
tetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn. 
Chivu Stoica, președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne, Emil Bodnăraș, 
prim vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al 
R.P.R.

In cursul întrevederii a avut loc un schimb de 
vederi privind relațiile intre cele două state prie
tene și măsurile pentru continua adîncire a legătu
rilor poliiice, economice și culturale Intre Republica 
Populară Romină și Republica Democrată Ger
mană.

întrevederea a decurs într un 
prietenie și cordialitate.

In seara zilei de 3 septembrie a

președintele Consiliului de Miniștri 
Populare Romine, Emil Bodnăraș.

spirit de

avut loc o

caldă

_____ _  _ ... , ... . . ___  . , - masă 
prietenească tn cinstea tovarășului Otto Grotewohl 
și a soției șale.

Din partea romînă au participat tovarășii Gh. 
Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, Gh. Apostol, E. Bod
năraș, P. Borilă, I. Chișinevschi, M. Constanti- 
nescu. Al. Moghioroș, L. Răutu, Șt. Voitec. J. Fa- 
zekaș, Al. Birlădeanu. Gh. Hossu, Gr. Preoteasa.

A luat parte de asemenea W. Eggeratb, ambasa
dorul Republicii Democrate Germane în Republica 
Populară Romînă.

In ziua de 4 septembrie tovarășul O. Grotewohl 
și soția părăsesc Rominia înapoindu-se in R. D. 
Germană.

(Agerpres)

Se extinde inițiativa
de

muncitori din

la Jimboli a

tăton Împotriva fascismului, Im- sint imbrăcati jtț poți da seama
potriva războiului, sint privați de că au venit direct din ulină_ Ei
dreptul de a-și spune cuvintul. Cu nu ă nici un prilcj de a ova.
23 de ani in urmă hitlerismul a ,iona inde|ung pe„tru lupta
făcut același pas pe calea trans- u ; curajoasă a comuniști-
formărli Europei Intr-o baie de K„,cr-
51 "?«• ,CerSur!le ?> »" lui militarist al lui Adenacer.
coliții lor de la Bonn vor să aică p ; -....................... . • «--
mina liberă in dezvoltarea rapidă Alexandru*'"de“‘’î'â“ U.C.R,’ 
și nestingherită a producției de Do ru de la fabrka
armament, să repună m picioare No»ă„ j mulțj alț| participanți 
'Vel}rmari,t1il In frunte cu gene- ] mIting s-au bucurat văzînd la 
ralii hitleriști specializați in ex- | „ - . -- ----------------- i

terminarea popoarelor" ra’artistă L.e...
Se aud lozinci. Aplauze furtu- Teatru, Na(ional ...

noase sparg liniștea de o clipă Au vă^t.o ln ro!uri
Fotoreporterii se grăbesc să inre- diferite Acum J inlitnesc aici, ca 
gistreze totul pe peliculă. Tov tînără cetiteancă, rldicind glasul 
CIr«!l continuă : său de protest impotriva Interzi-

„Tinerii tării noastre, ca și în- ccrJ. pa^uim- Comunist din Ger- 
tregul popor au cunoscut din plin . . as|gurind pe oamCn 1
urmările nefaste ale fascismului :„iuaritatea

lor germani, impotriva guvernu-

Preda Elisabeta și Manolache 
...___ Elena

Dogaru de la fabrica „Tehnica

tribună o figură cunoscută : fni- 
ra artistă Elena Sereda de la 

1 „I. L. Caraeia-

diferite. Acum o întîlnesc aici, ca

său de protest împotriva înterzi-

muncii germani de solidaritatea 
Șl militarismului german. De ‘tinerilor artiști romîni.
aceea el se pronunță cu energie Q| , j ă ă de indig. 
contra măsurilor anți-democratice. Nu e$u rX|tător și du.
fasciste luate împotriva Partidu ui r «’a... ..rmncîi tui That- 1 Utr?a/ă lar'ln ile- 

manla occidentală. Tineretul din 
R.P.R. și organizația sa, Uniunea 
Tineretului Muncitor, protestează âeC— 1eP t̂aod±n^ă

organizației democratice a tinere- ‘ ’,ată de ce

stoici,

galitate ?“
Intr-adevăr e revoltător. Nici 

un om cinstit nu poate răniire 
indiferent in fața provocării de la

(Continuare in pag. 3-a)

Grija tinerilor . .
sectorul zootehnic de la G.A.S 
Moșneni, regiunea Constanța, pen
tru o cit mai bură îngrijire a a- 
nlmalelor crește necontenit. Gos
podăria e bogată in supra
fețe agricole și. tot pe atît și în 
numărul de animale. Aici se gă
sesc nu mai puțin de 638 bovire, 
500 porci, 9123 oi și 165 cabaline 
și numărul lor continuă să creas
că. Numai tn anul acesta numă
rul vacilor cu lapte va mai crește 
cu încă 85 capete. A gospodări 
insă atîtea animale nu e prea 
ușor. Tinărul ingir.er zootehnist 
Tudora Ciobanu, tînăra Vera 
Gheorghiță — sub îngrijirea că
reia vaca Sîmbotina dă zilnic pes
te 28-30 litri lapte — tinărul bri
gadier zootehnist Ion Aldea, ti
nerii Ștefan Crișan, Șerban Cio
banu, Arghel Guțu, Martin Ni- 
colae și încă alții, se gîndesc de 
fiecare dată cum ar putea să în
trețină mai bine, în tot cursul a- 
nului, fiecare animal din gospo
dărie.

Și strădaniile lor în această 
privință iși arată roadele de fie
care dată.

Preocuparea cea maj însemnată 
în zilele acestea e îr.si'ozarea nu
trețurilor. Munca în această pri
vință merge mai bine decît în a- 
nil trecuți. De altfel acesta este 
angajamentul luat de tineri ca 
răspuns la chemarea tinerilor de 
la G.A.S. Jimbolia Cele 13 gropi 
în care se pot însiloza 230 va
goane porumb au fost săpate din 
vreme și tot din timp au fost spoi
te cu lut, arse și dezinfectate. Cu 
aceeași grijă au fost pregătite și 
tocătorile Nu mai puțină atenție 
s-a dat și insilozării propriu-zis? 
In această privință au fost de 
mare folos îndrumările ingineru
lui zootehnist Tudora Ciobanu, 
care i-a învățat pe tineri să Ir- 
silozeze mai întii porumbul ale 
cărui frunze începuseră să se în
gălbenească și ale cărui boabe se 
puteau tăia cu unghia. Echipele 
din cîmp nu recoltează mai mult

decît se poate transporta la siloz Virgil Grlgoraș a transformat o 
și se poate toca într-o singură zi. 
In această privință mai trebuie 
amintit că se dă mare bătălie ca 
o groapă să se încarce într-o zi, 
cel mult in două. Nutrețul tocat 
e controlat cu mare atenție, ca să 
nu se strecoare în el corpuri stră
ine (pietricele, bucăți de fier sau 
sirmă), înainte presarea nutrețu
lui in siloz se făcea anevoie. Mun
citorii erau nevoiți să facă aceas
tă murcă cu maiul. sau cu ani
malele, iar cîteodată prin călcare 
cu picioarele. De aceea în acest 
an ei au construit gropile în așa 
fel, incit presarea se face numai 
cu tractorul. Rezultatele de pînă 
acum dovedesc că această metodă 
a dat rezultate dintre cele mai 
bune. In scurt timp tinerii din 
G.A.S. Moșneni au îr.silozat mai 
bine de 145 hectare cu porumb, 
din cele 200 1 .'. _
tinerilor nu s-a oprit însă aici. 
Ei au hotărit să fnsilozeze in plus 
cocenii de la porumbul pentru 
boabe de pe o suprafață de 100 
hectare, stropiți cu saramură sau 
în amestec cu tăiței de sfeclă 
umezi. însiiozarea îi preocupă și 
pe tir.erii din sectorul legumicol. 
In anii din urmă vrejii de dov- 
leac, cartofi, castraveți ca și frun
zele de varză erau date în hrana 
animalelor intr-un mod neecono
mic. De data aceasta, tinerii de 
aici au pornit o acțiune prețioa
să, aceea de a stringe per.iru in- 
silozare o cantitate de 12 tone de 
vrejuri. Cu acest nutreț se vor 
hrăni mai ales vitele folosite în 
sectorul legumicol. In sfîrșit, ti
nerii de la G.A.S. Moșneni vor 
mai însiloza sfecla de pe o su
prafață de 20 hectare a cărei pro
ducție va întrece 25.000 kg. la 
hectar, precum și două vagoane 
porumb știuleți separat.

★
Intr-una din zile, tractoristul 

utemist Ion Tănase de la S.M.T. 
23 August a adus tinerilor din a- 
ceeași comună o veste îmbucură
toare : tînărul inginer mecanic

planificata. Munca

batoză uzată în tocătoare me 
canică.

— Așa că peste cîteva zile cred 
că am să sosesc cu batoza la gos
podărie, să începem însiiozarea — 
i-a asigurat atunci tinărul tracto
rist.

La ac(iunea de însilozare a 
celor 29 hectare cu porumb au 
fost prezenti aproape toți tineri- 
din gospodărie Prin contribuția 
entuziastă a tinerilor, ca răspuns 
la chemarea celor de la Jimbo’.ia. 
însiiozarea a durat numai cîteva 
zile, iar prinfre cei ale căror nu
me nu pot fi trecute cu vederea 
în cadrul acestei munci sint și 
Georgeta Litră, Dumitru D. Mir- 
cică. Dumitru B. Raica, Nicolae 
Ghinea, Dumitru Popescu, Gher
ghina Mareș, Maria Stancu și 
Florica Nichita.

★
însiiozarea cere și străduință, 

dar și multă pricepere. Cu un an 
în urmă, la G.A.S. Pietroiu silozu
rile au fost așezate pe locuri ne
potrivite și expuse inurdațiilor 
Aceasta a fost o lecție plină de 
învățăminte. Acum majoritatea ti
nerilor din sectorul zootehnic și 
mecanic grăbesc terminarea însi- 
lozării celor 200 hectare cu po
rumb siloz. Dar înainte de a în
cepe munca, ei au ales pentru si
loz locurile cele mai ridicate și 
cele mai apropiate de grajdurile 
de vite. Totodată, au orgarizat 
munca în așa fel, ineît acum in- 
silozarea porumbului e pe sfir- 
șite.

Dar tinerii Ică Adamescu, Ion 
Raicu, Elena Ruga, Nicolaie Va- 
sile. Elena Dumitrache și alții nu 
s-au mulțumit numai cu realiză
rile de pînă acum. Chemarea celor 
de la G.A.S. Jimbolia le-a sugerat 
o idee nouă. Așa s-a născut ini
țiativa de a însiloza din supra
fețele de porumb boabe o cantita
te de peste 200 vagoane coceni.

PETRE LUNGU

zațiiior de tineret care luptă pen
tru pace, democrație și drepturile 
tineretului".

Privim chipurile tinerilor. Cu o 
atenție desăvirșită ascultă cuvin
tele vorbitorului:

„Cu 23 de ani in urmă Partidul 
Comunist din Germania a i„— 
fost interzis ; erau anii întunecați 
ai stăpinirii hitleriste. Dar eroicul 
partid al comuniștilor germani nu 
a pierit și cu prețul a multor 
jertfe și sacrificii a stat la condu
cerea forțelor democratice ger
mane în lupta pentru doborirea 
hitlerismului, Iar în acest timp 
Hitler și regimul său s-au prăvă- citoare, a tineretului și interese- 
lit în lada de gunoi a istoriei. Nu |Or naționale ale poporului ger- 

xn'Ci 'P ,,u?le man, împotriva cauzei păcii".
bila să pună la pămlnt eroicul „ . . „ a . ■partid din rindurile căruia și-au 0 ,urtunM de aP'auze se des,ăn‘ 
dat viața pentru libertatea și 11- țuîe. Ne gîndim d:n ncu la Phi- 
niștea poporului german »t!te.i lip Muller. Niciun alt Philip 
mii de eroi, luptători înflăcărați duller nu trebuie să înroșească 
pentru adevăratele interese națio- . M
nale ale poporului german". cu slnSele lu| «W’rimul străzilor

Aplauze puternice incoțesc fie- din orașele vest-germane. Nu I 
care frază.

„Tineretul Germaniei occidenta
le poate ti sigur că tineretul nos
tru, Uniunea Tineretului Muncitor 
și Comitetul său Central, alături ț- 
de întregul popor romîn, va so
coti lupta pentru anularea sentin
ței ilegale de la Karlsruhe ca o 
cauză a sa proprie. In lupta pen
tru o Germanie unită, democra
tică și iubitoare de pace poporul 
german va simți sprijinul frățesc 
al poporului 
m!n“.

La tribună 
năra Cornelia 
uzinele „Clement Gotwald". 
înfierează în cuvinte simple 
pline de indignare încercările re-

Ion Cioc, turnătorul Ernest Moire, 
mii și rr.îi de tineri indignați, 
protestează împotriva interzicerii 
Partidului Comunist din Germa
nia.

Un băiat tinăr, cu ochi vioi, ci- 
J tește textul unei moțiuni de pro- 

test. Este cazangiul Aurel Co'ea- 
să de la uzinele „Grivlța Roșie". 
Rostește limpede, subliniind par
că fiecare cuvînt...

„Să știe imperialiștii că noi, 
.1 tinerii, nu putem rămine pasivi 

față de politica și măsurile 'or 
îndreptate împotriva clasei mun-

EDGARD OBERST 
GH. ANGELESCU

și tineretului ro

a urcat acum ti- 
Sandu, strungar la

Ea 
dar

l Citiți în pag. II-a:
: Partidul
; Comunist 
î din Germania 

trebuie repus ;
* în drepturi! ț

Toate comunele
POT DEVENI FRUNTAȘE
Raionul Luduș se află printre 

raioanele fruntașe din regiunea 
Cluj la colectarea produselor a- 
gricole, animale și vegetale. Nu
meroase comune au terminat tre- 
ierișul și achitarea ultimelor can
tități de cereale din cotele dato
rate statului. Acest succes insă 
nu se datorește muncii organiza
țiilor de bază sau a comitetului 
raional U.T.M., fapt recunoscut 
de multi dintre activiști. Am cău
tat să aflu care este situația, to
tuși, in comunele rămase In urmă 
și să răspund unei întrebări fi
rești : de ce lntr-un raion frun
taș au mai rămas comune codașe? 
In comunele Chimitelnic, Vidra- 
său și Oroiu s-a achitat doar 24- 
38 la sută din cotele datorate sta
tului.

— Ni se cer situații la regiune, 
am avut sarcini urgente — coti
zațiile și primirea noilor mem
bri — și, tn plus, ne-au lipsit doi 
membri din biroul comitetului ra
ional — motivează tovarășul Nagy 
Ștefan, primul . secretar al co
mitetului raional U.T.M.

Mutți activiști consideră că de 
colectări se ocupă celelalte or
gane, că ele n-ar mai fi „proble
mele noastre tinerești“. Datorită 
acestei păreri, la comitetul raio
nal U.T.M. in adunările cu acti
vul sau la ziua secretarilor, pe or
dinea de zi și In discuții n-au 
mai figurat colectările.

Tinerii din comuna Oroiu, co
mună care a achitat doar 24 la 
sută din cotele de cereale, au avut 
prilejul să stea de vorbă cu ins-

tructorul raional Alexandru Ne
meș prin luna iulie. De atunci, 
diferiți „trimiși" ai comitetului 
raional au cerut organizației de 
bază să discute primirea unor noi 
membri și achitarea cotizațiilor.

La începutul campaniei, comite
tul regional U.T.M. a adresat ute- 
miștilor și tinerilor chemarea si 
mobilizeze toate forțele satului la 
strlngerea recoltei. La Oroiu. VT- 
drasău și Chimitelnic nu se cu
nosc astfel de acțiuni. Au fost șt 
arii ale tineretului, dar activitatea 
lor a încetat chiar a doua zi de la 
înființare. Rămtnerea in urmă a 
treierișului a atras după sine și 
neachitarea cotelor, netndeplinirea 
unei datorii față de patrie,

Utemiștii din Vidrăsău, al că
ror secretar este Teodor Dilidan, 
Și cei din comuna Chimdeln'c, 
unde este secretar Vasile Moldo
van. n-au discutat posibilitățile 
sprijinirii campaniei de vară și a 
colectărilor. Aici puteau fi sta
biliți delegați de convoaie dintre 
cei mai buni tineri. Utemișt.i tre
buiau să fie agitatori de frunte 
printre țăranii muncitori.

Printre numeroasele probleme 
din munca tinerilor săteni se află 
șl munca de lămurire pentru ca 
din recolta adunată, datoriile că
tre stat să fie achitate intr-un 
timp scurt, înlesnind astfel apro
vizionarea oamenilor muncii de la 
orașe.

Munca comitetului raional 
U.T.M. Luduș trebuie îndreptată 
șl tn sprijinul îndeplinirii acestei 
sarcini.

A. CONSTANTINESCU

nos.ru


„50 de ani de Ia crearea Comisiei 
generale a sindicatelor din Romînia"

Duminică 2 septembrie au con
tinuat lucrările sesiunii științifice 
organizată de Consiliul Central 
al Sindicatelor din R.P.R. și Insti
tutul de istorie a Partidului de pe 
lingă C.C. al P.M.R. cu prilejul 
aniversării a 50 de ani de la crea
rea Comisiei Generale a Sindica
telor din Romînia.

In ședința de duminică au fost 
prezentate referatele: „Asociațiile

profesionale muncitorești din Ro
mînia în a doua jumătate a se
colului al XlX-lea" de V. Rață ; 
„Unele aspecte ale mișcării sindi
cale din Transilvania inire 1848- 
1900“ de L. Fodor; „Situația cla
sei muncitoare din Romînia la 
sfirșitul sec. al XlX-lea și începu
tul sec. al XX-lea“ de Roșu Bu
jor și Ioșa Mircea ; „Amintiri pri
vind lupta muncitorilor pentru a-

părarea organizațiilor muncito
rești în 1905-1907 împotriva te- 
roarei regimului burghezo moșie
resc" de V. Anagnoste, fost rapor
tor la Conferința din 1906; „Lup
ta muncitorilor din țara noastră 
pentru organizarea lor în sindicate 
in anii 1900-1906“ de Gh. Haupt.

Sesiunea a continuat luni 3 sep
tembrie. S-au prezentat următoa
rele referate: „Însemnătatea cre
ării Comisiei Generale a Sindica

telor din Romînia la Conferința 
din 1906“ de V. David și N. G. 
Munteanu; „Dezvoltarea mișcării 
sindicale din Transilvania de la 
1900-1917“ de Ludovic Vaida; 
„Amintiri privind contribuția 
cercurilor „Romînia Muncitoare" și 
a gazetei „Romînia Muncitoare" la 
lupta mișcării sindicale din Ro
mînia înainte de 1917“ de M. Gh. 
Bujor, fost raportor la Conferința 
din 1906; „Aspecte ale avîntului

mișcării sindicale din țara noastră 
sub influența Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie (1917- 
1922)“ de V. Liveanu și „Lupta 
clasei muncitoare sub conducerea 
partidului pentru unitatea sindi
cală în anii 1923 — 1 septembrie 
1944“ de V. Hurmuz și V. Văi- 
deanu.

Lucrările sesiunii științifice 
continuă.

(Agerpres)

Expunerea tovarășului Gheorghe Apostol

Partidul Comunist din Germania
trebuie

Să fie anulată 
odioasa sentință !
2 Oamenii progresiști din lume < 
S au aflat cu profundă indignare ( 
2 știrea despre interzicerea Par- (
2 tidului Comunist gin Germania, ( 
2 luptător aprig împotriva fasci- (
2 zării și remilitarizării Germa- (

repus în drepturi!
Sentința de la Karlsruhe 

un act samavolnic 
și anticonstituțional

De mal mulțl ani oamenii cin
stiți de pretutindeni urmăresc cu 
indignare niîrșava înscenare îm-

Publicăm maî jos textul 
prescurtat al expunerii tov. 
Gh. Apostol: „50 de ani de
la crearea Comisiei generale a 
sindicatelor din Romtnia. Sindi
catele — școală a comunismului 
In lupta pentru construirea socia
lismului în R.P.R.", expunere ți
nută la sesiunea științifică orga
nizată de Consiliul Central al 
Sindicatelor din R.P.R. și Institu
tul de Istorie a partidului de pe 
lingă C.C. al P.M.R.

S-au împlinit anul acesta 50 
de ani de la prima conferință pe 
țară a sindicatelor (13—15) 26— 
28 august 1906, care a ales Co
misia generală a sindicatelor din 
Romînia. Conferința a constituit 
un eveniment important In istoria 
mișcării noastre muncitorești, 
ea a pus bazele centralizării or
ganizatorice a sindicatelor din 
Romînia.

în decursul acestei jumătăți de 
veac, clasa noastră muncitoare a 
desfășurat o luptă eroică, plină de 
sacrificii, pentru apărarea inte
reselor ei vitale, pentru progres 
social, pentru o orînduire în care 
să fie lichidată exploatarea omu
lui de către om. Pășind în fruntea 
poporului, proletariatul din Ro
mînia s-a dovedit singura clasă 
revoluționară pînă la capăt, ca
pabilă să conducă lupta pentru 
înfăptuirea năzuințelor seculare 
de libertate și independență ale 
maselor muncitoare de la orașe și 
sate.

Apărute sub influența ideilor 
socialismului științific propagate 
de P.S.D.M.R. și apoi de cercu
rile „Romînia Muncitoare", sindi
catele erau organizații proletare, 
bazate pe principiul luptei de cla
să și al internaționalismului pro
letar. Sarcina lor centrală era 
mobilizarea muncitorilor la luptă 
împotriva capitalismului.

„Prin înființarea sindicatelor, 
bazate pe lupta de clasă și inter
naționalismul proletar, lupta pro
letariatului din țara noastră a 
urcat o treaptă nouă, aceea a re
zistenței organizate a muncitori
lor împotriva capitaliștilor, cu a- 
jutorul organizațiilor sindicale" 
(Lenin).

O caracteristică însemnată a 
apariției sindicatelor din țara 
noastră este faptul că, spre deo
sebire de sindicatele din apus, ele 
au apărut în condițiile imperia
lismului, cînd toate contradicțiile 
sistemului capitalist sînt ascuțite 
la maximum. Sindicatele s-au 
creat tntr-o perioadă cînd lupta 
de clasă a proletariatului din țara 
noastră era în creștere și s-au 
dezvoltat în focul luptelor grevi
ste. Aceste împrejurări au făcut 
ca încă de la început ele să se 
manifeste ca organizații comba
tive, care au împletit adesea lupta 
fientru revendicări economice cu 
upta generală împotriva regi

mului burg’nezo-moșleresc, pentru 
libertăți democratice.

Cu toate confuziile care exi
stau în mișcarea muncitorească 
din acea perioadă, sindicatele 
conduse de partid au constituit o 
forță de organizare și mobilizare 
a muncitorilor și funcționarilor 
în lupta pentru apărarea intere; 
selor lor vitale, o școală a luptei 
revoluționare în care s-au călit 
conducători devotați clasei mun
citoare.

Centralizarea conducerii sindi
cale a devenit fapt acum 50 de 
ani, la prima conferință pe țară 
a sindicatelor. Importanța confe
rinței sindicale pe țară din august 
1906 constă în aceea că a creat 
un organ central unitar de coor
donare și conducere a acțiunilor 
muncitorești pe întregul teritoriu 
al țării, punînd astfel capăt răzle- 
țirii care caracteriza pînă atunci 
mișcarea sindicală.

Analizînd diferite etape ale 
mișcării sindicale din țara noa
stră, vorbitorul a subliniat rolul 
deosebit pe care l-a avut lupta 
sindicatelor în anii 1917—1922, în 
anii stabilizării relative din pe
rioada 1923-1928, precum și Con
gresul general al sindicatelor uni
tare ținut in aprilie 1929 la Ti
mișoara în lupta pentru unitatea 
clasei muncitoare.

Vorbitorul a subliniat că crea
rea Partidului Comunist din Ro
mînia, victorie istorică a leninis
mului asupra oportunismului și 
reformismului în mișcarea noa- 
»tră muncitorească, a ridicat pe 
o treaptă nouă, superioară, lupta 
clasei muncitoare pentru răstur
narea regimului de cruntă ex
ploatare burghezo-moșierească, 
pentru cucerirea independenței 
naționale, împotriva subjugării 
imperialiste a țării.

Elementele reformiste, care su
feriseră o grea înfrîngere în lupta 
lor împotriva creării P.C.R. și a 
căror influență în rîndurile mem
brilor de sindicat era în con
tinuă scădere, au provocat la Con
gresul sindicatelor, ținut în sep
tembrie 1923 la Cluj, sciziunea 
In m;șcarea sindicală din Romî
nia. sciziune care a durat mai 
bine de douăzeci de ani și a a- 
dus foarte multe și grave preju
dicii clasei muncitoare și tuturor 
oamenilor muncii din țara noa
stră.

Lupta pentru realizarea frontu
lui unic muncitoresc, pentru resta
bilirea unității sindicale străbate 
ca un fir roșu, călăuzitor. întreaga
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activitate a P.C.R., a mișcării sin
dicale revoluționare din țara noa
stră timp de pesie 20 de ani.

Vorbind despre Congresul ge
neral al sindicatelor unitare, ț.nut 
ia Timișoara in 1929, raportorul 
a arătat că acesta a stabilit ca 
sarcină de căpetenie a sindicate
lor unitare refacerea unității sin
dicale pe baza recunoașterii prin
cipiului luptei de clasă și a soli
darității internaționale a proleta
riatului.

Lupta pentru întărirea mișcării 
sindicale, pentru înlăturarea gre
șelilor și abaterilor din sinul 
acesteia a căpătat o orientare 
mai fermă după Congresul al 
V-lea al Partidului Comunist 
din Romînia. care a dat un 
răspuns științific, marxist-Ie- 
nimst, probtemelor fundamentale 
ale mișcării noastre muncitorești. 
Congresul a arătat că sarcina 
mișcării sindicale este unirea lar
gă a maselor muncitoare pentru 
cucerirea revendicărilor lor cele 
mai arzătoare, împletirea luptei 
de apărare a intereselor zilnice 
ale oamenilor muncii cu lupta 
împotriva politicii guvernelor bur- 
ghezo-moșierești de înfometare a 
maselor și înăbușire a libertăților 
cetățenești și democratice.

Mijlocul principal indicat de 
congres pentru atingerea acestui 
scop era realizarea frontului unic 
de jos pe baza cerințelor zil
nice ale maselor proletare și fău
rirea alianței clasei muncitoare 
cu țărănimea muncitoare sub con
ducerea clasei muncitoare. Pu
nînd accentul pe strămutarea cen
trului de greutate a întregii acti
vități jos, în întreprinderi, con
gresul a arătat că trebuie folo
site toate împrejurările favora
bile pentru a crea organe ale lup
tei de masă pe bază de front unic 
direct in fabrici, în uzine.

însemnătatea aplicării liniei 
frontului unic de jos, în ciuda 
împotrivirii conducătorilor refor
miști, a ieșit cu deosebită forță la 
iveală în cadrul eroicelor lupte 
din ianuarie și februarie 1933 ale 
muncitorilor ceferiști și petroliști. 
Prin formele de organizare și ac
țiune, luptele din 1933 au consti
tuit un exemplu de folosire justă 
și de îmbogățire cu elemente noi 
a experienței de luptă a proleta
riatului internațional pe baza con
dițiilor concrete social-economice 
ale țării noastre.

Evenimentele din perioada 1929 
—1933 au arătat că numai prin 
înfăptuirea unității de acțiune a 
clasei munciioare se poate obți
ne o largă mobilizare a maselor 
muncitoare și întărirea rolului 
conducător al proletariatului in 
lupta tuturor maselor muncitoare 
de la orașe și sate, a păturilor 
mijlocii orășenești și intelectua
lității împotriva politicii de fasci
zare a țării și a pregătirilor de 
război contra Uniunii Sovietice.

Deși datorită condițiilor de 
cruntă teroare polițienească și 
slăbiciunilor proprii, sindicatele 
dintre cele două războaie mon
diale n-au puiuț deveni organi
zații larg cuprinzătoare, ele au 
organizat șt desfășurat numeroa
se și puternice lupte de clasă 
peniru apărarea intereselor vitale 
ale maselor muncitoare, au cuce
rit însemnate succese social-poli- 
tice, au tras învățăminte prețioase 
din înfrîngerile temporare.

Anii aceștia sînt pentru mișca
rea sindicală anii unei lupte ne
contenite duse cu abnegație și 
consecvență de cei mai buni fii 
ai clasei muncitoare, în frunte cu 
comuniștii, pentru refacerea uni
tății sindicale. Dezbinarea mun
citorilor n-a folosit și nu putea 
folosi decît burgheziei. Sciziunea 
din mișcarea sindicală, din în
treaga mișcare muncitorească a 
înlesnit atacurile patronatului îm
potriva nivelului de trai al mun
citorimii și a libertăților cetățe
nești, a împiedicat clasa munci
toare să realizeze o largă coaliție 
antifascistă care să bareze dru
mul fascismului la putere și tî- 
rirea Romîniei în criminalul răz
boi antisovietic.

Din experiența acestor ani, cla
sa muncitoare a învățat nu nu
mai să prețuiască ca lumina ochi
lor unitatea de luptă a maselor 
muncitoare, ci și calea pentru în
făptuirea ei. Această experiență 
obținută cu prețul atîtor sacri
ficii, a stat la baza făuririi, la 1 
mai 1944 — a Frontului Unic 
Muncitoresc.

Vorbitorul a făcut apoi o largă 
trecere în revistă a participării 
sindicatelor la marile transformări 
revoluționare săvîrșite sub condu
cerea partidului după eliberarea 
țării.

Dezvoltînd succesul de însemnă
tate istorică, realizat prin crearea 
Ia 1 mai 1944 a Frontului Unic 
Muncitoresc, Partidul Comunist 
Romîn, de comun acord cu 
Partidul Social Democrat, a reușit 
imediat după 23 August să pună 
bazele restabilirii unității sindi
cale. Comisia de organizare a sin
dicatelor unice revoluționare, for
mată la 1 septembrie 1944 din re
prezentanți ai celor două partide 
muncitorești, a stabilit în rezoluția 
adoptată că mișcarea noastră sin
dicală se reorganizează ca o miș
care unitară, bazată pe unitatea 
de acțiune a clasei muncitoare, 
pe principiile luptei de clasă și ale 
internaționalismului proletar.

Restabilirea unității sindicale a 
fost consfințită de primul Congres 
liber al sindicatelor din ianuarie

1945 care, pentru prima oară după 
aproape 22 de ani, a dai mișcării 
sindicale din țara noasiră o con
ducere unitară.

Prin întreaga lor activitate în 
domeniul producției, sindicatele au 
început incă din prima eiapă a re
voluției populare să fie pentru 
masele de suie de mii de munci
tori și funcționari o școală de con
ducere a producției, pregătind din 
rîndul acestora cadre capabile 
care au preluat efectiv condu
cerea întreprinderilor in momen
tul naționalizării principalelor mij
loace de producție din industrie.

îndrumate de partidul marxist- 
leninist al clasei muncitoare, sin
dicatele au dovedit combativitate 
revoluționară, hotărîre în lupta 
pentru apărarea și dezvoltarea cu
ceririlor revoluționare ale poporu
lui muncitor, pentru făurirea și 
întărirea alianței dintre clasa 
muncitoare, și țărănimea munci
toare, pentru trecerea pe cale paș
nică la îndeplinirea sarcinilor re
voluției socialiste.

Oprindu-se asupra rolului sindi
calelor, in înfăptuirea sarcini
lor revoluției socialiste, ra
portorul a spus: Sindicatele 
ocupă un loc de cea mai 
mare însemnătate în sistemul de
mocrației populare. Ele ajută sta
tul democrat-popular mai ales în 
realizarea funcțiilor sale econo- 
mico-organizatorice și cultural- 
educative. Sindicatele organizează 
și mobilizează oamenii muncii la 
luptă și muncă conștientă pentru 
construirea societății noi, socia
liste. manifestă o grijă perma
nentă, tovărășească, pentru rezol
varea — în conformitate cu ne
cesitățile construirii socialis
mului — a cerințelor materiale 
ale maselor muncitoare și des
fășoară o largă activitate pen
tru ridicarea nivelului politico-cul
tural al celor ce muncesc. Ele con
stituie un izvor de cadre pentru 
conducerea statului și a econo
miei socialiste. In aceasta — așa 
cum a arătat plenara C.C. al 
P.M.R. din decembrie 1948 — 
constă în principal caracterul nou 
al sarcinilor pe care le au sindi
catele în statul democrat-popular.

Ca organizații ale clasei condu
cătoare, sindicatele nu au Și nu 
pot avea interese opuse regimului 
democrat-pppular. De aci decurge 
caracterul specific al relațiilor 
dintre sindicate și stat în sistemul 
dictaturii proletariatului.

Relațiile dintre statul burghezo- 
moșieresc, instrument al exploată
rii capitaliste, și sindicate se ca
racterizau prin contradicții an
tagoniste, printr-o luptă de clasă 
neîmpăcată. Statul burghezo-mo- 
șieresc folosea cele mai drastice 
mijloace represive pentru a împie
dica activitatea sindicatelor revo
luționare ; aresta și condamna 
conducătorii sindicatelor, închidea 
sediile acestora, folosea armata, 
poliția, justiția, împotriva greviș
tilor și demonstrațiilor muncito
rești. Astăzi unitatea scopurilor, 
lupta comună pentru aceleași țe
luri, determină relații de strînsă 
conlucrare și sprijin reciproc între 
sindicate și stat. Această conlu
crare are loc în foarte variate do
menii de activitate : economic, cul
tural, social, juridic etc. Dintre 
membrii sindicatelor sînt aleși de- 
putați în Marea Adunare Națională 
și în sfaturile populare; reprezen
tanți ai sindicatelor participă la 
ședințele Consiliului de Miniștri 
și la colegiile ministerelor aducînd 
aportul lor la rezolvarea tuturor 
problemelor in care sînt direct in
teresați oamenii muncii. La rîndul 
lor, miniștrii participă la plenarele 
C.C. ale sindicatelor unde pre
zintă rapoarte asupra felului cum 
sînt rezolvate problemele în legă
tură cu condițiile de muncă și 
viață ale muncitorilor și funcțio
narilor. De asemenea sindicatele 
exercită, ca împuterniciți ai statu
lui popular, inspecția asupra apli
cării regulilor de protecția muncii 
și tehnica securității cu dreptul de 
a sancționa întreprinderile și con
ducătorii care nu respectă aceste 
reguli. De curînd sindicatele au 
primit dreptul de a hotărî asupra 
recursurilor privind deciziile comi
siilor pentru soluționarea litigii
lor de muncă.

înseamnă oare toate acestea că 
sindicatele în sistemul demo
crației populare s-au contopit 
cu aparatul de stat, au fost 
etatizate, au devenit o parte 
a acestuia sau sînt subordonate 
lui ? Nimic nu e mai fals decît o 
asemenea concluzie. Sindicatele 
au fost și au rămas organizații 
largi de masă în care intră liber 
muncitorii și funcționarii care se 
află pe diferite trepte de dezvol
tare a conștiinței lor de clasă, 
membri și nemembri de partid, 
religioși și atei, indiferent de na
ționalitate, grad de calificare, sex 
sau vîrstă. Aceștia sînt singurii, 
adevărații stăpîni ai sindicatelor. 
Poziția sindicatelor în regimul 
democrat-popular se explică nu 
prin vreo contopire cu aparatul de 
stat, ci prin însăși natura orîn- 
duirii noastre, în care oamenii 
muncii și organizațiile lor au cu- 
vîntul hotărîtor în rezolvarea tu
turor problemelor sociale șl de 
stat, în care toate organizațiile și 
instituțiile obștești acționează 
într-o singură direcție, aceea a 
construirii societății noi, socialiste.

Activitatea sindicatelor în do
meniul construcției economice și 
culturale a adus o coniribuție În
semnată la succesele hotărî.oare 
obținute de oamenii muncii din 
patria noastră în cursul primului 
cincinal în construirea bazei eco
nomice a socialismului

Vorbind despre rolul sindicate
lor în domeniu! producției indus
triale și agricole, vorbitorul s-a 
oprii mai pe larg asupra consfă
tuirilor de producție și a Întrece
rii socialiste spunînd printre al
tele: Consfătuirea de producție 
este mijlocul prin care oamenii 
muncii din sectorul socialist par
ticipă la conducerea și gospodă
rirea întreprinderilor, analizează 
desfășurarea producției, scot la 
iveală greșelile și lipsurile în or
ganizarea muncii, fac propuneri 
și elaborează măsuri practice in 
vederea îndreptării lor.

Faptele arată însă că de multe 
ori consfătuirile de producție sînt 
golite de conținutul lor princi
pal. Este necesar să redăm con
sfătuirilor de producție întreaga 
lor autoritate de mijloc principal 
de participare directă a maselor 
largi muncitoare la conducerea 
producției — expresie vie a pro
fundului democratism al orîndui- 
rii noastre democrat-populare.

Pornind de la indicația dată 
de Congresul al ll-lea al P.M.R. 
că principalul în dezvoltarea în
trecerii socialiste este ridicarea 
celor rămași în urmă la nivelul 
celor mai buni, sindicatele au sta
bilit la începutul acestui an sar
cina de a lua toate măsurile po- 
litico-organizatorice de ridicare a 
tuturor muncitorilor la nivelul 
mediu al fruntașilor în producție. 
Calea principală pentru atingerea 
acestui obiectiv este răspindirea 
experienței pozitive, crearea con
dițiilor potrivite ca această expe
riență să fie însușită și aplicată 
nu numai de grupuri restrînse 
de muncitori ci de întreprinderi 
și ramuri industriale întregi. Ge
neralizarea experienței înaintate; 
în producție trebuie transformată 
dintr-o acțiune facultativă într-o 

'obligație strictă pentru organele 
de stat, de partid și sindicate, ea 
trebuie să devină o lege a acti
vității de conducere a econo
miei.

In condițiile actuale, sarcina 
centrală a sindicatelor în organi
zarea și conducerea întrecerii so
cialiste constă In a concentra a- 
tenția tuturor participanților spre 
problemele de bază cele mai ac
tuale ale economiei naționale: 
creșterea rapida a productivității 
muncii, îmbunătățirea calității 
produselor și reducerea prețului 
de cost al producției, descoperirea 
și folosirea rezervelor existente la 
fiecare loc de muncă.

Sarcinile transformării socia
liste a agriculturii impun o îm
bunătățire simțitoare a activită
ții organelor și organizațiilor sin
dicale din agricultură. Este știut 
că sarcina creșterii producției 
agricole nu poate fi despărțită 
de sarcina dezvoltării sectorului 
socialist în agricultură.

Luptind împotriva rămășițelor 
capitaliste din conștiința oame
nilor, sindicatele trebuie să aducă 
o contribuție tot mai mare la for
marea omului nou, la întărirea 
disciplinei în muncă, a respectului 
față de proprietatea socialistă, să 
creeze o opinie publică comba
tivă, intransigentă, împotriva ce
lor ce irosesc sau își însușesc bu
nul obștesc. Ele trebuie să educe 
oamenii muncii în spiritul prie
teniei și colaborării frățești 
dintre oamenii muncii romini 
și cei aparținînd minorități
lor raționale, în spiritul so
lidarității proletare cu oamenii 
muncii din toate țările, în spiritul 
dragostei fierbinți față de patria 
noastră comună, în care se cons
truiește cu succes socialismul.

In continuare tov. Gheorghe 
Apostol a vorbit despre sarcinile 
sindicatelor de a purta o grijă 
permanentă față de condițiile 
de muncă și de trai ale muncito
rilor, tehnicienilor, inginerilor și 
funcționarilor. In condițiile sta
tului de democrație populară sar
cina de apărare a intereselor 
clasei muncitoare are un carac
ter radical sohimbat față de orîn- 
duirea capitalistă. Ea rămine însă 
o sarcină fundamentală a sindi
catelor. Vorbind despre sarcinile 
sindicatelor în condițiile dicta
turii proletariatului, Lenin ne în
vață că ele „au obligația abso
lută de a apăra interesele oame
nilor muncii, de a contribui în 
măsura posibilităților la îmbună
tățirea traiului lor material, co- 
rectînd mereu greșelile și exage
rările organelor economice".

Sindicatele din țara noastră au 
atribuții însemnate în toate sec
toarele vieții de stat privitor la 
îmbunătățirea condițiilor de mun
că și de trai ale celor ce mun
cesc.

Datorită birocratizării, ruperii 
de masă, unele organe sindicale 
au început să manifeste o atitu

dine neglijentă față de nevoile 
oamenilor muncii.

Organele de partid, de stat și 
sindicale trebuie să manifeste o 
grijă permanentă peniru cunoaș
terea nevoilor oamenilor muncii 
și aplicarea măsurilor corespun
zătoare pentru satisfacerea lor în 
măsură din ce în ce mai com
plectă.

Așa cum s-a arătat, sindicatele 
din țara noastră nu au și nu 
pot avea alte interese decît inte
resele statului care înfăptuiește 
construcția socialistă a țării noa
stre. Ar fi însă o greșeală dacă 
de aci s-ar deduce că sindicatele 
trebuie să se declare de acord și 
să susțină orice acțiune a con
ducătorilor de ministere sau în
treprinderi, numai pentru că aceș
tia conduc o instituție de stat.

întărirea legăturilor cu masele, 
mutarea centrului de greutate a 
întregii activități- sindicale în în
treprinderi și instituții, în mijlo
cul maselor, stricta respectare a 
democrației muncitorești în sindi
cate și asigurarea în fapt a condi
țiilor necesare Înfăptuirii contro
lului de jos asupra activității or
ganelor de conducere a sindicate
lor și dezvoltarea criticii maselor 
— iată calea pe care partidul o 
arată pentru dezrădăcinarea biro
cratismului care a pătruns in sin
dicate, pentru transformarea mun
cii sindicale într-o muncă plină 
de viață, combativă, creatoare.

In continuare, după ce a făcut 
o cuprinzătoare analiză a situa
ției internaționale și a sarcinilor 
ce revin mișcării sindicale, vorbi
torul a arătat că sindicatele din 
R.P.R. întăresc și lărgesc necon
tenit relațiile lor cu muncitorii șl 
sindicatele din alte țări. Sindica
tele din R.P.R. aduc o contribuție 
mereu mai activă la întărirea 
F.S.M., la lupta acesteia pentru 
dezvoltarea unității internaționale 
a oamenilor muncii, pentru apăra
rea păcii.

Vorbitorul a subliniat apoi în
semnătatea vitală a intensificării 
vigilenței clasei muncitoare din 
toate țările și a tuturor popoare
lor, în lumina actului samavolnic 
cu totul ilegal, al cercurilor reac
ționare guvernamentale din Repu
blica Federală Germană de inter
zicere a partidului comunist. 
Sindicatele din țara noastră și 
toți oamenii muncii își ex
primă solidaritatea lor cu clasa 
muncitoare și organizațiile sale 
sindicale, cu toți patrioții ger
mani și protestează cu energie 
împotriva acestui atac brutal.

Niciodată lozinca unității de ac
țiune a clasei muncitoare nu a 
avut un înțeles atît de cuprinză
tor, niciodată încă curentul spre 
unitate nu a fost atît de puternic. 
Chiar dacă există deosebiri de pă
reri privind obiectivele mai înde
părtate, principiile și formele de or
ganizare, ele nu pot constitui un 
obstacol în calea colaborării între 
sindicate, indiferent de orientarea 
lor politică sau religioasă. Aceas
tă idee călăuzește activitatea sin
dicatelor noastre, care consideră 
că una din cele mai sigure căi 
către întărirea unității sindicale 
internaționale este mai buna cu
noaștere reciprocă.

Călite în focul unor lupte apri
ge — a spus vorbitorul în înche
iere — sindicatele noastre știu că 
datorează toate victoriile lor cre
dinței față de nemuritoarele idei 
ale marxism-leninismului, condu
cerii lor de către Partidul 
Muncitoresc Romîn. Ne mai 
așteaptă lupte grele, vom mai 
avea destule greutăți de învins, 
destule uneltiri ale dușmanului de 
spulberat — dar victoria cauzei 
păcii și socialismului este sigură. 
Ea corespunde legilor obiective ale 
dezvoltării istorice, ea corespunde 
intereselor și năzuințelor fierbinți 
ale tuturor popoarelor,

Pășind înainte cu credință fer
mă în victoria cauzei noastre 
drepte, trimitem salutul nostru 
proletar de luptă clasei muncitoa
re și sindicatelor din țările socia
liste care reunesc astăzi o treime 
din populația globului. Trimi
tem salutul nostru proletar 
oamenilor muncii și sindicatelor 
din țările capitaliste și coloniale 
care luptă pentru pace, democra
ție și independență națională.. Ne 
exprimăm solidaritatea frățească 
cu lupta oamenilor muncii de pe 
întreg cuprinsul pămîntului pen
tru apărarea intereselor lor eco
nomice și social-politice expri- 
mîndu-ne convingerea fermă în 
victoria socialismului — întruchi
pare a zilei de mîine a întregii 
omeniri.
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lume, de simpatia întregii ome- X 
niri iubitoare de pace de spri- x 
finul tuturor oamenilor muncii X 
din patria noastră. X

Ne exprimăm solidaritatea X 
noasiră frățească față de Par- x 
tidul Comunist din Germania X 
occidentală, față de poporul X 
german, înfierăm atentatul mir- X 
șav al guvernanților de la X 
Bonn împotriva cauzei păcii și J 
cerem anularea imediată a in- ■ 
terzicerii Partidului Comunist J 
din Germania și repunerea lui J 
în drepturile politice. ■

LAD1SLAU BANYAI <
profesor universitar, rector al j 
Universități! „Bolyai" din Cluj <

tiva temeinicia Juridică a acuza
țiilor aduse Partidului Comunist 
din Germania reies cu prisosință 
din însăși faptul că această în
scenare odioasă durează de a- 
proape 5 ani, și în ultima instan
ță a fost necesar ca procesul să 
fie mutat de la secția I-a la sec
ția 11-a In care guvernul își are 
asigurată majoritatea, atit pentru 
a accelera darea sentinței cit și 
pentru a nu avea vreo surpriză 
din partea justiției. Bineînțeles 
că pentru motivarea acestei mă
suri, guvernanții de la Bonn au 
obținut din partea Bundestagului 
chiar modificarea Constituției în
câlcind acorduri internaționale 
obligatorii si hotărind ca proce
sele nerezolvate de secția. I-a să 
fie lichidate de secția li-a pină 
la 31 august.

De ce a fost pronunțată sen
tința Ia 17 august, deci cu 14 
zile inainte de termen ? La a- 
ceasta fără îndoială au avut • 

mare contribuție presiunile gu
vernamentale și în deosebi exce
sul de zel al președintelui com
pletului de judecată, cunoscutul 
magistrat nazist Dr. Wlntrlch, pe 
care ministrul de justiție hitle- 
rist îl caracteriza ca pe un fidel 
adept și om de încredere al fas
cismului, propunindu-l chiar ca 
procuror general al Germaniei 
fasciste.

Iată deci o dovadă elocventă 
că urmașii Iul Hitler și-au însu
șit nu numai scopurile dar și mij
loacele criminale prin care po
porul german a fost împins la 
crima cea mai odioasă contra 
umanității — războiul.

A interzice activitatea legală 
a Partidului Comunist din Ger
mania, stegarul aspirațiilor po
porului german la unitate prin 
pace, înseamnă că echipa de la 
Bonn a ales in mod deschis dru- 
mu[ lui Hitler — războiul. Dar

nare care a culminat prin sinistra 
reeditare a samavolnicului act din 
1933.

Hotărirea tribunalului din 
Karlsruhe prin care Partidul Co
munist din Germania a fost scos 
în afara legii, vine să marcheze 
cu și mal multă tărie poziția 
cercurilor reacționare de la Bonn, 
care, în isteria lor războinică, 
încearcă să înăbușe lupta poporu
lui german pentru pace și demo
crație, prin metode specifice fas
cismului.

Este bine cunoscut faptul că 
prin tratatele de la Yalta și Pots
dam a fost garantată de puterile 
semnatare deplina libertate a 
partidelor politice democrate și 
interzisă activitatea organizațiilor 
fasciste, tocmai pentru ca mili
tarismul german să fie împiedicat 
să reînvie Wehrmachtul revan
șard.

însăși Constituția Republicii 
Federale Germane. constituție 

elaborată conform tratatelor sus
menționate, consacră ca principii 
de bază: egalitatea de drepturi 
cetățenești fără nici o discrimi
nare de sex, limbă, credință re
ligioasă, origină, sau opinie pu
blică, libertatea presei, a cuvîn- 
tului și Întrunirilor cum șl drep
tul de asociere.

Guvernanții de la Bonn însă, 
patronați de aceleași cercuri mo
nopoliste care au finanțat hitle- 
rismul. încalcă flagrant nu numai 
tratatele internaționale, dar și 
propria lor lege de bază punînd 
în afara legii Partidul Comunist 
din Germania, 
ritățiîor'de'îa Bo’nn^.tra /mo- ^ui^uref^UÎ£ 

Sintem alături de voi!
Fabrica de ciment București. 

La mitingul convocat în incinta 
fabricii, muncitorii au protestat 
împotriva unui fapt care nu poa
te să nu indigneze pe orice om 
cinstit.

„Războiul în care ne-a tîrît 
fascismul german — fascismul 
care își ridică astăzi din nou 
capul nîdos — a lăsat urme tn 
sufletele, tn viața multora dintre 
noi. Mie războiul mi-a distrus 
casa și sînt revoltat acum cînd 
aflu că în Germania oocidentală 
fascismul începe să se manifest* 
în același chip ca acum 23 de 
ani" — a spus la mitlgg munci
torul Rusu Nicolae.

Maistrul mecanic Botezatu Ior
dan vorbind Ia miting a zugrăvit 
doar în cîteva cuvinte pătrunse 
de indignare nesăbuita sentință 
de la Karlsruhe:

„Astăzi cînd ideile marxism- 
leninismului stăpînesc mințile și 
inimile a sute de milioane de oa- 

pare 
poate 
iubi-

opună rezistență intențiilor aven
turoase ale guvernului Adenauer, 
autoritățile vest-germane au in
terzis activitatea Partidului Co
munist din Germania. Dar Parti
dul Comunist din Germania a 
existat și va exista, în ciuda mă
surilor represive, în ciuda raidu
rilor polițienești, îndreptate îm
potriva comuniștilor germani".

Am reținut aceste cuvinte 
spuse cu înflăcărare la miting șl 
am vrut să aflu numele celui care 
le rostise. Dar tot atunci a tre
buit să ascult o declarație pe care 
am auzit-o și în alte părți, din 
sute de piepturi, o declarație care 
în acele clipe era strigată cu 
voce tare, dar care vibrează în
delung în sufletele tuturor :

„Stntem alături de voi prie
teni din Germania I"

S. IONESCU

gă lecțiile istoriei, poporul ger
man — prima victimă a unei a- 
semenea politici — nu uită.

Actul samavolnic și anticonsti
tuțional al justiției lui Adenauer 
afectează nu numai interesele po
porului german ci și pe acelea 
ale întregii omeniri progresiste, 
direct interesată în apărarea idea
lurilor de pace și libertate.

Tineretul din țara noastră, ca 
șl cel din lumea Întreagă, căruia 
politica remilitarizării vest-germa
ne nu-i este decît un izvor de 
primejdii, nu poate rămtne indi
ferent în fața sentinței de la 
Karlsruhe.

Ca jurist și ca cetățean al 
R. P. R. cer grabnica anulare a 
deciziei samavolnice a tribunalu
lui de la Karlsruhe privind inter
zicerea Partidului Comunist din 
Germania.

Dr. ST. PASCAL-LUCA 
profesor de drept international 

la Facultatea de Știinfe 
Juridice din București

meni, acest act samavolnic 
cu totul ridicol și el nu 
decît să indigneze lumea 
toare de pace".

„Căutînd să lipsească 
muncitoare din Germania de 
conducător încercat în stare

R.

clasa 
un 
să

almembru 
conducătorul 
al Partidului 
făcut în nu-

Proteste 
peste hotare

P. CHINEZA
• Den Siao-pin,

Biroului Politic și 
secretariatului C.C. 
Comunist Chinez, a 
mele Comitetului Central al Par
tidului Comunist Chinez o decla
rație unui corespondent al agen
ției China Nouă cu privire la in
terzicerea de către guvernul vest- 
german a Partidului Comunist 
din Germania. In declarație se 
spune între altele :

Nesocotind voința poporului 
german și protestele opiniei pu
blice mondiale, la 17 august 1956 
guvernul vest-german a pus în 
afara legii Partidul Comunist din 
Germania și a intensificat prigoa
na împotriva comuniștilor ger
mani, reprimind în același timp și 
alte grupări democratice și orga
nizații progresiste din Germania 
occidentală.

Acest act, care amintește pe
rioada reacțiunii hitleriste și a te- 
roarei fasciste, a provocat pro
funda indignare a poporului chi
nez. In numele poporului chinez, 
Comitetul Central al Partidului 
Comunist Chinez exprimă tn le
gătură cu aceasta guvernului vest- 
german protestul său hotărtt.
POLONIA
• Un miting de masă a avut 

loc la uzina constructoare de va
goane dim Wroclaw. Participanții 
la miting au înfierat actul sa
mavolnic săvîrșit împotriva Par
tidului Comunist din Germania.
• Marinarii navelor de comerț 

poloneze, aflate în larg, expediază 
telegrame tn care protestează cu 
mtnie împotriva dizolvării P.C. 
din Germania. Marinarii polonezi 
cer să fie anulată 
tință rușinoasă a 
vest-germane.
INDONEZIA
• Aidit, secretar 

Partidului Comunist _ .. 
zia, a trimis o telegramă lui Ade
nauer în care se arată că peste 
1.000.000 de comuniști și întreaga 
populație progresistă din Indone
zia protestează cu energie împo
triva hotărîrii autorităților vest- 
germane de a interzice Partidul 
Comunist din Germania. In tele
gramă se cere ca guvernul Ade
nauer să anuleze această hotărîre 
ilegală care reeditează metodele 
hitlerismului.

această sen- 
autorităților

general al 
din Irrdone-

Partidul Comunist din Germania 
va continua să existe!

Convorbire eu un grup de specialiști germani aflați tn R.P.R.

De curind, In jurul unei mese 
de lucru am discutat cu Hempe! 
Siegfrid, Damisch Frantz, Rei- 
chelt Heinz și Czerner Gerhard, 
4 dintre specialiștii din R.D. Ger
mană sosifi intr-un schimb de 
experienfă la Combinatul Poli
grafic „Casa Scinteii", despre 
actul murdar petrecut la 17 
gust: interzicerea Partidului 
munist din Germania.

noi, In Republica 
Germană — spunea
Damisch — s-a reușit ca 

Comunist împreună cu 
Social Democrat să se 

intr-atlt, Incit pe baza 
au fuzio-

comuniștii vest-

au-
Co-

De- 
teh-

— La 
mocrată 
nicianul 
Partidul 
Partidul 
apropie
marxism-leninismului 
nat. tncheglnd ' Partidul Socialist 
Unit din Germania. Acest partid 
este forja conducătoare in Republi
ca noastră democrată. Ce înseamnă 
lucrul acesta se vede limpede din 
însăși realizările orinduirii noas
tre, din succesele pe care le obți
nem pe drumul construirii socia
lismului.

In Germania occidentală, situa
ția celor două partide — comu
nist și social-democrat — este și 
astăzi asemănătoare tn anumite 
privințe celei de după primul 
război mondial.

Partidul social-democrat, ea 
înainte de anul sumbru 1933, 
astăzi se menține departe 
partidul comunist, cu toate
situația e oarecum asemănătoare 
și cu toate că se știe că atunci, 
după interzicerea Partidului Co
munist din Germania de către 
Hitler, a urmat interzicerea 
tidului social-democrat și a 
dicatelor.

Mai departe specialiștii
R.D.G. au evocat fapte cunoscute

de 
că

par- 
sin-

din

de ei, despre 
germani.

„Cu ocazii 
verse noi am 
muniștii din .. ____ _____
tală. Am cunoscut condițiile gre
le în care activează partidul co
munist din Germania occidentală. 
La noi. In tntreprindere, poves
tește inginerul Hempel, a venit 
nu de mult un muncitor, membru 
al Partidului Comunist din Ger
mania occidentală, și ne-a po
vestit greutățile pe care le In- 
tlmplnă comuniștii in lupta lor 
pentru apărarea intereselor cla
sei muncitoare, din pricina re
presiunilor și persecuțiilor brutale 
pe care le exercită autoritățile 
vest-germane.

De ce sînt persecutați comu
niștii? Simplu: pentrucă P.C.G. 
luptă consecvent împotriva remi
litarizării, pentru apărarea inte
reselor celor ce muncesc, pentru 
reunificarea națională pașnică. 
Trebuie știut că tn ultima vreme 
In centrele industriale, ca de 
pildă la Hamburg, a crescut cu 
mult numărul membrilor P.C.G.

Cui se datorește acest fapt ? 
Desigur faptului că P.C.G. este 
singurul partid care apără inte
resele muncitorimii vest-germane, 
pentru că e singurul partid tn 
stare să opună o rezistentă hotă- 
rîtă și să deschidă ochit germa
nilor iubitori de pace asupra planu
rilor nebunești ale guvernului de la 
Bonn, pentru că e singurul partid 
care luptă pentru unificarea paș
nică a celor două Germanii. $i 
tocmai de aceea la Karlsruhe .« 
fost dată samavolnica sentință".

și tmprejurăii di- 
cunoscut pe eo- 
Germania occiden-

Telegramă
In legătură cu interzicerea Par

tidului Comunist din Germania și 
a altor organizații democratice 
din Germania occidentală, Comi
tetul Național pentru Apărarea 
Păcii din R.P.R. a trimis o tele
gramă guvernului Republicii Fe
derale Germane în care exprimă
profunda indignare față de mă
surile samavolnice ale reacțiunii 
vestgermane îndreptate împotriva 
organizațiilor progresiste care mi-

M. CARANFIL

de protest
litează pentru pace, pentru rezol
varea pașnică a problemei Ger
maniei, împotriva politicii nefa
ste de remilitarizare a Germaniei 
occidentale, subliniind că aceste 
măsuri primejduiesc cauza păcii 
și securității Europei.

In telegramă se cere anularea 
sentinței antidemocratice a tri
bunalului de la Karlsruhe.

(Agerpres)
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Aspecte ale muzicii 
ucrainene contemporane

Manifestările din cadrul „De
cadei literaturii fi artei ucrainene" 
au prilejuit cunoașterea unor 
aspecte ale muzicii din tnflori- 
toarea Republică Sovietică So
cialistă Ucraineană. Spectacolele 
„Corului popular ucrainean de 
stat", ca și concertul festiv dat 
de orchestra simfonică și corul 
Radio dirijate de Konstantin Fe- 
dorovici Dankevici și Gheorphe 
Danga, au constituit, fără îndo
ială, cele mai de seamă manifes
tări pe tărim muzical din „de
cadă".

Mai tntii cit ev a cuvinte despre 
oaspetele nostru K. F. Dankevici, 
autorul muzicii cunoscutei opere 
sovietice „Bogdan Hmclnițki". 
Dankevici este născut la Odesa 
cu 51 de ani in urmă. Conserva
torul l-a urmat in orașul natal 
și l-a absolvit in 1929. De pe băn
cile școlii el s-a preocupat de com
poziție, fiind autorul unui număr 
mare de lucrări vocale, simfo
nice, din genul operei și baletu
lui. în anii puterii sovietice s-a 
avintat cu tot sufletul intr-o in
tensă activitate obștească. Azi 
el este președintele Uniunii Com
pozitorilor din R.S.S. Ucraineană 
fi desfășoară totodată o susți
nută muncă pe tărim pedagogic 
la conservatorul din Kiev.

în cadrul diferitelor curente 
din muzica sovietică, Dankevici 
se situează pe poziția compozi
torilor care păstrează cel mal 
mult legătura cu muzica clasi
cilor ruși. Creafia sa. întemeiată 
in mare măsură pe folclorul u- 
crainean. vădește multă robuste, 
țe și sinceritate, elan eroic, patos 
romantic. Acest lucru a fost evi
dent In cele trei poeme simfonice 
interpretate in primă audiție cu 
orchestra simfonică Radio (pu
ternic întărită in noua ei orga
nizare) : Taras Șevcenko",
„Othello", „1917".

„1917“ este creat de un com
pozitor al zilelor noastre; citate 
muzicale din „Porniți înainte to
varăși t" și „Internaționala" do
mină acest laconic poem, sim
fonic.

In „Taras Șevcenko" — care 
mi s-a părut cel mai reușit dintre 
poeme — Dankevici evocă figura 
marelui poet In mijlocul poporu
lui. El citează de altfel un cln- 
tec popular ucrainean care-i plă
cea mult lui Șevcenko. în 
„Othello" Dankevici a căutat să 
sublinieze unele momente cheie 
ale tragediei: Furtună Ungă mă
turile Ciprului, Dragostea, îndo
ielile'șl suferințele lui Othello, 
Suferințele Desdemonei și Moar, 
tea eroilor. Finalul acestui poem 
— de un puternic tragism — im
presionează îndeosebi. Tematica 
shakespeariană l-a inspirat, cum 
se știe, șl pe Ceaikovski șl Pro
kofiev K. F. Dankevici, In 
„Othello" (ca de altfel și In

Toată atenția 
pregătirii propagandiștilor!

(Urmare din pag. l-a)

Baia Mare, unii asistenți s-au 
prezentat nepregătiți la seminarii, 
conducînd discuțiile superficial, 
școlărește, lăsînd neclarificate 
confuzii șl nelămuriri. Și mai 
grav este faptul că unii membri 
ai unor comitete regionale au ba
gatelizat însemnătatea cursurilor 
cu propagandiștii. La Oradea, 
patru membri ai biroului comi
tetului regional U.T.M., care au 
avut sarcina să pregătească lecții 
pentru propagandiști, nici măcar 
nu s-au prezentat la cursuri. Ase
menea atitudini lipsite de răs
pundere nu pot fi tolerate.

S-a vădit de asemenea în une
le locuri multă ușurință în ale
gerea cadrelor de conducători ai 
acestor cursuri. Doi dintre asis
tenții cursului de la Sighet s-au 
dovedit astfel incapabili să în
drume în mod calificat studiul 
propagandiștilor, să conducă dis
cuțiile și să clarifice problemele 
în seminarii. Tot aiei cursanții au 
fost lipsiți de unele lecții, dato
rită neprezentării conferențiari
lor, ceea ce a făcut ca discuțiile 
în seminarii să se desfășoare nu
mai pe baza studiului materialu
lui bibliografic Se înțelege de 
la sine că aceste discuții^ s-au 
purtat greoi, studiul însăși al 
propagandiștilor fiind lipsit de 
orientarea clară ce ar fi putut-o 
da lecția. O altă cauză care a 
dăunat calității instruirii propa
gandiștilor a fost faptul că 
unele comitete regionale au orga
nizat cursurile în prea multe 
centre, ceea ce a împiedicat asi
gurarea cu conferențiari și cadre 
de conducere calificate, peste tot. 
(S au întins, cum se spune „mai 
mult decît le-a ajuns pătura"). 
Așa a procedat comitetul regio
nal Craiova, care a deschis în 
același timp 5 cursuri în 5 centre 
diferite ale regiunii. Rezultatul a 
fost, fără îndoială, o slăbire a 
calității instruirii propagan
diștilor.

In unele locuri, nefiind luate 
măsuri din timp, nu s-a asigurat 
în cantități suficiente materialul 
bibliografic necesar. Aceasta a 
determinat ca multi _ propagan
diști să nu poată studia întreaga 
bibliografie indicată, ceea ce s-a 
răsîrînt asupra nivelului discu
țiilor în seminarii, asupra întregii 
pregătiri a propagandiștilor.

Principala cauză a tuturor 
lipsurilor arătate în organizarea 
și desfășurarea cursurilor da 
propagandiști o constituie slaba 
răspundere dovedită de unele co
mitete regionale U.T.M.

★
Birourile comitetelor regionale 

U.T.M. Hunedoara, Bacău. Auto
nomă Maghiară și altele au lăsat 

celelalte poeme), s-a simțit a- 
tras mai ales spre Ceaikovski, nu 
numai spre spiritul, ci și spre li
tera creației marelui clasic rus.

Lucrările lui K. F. Dankevici 
vădesc o stăpinire sigură, de 
maestru, a mijloacelor de expre
sie și o mare generozitate melo
dică. Orchestra intr-adevăr „su
nă" la el (uneori alămurile poate 
chiar prea mult) și el o dirijează 
cu forță de convingere și pasiune.

Partea corală a programului a 
cuprins 11 lucrări de compozitori 
ucraineni și romlni.

In general am putut constata 
variata gamă de resurse ale 
muzicii corale ucrainene. Aseme
nea lucrări ca „Ancearul" de 
Arenski, adevărat poem coral de 
înaltă măiestrie și forță expresivă 
cu o scriitură complexă corală, 
polifonică și un dramatism con
centrat. sau .Scedrik" de Leon- 
tovici, întemeiat pe un ostinato 
rapid pe care vin să se supra
pună polifonii, constituie, fie
care, tn genul el, o capodoperă. 
Mai puțin reușite tni-au părut 
„Strugurii s-au Copt" și mai ales, 
„Cintecul fetelor" de Maiboroda, 
tn care domină convenționalul. 
,Jn pădurea întunecoasă" de 
Sveșnikov și „Merge fata repede" 
ăe A. V. Alexandrov slnt bine
cunoscute publicului nostru. în
treg programul s-a bucurat de o 
interpretare tinzind spre autenti-

Aniversarea 
de la nașterea

In grădina de vară a Ca
sei prieteniei romîno-sovietice 
A.R.L.U.S., a avut loc luni festi
vitatea aniversării a 100 de ani 
de la nașterea marelui scriitor 
ucrainean Ivan Franko. Festivita
tea a fost organizată de Comite
tul national pentru apărarea pă
cii din R.P.R. și Consiliul Gene
ral A.R.L.U.S. In cadrul marilor 
aniversări culturale Inițiate de 
Consiliul Mondial al Păcii.

La festivitate au participat: 
Octav Livezeanu. vicepreședinte 
al Consiliului General A.R.L.U.S , 
prof. univ. , Florica Mezincescu 
vicepreședinte al Comitetului na
tional pentru apărarea păcii din 
R.P.R., membru în Consiliul Mon
dial al Păcii, acad. Mihai Beniuc. 
prim secretar a] Uniunii Scriito
rilor din R.P.R., Sanda Rangheț, 
secretar al Comitetului național 
pentru apărarea păcii din R.P.R, 
Ioana Nicola, artistă emerită a 
R.P.R. prim solistă a Teatrului 
de Operă și Balet, membră în 
Comitetul național pentru apăra
rea păcii din R.P.R., N. Tăutu, 
scriitor. Radu Palladi, compozitor, 
reprezentanți ai vieții literare și 

sarcinile privind instruirea pro
pagandiștilor numai pe seama sec
țiilor- de propagandă și agitație. 
Astfel de atitudini nepermfse nu 
fac altceva decît să dăuneze încă 
de la bun început funcționării în 
bune condiții a invățămintulul po
litic U.T.M.

In regiunile în care au mai ră
mas propagandiști neinstruiti tre
buie prelungită perioada de pregă
tire a propagandiștilor în cursuri 
cu scoatere din producție, pină la 
15 septembrie. Aceasta dă posi
bilitatea comitetelor regionale 
U.T.M. să depășească cu mult nu
mărul propagandiștilor pregătiți 
în aceste cursuri, stabilit inițial. 
Astfel se va asigura încă de la 
începutul anului școlar functiona
rea cercurilor și cursurilor politi
ce U.T.M. la nivelul corespunză
tor. De aceea în regiunile de tipul 
celor arătate mai sus, comitetele 
regionale, raionale și orășenești 
ale U.T.M. trebuie să urgenteze 
munca de selecționare a propa
gandiștilor. In alegerea lor Insă, 
trebuie respectată cu strictele in
dicația C.C. al U.T.M., cu privire 
la propunerea propagandiștilor de 
către adunarea generală a ute- 
miștilor din organizația în care 
ei muncesc, pe baza analizării se
rioase a calităților și pregătirii 
lor. In cursurile de instruire tre
buie să fie admiși numai propa
gandiștii confirmat! de comitetele 
raionale și orășenești U.T.M. pen
tru munca de conducători ai cer
curilor și cursurilor politice 
U.T.M.

Se poate spune că în munca de 
pregătire a propagandiștilor des
fășurată pînă în prezent, organele 
U.T-M- au dobîndit o anumită ex
periență. Noua serie a cursurilor 
de instruire a propagandiștilor va 
trebui să fie organizată astfel tn- 
cît să reprezinte un progres ca
litativ față de cea precedentă. 
Pentru aceasta însă e necesar să 
tragem învățăminte operativ din 
analiza modului cum s-a desfă
șurat prima serie și să luăm toa
te măsurile pentru ca deficientele 
constatate să fie evitate. Această 
analiză trebuie făcută de birourile 
comitetelor regionale U.T.M. care, 
totodată, au datoria de a asigura 
urgent, tuturor cursurilor care se 
mai organizează, colective de con
ducere formate din oameni pregă
tiți, competenți, înlocuind pe acei 
care n-au făcut față sarcinilor. Se 
cuvine de asemenea ca toți con
ducătorii de cursuri să-și revizu
iască cunoștințele, pentru a umple 
cele mai Importante goluri con
statate tn timpul discuțiilor cu 
propagandiștii, 

citate (dirijorul coralul: Gh. 
Danga), deși operarea aproape 
exclusivă cu contraste accentuate 
de culori nu este tn măsură să 
dezvăluie întotdeauna realele 
nuanțe ale textului muzical. Deo
sebit de reușit mi-a apărut in 
acest sens cintecul lui Alexan
drov, din a cărui interpretare se 
degajă un autentic parfum ucrai
nean.

Soliștii Mihai Ciobănescu și 
Marcel Trandafirescu, ca și pia
nistul Alexandru Șumschi, au 
contribuit la realizarea cu succes 
a spectacolului.

Acesta ne-a dezvăluit unele 
din cuceririle de pină acum ale 
muzicienilor ucraineni contempo
rani pe tărimul compoziției. Tot 
odată, ne-a adus aminte de izvo
rul prețios care-l constituie fol
clorul și tradițiile poporului 
ucrainean pentru compozitori. La 
vremea sa Mussorgski. inspirin' 
du-se din folclorul ucrainean, a 
creat lucrări 'îndrăznețe, profund 
contemporane și inovatoare, ații 
în ceea ce privește conținutul de 
viață cit și forma muzicală. 
Exemplul marelui compozitor rus 
care lansase cuvtntul de ordine: 
„Spre țărmuri noi I" stă in fața 
compozitorilor ucraineni ca un 
imbold, ca o chemare de a 
merge mereu înainte.

FR. SCHAP1RA

a 100 de ani 
lui Ivan Franko
artistice, ziariști, un numeros pu
blic.

Au luat parte scriitorul Ale- 
xandr Korneiciuk, membru în Bi
roul Consiliului Mondial al Păcii, 
conducătorul delegației de oameni 
de artă și cultură din R.S.S. 
Ucraineană, cara participă la ma
nifestările din cadrul decadei lite
raturii și artei ucainene, N. M 
Ujvîi, N. K. Belogurov, M. N 
Ivanitki, membri ai delegației oa
menilor de artă și cultură din 
R.S.S. Ucraineană.

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

Scriitorul Nicolae Tăutu. lau
reat al Premiului de Stat, a con 
ferentiat despre viata și creația 
lui Ivan Franko.

A luat apoi cuvîntul scriitorul 
Alexandr Korneiciuk.

La sfîrșit, George Vraca, artist 
al poporului, Mihail Arnăutu, ar
tist emerit al R.P.R., Septimiu 
Sever, Magda lanculescu, Cella 
Tănăsescu, Victoria Drăgănescu și 
Ansamblul „Gaidarov" au prezen
tat un program artistic inspirat 
din opera lui Ivan Franko.

O măsură absolut necesară este 
aceea a asigurării conferențiarilor 
pentru cursuri dintre tovarășii cei 
mai pregătiți, liiîndu-se toate mă
surile pentru a evita amînarea lec
țiilor din cauza neprezentării aces
tora. O absență a unui conferen
țiar duce la dezorganizarea progra
mului de studiu, ba chiar de mul
te ori face să se piardă fără rost 
o zi din timpul care și așa este 
destul de scurt. Deosebit de im
portant e să se asigure tuturor 
cursurilor materialele bibliografi
ce necesare, în cantități suficiente. 
Fără material bibliografic sufici
ent. studiul se face de mîntuială, 
la suprafață.

Comitetele regionale U.T.M., 
colectivele de conducere ale cursu
rilor, trebuie să folosească din 
plin experiența prețioasă dobîndi- 
tă în organizarea și conducerea 
cursurilor de instruire a propa
gandiștilor de partid, mai ales în 
ceea ce privește metodica organi
zării discuțiilor în seminarii. ori
entarea studiului individual al 
propagandiștilor, legarea cunoș
tințelor teoretice de sarcinile con
crete ale construcției socialismu
lui în ramurile în care muncesc 
propagandiștii.

Experiența a dovedit că unele 
probleme cuprinse în programul 
cursului au fost însușite mai greu 
de către propagandiști Va fi ne
voie să se prevadă unele consul
tații colective, la care să fie invi
tați activiști de partid și cadre de 
conducere din economie — oameni 
pregătiți, cu multă experiență care 
să clarifice asemenea probleme. 
Cit privește metodica muncii pro
pagandistului cu tinerii din cercul 
pe care-l conduce, ar fi util să 
se folosească experiența din regiu
nea Constanța : prezentare de re
ferate de pătre propagandiști cu 
vechime de 2-3 ani. cu privire la 
propria lor experiență.

In vederea exercitării controlu
lui permanent asupra cursuri'or 
birourile- comitetelor regionale nu 
trebuie să însărcineze pe oricine, 
ci pe cei mai pregătiți activiști în 
stare să seziseze lipsurile, să des
copere cauzele lor și mai ales, să 
ia măsuri operative, pe loc, pen 
tru remedierea lipsurilor.

Organizarea și asigurarea bunei 
funcționări a tnvățămîntului poli
tic al U.T.M. este o sarcină prin 
cipală care revine tuturor organe
lor și organizațiilor U.T.M. De ea 
depinde în bună măsură succesul 
în educația comunistă a utemiști- 
lor, a maselor tineretului. Ori, 
piatra de temelie a tnvățămîntului 
politic se pune In momentul se 
tecționării șl Instruirii propagan
diștilor.

Piloți sovietici doresc sâ lucreze 
pe Canalul de Suez

MOSCOVA 3 (Agerpres). — 
Ziarul „Pravda" publică următoa
rea informație :

Apelul guvernului egiptean prin 
care piloți. străini sînt invitați să 
lucreze la Canalul de Suez a fost 
primit cu căldură de piloții so
vietici.

La 2 septembrie un corespon
dent al ziarului „Pravda" a luat 
legătură telefonică cu administra
ția portului comercial maritim din 
Kaliningrad.

Un grup de piloți din portul 
nostru, a declarat S. M. Portnage, 
pilot maritim de stat de rangul 1,

NASSER: Egiptul respinge 
planul Dulles

CAIRO 3 (Agerpres). — Zia- 
rele anunță că la 2 septembrie 
președintele Nasser a (inut la re
ședința sa o conferință de pre
să. in cadrul căreia a subliniat 
din nou că Egiptul respinge „pla
nul Dulles" care prevede institui
rea unui control străin asupra 
Canalului de Suez Președintele 
Nasser a declarat câ Egiptul își 
apără drepturile suverar.e asu
pra Canalului .de Suez

După cum relatează presa, pre
ședintele a spus că „Egiptul nu 
va accepta niciodată nici o pro
punere privitoare la reglementa
rea problemei Canalului de Suez, 
dacă ea va însemna stabilirea 
unui control internațional, așa 
cum prevede planul Dulles".

La întrebarea dacă „pentru a 
înlesni concilierea și înțelege
rea Egiptul este gata să accepte 
o holărîre reprezentînd un com
promis între planul Dulles și pro
punerea Indiei", președintele Nas
ser a răspuns: „Nu știu ce înțe
legeți prin „conciliere șl înțele
gere" Sînt însă gata să accept 
orice hotărtre care nu va știrbi 
suveranitatea Egiptului". Nasser a 
adăugat: „Poate exista oare un 
compromis între independență și 
lipsă de Independentă

La cererea de a comenta de
clarația lui Eisenhower în legă
tură cu problema Canalului de 
Suez, președintele a spus : „Ulti
ma declarație a lui Eisenhower 
a spulberat dezamăgirea pe care

Canalului de

care a durat 
participat din 

președintele 
de externe și 
șeful cancela- 
Republicii. Se

Prima întrevedere 
între Nasser 

și „Comitetul celor 
cincî“

CAIRO 3 (Agerpres). — După 
cum anunță agențiile de presă 
la 3 septembrie, a avut loc prima 
întrevedere dintre președintele 
Nasser și „Comitetul celor cinci" 
condus de primul ministru al 
Australiei, Menzies. După cum se 
știe acest „comitet" a fost în
sărcinat de un grup de state care 
sprijină „planul Dulles" să pre. 
zinte guvernului egiptean propu
neri în problema 
Suez

La întrevederea 
35 de minute au 
partea Egiptului 
Nașser, ministrul 
maiorul All Sabri, 
riei președintelui 
anunță că președintele „comitetu
lui celor cinci" premierul austra
lian Menzies, a prezentat lui 
Nasser pe membrii comitetului 
iar apoi i-a remis „planul Dulles" 
privitor la Canalul de Suez.

După întrevedere premierul au
stralian Menzies a declarat co
respondenților de presă că de co
mun acord cu reprezentanții egip
teni s-a hotărît ca „discuțiile pri
vind fondul problemei să înceapă 
cît mai curînd". Menzies a anun
țat că următoarea întrevedere va 
avea loc în seaia de 3 septembrie. 
El a precizat că nu vor fi date 
publicității comunicate zilnice cu 
privire la stadiul tratativelor 
deoarece, a spus el, „este necesară 
o atmosferă de calm și senină
tate".

—oOo—
Ce se ascunde 

în spatele „tratativelor 
pașnice" 

ale Iul Menzies
SIDNEY 3 (Agerpres). — 

După cum se anunță din Austra
lia, ziare care întrețin legături cu 
cercurile conducătoare australiene 
elogiază „misiunea lui Menzies", 
adică călătoria la Cairo a primu
lui ministru australian, care con
duce așa-numitul „comitet al ce
lor cinci", pentru a se întîlni cu 
conducătorii guvernului egiptean. 
In legătură cu aceasta, unii co
mentatori afirmă că scopul călă
toriei îl constituie „tratativele paș. 
pice" și nu exercitarea de presiuni 
pentru a impune Egiptului cere
rile puterilor occidentale, cereri 
care prejudiciază suveranitatea sa 
națională. Declarația lui John 

al 
tn 
de 
în 
de 
ale

Cramer, ministrul Războiului 
Australiei, declarație publicată 
presă in ajunul întrevederilor 
la Cairo, ilustrează însă felul 
care sini înțelese „tratativele" 
către cercurile conducătoare 
Australiei.

După cum transmite agenția 
Reuter. Cramer a declarat că „un 
batalion complect echipat al unui 
regiment australian este gata în 
cazul in care criza Suezului va 
cere folosirea forței militare". 
„Dacă va fi necesar, a adăugat 
ministrul, poate fi mobilizată ne- 
întîrziat o întreagă divizie cu un 
efectiv de 17.000 de oameni".

și-a exprimat dorința de a pleca 
să lucreze la Canalul de Suez_. 
Noi li vom ajuta cu dragă inimă 
pe prietenii noștri egipteni. In 
ceea ce mă privește am o înde
lungată experiență în pilotarea 
navelor pe diferite canale. In pre
zent lucrez la canalul maritim 
Kaliningrad prin care trec mari 
nave oceanice. Cred că cunoștin
țele și experiența mea vor fi utile 
la Canalul de Suez.

Odată cu S.M. Portnage și-au 
exprimat dorința să lucreze la Ca
nalul de Suez piloții G. V. Ko
telnikov, V. D. Kovalicov și alții.

ne-o pricinuise prin declarația 
sa anterioară.

Inițial Eisenhower a afirmat că 
convenția din 1888 internaționali
zează Canalul. Noi am protestat 
împotriva acestei declarații. A; 
tunci Eisenhower a făcut o nouă 
declarație, în care în linii mari a 
confirmat punctul de vedere al 
Egiptului, deoarece în această 
declarație se spune că Egiptul 
este proprietarul Canalului, ceea 
ce corespunde punctului nostru de 
vedere".

Președintele Nasser a condam
nat măsurile militare luate de 
Anglia șl Franța, ca răspuns ia 
naționalizarea Companiei Canalu
lui de Suez de către Egipt. El a 
arătat că Egiptul „este amenin
țat cu un război din partea a 
două mari puteri.. Cei care ne a- 
menință trebuie să se simtă vino- 
vați pentru faptul că împing lu
mea tn prăpastia războiului". 
Nasser a subliniat că Egiptul este 
hotărit să apere drepturile sale 
suverane.

Răspunzînd la întrebarea — ce 
va face Egiptul dacă Anglia Și 
Franța vor rechema pe piloții lor 
care deservesc Canalul de Suez, 
președintele a spus că Egiptul 
va ști să asigure libeia naviga
ție pe Canal cu ajutorul pilotilor 
egipteni și străini.

Referindu-se la întîlnirea cu așa 
numitul „comitet a| celor cinci", 
condus de primul ministru ai 
Australiei, Menzies, președintele 
Nasser a declarat că această tn- 
tilnlre trebuie privită ca o discu
ție, și nu ca tratative, Intrucît 
Egiptul nu poate accepta un con
trol international asupra Canalu
lui de Suez. Un astfel de control 
a spus Nasser ar reprezenta un 
colonialism colectiv.

In legătură cu tratativele sovieto-ceyloneze
MOSCOVA 3 (Agerpres). — 

TASS transmite: Intre 26 august 
și 1 septembrie 1956 au avut loc 
la Moscova tratative între dele
gația guvernului Uniunii Repu
blicilor Sovietice Socialiste tn 
frunte cu V. V. Kuznețov, prim 
locțiitor al ministrului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S. și delegația 
guvernului Ceylonului în frunte 
cu sir Claude Corea. Tratativele 
care ș-au referit la stabilirea de 
relații diplomatice și dezvoltarea 
comerțului, a colaborării economi
ce și a relațiilor culturale dintre 
cele două (ări, s-au desfășurat în-
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Tinerii de la Bicaz scriu celor 
de la Bratsk

IRKUTSK 3 (Agerpres). — 
„Pravda" publică o informație 
a corespondentului său la Ir
kutsk tn care se spune: Pe 
șantierul hidrocentralei de la 
B'atsk a sosit o scrisoare pe .„ „ .... _____ _
alicul căreia se află ștampila greșul al Il-lea al Partidului 
poștală a Republicii Populare Muncitoresc Romln". 
Romine, Autorii scrisorii — ti
nerii constructori ai hidrocen
tralei „V. f. Lenin" de la Bi
caz — au scris următoarele 
prietenilor lor ruși care, răs- 
punzind chemării partidului, 
au plecat in îndepărtatele ți
nuturi din taiga: „Uriașul a- 
vlnt In muncă cu care lucrați

Pavilionul R.P.R. la tîrgul internațional 
de la Salonic

SALONIC 3 (Agerpres). — Co
respondență specială. — După 
cum s-a mai anunțat la 1 septem
brie s-a deschis la Salonic cel de 
al 21-lea tirg international, la 

care participă și întreprinderi de 
stat pentru Comerțul exterior din 
R.P.R.

In ajunul deschiderii tîrgului 
a avut loc o conferință de presă 
a delegației romîne, la care au a; 
sistat președintele și directorii 
tîrgului, precum și numeroși re-

Conferința consilierilor militari
ai S.E.A.T.O

NEW YORK 3 (Agerpres). - 
După cum anunță din Manilla a- 
gentiile occidentale de presă, la 
3 septembrie s-a deschis la Ba
guio (Filipine), conferința consi
lierilor militari ai celor opt țări 
care fac parte din S.E.A.T.O. — 
blocul militar al Asiei de sud- 
eșt.

In declarația făcută la deschi
derea conferinței, reprezentantul

Continuă ancheta 
în cazul spionilor 
englezi din Egipt

CAIRO 2 (Agerpres). — Zia: 
rele anunță că în cadrul anchetei 
tn cazul spionilor englezi au ieșit 
la iveală noi fapte care dovedesc 
că rețeaua engleză de spionaj 
avea largi ramificații în Egipt 
Procurorul general al Egiptului 
a dispus continuarea anchetei, 
deși ea urma să fie încheiată la 
1 septembrie.

După cum scrie ziarul „Al- 
Ahbar", în afară de cele 12 per
soane arestate la început, printre 
care trei supuși englezi, în ultima 
vreme au foșt 
persoane implicate în activitatea 
cu caracter de spionaj în favoa
rea Angliei. După cum arată zia
rul, ambasada engleză de la Cairo 
plătea sume mari membrilor orga
nizației de spionaj.

—OOO-

ipuși englezi, în ultima 
foșt arestate și alte

Descoperirea unei organizații 
de spionaj In Siria

DAMASC 2 (Agerpres). — 
Potrivit datelor existente, orga
nele securității au reușit să des
copere la Homs o organizație de 
spionaj împotriva Siriei, ai că
rei organizatori întrețin legături 
cu administrația societății „Irak 
Petroleum Company".

—oOo—
Numirea 

unui nou ministru 
al Marinei în Anglia
LONDRA 3 (Agerpres). — La 
septembrie s-a anunțat oficial2......... ..........  , ____

la Londra că lordul Halesham a 
fost numit ministru al Marinei în 
locul lordului Cilcennin, care și-a 
dat demisia. Cercurile ziaristice 
leagă această numire de campa
nia de intimidare a Egiptului. 
Unele ziare subliniază că lordul 
Halesham este adept al „politicii 
rigide" fată de Egipt.

Vizita președintelui Sukarno
în U. R. S. S

LENINGRAD 3 (Agerpres). — 
TASS transmite: Dr. Sukarno, 
președintele Republicii indonezia 
și persoanele care tl însoțesc au 
vizitat două zile orașul Leningrad 
Locuitorii Leningradului au întîm- 
pinat pe solii poporului indonezian 
ca pe oaspeți scumpi.

La 2 septembrie dr. Sukarno, 
președintele Republicii Indonezia 

tr-un spirit de prietenie, bună
voință reciprocă și colaborare.

S-a căzut de acord să se reco
mande guvernelor respective să 
facă schimb de reprezentanți di
plomatici la nivelul ambasadorilor 
de îndată ce vor fi înfăptuite mă
surile pregătitoare necesare și să 
se dezvolte tn avantajul reciproc 
relațiile comerciale dintre cele 
două țări.

Delegația sovietică a declarai 
că guvernul sovietic va fi gata să 
acorde guvernului ceylonez ajutor 
în înfăptuirea planurilor lui de 
dezvoltare a economiei.

pentru a înfăptui sarcinile ce
lui de-ai 6-lea cincinal, este 
pentru noi, tinerii care lucrăm 
la construirea barajului de la 
Bicaz, un stimulent in îndepli
nirea sarcinilor trasate de Con-

în scrisoarea lor, tinerii ro
mlni propun stabilirea unei le
gături permanente intre cele 
două șantiere.

Scrisoarea constructorilor ro
mlni a găsit un viu ecou In 
rtndurile tinerilor care cons
truiesc hidrocentrala de ia 
Bratsk.

prezentanti ai marilor cotidiene 
grecești, ai radio-uiui.

Pavilionul R.P.R. este situat pe 
o suprafață de 400 m. p, unde sînt 
expuse o mare varietate de pro
duse.

Pavilionul romînesc a fost vi
zitat de Karamanlis, primul mi
nistru al Greciei precum și de 
alte persoane oficiale.

încă din prima zi, pavilionul 
romînesc s-a bucurat de prezenta 
unui numeros public.

S.U.A., amiralul Stump, a atacat 
Uniunea Sovielieă și țările de de
mocrație populară atribuindu-le 
neîntemeiat „intenții agresive". 
El s-a pronunțat de asemenea 
împotriva politicii de neutralitate 
promovată de unele țări din Asia 
declarînd că „în lumea actuală 
nu există loc pentru neutra
lism".

Cu privire 
la tratativele 
dintre delegația 
C.C. al P.M.U.P.

al Uniunii Comuniștilor din Iugoslava
BRIONI 3 (Agerpres). — Ta- 

niug transmite: La 2 septembrie 
a fost dat publicității la Brioni 
următorul comunicat cu privire la 
tratativele dintre delegația Comi
tetului Central al Partrdului Mun
citoresc Unit Polonez și reprezen
tanți ai Comitetului Central al 
Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via.

„O delegație a Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, în frunte cu tovară
șul Franciszek Mazur, membru al 
Biroului Politic șl secretar al Co
mitetului Central al P.M.U.P., a 
vizitat Iugoslavia între 25 august 
și 2 septembrie. Delegația a fost 
alcătuită din Tadeusz Danișzew- 
ski, Josef Machno și Michalina 
Tatarkowna, membri ai Comite
tului Central al P.M.U.P., Celina 
Budzynska, Stanislaw Szyman
ski, membri supleant! ai C.C. al 
P.M.U.P. ș| din alți lucrători cu 
mur.ci de răspundere gin C.C. al 
P.M.U.P.

Delegația a purtat discuții cu ___ , „ _____ „
Svelozar Vukmanovici-Tempo și ' tidului Muncitoresc Unit Polonez, 
Petar Stambolici, membri " — -<--««----- • - ->-----
Comitetului Executiv al Comite
tului Central al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia precum și 
cu Milentie Popovici, Moma Mar- 
kovici și Velko Vlahovici membri 
ai Comitetului Central al Uniunii 
comuniștilor din Iugoslavia. Au 
mai participat la discuții și alți 
membri ai Comitetului Central al 
Uniunii comuniștilor din Iugo
slavia. în afară de aceasta, 
delegația P.M.U.P. a purtat de a- 
semenea discuții cu membri ai 
C.C. al Uniunii Comimișttlor din 
Croația și Slovenia și cu mem
bri ai Comitetelor din Belgrad, 
Maribor, Krapina, Ptuj etc. ale 
Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via.

Delegația a fost primită de că-

ai

șl persoanele care îl însoțesc au 
sosit in Sverdlovsk.

Mii de oameni ai muncii din 
Sverdlovsk au ieșit pe străzi să 
intîmpine pe reprezentanții po
porului indonezian.

DJAKARTA 3 (Agerpres) ~ 
După cum anunță corespondentul 
din Djakarta al Agenției Reuter, 
la 2 septembrie, Ruslan Abdul
gani, ministrul Afacerilor Exierne 
al Indoneziei a plecat pe calea 
aerului spre Uniunea Sovietică. 
Abdulgani va vizita Uniunea So
vietică împreună cu Sukarno, pre
ședintele Republicii Indonezia.

Să înceteze provocările S. U. A. 
la adresa R» P. Chineze!

PEKIN 3 (Agerpres). — China 
Nouă transmite declarația minis, 
ferului Afacerilor Externe al R.P. 
Chineze. In declarație se spune 
între altele:

La 31 august 1956 Departa
mentul de Stat și Ministerul A- 
părării al Statelor Unite au dat 
publicității o declarație comună 
în care afirmă că la est de insu
lele chineze Cijousan s-au găsit 
în mare rămășițele unui avion al 
aviației navale americane și că 
acesi avion este tocmai avionul 
avariat la 23 august de forțele 
militare aeriene chineze.

Este evident că avionul mili
tar a fost avariat de avioanele 
forțelor noastre militare aeriene la 
23 august în spațiul aerian al 
Chinei, și nu în largul mării, De 
fapt înainte ca acest avion militar 
să fi fost avariat de forțele noa
stre militate aeriene, el a zburat 
mult timp deasupra insulelor de 
coastă ale Chinei. Aceasta dove
dește că violarea spațiului aerian 
al Chinei de către avionul mili
tar. nu este deloc întîmplătoare. 
Totodată, se știe prea bine că a-

LONDRA. — Răspunzînd In
vitației Consiliului forțelor mili
tare aeriene regale din Marea 
Britanie, la 2 septembrie a sosit 
la Londra pe bordul avionului so
vietic cu reacție „TU-104", dele
gația forțelor militare aeriene ale 
U.R.S.S., condusă de prim-mare- 
șalul de aviație P. F. Jigariev, 
comandant șef al forțelor militare 
aeriene ale Uniunii Sovietice.

MOSCOVA.— Consiliul Central 
al sindicatelor din U.R.S.S. a 
adresat o telegramă de salut celui 
de al 88-lea Congres anual al 
sindicatelor britanice. In telegra
mă se constată cu satisfacție le
gătura tot mai strtnsă dintre sin
dicatele din U.R.S.S. și sindica
tele din Anglia și se exprimă 
convingerea că aceste legături se 
vor dezvolta și întări.

BELGRAD. — La 1 septembrie 
a părăsit Belgradul plecînd în R. 
P. Chineză o delegație agricolă 
iugoslavă. Delegația va rămine 
In R. P. Chineză două luni.

DELHI. — Ministrul Industriei 
Grele al Indiei, a declarat că la 
4 septembrie va pleca în Uniunea 
Sovietică primul grup de specia
liști indieni care vor face prac
tică în industria otelului.

I. Broz-Tito 
a primit delegația 
C. G a! P. M. U. P.

BELGRAD 3 (Agerpres). - 
După cum anunță ziarul „Boroa , 
la 1 septembrie losip Broz-Tito, 
secretarul general al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, a pri
mit pe insula Brioni pe membrii 
delegației C.C. al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez în frunte cu 
F. Mazur, secretar al C. G al 
P.M.U.P., cu care a avut o con
vorbire. La primire a fost de față 
M. Marcovici, membru al C.C. al 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia.

După primire I. B. Tito a oferit 
un prînz în cinstea oaspeților.

și reprezentanți ai C C.
tre Iosip Broz Tito, secretarul ge
neral al Comitetului Central al 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, cu care a avut o lunga 
convorbire, într-o atmosfera de 
cordialitate și prietenie.

In cursul vizitei lor în Iugosla
via, membrii delegației au vizitat 
o serie de mari întreprinderi in
dustriale, precum și cooperative 
rurale și gospodării agricole. In 
cadrul tratativelor, se spune în 
comunicat, s-a vorbit despre rolul 
partidului în construirea socia
lismului în Iugoslavia, despre 
structura Uniunii Comuniștilor 
și despre viața internă de partid 
a Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia.

Delegația P.M.U.P. s-a intere
sat de problemele sistemului eco
nomic, autoconducerii muncito
rești șl autoconducerii oamenilor 
muncii în comunele și regiunile 
din Iugoslavia.

Tratativele și discuțiile privind 
experiența activității Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia și Par-

s-au desfășurat într-o atmosferă 
de sinceritate și cordialitate.

Cele două părți au subiiniat 
importanța colaborării dintre U- 
niunea Comuniștilor din Iugosla
via și Partidul Muncitoresc Unit 
Polonez prin cunoașterea recipro
că a formelor și metodelor con
strucției socialiste din cele două 
țări și prin schimb de experiență 
asupra activității celor două 
partide.

★
BRIONI 3 (Agerpres). — Ta- 

niug transmite : La 2 septembrie, 
membrii delegației Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, sub 
conducerea lui Franciszek Mazur, 
secretar al Comitetului Central, 
au părăsit orașul Pola, plecînd 
spre patrie.

Siqhemițu t*a înapoiat 
la Tokio

TOKIO 3 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția Kiodo Tusin 
la 3 noiembrie șeful delegației 
japoneze la tratativele sovieto- 
japoneze Sighemitu, ministrul A- 
facerilor Externe al Japoniei și 
Mațumoto, reprezentant plenipo
tențiar s-au înapoiat la Tokio. Si
ghemitu a trecut prin Londra 
unde a participat la conferința în 
problema Canalului de Suez, și a 
vizitat Statele Unite unde a avut 
consultări cu reprezentant! ofi
ciali americani în legătură cu o 
serie de probleme de politică ex
ternă americană, 

ceasta regiune este tlnta atacu
rilor provocatoare ale avioanelor 
militare ciankaișiste, și că forțele 
militare aeriene chineze sînt ne
voite să ducă In permanență cu 
ele lupte aeriene. Se Înțelege de 
la sine că toate aceste avioane 
militare ciankaișiste sînt avioane 
de fabricație americană. In aceste 
împrejurări este cu totul firesc ca 
un avion militar de tip american 
care a violat spațiul aerian dea
supra acestei regiuni și a evo
luat timp îndelungat în acel loc, 
să fi fost considerat drept avion 
militar ciankaișist și să fi fost 
aiacat.

De fapt în răspunsul său din 
27 august, guvernul chinez a ară
tat că în legătură cu aceasta nu 
poate să nu și exprime profundul 
său regret.

După acest incident, flota na
vală și avioanele Statelor Unite 
au săvirșit alte numeroase in
cursiuni în apele teritoriale și în 
spațiul aerian al Chinei. De aceea 
guvernul chinez protestează cu 
hotărîre și cere cu fermitate ca 
Statele Unite să înceteze acțiu
nile lor provocatoare.

ULAN BATOR. — L_ ' 
guvernului R.P. Mongole 
septembrie a sosit la Ulan 
o delegație guvernamentală 
neză în frunte cu Mehmet 
președintele Consiliului de 
niștri al R.P. Albania.

MOSCOVA. — Răspu-nzînd in
vitației Comitetului Central a] Sin
dicatelor din Uniunea Sovietică, 
se află în U.R.S.S. o delegație 
sindicală a Greciei. Aceasta este 
prima delegație muncitoreasca din 
Grecia care vizitează Uniunea 
Sovietică în anii de după răz
boi.

PEKIN. — La î septembrie a 
avut loc la Pekin ceremonia lu
minării premiului international al 
păcii pe anul 1955, cunoscutului 
pictor chinez, Ți Bai-și. Acest pre
miu este decernat de Consiliul 
Mondial al Păcii pentru cea. mai 
bună operă a literaturii, artei și 
cinematografiei, care contribuie la 
consolidarea prieteniei intre po
poare.

La Invitația 
la 3
Bator 
alba-
Șehu, 

Mi-
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Inaihtea jocului cu reprezentativele R. P. BulgariaConcurs 11 SIGURI

prt- 
deși 
tras 
lip- 

de

CULISELE 
unei competiții

O NOUA CUNOȘTINȚA?
Nu! De data! aceasta e vo.iba 

de o cunoștință mai veche. Evp 
Stăncescu și cehoslovacul Krajcik 
se cunosc de cîțiva ani. Nu și 
mai amintesc unde s-au întîlnit 
pentru prima dată. După dispute 
vii au căzut totuși de acord: pri
ma intîlnire a avut loc in Bucu
rești in... 1947 Da. Acum nouă 
ani. Krajcik, pe atunci junior, a 
luat parte pentru prima dată la 
un concurs internațional. S-a ni
merit ca acesta vă fie în țara 
noastră. (Poate și din această 
cauză îl leagă atîtea amintiri plă
cute de București).

Deci, firesc, ca pe o veche cu
noștință, Krajcik a felicitat-o cu 
căldură pe Eva Stăncescu. Ea s-a 
calificat doar de două ori pentru 
finala concursurilor. Atit la sim
plu cit și la dublu femei. Ori 
numai acest lucru, ținînd seama 
de valoarea participanților e to
tuși un succes pe care noi îl do
rim jucătoarei noastre mereu mai 
important, mai răsunător.

IN PAUZA
La umbra — atît de îmbietoare 

în aceste zile — a bătrinilor co
paci din preajma terenurilor de 
tenis, jucătorii se odihnesc. Pri
lejul e nimerit. Se schimbă im
presii despre București, despre 
concursuri și spectatori, se fac 
pronosticuri. Foto reporterul nos
tru R. Costin a surprins într-o a- 
semenea discuție mai mulți jucă
tori. Printre ei: Necas și Krajcik 
(R. Cehoslovacă), Gheorghiev și 
Dimitrov (R.P. Bulgaria), Licis 
(R.P. Polonă), Eva Stăncescu, 
și Cobzuc (foto 1). La ordinea de 
zi: căldura toridă a Bucureș'.iuluL

Se pare însă totuși că această 
caniculă bucureșteană nu incomo
dează prea mult pe tinȚrul jucă
tor bulgar Gheorghiev E drept 
ir aceasta îl ajută 
gheață *ca și nelipsita 
tronadă.

Un alt subiect de 
impus cu insistență. 
surpriza zilei: Jancso (cîștigăto- 
rul marelui turneu de la Buda
pesta) a cedat în fața polonezu
lui Piatek. Rezultatul ? Iată-1: 
6-3, 7-5, 4-6. 3-6. 6-3. Lupta a 
fost de-a dreptul emoționantă, ti- 
nînd Încordați pînă la ultima lo
vitură de rachetă pe toți specta-

lorii. Ad'ca ,vrco două ere. și 
mai în preajma prinsului...

SPECTATORI...
Credeți cumva că la disputele 

concursului au asistat numai iu- 
bitoiîP tenisului? Nic'decum. 
' — Pur și simplu a fost o des
fătare a concurenților, în primul 
r.înd, a ce'or romîni. desigur, 

după cum ne spune cunoscutul nos
tru jucător Marin Viziru. După mai

Duminică dimineața in sala 
Floreasca... Concurs de verificare 
a formei unor halterofili din lo
tul republican. Fapt divers în 
noianul de evenimente sportive Ia 
sfîrșit de săptămînă. Fapt divers, 
dar totuși concurs... Concurs cu 
spectatori (din păcate să-i numeri 
pe degete), cu arbitri (fără fnu- 
tă, dar... arbitri), cu crainic (fără 
microfon) și concurenți (echipați

cu recorduri 
fără spectatori

fructele la 
sticlă de ci-

discuție s-a 
E vorba de

O discuție 

mulți ani, amatorii de sport bucu- 
reșteni au venit cu plăcere la 
concursul internațional de tenis. 
Tribunele complexului Progresul 
F. B. pline atit dimineața cît și 
după amiaza, atît la primele me
ciuri cît și la semifinale sau fi
nale, ne-au bucurat atît pe .noi 
cît și pe organizatori și concu- 
renți.

Ce poate fi un mijloc mai 
eficace de popularizare a. tenisu
lui în rîndul tinerilor decît acest 
concurs ?

...ȘI SPERANȚE
— Concursul acesta, ne spune 

jucătorul Cobzuc, pe care l-am 
întîlnit la secretariatul concursu
lui, are pentru noi o dublă impor
tanță: Intii ei deschide (cel pu
țin așa sper) șirul concursurilor 
internaționale organizate în țara 
noastră, iar in al doilea rînd e 
ultimul nostru examen înaintea 
întilnirii cu puternica echipă a 
Uniunii Sovietice. După cum știți, 
desigur, întîlnirea va avea

amicală
sîmbătă și duminică (8 și 9 sep
tembrie) la Moscova. Pînă acum, 
putem spune că jucătorii 
s-au prezentat la concursul 
București mulțumitor.

— Și toomai de aceea, a 
venit Marin Viziru, șperăm 
zultate bune la Moscova.

— Cine va reprezenta țara la 
întîlnirea din capitala Uniunii So
vietice? încă nu s-a hotărît defi
nitiv. Vă putem spune doar cîțiva 
jucători: frații Viziru, Bădin, 
Cobzuc, Bardan, Eva Stăncescu, 
Irina Ponova, J. Namian, El. Ro- 
șianu și alții.

noștri 
de la

inter- 
în re

S. SPIREA

regulamentar și mai ales emoțio
nați). Vor trece examenul ?...

Se incepe cu stilul „împins". 
Din două mișcări bara e sus. Tre
buie forță, multă forță împinge 
Ândronovici (C.C.A.), Isac Sterian 
(Știința) etc. etc. și Mihai Gus
beth (Fi. Roșie). Pregătit pentru a 
stabili o performanță de valoare 
(anunțată destul de puțin in zi
are) Gusbeth ridică cu ușurință 
bara de oțel cu discurile de fontă 
cîntărind 115 kg. Aplauzele sparg 
liniștea sălii, cind crainicul (fără 
microfon) anunță : nou record al 
R.P.R., la categoria mijlocie. 
Aplauze : modestă răsplată a unor 
eforturi mari, grele... Pentru cele 
2 kg. 500 gr. cu cit a depășit ve
chiul record, Gusbeth a ridicat de 
N ori cite 7-10 000 kg. Ia antre
nament 1 Vi se pare cu neputință 
și totuși este real...

Concursul continuă. Alt stil 
„smuls". O singură mișcare, fan- 
darea, bara este sus, apoi concu
rentul alătură piciorul dinapoi la 
cel de sprijin. Bara se ridică În
cet — după valoarea concurenți- 
lor — la 85, 95. 105 kg... Verifi
care, verificare, dar concurenții 
transpiră și intră „în pielea" 
concursurilor cu clasament, ad
versari, spectatori mulți etc.

Ultimul stil—„aruncat". Atenția 
este de pe acum îndreptată spre 
Atila Vasarhely și Mihai Gusbeth. 
Doi concurenți au abandonat po
diumul. Ișl cunosc posibilitățile 
Bara a ajuns la 135 kg. Vasar
hely ridică ușor. La 137,500 Gus
beth nu reușește. Prea a luat-o în 
joacă... In schimb Vasarhely în
cearcă la 140 kg. Se șoptește: 
dacă reușește, va fi nou record 
Prima mișcare, fandarea : bara 
este la piept. Ah 1 Ce a fost greu 
a trecut. încă puțin : așa, incă 
o fandare și bara se află sus,

i

MIHAI GUSBETH

deasupra capului, fixată ca intr-o 
menghină. Se aude cuvîntul ar
bitrului șef: jos 1 Bara se odih
nește pe podium. Nou record la 
categoria semimijlocie — Bravo 
Vasarhely 1 Gusbeth încearcă din 
nou la 137,500 kg. Efortul pe 

care-1 face este vizibil, aproape de 
necrezut. Dar bara este sus și 
Gusbeth surîde mulțumit aparatu
lui fotografic. A doborit și recor
dul țării la totalul celor trei sti
luri ta categoria mijlocie (record 
3*7.500 kg.).

Tot atît de bucuros, emoționat 
chiar, era antrenorul Ștefan 
Petrescu, ai cărui elevi sînt cei 
doi sportivi. „Mă bucură perfor
manțele realizate, ne-a spus aces
ta, dar mai mult mă bucură sti
lul corect, frumos, al lui Gusbeth, 
dîrzenia lui Vasarhely și faptul 
căa o serie de calități ca viteza, 
forța, au fost imbunătățite. Sper 
ca echipa noastră să scoată rezul
tate bune în meciul triunghiular 
pe care-1 vom susține la sfîrșitul 
lunii septembrie in compania pu
ternicelor formații ale Bulgariei 
și R. D. Germane".

Același lucru il sperăm și noi și 
le urăm succes halterofililor noș
tri. S. POP

Duminică, n avut loc pe stadio
nul Republicii, o partidă d« veri
ficare a selecționatei B. de fot
bal. Partenerul de foc al selec
ționatei a fost echipa de catego- 
'ie C. Locomotiva M.C.F. Scor: 
4—2 pentru selecționată. Deși a' 
fi normal să vorbim intii de com
portarea lotului B, totuși, de clăti 
aceasta, nu ne supunem „regulii" 
și ținem să remarcăm comporta
rea cu totul excepțională a unui 
portar de categoria C. Este vorba 
de tinărul Butnaru de la Locomo
tiva M.C.F., căruia feroviarii ii 
datoresc acel 2—4 de duminică. 
Comportarea acestui portar, care 
ar putea fi urmărit cu mai multă 
atenție de cei tn drept, precum și 
a jucătorilor Mafteuță, Beton etc., 
ne-a intărit convingerea că la Lo
comotiva M.C.F. antrenorul Re
mus Ghiurițan a reușit să „întro
neze" un fotbal de bună calitate, 
firesc unei echive care aspiră si 
promoveze intr-o categorie superi
oară. Și acum, să revenim la se
lecționată. Lotul B (antrenori 
BRAUN COLOMAN și BASIL 
MARIAN) a folosit următorii ju
cători : Cosma, Roman (portari) 
Pahonțu, Marinescu, Caricaș, Top-

șa, Macri (fundași), Bodo, Știr
bei, Tănase, Hidișan (mijlocași), 
Cacoveanu, Lazăr, Ene I, Georges
cu, D. Munteanu, Boroș (ata- 
canți).

Tn general, selecționatu s-a 
mișcat bine pe teren și a dovedit 
o omogenitate remarcabilă. Avem 
totuși o reținere tn ceea ce 
vește linia de atac. Aceasta, 
a combinat spectaculos și a 
foarte mult la poartă, a fost 
sită totuși de acea zvlcntre 
moment, spontană — indispensa
bilă unui înaintaș. Un înaintaș 
bun aflat in fața porții trebuie să 
gindească într-o fracțiune de se- 
curșdă și, decis să șuteze fulge
rător. Aceste calități ni s-au pă
rut că au lipsit lui Lazăr, Ene I 
și Boroș.

Selecționata B, avînd un sna- 
ring-vartener valoros (Locomotiva 
M.C.F.) a dovedit că este capa
bilă de o comportare bună. Ră- 
rntne’numaț ca pină la jocul cu 
Bulgaria sa se retușeze unele de
ficiențe în atac și să se pretindă 
apărării mai muită sobrietate.

★
După joc, la ieșirea din sta-

d’on. Ștefan Filate (selecționat 
in lotul A) remarca următoarele 
despre jocul extremelor și al cen
trului atacant:

„In general atacanții noștri .șl 
ii special extremele au viteză, tn 
imediata apropiere a părții ei tre
buie însă să-și sporească și nu 
să-și tempereze hotărlrea. O ati
tudine mai bătăioasă (ca să spu
nem așa) și atacanții pot fructi
fica mai mult".

Eram curios să aflu ce este,că 
Olaru (suspendat de colectiv' — 
după cum am aflat ulterior), di 
ce „nu s-a văzut" in u’t mul 
timp. „Olaru ? — surprinse discu
ția noastră antrenorul Ronay — 
care se afla in apropiere. Olaru 
va mai sta pe tușe — svune el 
— ca „să se gindească" I

Din nou e vorba de indisciplină.
•k

lată acum lotul reprezentativ A 
pentru jocul cu R. P. Bulgaria : 
Dungu, Toma (portari) Băcuț I, 
Brinzei, Apolzan, Neacșu (fun
dași), Onisie, Pereț, Ivănescu 
(mijlocași), Mihai, Constantin, 
Nicușor, Ozon, A. Munteanu, 
Suru, Filote (înaintași).

R. CALARAȘANU

turistică

Spectatori, mulți spectatori

Multe și variate sint frumuse
țile pe care călătorul le întilneșie 
pe meleagurile patriei noastre! 
D.versitatea formelor de relief, 
de la litoralul scăldat in apele 
Mării Negre și pină la semețele 
culmi ale Carpafilor, de la bo 
gata și pitoreasca deltă a Du
nării șl pînă la dealurile încăr
cate de vii și livezi, oferă vizita
torului dornic de priveliști pito
rești. clipe de neasemuită incin- 
tare I

Țineri șl vtrstnicl gustă la fie
care sfîrșit de săptămînă din fru
musețile pitorești ale patriei. In 
1950. in evidenta Direcției de Tu
rism din Consilîiil Central al Sin
dicatelor erau trecufi un milion 
de turiști. Cifra s-a dublat la fi
nele anului 1953, iar acum există 
două milioane și jumătate de oa
meni ai muncii amatori de ex
cursii I

Desigur că o atare popularitate 
impunea șt găsirea unor forme 
noi, variate, care să facă turis
mul mai plăcut și mai folositor. 
Așa s-au născut, in afara obiș 
naltelor excursii de sfîrșit de 
săptămînă. serbările clmpenești, 
turismul nautic, ciclo-turismul și 
celelalte forme de turism. Dar 
iată că. de curînd. turismul a 
trecut din rindurile plăcutelor

indeletniciri duminicale in cel al 
competițiilor sportive. Competiții 
sportive la turism ? Întrebarea 
pare oarecum nefirească. Ea iși 
află însă de îndată răspunsul: 
Este vorba de concursurile de 
orientare turistică. Această între
cere înmănunchează pasiunea 
disputei pentru intiietate cu 
dezvoltarea unor deprinderi din 
cele mai folositoare. Toamna 
trecută, zeci de tineri au luat 
startul intr-un asemenea concurs, 
tn care și-au propus să străbată 
un parcurs de peste 100 km., tn 
etape de zi și noapte, cu punct 
de plecare cabana Lonea de lingă 
Petroșani șl cu sosirea la cabana 
Păltiniș de lingă Sibiu, implicind 
traversarea masivelor Sebeș și 
Cibin. Concurenții au trebuit să 
dea dovadă de cunoștințe de 
orientare, să se cațere pe munte 
intr-un timp anume stabilit și 
— printre altele — să participe 
la o probă de tir în plină... 
noapte I .

Anul acesta, concursul de orien
tare turistică pe țară a avut loc 
tn masivul Bihorului din munții 
Apuseni. Realizînd 1.340 de 
puncte din 1.590 posibile, echipa 
regiunii București a ocupat pri
mul loc tn această pasionantă în
trecere turistică.

Știți ce se intîmplă la sfîrșitul 
fiecărui meci internațional de 
baschet? Pe o fișă, nu mai mică 
de 50 de centimetri pătrați se trec 
precis, clar, toate rezultatele. Și 
credeți că sint puține ? Nu I Deși 
la prima vedere ar fi destul de 
simplu: 72—55 sau 49—43, punc
tele marcate și primile de echipele 
respective. Fișa aceasta de arbi
traj are însă zeci de rubrici, zeci 
de pătrățele care trebuie com
plectate începînd de la teren, sta
rea timpului, antrenori și pînă la 
fiecare punct înscris, autorii, mi
nutul.

Cum tocmai arbitrul polonez 
Klimaj Mieezyslaw, aștepta să se 
complecteze toate aceste rubrici 
pentru a semna foaia meciului pe 
care-1 arbitrase: Gwardia Varșo
via — Energia (Constructorul) 
București cîștigat cu 49—43 
formația poloneză, l-am rugat 
ne acorde cîteva minute.

— La dispoziția d-voastră, 
acceptai el cu plăcere...

Dar să vi-1 prezentăm. In tine
rețe Klimaj Mieezyslaw s-a în
drăgostit de... baschet. A jucat 
chiar. Mai tîrziu a devenit arbi
tru. Iar din 1952 a început să ar
bitreze meciuri internaționale.

Printre cele mai mari competi
ții de baschet arbitrate se numă
ră întrecerile din cadrul Festiva
lului Mondial al Tineretului din 
București (acutn e a doua oară 
cind ne vizitează țara), întrece
rile Marelui Premiu al orașului 
Praga, întrecerile Festivalului de 
la Varșovia și altele. Anul acesta, 
apreciindu-i-se calitățile incontes
tabile, Klimaj Mieezyslaw a fost 
invitat să arbitreze, alături de cei 
mai buni arbitri din lume, în ca
drul campionatelor europene femi- 
nine de Ia Praga.

Discuția s-a încins poate mai 
repede decît am fi crezut.

— La început părerea mea des
pre aceste intilniri — ne-a spus.

de 
să

a

Pe parcurs, lectura 
instrucțiunilor este 
foarte necesară a- 
cestor participant! 
la concursul de 
orientare turistică

Klimaj Mieezyslaw
Evident, jucătoarele care participă 

la o intîlnire internațională luptă 
cu mai multă dirzenie. Jucătoarele 
tinere sint stimulate astfel în 
creșterea pregătirii sportive, li se 
îmbogățește experiența de joc. In 
al doilea rînd aceste intilniri ca 
și în general întîlnirile interna
ționale inter-cluhuri, stabilesc con
tacte prietenești între sportivi. In
tr-un cuvint aplaud sincer și căl
duros aceste 
de colectivul

— Vorbind 
niri, cum vi 
organizate ?

— Pe scurt: bine 1 Aceasta 
chiar cu acele mici și inevitabile 
întîrzieri ale începerii mec uri or. 
Mi-au plăcut terenul, jucătorii, 
spectatorii...

— Și spectatorii ?
— Da I Trebuie să știți că nu e 

ușor de arbitrat un meci interna
țional în care joacă o echipă din 
propria-ți țară. Mai mult ca ori- 
cînd trebuie să fii foarte corect, 
cu ochii „în patru". Bucureștenii 
sint spectatori pasionați, cu un 
temperament viu.

— Ce impresie v-au făcut jucă
toarele noastre ?

—! Pe multe dintre cele care au 
evoluat în cele două intilniri, 
le-am întîlnit la campionate'e eu
ropene de la Praga unde am și 
arbitrat două meciuri susținute de 
echipa romînă. Jucătoarele în an
samblu au o tehnică individuală 
destul de bună. In apărare sint 
foarte, agresive, cum se spune țin 
„cu dinții" de adversare. Am ob
servat însă, ca si la Praga că le 
lipsește experiența de joc. Asta se 
capătă prin cît mai multe meciuri 
internaționale. Așa se și explică 
de ce nu reușeau de multe ori să 
străbată „zona" jucătoarelor polo
neze (în mod special jucătoarele 
de la Energia — Constructorul).

— Ne puteți spune cîteva cu
vinte și despre echipa Gwardia ?

— Cunosc echipa destul de bine. 
In cadrul comisiei centrale de' 
baschet al cărui membru sint, mă 
ocup de echipele de juniori și ti
neret. Multe din jucătoarele pe 
care le-ați urmărit au jucat anul 
trecut în echipa de junioare Gwar
dia Varșovia care a ciștigat cam 
pionatul Poloniei. Cît despre jocu
rile susținute în București cred 
că au fost dintre cele mai bu>ne 
ale echipei, Tereza Kaczmarek, 
Widnoska, Rybarczyk, au fost cele 
mai bune jucătoare poloneze.

înainte de a încheia 
arbitrul Klimaj a ținut 
lateze următoarele:

— După cum v-am 
mă ocup de activitatea 
baschetbaliști. Nu vreau să ple
dez despre foloasele incontestabile 
ale unor întîlniri internaționale de 
juniori, acești viitori component 
ai echipelor fruntașe ai reprezen
tativelor naționale. Țin totuși 
să-mi exprim speranța și dorința 
organizării unor intilniri interna
ționale și a unor schimburi de 
experiență ale tinerilor Jucători și 
jucătoare de baschet romîni și po
lonezi.

In ceea ce ne privește, ne ra- 
liem dorinței lui Klimaj Mieczy-

propune

intilniri organizate 
Știința.
despre aceste întîl- 

se pare că au iost

mai spus, 
tinerilor

slaw. Considerăm necesar ca di
recția jocuri din C.C.F.S. să re
țină și să privească favorabil pro
punerea organizării unor întîlniri 
internaționale de baschet intre ju
niorii și junioarele polonezi și 
romîni.

AL. PINTEA

Duminică am avut prilejul să 
urmăresc o întrecere sportivă în 
care participanții au depus efor
turi considerabile pentru a obține 
un rezultat cit mai bun. Este vor
ba despre campionatul republican 
de mare fond la înot pe Dunăre, 
dintre porturile Brăila și Galați. 
Dîrzenia cu care au luptat concu
renții pentru obținerea victoriei 
cit și pentru înfruntarea dificultă
ților Dunării, constituie o notă 
bună pentru toți participanții.

La ora 10 dimineața s-a dat 
startul din fața portului Brăila 
celor peste 40 de concurenți care 
aveau să străbată pînă la Galați 
o distanță de 21 de kilometri. 
Păcat însă că buna organizare a 
competiției a fost umbrită în par
te de darea unui start defectuos la 
băieți, avînd o influență negativă 
asupra unor concurenți. Starterul 
(Nelu Biidaru) desfăcuse fanionul 
fără să dea startul, iar o bună 
parte dintre concurenți crezînd că 
s-a dat plecarea au sărit In Du
năre pornind astfel în concurs 
fără să se mai uite in spate la 
starter, care de fapt, căuta să ii

cheme înapoi. Concurenții neau- 
zind nici un arbitru și-au conti
nuat cursa îndirjiți. După ce gru
pul fruntaș parcursese circa 200 
de metri, la îndemnul starterulul. 
au sărit in apă și restul concu- 
renților care rămăseseră pe pun
tea vasului. Și totuși, în ciuda a- 
cestui fapt, lupta a fost extrem 
de spectaculoasă și urmărită în 
același timp cu p'ă.'tre de cei a- 
flați pe șalupe și vase.

La Galați trece primul linia de 
sosire dinamovistul GHEORGHE 
COCIUBAN, după trei ore, 2 mi
nute și 13 secunde, care cucerește 
cu acest prilej pentru a treia oară 
consecutiv titlul de campion re
publican al curselor de mare fond 
la înot. Cu această performanță 
Gheorghe Cociuban și-a îndeol nit 
norma de maestru al sportului.

Cuvinte de laudă trebuie spu
se și despre înotătorii din echipa 
C.C.A. care, dînd dovadă de un 
bun spirit colectiv, au reușit să 
ocupe locul I în clasamentul ge
neral pe echipe.

Despre întrecerea fetelor se pot 
spune de asemenea lucruri bune in

ceea ce privește comportarea lor în 
concurs. Dacă la băieți se preve
dea într-o măsură mai mare a cui 
va fi victoria, la fete însă acest 
lucru era greu de pronosticat. 
Participau de această dată mai 
multe concurente de forțe ega’e. 
Și totuși, cîștigătoarea de anul 
trecut a cursei de mare fond ia 
înot pe Dunăre, GABRIELA 
MANGEZIUS. care s-a prezentat 
în concursul de anul acesta mult 
mai bine pregătită a reușit să-și 
recucerească titlul de campioană 
după ce făcuse o cursă de-a drep
tul impresionantă. Ea a fost acera 
care a forțat de la începutul 
cursei ritmul de înot, reușind ast
fel să atragă în plutonul fruntaș 
in permanență cite două — pa
tru înotătoare. încet, încet. însă, 
plutonul se destramă ' și Mange- 
zius se distanțează tot mai mult.

întrecerile din ediția pe anul 
acesta a campionatului de mare 
fond la înot au constituit un bun 
prilej de afirmare a voinței și dîr. 
zeniei înotătorilor noștri.

R. TEODOR

— llnde-i Angelica Rozeanu, _ 
de nu s-a mai auzit nimic despre 
ea in ultimele săptămini ? între
barea a fost stîrnită, intr-adevăr, 
de lipsa din coloanele ziarelor și 
a revistelor a numelui renumitei 
noastre campioane mondla'e. in 
mod iminent admiratorii așteptau 
știri despre ea. In sfîrșit...

Angelica Rozeanu a revenit în 
lumea sportivă. Unde a fost în 
aceste două luni, cu ce și-a petre
cut timpul ?

Admiratorii au regăsit-o dumi
nică dimineață. Desigur undeva 
unde se juca tenis de masă. In 
sala de sport a colectivului Pro
gresul de pe bulevardul 6 Martie. 
Aproape insă de nerecunoscut. 
Bronzată, cu fața aprinsă. Ange
lica Rozeanu și-a petrecut conce
diul la Vasile Roaită, apoi, cîteva 
zile, la Predeal.

La sfîrșitul întilnirii dintre 
Flamura Roșie București și Pro
gresul București (cîștigată de 
prima cu 5-3) am stat de vorbă 
cu campioana mondială. Mi-a răs
puns, zimbind:

A. ROZEANU
după vacanță

— Unde am fost ? La mare, 
la munte. M-am bronzat, am res
pirat aer de munte.

S-a odihnit bine, s-a distrat 
S-a pregătit in vederea sezonului 
de toamnă.

Am intrebat-o cum își consideră 
debutul, in sezonul care a înce
put (a cîștigat la Pîoscaru și a 
pierdut la Gantner șl Reiter).

— Firesc... Ce vrei? N-am pus 
mina pe paletă timp de o lună și 
jumătate. îmi recapăt eu forma, 
după cîteva 
antrenament, 
in curînd.

Aș fi vrut
răbdat-o inima să nu joace

săptămini bune de 
Mai discutăm noi

să aflu cum de-a 
tenis

de masă, știind mai cu seamă că 
dorește să facă din fetița ei o a 
doua Angelică, 
și-a antrenat fata

— Cit privește 
nisul de masă... din păcate nu 
i-am putut Împrieteni Am suferit 
o mică deziluzie. Poate că ar 
avea talent, dar... nu-i plece. Așa 
că deocamdată am renunțat.

Am trecut cu d’scuția la pro
bleme mai.. plăcute. Ce întîlniri 
are tn vedere Angelica Rozeanu, 
cind spune că va începe un 
rios antrenament în vederea 
zonului de toamnă ?

— începem să ne pregătim 
tens. Nu peste mult timp plecăm

Cum adică, nu 
în concediu ?
fata mea și te-

se- 
se-

în-

intr-un turneu destul de difcil. 
Sint campionate internaționate 
ale unor țări, campionate care 
frebuierc cîștigate. Pretențiile sint 
mari. E greu să le realizezi pe 
toate, dar totuși...

Din vorbă în vorbă, discuția a 
alunecat la tema ’ ’ "
care vor .pleca în 
unde vor tntîlni 
multe țări.

— Cred că va .. _ ______
pasionantă. Mă interesează junio
rii noștri. Printre ei sint speranțe 
ale paletei. Poate că m-aș ocupa 
de ei. Aș dori s’1-! însoțesc pe 
juniorii noștri Ia Paris...

Gindim că dorința Angelicăi 
Rozeanu e cunoscută de Comisia 
centrală de tenis de masă.

La plecare, mi-a adăugat:
— Fiindcă și eu sint ziaristă, 

doresc să-țl mai dau o „poantă" 
pentru articol: Urează-le salutări 
din partea mea cititorilor „Scn- 
teii tineretului".

I-am împlinit dorința.
CAROL ROMAN

juniorilor noștri 
curînd la Paris, 
juniori din mai

fi o întîlnîre

(sport") ^7)11. țțțe&țț țțfțețțțfaț
• PARIS. Duminică, pe o 

vreme însorită, a continuat pe 
stadionul Colombes din Paris 
întîlnirea internațională de at
letism dintre echipele selecțio
nate masculine și feminine 
ale Franței și R. P. R.

Reprezentativele Franței 
și-au luat o meritată revanșă 
atit la băieți cit și fete, de- 
monstrînd că au privit cu a- 
tenție Întrecerile cu atleții ro- 
mini. La băieți scorul final a 
fost de 127—85 iar la fete: 
61—45,

• PEKIN. — Tn continuarea 
turneului pe care-l întreprinde 
tn R.P. Chineză echipa repre
zentativă de baschet a R.P R. 
a jucat in orașul Senian cu se
lecționata locală. Baschetbaliș- 
tii romîni au demonstrat un 
joc de un bun nivel tehnic ob- 
țtnînd victo'ia cu scorul de 
75-51.

• OSLO. — La Oslo a luat 
sfîrșit intilnirea internațională 
de atletism dintre echipele 
Norvegiei și R.P. Polone. Atle
ții polonezi au obținut victoria 
cu scorul de 114—98 puncte.

Campionatele mondiale de volei
PARIS. Campionatele mon

diale de volei au programat 
duminică în sălile Coubertin, 
Japy și Palais des Sports pri
mele întîlniri din cadrul tur
neelor finale.

Primele meciuri din cadrul 
turneelor finale au coincis cu 
o serie de rezultate surpriză. 
Tn competiția feminină echipa 
R. D. Germane a reușit să în
vingă cu 3—2 valoroasa forma, 
ție a R. P. Polone. Echipa 
Franței a întrecut Luxembur
gul cu 3—0 iar formația 
U.R.S.S. în mare dispoziție de

joc a dispus cu 3—0 de echipa 
R. P. Chineze.

Inttlnirile din cadrul turneu
lui masculin s-au desfășurat 
sub semnul unei lupte sportive 
foarte pasionante.

Echipa țării noastre a debu
tat în competiție cu un insuc
ces cedind surprinzător cu 1—3 
echipei R. P. Polone. Jucătorii 
noștri s-au comportat sub aș
teptări practicind un joc foarte 
slab in apărare.

Luni a fost zi de odihnă iar 
astăzi jocurile vor fi reluate.

OLIMPIADA
• MOSCOVA. — Luni di

mineața s-au jucat par
tidele întrerupte din prime
le două ture ale turneului pre
liminar al Olimpiadei de șah. 
Ce| mai mare interes l-a stîr- 
nit partida întreruptă din pri
mul tur între marii maeștri 
Pachman și Bucza. La mu
tarea 70-a. cei doi parteneri au 
căzut de acord asupra remi
zei. astfel că scorul final al 
meciului dintre echipele R. Ce-1 
hoslovace și R.P. Ungare este 
2—2. In partida dintre echipe-

DE ȘAH
le R.P.R. și Columbiei al că
rei rezultat la întrerupere era 
favorabil șahiștilor colurnbieni 
cu 1 'A—'/2, reprezentantul nos
tru 1. Bălanei și-a fructificat 
avantajul la Cueller și a obți
nut victoria. în timp ce Ghițes- 
cu a întrerupt pentru a doua 
oară la Velandia. Troianescu a 
remizat cu Degreiff. iar Ciocîl- 
tea* a pierdut la Sanchez. In 
prezent scorul întilnirii este 
egal l'/j—Vis, o partidă fiind 
întreruptă.

• Concursul internaționa 
de tenis care are loc pe tere
nurile Progresul F.B. din Capi
tală se apropie de sfîrșit. Luni 
după amiază în cadrul finalei 
probei de dublu femei, cuplul 
Jedrzejowska (R.P. Polonă). 
Erdody (R.P. Ungară) a reu
șit să întreacă in două seturi 
(6—4. 6—4) perechea rom.nă 
Ponova, Stăncescu.

La proba de simplu bărbați 
tenismanul 
l-a învins 
R.P.R. Gh. 
(6—4. 0—6. 11-9. 6—2). 
timp ce cehoslovacul Krajcik a 
dispus de Piatek (R.P. Polo
nă) cu 3—1 (6—4, 1—6. 6—1, 
6—0). Ultima semifinală a zi
lei a fost cea din proba de du
blu mixt în care s-au întîlnit 
Katona, Erdody (R.P. Ungară) 
și M. Viziru, Stăncescu 
(RP.R). Jocul a luat sfîrșit 
cu victoria tenismaniior ma
ghiari cu scorul de 2—0 (6—2, 
6-4).

maghiar Katona 
pe reprezentantul
Viziru cu 3—1 

în

* Tntre 6 și 10 septembrie, 
la Budapesta se desfășoară un 
mare concurs international de 
lupte. Ieri a plecat lotul nos
tru. format din 5 luptători la 
lupte clasice și 3 luptători la 
lupte libere.
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