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recoltei !

început acti- 
La Valea 

la Cerbul de 
Ciocîrlia, la

cinteia mărețului
Anul XV, seria Il-a, Nr. 3155

Toate forțele tineretului

Citirea ziarului, dimineața înainte de începerea lucrului, a devenit o obișnuință pentru tinerii din 
brigada condusă de Gheorghe Maier, din secția dentare a Combinatului „1 Mai“ din Satu Mare, 

lată-i în fotografia noastră citind presa
>■ I 4 Foto : N. STELORIAN

Unde te simți
acasa

Poate că nicăieri cerința ca 
muncitorul să fie artist în me
seria lui nu este atît de justifi
cată ca în industria sticlei. Tur
nind spumosul vin în paharul 
ornamentat cu gust, ridicînd cu
pa în lumină, pentru ca jocul 
razelor să scoată efecte seînteie- 
toare din reliefuri, plăcerea es
tetică pe care o încerci se în
toarce, ca un desăvîrșit omagiu, 
s'iclarilor. Cei care transformă 
(cu ajutorul dolomitei, sodei, 
felspatului, alabastrului și a unei 
temperaturi care atinge 1730’) 
nisipul inform — în pahare, 
căni, termosuri, scrumiere, bor
cane vaze, solnițe și zeci de alte 
produse necesare vieții noastre 
de toate zilele, merită să fie cu- 
noscuți de aproape.

Aici a fost iadul
Dintre paharele suflate de 

Vasile Daraban vor fi ajuns u- 
nele și la cooperativa din comu
na Suta, în satul Pădureni, de 
unde le vor fi cumpărat părinții 
flăcăului, să aibă cum cinsti roa
dele gospodăriei lor colective. A 
spune că Vasile Daraban își 
iubește meseria e tare puțin lu
cru ; a arăta că împreună cu 
băieții din brigada pe care o 
conduce — Munteanu Petre, Mi- 
ron Gligor, Gliga Gavrilă, Mun
teanu loan — ajunge să dea cu 
30 la sută procente peste plan, 
încă nu este totul ; nici întrece
rea lor cu ai lui Gheorghe Ciu- 
■van nu epuizează 
lucrurilor, Trebuie

cunoașterea 
să stai de

vorbă îndelung cu el și cu alții, 
trebuie să cunoști fabrica așa 
cum se înfățișează ea astăzi, la 
15 ani de la eliberare, ca să în
țelegi de ce Vasile Daraban, ca 
și nenumărați alți utemiști, lu
crează bine, de ce la fabrică se 
simte acasă, de ce totul și toate 
îl atrag aici, cu o forță de nein- 
frint.

Vasile Daraban a intrat în 
școala profesională la un an 
după înfăptuirea naționalizării și 
a venit în fabrică la începutul 
primului cincinal. Dar la fabrica 
de sticlărie din Turda se află 
oameni care lucrează aici cu 10 
ani înainte ca Vasile să vină pe 
lume. Suflători bătrîni sînt Ale
xandru Lucaci sau Ludovic Fe- 
duragoi. Ultimul știe și ziua în
ceputului : 7 iunie 1925. Erau 
copii. Bunăoară Lucaci avea 12 
ani cînd s-a apucat de meserie, 
purtînd sticlele încinse în căl
dura de iad a halei- La vîrsta 
asta, Rozalia, fetița lui, își vede 
de școală.

...Amintirile vechilor sticlari 
le sfredelesc creerii. In 1925 
suflătorii aveau ca „program“ 8 
ore; doi, trei ani mai tirziu s-a 
stabilit program de lucru de 10, 
și apoi de 12 ore. Cîteodată, cînd 
un muncitor, sfîrșit, cădea bol
nav, cei rămași făceau, topindu-se 
pe picioare, 16 ore de lucru. 
Cine nu putea — era dat afară, 
își sfîrtecau plămînii. Cuptoa
rele îi orbeau, căldura îi sufoca, 
sudoarea curgea șiroaie. Cînd 
ieșeau, cenușii la față, cu mîinile 
și picioarele trcmurînd, cu oa-

sele zdrobite, plecau spre case 
cu ochii închiși, tîrîndu-și pașii, 
fiindu-le indiferent unde ajung, 
nesiguri dacă vor mai avea pu
tere să ajungă undeva.

Să-ți povestească flicolae Gyti- 
lai sau Ion Jurcă.

Sub altă
Vechii, bătrînii 

vesc pe cei tineri- 
și ai lui la fel de bine știu cită 
sticlă trebuie să ia pe țeava in
trodusă în cuptor, la fel de re
pede și de bine netezesc bășica 
de sticlă roșu-încinsă, la fel de 
agil rotesc țeava în forme... Pro
ducția crește. Altădată, in 10 ore 
se făceau 1100—1200 sticle de 
bere. Azi, în 6 ore, din țevile 
suflătorilor ies peste 2000 sticle.

Căci șase ore lucrează suflăto
rii, ca și cuptorarii, ca și cei de 
la camera de amestec- Greu, chi
nuitor de greu treceau ceasurile

zodie
sticlari îi pri- 
Vite, Daraban

ȘTEFAN IUREȘ

La Comitetul raio
nal U.T.M. Medgidia, 
în ziua de 28 iunie, 
membrii biroului ra
ional au organizat o 
consfătuire cu secre
tarii organizațiilor 
U.T.M. Discuțiile s-au 
purtat în legătură cu 
munca tineretului în 
bătălia strîngerii re
coltei. Consfătuirea a 
scos la iveală iniția
tive prețioase de na
tură sa sporească 
contribuția tineretu
lui în campania re
coltărilor.

In zilele care au 
urmat consfătuirii 
de la raion, în toate 
organizațiile U.T.M. 
din raion s-au ținut 
adunări generale des
chise. La ordinea de 
zi a fost un singur 
punct : bătălia strîn
gerii recoltei.

Tinerii din raionul 
Medgidia s-au anga
jat ca pînă la 25 iu
lie în G.A.S.-uri ți 
pîna Ia 15 august în 
G.A.C.-uri, să termi
ne treerițul. Pentru 
traducerea în fapte a 
acestui angajament, 
în întreg raionul au 
fost formate 167 de 
echipe de tineret pen
tru secerat și legat 
snopi. Cele 138 de 
echipe ale tineretului 
de pază a lanurilor

și-au și 
vitatea. 
Seacă, 
Jos, la 
Seimenii Mari, în 34
de sate, organizațiile 
U.T.M. au luat ma
suri pentru organiza
rea de arii de treer 
ale tineretului.

în gospodăriile a- 
gricole de stat și 
S.M.T.-uri, mecaniza
torii urmînd exemplul 
tractoriștilor de la 
S.M.T. Sibioara, s-au 
angajat sâ economi
sească pînă la 23 Au
gust 61 tone de car
buranți și lubrefianți.

O contribuție în
semnată în bătălia re
coltării o vor aduce 
și taberele da munca 
voluntara ale elevi
lor din școlile me
dii, organizate în ra
ionul Medgidia. La 
G.A.S. „Dorobanțn“ 
și G.A.S. „Partiza
nul“ în ziua de 5 iu
lie au fost deschise 
trei tabere de munca 
voluntară ale elevilor, 
în aceste trei tabere 
de muncă voluntară 
600 de elevi din șco
lile medii vor ajuta 
Ia strînsul recoltei și 
la prășitnl a 150 hec
tare de porumb. De 
altfel în această pe
rioada toți elevii șco
lilor medii vor lucra 
voluntar cîte trei zile 
pe săptămîna, ajutînd

gospodăriile agricole 
de atat și colective la 
strînsul recoltei.

Școlarii și tinerii 
din raionul Medgidia 
nu au uitat nici lo
zinca anilor trecuți 
„Spic cu spic, patriei 
snop“. Pînă Ia 15 au
gust, școlarii, pionie
rii și tinerii din 
nul 
strînge 
boabe rezultate 
spice. Totodată, comi
tetul raional U.T.M. 
Medgidia a luat ma
surile necesare pentru 
desfășurarea unei in
tense munci politice 
în toată această pe
rioadă. La locul de 
producție, la arii, pe 
cîmp la strînsul re
coltei,
U.T.M. vor organiza 
intîlniri cu activiștii 
de partid, cu partici- 
panții la războiul pen
tru nimicirea hoarde
lor hitleriste, vor or
ganiza discuții despre 
însemnătatea zilei de 
23 August. în aceas
tă perioadă vor avea 
loc și adunări gene
rale cu tema : „Ce 
a dat regimul de de
mocrație populară ti
neretului“, „Pregăti
rea, organizarea și 
conducerea de către 
P.C.R. a insurecției 
armate de Ia 23 Au
gust“ și altele.
i--- I. ȘERBU

Medgidia
45.000

raio- 
vor 
RS- 
din

organizațiile

O inițiativa 
uitata chiar de...

inițiatori
Au trecut mai mult de șase luni 

jde cînd tinerii muncitori turnători 
de la Uzinele „Steagul Roșu“ din 
Orașul Stalin, alături de toți mun
citorii, sub conducerea organiza
țiilor de partid din uzină, au por
nit o luptă hotărîtă și entuziastă 
împotriva procentului ridicat de 
rebuturi. Lupta tinerilor munci
tori de la turnătoria de fontă, 
de pildă, s-a 
ales, în prima parte a 
tei perioade în

materializat mai 
aces- 

r____  scăderea sim
țitoare, lună de lună, a procentu
lui de rebut la cele mai multe din- 
îre repere. Procentul de rebut la 
reperul bloc motor a scăzut ast
fel de trei ori față de cifrele de 
vîrf ale anului trecut, Ia chiulase 
a scăzut cu 20 la sută, la colec
tor la fel, iar la 
volant cu aproa
pe 50 la sută. Și 
fără îndoială, că 
tineri muncitori 
asemenea lui 
Radu Mehedinți, 
Petre Popovici, 
Otto Toisch, loan 
Guțu, Alexandru 
Pop, Iosif Trandafir, 
cîțiva dintre cei care

In legătură cu acțiunea 
de reducere a 

rebuturilor la Uzinele 
„Steagul Roșu“- 

Orașul

Măniga de la conveierul mic, a 
contribuit la creșterea procentului 
de rebut la bucșa cilindrului și 
discul frînei de mină, iar echipa 
lui Endre Bencze, la capacul ro
ților. Echipele de la atelierul de 
elaborare, printre care echipa lui 
Vasile Manghiuc, unde sînt mulți 
tineri, datorită turnării neatente, 
a nerespectării temperaturilor și 
în genere, datorită nerespectării 
procesului tehnologic au făcut să 
crească procentul de rebuturi.

Un rol deosebit în scăderea pro
centului de rebut îl pot avea 
maiștrii, felul în care îndrumă, 
ajută și controlează ei activitatea 
tineretului, a tuturor muncitorilor 
din turnătorie. Din păcate, însă, 
mai sînt unii maiștri care nu-ș'i fac 

pe deplin dato
ria. Așa este de 
pildă, cazul mai
ștrilor Pașca 1- 
saiia, Radu Ni- 
colae, llie Băr- 
bulescu, care 
nu supraveghea
ză îndeajuns pro

cesul de formare a pieselor. 
Serviciul de control tehnic din tur
nătoria de fontă a manifestat de 
asemenea o slabă exigență în ul
tima vreme. Datorită lipsei de exi
gență a unora dintre controlori la 
ieșirea pieselor din sector unele 
defecte ale pieselor, care se puteau 
descoperi din timp, se descoperă 
abia ia prelucrare. Aceasta aduce 
după cum se știe, mari pagube.

Faptul că rebutul la sectorul 
turnătoriei de fontă n-a scăzut in 
raport cu posibilitățile existente, 
se datorează însă și unor cauze 
cum ar fi aceea că nu se face un 
control riguros al materiei prime 
la sosirea ei în uzină, introdueîn- 
du-se fonta în cuptor fără a co
respunde rețete'or de elaborare.

Asemenea cauze au făcut ca în
I. BODEA

Stalin

sînt numai 
și-au adus 

contribuția la scăderea procentu
lui de rebut.

Au făcut însă tinerii muncitori 
de la turnătoria de fontă tot ce 
puteau, pentru reducerea continuă, 
sistematică, a rebuturilor ? Din 
păcate răspunsul este nega
tiv. In turnătoria de fontă a uzi
nelor „Steagul Roșu“ există încă 
posibilități mari, rezerve interne 
serioase, care pot face ca pro
centul de rebuturi să scadă cu 
mult mai mult față de cifrele rea
lizate pînă în prezent.

Cu toate acestea, organizația 
U.T.M. de la turnătorie n-a urmă
rit cu perseverență această acțiune. 
Din 
astfel 
t ma
Astfel,

această cauză mai sînt 
unii tineri care, în ul- 

vreme au dat rebuturi, 
echipa țînăruluî lori
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Proletari clin toate țările, tînlți-vă !

geofizică

Aparatajul științific 
și animalele de experiență 

s-au întors la sol
MOSCOVA 6 (Agerpres). — Agenția TASS 

a transmis următorul comunicat:
După cum se știe în Uniunea Sovietică sînt 

cercetate în mod sistematic de mai mulți ani pă
turile superioare ale atmosferei cu ajutorul lan
sării la diferite altitudini a rachetelor balistice 
cu o singură treaptă.

In cursul lansărilor anterioare au fost obținute 
materiale științifice foarte valoroase, care au 
aruncat o nouă lumină asupra stării păturilor su
perioare ale atmosferei și asupra proceselor care 
se petrec în aceste pături și despre care s-a vor
bit anterior în presă.

La 2 iulie 1959, ora 6,40 (ora Moscovei), a fost 
lansată o nouă rachetă balistică geofizică cu o 
singură treaptă, cu rază medie de acțiune, în 
conformitate cu planul lucrărilor științifice în do
meniul cercetării păturilor superioare ale atmos
ferei.

Racheta a fost utilată cu aparataj pentru stu
dierea zonei de ultraviolete a spectrului solar, a 
structurii ionosferei, a roiului de micrometeoriți, 
a direcției și vitezei curenților de aer la diferite 
altitudini, precum și cu aparataj pentru determi
narea densității, presiunii, temperaturii și compo
ziției atmosferei la diferite altitudini.

I Pentru studierea funcțiilor vitale ale animale
lor în condițiile ridicării la mare altitudine în ra-

1 chetă au fost introduse animale de experiență:
■ dof cîini (Otvajnaia și Șnejinkal și un iepure de
■ casă. Clinele Otvajnaia a fost lansat cu racheta 
! pentru a treia oară.

Greutatea totală a aparatajului științific și a
■ animalelor aflate în rachetă este de peste 
1 2.000 kg.
’ Lansarea s-a desfășurat normal. Sistemul de 

salvare a asigurat aterizarea după desprinderea 
de rachetă a compartimentului și containerului cu 

j aparatajul științific și animalele de experiență. 
, Potrivit datelor preliminare, programul de cer- 
, cetări a fost îndeplinit și au fost obținute mate- 
. riale valoroase în legătură cu toate problemele. 

S-au obținut pentru prima oară informații des
pre compoziția gazelor ușoare din atmosferă.

• Starea animalelor după aterizare este bună. Ri- 
i dicarea în repetate rînduri a acelorași animale a 
, permis să se obțină date cu privire la adaptarea 
: animalelor la zborurile cu rachete. Au fost obți-
• nute date noi cu privire la comportarea animale-
• lor în condițiile imponderabilității.

Materialele obținute sînt prelucrate și studiate.
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Mamaia — imul din noile blocuri date în funcțiune anul acesta K

Toți utemiștii comunei 
în acțiunea 

de electrificare
în toamna anului trecut, din 

inițiativa organelor locale, au 
început și în comuna noastră, 
Porumbacul de sus, din raionul 
Sibiu lucrările de electrificare. 
Sub conducerea organizației de 
partid, comitetul organizației 
U.T.M. a creat în scopul spri
jinirii acestei acțiuni, precum 
și în scopul executării altor lu
crări de folos obștesc, o briga
dă utemistă de muncă patrioti
că în care ș-au înscris toți cei 
21 de utemiști existenți în co
mună. Brigada a efectuat pînă 
acum peste 600 ore muncă vo
luntară pentru defrișarea mă- 
răcinișurilor de pe o suprafață 
de 500 metri pătrați, 'unde ur
mează să fie plantați stîlpii, 
a săpat gropile necesare, a 
descărcat în stația C.F.R. Po
rumbacul de sus 4 vagoane de 
stîlpi și a ajutat în transpor
tul lor de la gară pînă în co
mună. In această acțiune s-au 
evidențiat în mod deosebit ufe- 
miștii Sîlca N. Sava, Petre N. 
Anghelea și alții.

N. POPEANOȘ 
corespondent voluntar

Solii tineretului nostru
la Festival

26 iulie. Praterul întinerit își primi

Succesele
urnaliștilor

reșițeni
Siderurgișfii reșițeni desfășoară 

cu succes marea întrecere pentru 
a da patriei mai mu’t oțel, fontă 
și laminate prin mai buna utiliza
re a agregatelor. In trimestrul I! 
al anului curent pe această cale 
s-a realizat cu 10,3 la sută tnai 
multă fontă decît în primul tri
mestru, ceea ce echivalează cu o 
depășire a indicelui de utilizare 
planificat de 14 la sută. Acest in
dice se înscrie în istoria furnale
lor reșifene ca fiind cel mai înalt 
obținut pînă acum. In mod deose
bit s-au evidențiat topitorii din 
brigada de tineret condusă de 
Cristache Bănică, cei din echipele 
conduse de Ion Sava, Ion Sîrbu 
și alții.

Recent, în seara zilei de 2 iulie, 
furnaliștii au obținut o nouă și 
importantă victorie în întrecerea

socialistă pornită în cinstea zilei 
de 23 August : ei au dat ultima 
șarjă de fontă în contul angaja
mentului luat pentru întregul an, 
acela de a da peste plan 6.000 
tone fontă. Datorită muncii depu
se cu abnegație de topitori, incăr- 
cători, de la platoul de încărcare, 
de toți muncitorii, productivitatea 
muncii a sporit cu 15,3 la sută.

Inchinind aceste mari victorii 
sărbătoririi celei de a XV-a ani
versări a eliberării patriei noas
tre de sub jugul fascist, dornio 
de a-și consolida succesele de 
pină acum, colectivul de furnaliști 
reșițeni a hotărît să-și reînnoiască 
angajamentul : pînă la 23 August 
el va da patriei 
2.800 tone de fontă.

în plus încă

(Continuare în pag. 3-a)

26 iulie. Praterul întinerit ișt va | 
oaspeți de pe cinci continente — pitoreștile 
coloane ale solilor tinerei generații a 120 
de popoare. Privind nesfîrșitele coloane vei 
avea impresia că în duminica aceea întreg 
globul pămîntesc și-a dat întîlnire la Viena. 
Deodată, în pădurea de drapele și pancarte 
se va distinge drapelul scumpei noastre 
patrii și o pancartă pe care scrie: Repu
blica Populară Romînă. Se vor îndrepta 
spre Wiener Stadion, reprezentanții tinere
tului nostru. Acolo, se deschide marea săr-i 
bătoare a tineretului lumii — Festivalul.

Mai sînt doar cîteva zile pînă la Festi
val. Tineretul patriei noastre întîmpină 
acest eveniment în plin avînt patriotic, pen
tru a îndeplini angajamentele luate în 
cinstea glorioasei aniversări a lui 23 Au
gust, precum și a Festivalului. Delegația 
tineretului nostru se pregătește spre a re
prezenta cu cinste tînăra generație a pa
triei, la Viena. Din delegație fac parte 350 
de tineri și tinere din fabrici, sate, școli și 
facultăți, care s-au evidențiat în mod deo
sebit în muncă, învățătură și în activitatea 
obștească. Lotul artistic cuprinde 140 de ti
neri. Printre ei se află un grup de soliști 
instrumentiști, vocali și balerini dintre cei 
mai talentați, precum și Ansamblul artistic 
al U.T.M., laureat al Festivalurilor de la 
Berlin, București și Moscova (care include 
corul condus de Marin Constantin, artist 
emetii, orchestra de muzică populară diri
jată de Ionel Budișteanu, artist emerit, țau-

reat al premiului de stat, și o formație de 
dansuri). De asemenea, în delegația tine
retului nostru se află sportivi ce vor lua 
parte la întrecerile de baschet, volei și tenis 
de masă organizate în zilele Festivalului.

Tinerii noștri delegați vor fi prezenți la 
numeroase manifestări ale Festivalului. In 
marea sală de la Konzerthaus, vienezii și 
tinerii din toată lumea, vor putea asista la 
spectacolul de gală al delegației R. P. Ro- 
mîne. Ei vor asculta alături de vestita 
„Ciocîrlie“, „Hora Stacato“, vor privi minu
nate dansuri din diferitele regiuni ale țării 
noastre. Ca un omagiu adus Vienei, vor 
răsuna valsurile lui Strauss. Nu va lipsi 
„Perinița“ care de mult a făcut ocolul glo
bului. Spectacolele tinerilor artiști romîni 
vor fi admirate și pe estradele din Prater, 
Treitlstrasse etc. Tinerii romîni vor parti
cipa la concursurile de pian, vioară, canto, 
instrumente de suflat. Vom fi prezenți la 
concursuri de fotografii artistice, filme ar
tistice și documentare. Două din expozițiile 
deschise în timpul Festivalului — de artă 
plastică și de fotografii artistice — se vor 
bucura de participarea unor valoroase lu
crări romînești, premiate la concursurile 
naționale în cinstea Festivalului.

Delegații noștri la Festival se, vor în- 
tîlni cu numeroși tineri — din Franța, Ita
lia, Africa de Nord, America Latină, 
U.R.S.S., S.U.A., Canada și bineînțeles cu 
tirteri din țara gazda — Austria. Reprezen
tanții noștri vor fi prezenți la Sofiensalle,

tinerl- 
romîni 
aduce

unde se va desfășura o înfîlnire a 
lor din Europa. Un grup de tineri 
se vor duce la Mathausen, spre a 
omagiul lor celor căzuți în lupta împotriva 
fascismului. Solii tineretului romîn vor pu
tea fi întîlniți la proiectata manifestație în
chinată păcii, din Heldenplatz.

In zilele Festivalului va avea loc o in
tensă activitate pe linia contactelor între 
tinerii de diferite profesiuni și specialități. 
La întîlnirea tinerilor feroviari, tinerilor 
mineri, a studenților în filozofie, a tinerilor 
filateliști, a directorilor de case și cluburi 
ale. tineretului vor asista și vor participa 
activ tineri romîni. In Sebastianplatz 3 se 
va deschide . un club studențesc. Tineretul 
nostru își va aduce contribuția la activita
tea acestui club. Să notăm marele bal al 
studenților de la care desigur nu vor lipsi 
nici tinerii noștri.

La Festival, delegații noștri vor fi mesa
gerii dorinței de pace și prietenie a între
gului tineret din R.P.R., a hotărîrii sale de 
a colabora cu tinerii iubitori de pace de 
pretutindeni. Delegația noastră va duce 
imaginea tineretului nostru ce trăiește o 
viață fericită, ce desfășoară o muncă rodni
că pentru înflorirea patriei.

Cînd după zece zile tinerii de pe cele 
cinci continente se vor întîlni în Rathaus
platz, spre a-și lua la revedere de la Viena, 
mulți din ei vor cunoaște mai bine și țara 
noastră, minunatul ei tineret.

M. RAMURĂ

N. CATANA ;

Pantofii trebuie să fie nu numai rezistenți, dar și frumoși. Vorbele 

maistrului Nagy Adalbert de la fabrica „Solidaritatea"-Oradea aU 

fost pe deplin înțelese de tinărul Fora Petru. Cele mai mici defec

țiuni vor fi înlăturate.

. Foto : S. NICULESCU



Atacul handbaliștilor bucu- 
reșteni a mai înscris un nou 
gol în urma unei splendide 
și fulgerătoare acțiuni la 
poarta echipei C.S.M. Reșița

Foto: VAL. BRĂDULEȚ

întrecerile finale
aie sportivilor

DUMINICA
SPORTIVA

Printre sportivii 
care ne vor reprezenta

Capitala a găzduit campionate
le republicane școlare pe anul 
1958-59 ale școlilor profesionale de 
ucenici, de meserii și școlilor agri
cole. Organizate în scopul stimu
lării sporitului în rîndul elevilor 
școlilor profesionale și antrenării 
unui număr cit mai mare de elevi 
muncitori într-o activitate sportivă 
conipetițională, acest concurs-spor- 
tiv la prima ediție a prilejuit în
trecerea unui număr de aproape 
800 de participanți, fruntași în 
sport și la învățătură, veniți din 
întreaga țară. Ei și-au disputat 
întîietatea la disciplinele gimnas
tică, atletism, volei, fotbal șitrîntă.

Timp de 6 lunii de cînd au în
ceput întrecerile preliminare, care 
s-au desfășurat în etape pe locali
tăți, raioane și regiuni, peste 40.000 
elevi și-au disputat dreptul de a 
participa la faza finală pe țară 
care a luat sfîrșit duminică de
semnând campionii școlari ai a- 
nului 1959.

In ceea ce privește întrecerile 
pe discipline sportive atit partici
parea cît și rezultatele tehnice ob
ținute demonstrează concludent 
popularitatea pe care sportul și-a 
cîștigat-o în rîndul elevilor școli
lor profesionale, rod al grijii pe 
care statul nostru o acordă dez
voltării sportului în masa largă a 
școlarilor prin crearea de baze 
materiale și prin cadrele didactice 
de specialitate care se ocupă de 
pregătirea tor.

în faza finală de atletism spre 
exemplu în comparație cu finalele 
interdepartamentale desfășurate a- 
nul trecut rezultatele obținute de 
cîștigători și media primitor 6 
clasați la fiecare probă sînt cu 
mult superioare la băieți și la fete. 
De altfel mărturie a prestigiului 
de care se bucură atletismul în

rîndul școlarilor o constituie fap
tul că la această disciplină 
participat la finală peste 200 de 
concurenți, deși participarea 
finală a fost condiționată de în
deplinirea baremului pentru insig
na de atlet școlar gradul bronz.

A ieșit în evidență buna pregă
tire a școlarilor regiunilor Tiipi- 
șoara, Stalin și orașul București 
care au obținut 
bune cu prilejul acestor întreceri. 
Din pacate însă, In ciuda condi
țiilor optime asigurate acestei com
petiții, unele regiuni n-au acordat 
atenția cuvenită în vederea antre
nării unui număr cît mai mare de 
elevi în această întrecere sportivă 
de masă. In unele regiuni datorită 
lipsei de interes a comisiilor de 
sport de pe lingă comitetele regio
nale U.T.M. și a secțiunilor de 
învățământ și cultură din cadrul 
sfaturilor populare regionale nu 
s-a organizat faza pe regiune fapt 
care a împiedicat numeroși elevi 
talentați cu reale posibilități de a 
participa la întreceri. Exemple de 
acest fel ni le oferă regiunile 
București și Craiova.

Regiunea Suceava deși a orga
nizat faza pe regiune nu a tri
mis cîștigătorii la întrecerile fi
nale pe țară cu toate că a primit 
din timp atît comunicarea datei 
începerii concuratului cît și mijloa
cele materiale pentru deplasarea 
concurenților.

Djrucolo de, aceste deficiențe, a- 
ceastă largă competiție de masă 
organizată de C.C. al U.T.M. îm
preună cu Ministerul Tnvățămîn- 
tului și Culturii s-a bucurat de un 
binemeritat succes dovedind încă 
odată popularitatea pe care și-a 
cîștigat-o sportul în rîndul elevi
lor școlilor profesionale.

E. PITULESCU
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Campionatele republicane școlar« rezervate sportivilor din școlile 
profesionale, au dat loc la dispute aprige pentru cucerirea locului I. 
lată concurenții probei de 1500 m. cu puțin timp înaintea trecerii 

liniei de sosire
Foto: R. VASILE

TURNEUL INTERNATIONAL 
DE VOLÉI

Rucurefterdi, amatori de volei 
au avut prilejul să urmărească la 
lucru cele mai bune echipe de vo
lei din Europa care și-au dat în
tâlnire pe podiumul instalat în in
cinta patinoarului „23 August“.

Am văzut la lucru pe campionii 
mondiali și europeni, jucătorii ce
hoslovaci, am urmărit fie cu ini
ma strînsă, fie aplaudînd entuzias
mați jocul echipei noastre mascu
line. Am fost — mai ales — mar
tori ai asaltului echipelor tinere 
către locurile fruntașe. Cine ar fi 
crezut, de pildă, că tinerilor jucă
tori polonezi le vor fi necesare nu
mai trei seturi pentru a între
ce redutabila echipă masculină 
a Republicii Cehoslovace ? Cine 
s-ar fi așteptat de asemenea ca 
reprezentativa Moscovei, avind in 
formație jucători cunoscuți din 
marile întreceri internaționale, va 
lupta din greu pentru victorie in 
fața tinerilor voleibaliști din Chi
na. Tinerii jucători din e- 
chipa noastră de tineret nu intrau 
în concurs cu prea mari preten
ții ; mai toți jucătorii au cel 
mult 2-3 ani de activitate compe- 
tițională la nivelul categoriei A, 
ți faptul că s-au comportat remar
cabil (cu concursul consacratului 
Gabriel Cherebețiu) în compania 
unor adversari străluciți nu poa
te decît să ne mulțumească pe de
plin. Ei au format cea mai tină- 
ră echipă (federația noastră de 
specialitate merită felicitări) și 
au fost înscriși în concurs pentru 
a învăța, pentru a căpăta rutina 
marilor confruntări, în vederea 
promovării lor pe mai departe. 
Fetele însă s-au comportai mult 
sub posibilități. Faptul acesta ră- 
mîne o problemă care cere de în
dată cuvenita rezolvare.

Miile de spectatori au avut pri
lejul să sublinieze, aplaudînd, 
ovaționînd uneori, echipe bine o- 
rientate către un volei modern Ș‘ 
în același timp eficace.

Cît privește clasamentul defini
tiv, așteptăm cu nerăbdare ultima

zi, adică meciul decisiv (pentru 
desemnarea campionului la băieți) 
între R. P. Romînă — R. Ceho
slovacă.

S. SPIREA

Stadionul „Dinamo“ a găz
duit duminică ultimul „act“ 
al campionatului republican 
de handbal, întrecere pasio
nantă în care ocuparea pri
mului loc nu a putut fi do 
cisă decît după consumarea 
acestei confruntări. Echipele 
,,Dinamo“-București și C.S.M. 
Reșița pretendente la titlu 
și-au disputat cu ardoare 
șansele de a cuceri primul 
loc în clasamentul final. Mai 
bine pregătită tehnic și tac
tic, posesoare a unui joc 
mogen și eficace formația 
namovistă a dovedit și 
acest prilej ca și în cele 
de etape din campionat
este echipa cu cel mai com
plet joc dintre formațiile par
ticipante. Datorită acestor 
calități dinamoviștii au în
trecut duminică echipa meta- 
lurgiștilor la o diferență con
cludentă : 13—8 (8—4) adju- 
decîndu-șj în acest fel titlul 
de campioni ai Republicii 
Populare Romîne pe anul 
1959.

In întîlnirile internaționale 
de fotbal care au avut loc la 
Constanța și Bacău, unde 
„Farul“ ți „Dinamo“ au pri
mit riposta echipelor Vefa 
Istanbul și respectiv Gwar- 

‘dia Varșovia, jucătorii noștri 
au repurtat victoria. „Farul“ a 
întrecut formația turcă cu 
scorul de 5—2, iar „Dinamo“ 
Bacău pe Gwardta cu 2—1. 
La Oradea echipa selecționată 
de fotbal a țării noastre a 
susținut o întîlnire de verifi
care cu formația orașului Sa- 
lonta adjudeeîndu-și victoria 
cu scorul de 4—0 prin punc
tele înscrise de Constantin 
(2), Alexandrescu și A. Vasile.

Sportivii romîni au evoluat 
cu succes peste hotarele pa
triei. La Moscova atleta Io- 
landa Balaș a sărit pentru 
a șasea oară în acest an 1,80 
m. confirmînd excelenta formă 
în care se găsește.

La Kiev jucînd în compa
nia selecționatei Kievului, e- 
chipa noastră reprezentativă 
de polo pe apă a învins în 
prima întîlnire cu scorul de 
8—3 iar în cea de-a doua cu 
8—2.

In orașul Gdansk din R.P. 
Polonă echipa masculină de 
baschet Dinamo Tîrgu Mureș 
a reușit o frumoasă compor
tare cucerind primul loc în 
turneul organizat aici la care 
au participat 4 formații.

Canoiștii noștri au concu
rat la Berlin alături de spor
tivi din R.D.G., Suedia, Da
nemarca, Bulgaria, Polonia 
și Ungaria reușind să ocupe 
locul întîi la 2 probe (canoe 
1000 și 10.000 m) cucerind 
locuri fruntașe și în cadrul 
probelor de simplu.

P. VICTOR

Deunăzi am 
frumosul parc 
din Capitală. Din furnicarul spor
tivilor de pe stadion o tînără e- 
chipă masculină de baschet mi-a 
atras în mod deosebit atenția.

Antrenorul îi corija din cînd în 
cînd, fără a-și putea reține o vă
dită satisfacție pentru sîrguința 
elevilor săi.

— Sînt tineri muncitori, care 
au îndrăgit această disciplină în 
secțiile de baschet ale asociațiilor 
sportive în care activează — mi 
s-a adresat la un moment dat an
trenorul — dar deosebit de talen- 
tați și dovedesc pe deasupra o 
mare putere de luptă. Cîțiva din
tre ei : Vasile Predulea, reglor la 
Fabric.a „Radio Popular“, Enieric 
Vizi, profesor la o școală de 7 ani 

Nicolae,

student al facultății de chimie din 
Timișoara, se remarcă în mod deo
sebit.

Pe un alt teren alăturat începuse 
de cîteva minute o aprigă dispută 
la ' 
notat 
nescu, 
derea
Costic Domnica, operator chimist 
în Fabrica de țigarete Cluj și Ale
xandrina Oproiu, studentă în anul 
IV al Facultății de științe juridice 
din București, care alături de ce
lelalte voleibaliste s-au remarcat 
în acest sport cu prilejul recentei 
ediții a Spartachiadei de vară a 
tineretului.

Peste puțină vreme, carnetul dc 
însemnări s-a îmbogățit cu alte 
nume : Marius Bodea, elev într-o 
școală medie din Timișoara, Lucia 
Cobîrzau, studentă a Facultății de 
chimie din Cluj și Fr. 
vaci, strungar într-o uzină 
dană. Pe aceștia din urmă, jucă
tori de tenis de masă, i-am cu
noscut de asemenea la antrena
ment.

Sumara prezentare a acestor 
cîțiva tineri sportivi reclamă o 
precizare : în vederea căror între
ceri se pregătesc cu atîta atenție ? 
Alături de alți tineri sportivi, 
caTe s au remarcat în cadrul com
petițiilor sportive de masă din 
țara noastră, noilor noastre cu
noștințe le revine marea răspun
dere de a reprezenta țara noastră 
în întrecerile, sportive ale celui de 
al VH-lea Festival de la Viena.

Se cuvine așadar să Ie urăm din 
toată inima mult succes.

Foto reportaj 
VAL PIETREANU

nume mi<am
Ileana Ștefă-

volei. Cîteva
și aici : _____
muncitoare la întreprin- 
Solex din București,

După Spartachiadă...

Selecționata de tineret 
a R.P.R. — R.P. Chineză 1-1

Pe stadionul „Republicii“ s-a 
desfășurat întâlnirea de fotbal 
dintre reprezentativa noastră de 
tineret și selecționata R.P. Chine
ze. Sfârșitul întîlnirji a consemnat 
un rezultat de egalitate (1-1) 
care ilustrează situația de pe tere
nul de joc. Echipa noastră de tineret 
a prestat un joc sub așlepiări do
vedind serioase lipsuri în special 
la înaintare. Apărarea ni s-a pă
rut compartimentul cel mai bun 
al echipei reușind să sităvilească 
cu succes atacurile repetate ale 
fotbaliștilor chin.zi. Oaspeții au 
constituit o pk-tată surpriză pen
tru spectatorii biicureșteni. Ei au 
prestat un joc bine orientat cu 
acțiuni rapide la poartă, cu pase 
precise și multă precizie în condu
cerea balonului.

co- 
ară-

In fotografiile de mai sus aspecte de la antrenamentele sportivilor 
care ne vor reprezenta la Festival

Forța educativă
a co

La Combinatul Metalurgic Reșița, 
muncitorii fie că-i vorba de cei de la 
furnale, sau laminoare, de la oțelărie 
sau hala nouă, îți povestesc cu dragă 
inimă despre noile realizări obținute în 
producție, precum și despre sportivii re- 
șițeni, aproape 8000 de membri ai 
U.G.F.S., care desfășoară o bogată și 
interesantă activitate sportivă de masă.

Am pornit prin Combinat. Prima cu
noștință am făcut-o la grupul de pregă
tire a locomotivelor Diesel, unde l-am 
înrtîlnit pe tînărul Keller Viliam, fruntaș 
în producție. Foarte amabil, mi-a spus 
că activează în secția de atletism, care 
numără 42 de atleți și că î-1 pasionează 
săritura în lungime-și triplul salt, unde 
de altfel are performanțe bune : 6,70 m. 
și respectiv 13,45 m. Numai lucruri bune 
am aflat și despre aruncătorul de disc 
Lișcă Ștefan, electrician, de Boulescu 
file, lăcăituș 1a hala nouă, vitezisit, sau 
Huniady Francisc, săritor cu prăjina. 
Am mai aflat că în combinat activita
tea sportivă cunoaște o mare dezvol
tare ; reșițenii se mîndresc în primul 
rînd cu echipele de handbal. Cea de 
băieți activează în categoria A, iar cea 
de fete, campioană regională, a fost fi
nalistă a Spartachiadei de vară în cea 
de a 111-a ediție și acum susține me
ciurile de baraj pentru promovarea în 
divizia A. Lucruri interesante sînt de 
scris și despre luptători, boxeuri, sau 
gimnaștj și bineînțeles despre fotba
liști. Echipa de fotbal care activează în 
campionatul categoriei B, s-a aflat la

vacanță?
Și în orașul Piatra Neamț, Spar- 

tachiada de vară a tineretului a 
cuprins cu fiecare ediție un număr 
sporit de tineri participanți.

Edificatoare 'în acest sens ar fi 
comparația dintre rezultatele obți
nute în ultimele două ediții ale 
Spartachiadei de vară a tineretu
lui. Raportînd numărul participan- 
ților în etapa de masă a actualei 
Spartachiade (peste 7000) la cel 
din trecuta ediție, constatăm o 
creștere de aproape 2.000 partici- 
panți. Odată cu numărul partici- 
panților a ciescut dorința tinerilor 
de a îmbrățișa disciplinele sporti
ve de bază ale mișcării noastre de 
cultură fizică și sport la care ei 
își dispută întîfetatea, cu multă ar
doare. Astfel, atletismul, a cuprins 
în întrecerile actualei ediții a 
Spartachiadei, 2557 participanți, 
ciclismul 175, tirul 1334. în
trecerile Spartachiadei au stimulat 
dezvoltarea activității de masă a 
tinerilor dintr-o seamă de fabrici 
și școli. Asociațiile sportive ale 
fabricilor „Comuna din Paris“, 
„Reconstrucția“, „Zorile Noi“ dis
pun de un număr sporit de secții 
pe ramuri de sport, baze sportive 
echipament etc.

Etapa de masă a Spartachiadei 
are totuși un caracter limitat in 
timp.

Există oare pe mai departe preo
cupare în sensul organizării unor 
competiții sportive interne de atle
tism, volei, fotbal, sau pentru an
grenarea tinerilor la concursurile 
„Cel mai bun sportiv din 10“ și 
„Campion al asociației sportive“ 
care să asigure tinerilor continui
tate în activitatea sportivă ?

Cele două întreceri, spre pildă, 
sînt cunoscute și în orașul Pia
tra Neamț. Dar, surprinzător, 
pînă acum n-au cucerit insigna 
„Cel mai bun sportiv din 10“ de- 
cît... 14 tineri (dintre care nici 
măcar o singură fată). De altfel, 
n-au participat la aceste întreceri 
decît 200 de tineri. Cît privește 
disputa pentru cucerirea titlului de 
campion al asociației sportive, 
acesta este un capitol cu totul de
ficitar: nici un participant, și fi
rește, nici un purtător al insig
nei. Este lesne de înțeles că 
acest fel, 
tineretului 
Neamț,

ceastă problemă, dar o să luăm 
de îndată măsurile cuvenite — a- 
firmă tovarășa Gîrcineanu, secre
tar cu problemele de propagandă 
al Comitetului orășenesc U.T.M. 
Acest răspuns încearcă să mas
cheze lipsa de preocupare pentru 
asigurarea continuității în activi
tatea sportivă a tineretului, acti
viștii comitetului orășenesc U.T.M. 
considerînd că, capitolul activita
tea sportivă de masă se încheie 
odată cu etapa I-a a Spartachia
dei. Ca urmare a acestei edneep-

De ce lâncezește 
activitatea sportivă 
de masă în orașul 

P Neamț
ții, activitatea sportivă a tinere
tului între edițiile Spartachiadei 
este lăsată pe seama organelor 
U.C.F.S.

Din cauza acestei concepții gre
șite care există în rîndurile 
activiștilor comitetului orășe
nesc U.T.M., organizațiile de bază 
U.T.M. au fost lăsate fără îndru
marea și controlul cuvenit în mun
ca de antrenare a tineretului la o 
continuă activitate sportivă. Din

această pricină numai două-trel 
organizații U.T.M. din lot orașul, 
(„Comuna din Paris“, „Zorile 
Noi“) se ocupă de antrenarea ti
nerilor la competiții interne, pre
cum și la concursurile „Cel mai 
bun sportiv din 10“ și „Campion 
al asociației sportive“.

Antrenarea unui număr mare de 
tineri din orașul Piatra Neamț la 
prima etapă a Spartachiadei de 
vară, nu poate rezolva pe deplin 
problema activității sportive de 
masă a tineretului, de vreme ce ti
nerii sportivi au intrat după eta
pa I-a în... vacanță, iar activita
tea lor pe tărîm sportiv lîncezește. 
De aceea, Comitetul orășenesc 
U.T.M. Piatra Neamț, are datoria 
să se preocupe de asigurarea 
continuității în activitatea spor
tivă a tineretului prin orga
nizarea unor competiții pe plan 
local, precum și prin antre
narea unui număr din ce în ce 
mai mare de tineri, la cele două 
concursuri de masă. Este nevoie 
pentru aceasta de a înlătura în cel 
mai scurt timp, concepția, după 
care trebuie să ne ocupăm de ac
tivitatea sportivă a tinerilor doar 
cu prilejul Spartachiadei tineretu
lui.

R. VASILE

în 
activitatea sportivă a 
din orașul Piatra 

se desfășoară sporadic, 
fără continuitate, înviorată doar
cu prilejul etapei de masă a Spar
tachiadei de vară sau de iarnă.

Cum justifică comitetul orășe
nesc U.T.M., consiliul U.C.F.S., 
lipsa de preocupare pentru antre
narea tineretului la o continuă ac
tivitate sportivă și în speță la 
concursurile „Cel mai bun sportiv 
din 10“ și „Campion al asociației 
sportive“ ?

— Ne-a scăpat din vedere a-

un singur pas de cucerirea prunului 
loc, ceea ce-i aducea promovarea în 
prima divizie de fotbal a țării. Și doar 
pînă anul trecut echipa lupta din greu 
pentru a scăpa din zona retrogradării. 
Astăzi situația s-a schimbat radical. în 
actualul campionat echipa s-a prezen
tat bine pregătită tehnic și mai cu 
seamă cu un moral ridicat. Acest fapt 
se datorește în cea mai mare măsură 
muncii intense de educație comunistă 
desfășurată în rîndul echipei de către 
organizația U.T.M. și asociația spor
tivă. Cuvinte de laudă au muncitorii

la viața colectivă a tineretului reșițean. 
Ei sînt încadrați la formele de învăță- 
mint politic, unde frecvența a fost de 
sută la sută, participă de asemenea la 
excursiile și vizitele pe care tinerii 
muncitori, mobilizați de către organi
zațiile U.T.M. din combinat, le fac la 
muzee, in locuiri istorice, precum și în 
împrejurimile orașului. Un exemplu 
concret ni-1 oferă candidatul de partid, 
fotbalistul Manolache Cicerone, pildă 
de conștiinciozitate și perseverență în 
pregătirea politică și de cultură gene
rală.

Popas printre sportivii
foc

In lumea capitalista

Boxul profesionist — 
un asasinat legalizat

pentru întreaga echipă de fotbal, dar 
mai ales pentru candidatul de partid 
Manolache Cicerone, pentru uteniistuil 
Varga Francisc, strungar, un junior cu 
frumoase perspective, pentru Ăpro Ște
fan, Urcau Ștefan. Despre Manolache 
Cicerone oamenii spun că-i un părinte 
al echipei, un model de sportiv de tip 
nou. La fel de prețuit este Chirilă Emil, 
căpitanul echipei, ÎJsekh Hugo, sau Po- 
toceanu Eugen cu toții fruntași, nu nu
mai pe terenul de sport dar și în pro
ducție.

Sportivii combinatului Iau parte activ

Dragostea și atașamentul sportivilor 
față de culorile asociației sportive, față 
de muncitorii combinatului, sentimente 
cultivate cu grijă printr-o muncă po
litică susținută a organizației U.T.M. 
se manifestă prim întreaga comportare 
a sportivilor atît în producție cît și pe 
terenul de sport. In acest sens se 
cuvine să amintim un fapt. In echipa 
de fotbal juniori s-a făcut remarcat ute- 
mistul Sclnteie Ion. Pentru acest lucru 
el a fost promovat în echipa I-a. El a 
mal fost selecționat și în reprezentativa

terenul de sport.

de juniori a țării, in viața Iui Scintele, 
însă, în comportarea lui a început cu- 
rînd după acest lucru să apară atitu
dini de înfumurare, subapreciere a co
echipierilor. Lipsea adesea din produc
ție, era străin de viața organizației 
U.T.M. Acest lucru n-a rămas neobser
vat de ceilalți colegi de echipă, de or
ganizația U.T.M. și comitetul orășe
nesc U.T.M. Utemiștii nu puteau 
tolera asemenea atitudini străine unui 
sportiv de tip nou. L-au pus în discu
ția adunării generale U.T.M. Aici i-au 
arătat calea primejdioasă pe care a 
apucat-o. Și utemiștii au cerut ca el 
să fie sancționat. Sancțiunea — vot de 
blam — a fost unanim aprobată. As
tăzi situația este alta. Scîhteie s-a în
dreptat. Nu mai lipsește de la 
lucru, ci dimpotrivă este un exemplu 
de conștiinciozitate atît în producție cît 
și pe terenul de sport. Iată deci că 
tăria, intransigența colectivului, a or
ganizației U.T.M. au avut efecte poziti
ve asupra acestui tînăr. In curînd or
ganizația U.T.M. va discuta ridicarea 
sancțiunii.

Lipsuri ca acele dovedite de Scintele 
fon în urmă cu cîtva timp sînt însă 
foarte rare aici. Tinerii sportivi reși- 
țeni sînt hotărîțl să elimine din compor
tarea lor asemenea manifestări care nu 
le fac de loc cinste, luptînd pe mai 
departe cu toată ardoarea pentru culo
rile sportive ale Getății de foc.

D. DUȚA

Lima trecută, în- 
tr-un articol consa
crat toartei tragice a 
boxerilor profesio
niști, revista engleză 
„Lancet“, organul lui 
British Medical As
sociation sublinia că 
în ultimii patru ani 
42 de pugiliști profe
sioniști au încetat din 
viață ca urmare a lo
viturilor fatale primi
te în cursul meciuri
lor pe care le-au sus
ținut. Anul a- 
cesta, boxerul a- 
merican 
Davis 
stan, 
xas, 
Leslie 
B indsor, 
mulți alții și-au 
încheiat în chip tra
gic cariera lor de 
boxeri profesioniști.

Publicațiile 
dentale care se ocupă 
de repetatele 
de decese pe 
rile profesioniste de 
box încearcă să le ex
plice pe seama unor 
„accidente" întâmplă
toare. Ele trec sub 
tăcere adevăratele 
cauze ale acestei stări 
de lucruri : exploata
rea nemiloasă a boxe
rilor de către mana
gerii și organizatorii 
hrăpăreți de meciuri, 
lipsa oricăror preve
deri de ordin medical 
ți goana după organi
zarea unor spectacole 
de „senzație“. Tocmai 
de aceea, un meci de 
box profesionist se 
desfășoară in mod o- 
bișnuit timp de 10-15 
reprize periclitând, 
viața și sănătatea bo
xerilor. Ziarul „Libe
ration“ scria în legă
tură cu aceasta ur
mătoarele : „Marii
manageri și organiza
tori nici nu sînt inte
resați de sport în a- 
ceastă afacere. Ei sint 
comercianți ai boxu
lui (nici nu neagă a- 
cest lucru) ți vor ca 
comerțul țor să pros
pere", iar revista 
„Lancet“ punînd 
ceiași 
punct 
dical, 
cursul 
box prelungit pînă la 
15 reprize „boxerii 
riscă să coboare din

Lynn 
din Hou- 
statul Te- 

englezul 
High din 

și

ring cu răni la creer 
care își lasă o am
prentă dureroasă asu
pra întregii lor 
vieți“.

Majoritatea cazuri
lor de deces în ring 
au survenit ca urma
re a unor meciuri în 
care boxeri experi
mentați, aflați în 
drum spre titlul mon
dial, sînt opuși unor 
tineri care fac abia 
primii pași în sport.

ecci-

cazuri
ringu-

a-
problemă din 
de vedere me- 
sublinia că în 
unui meci de

cișligă
toate acestea ? De pe 
urma unor 
meciuri, în 
managerilor 
sute de mii 
milioane de 
Statele
Norris, directorul lui 
internațional Boxing 
Club a adunat o ave
re de milioane de do
lari. Tot pe seama 
boxului și a vieții bo
xerilor s-au îmbogățit 
englezul Jack Solo- 
mons și francezul Gil- 
bert Benaim, adevă- 
rați stîlpi ai „pie- 
ții" boxului profesio
nist din aceste țpri. 
Pentru aceștia boxul 
reprezintu q sursă 
uriașă de venituri și 
(ie aceea ei sînt direct 
interesați în menține
rea profesionismului, 
parte integrantă a 
„modului de viață 
occidental**.

Sînt foarte frecven
te cazurile unor bo
xeri din țările occi
dentale care, dacă tiu 
au murit, au coborît 
treptele ringului schi
lozi, orbi și surzi 
fiind condamnați la o 
viață de mizerie în 
jungla capi tuli s mu lui. 
Anul trecut, campio
nul Imperiului Brita
nic Peter IFatermun, 
a rămas cu un braț 

ca urmare 
unui 

din < 
peste un 

zile Theo Noi-

astfel de 
sajeurile 
se string 
fi chiar 

dolari. In 
Unite, Jim

paralizat 
a ruperii 
sanguin 
De 
de __ ____
lei șc luptă, pe calea 
justiției, cu conducă
torii Federației fran
ceze de box pentru a 
primi o pensie. Nol- 
let a orbit deoarece

vas
creer.

an

medicul federației, îb- 
vînd legături dovedi
te cu diferiți mana
geri și organizatori de 
meciuri, i-a permis 
să urce treptele rin
gului in ciuda unei 
infirmități evident* 
la ochi.

Soarta tragică a 
boxerilor profesioniști 
din Occident îngrijo
rează pînă și pe spe
cialiștii în materie, 
într -un articol publi

cat în ziarul 
„Satur day Eve- 
ning Post“, Ha- 
rold Barnes, cel 
mai vechi jude
cător arbitri 
din 
box

New York a scris ur
mătoarele. : „Am 63 
de ani și am arbitrat 
6000 de meciuri din
tre care peste 100 de 
campionate mondiale. 
Am văzut prea mul
te. Dacă aș avea pu
terea de a hotărî, aș 
interzice boxul profe
sionist. Ca să vorbesc 
deschis, consider că 
boxul profesionist re
prezintă un asasinat 
legalizat“.

Și totuși boxul esta 
un sport. Dar numai 
atunci cînd este prac
ticat de amatori, în 
condițiile unei atente 
supravegheri medica
le, cu meciuri avind 
o durată maximă de 
trei reprize, 
se întîmplă 
lagărului 
Numai așa 
contribui la 
unor tineri 
și curajoși, cărora le 
dezvoltă reflexele, vo
ința și gindirea. Gri
ja permanentă pentru 
sănătatea boxerilor, 
lipsa preocupărilor 
mercantile care să si
lească pe boxeri la 
eforturi ce depășesc 
puterea lor, fac. ca 
în țările lagărului 
socialist ringurile 
de box să nu cu
noască accidente, să 

. se transforme în are
na unor adevărate în
treceri sportive. In 
aceasta constă marea 
deosebire dintre bo
xul amator — așa 
cum este practicat în 
țările socialiste — și 
cel profesionist din 
Occident,

arbitn 
comisia de 
a statului

așa cum 
in țările 
socialist, 
el poate 
educarea 
sănătoși

I. RETEGAN
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viitorii utemiști I
ii

La întreprinderea Textilă „11 
Iunie“-Pitești lucrează foarte mulți 
tineri.

Organizația de bază U.T.M. din 
cadrul întreprinderii este o organi
zație puternică care cuprinde a- 
proape 900 de utemiști. Ea se 
preocupă de antrenarea tinerilor 
în întrecerea socialistă, pentru 
obținerea de țesături cît mal multe 
și de calitate superioară; unele 
organizații U.T.M. de secție din 
întreprindere manifestă o grijă 
deosebită față de educația comu
nistă a utemiștilor, desfășoară o 
muncă susținută pentru creșterea 
influenței organizației U.T.M. în 
rîndul tinerilor, pentru primirea 
în organizație a celor mai buni 
tineri, fruntași în producție și la 
acțiunile obștești.

Așa de pildă organizația de 
bază U.T.M. de la secția țesăto
rie I (secretară Constanța Mano- 
lache) a încadrat în învățămîntul 
politic U.T.M. pe toți tinerii neute
miști. Insușindu-și noțiuni de bază 
ale ideologiei marxisit-leniniste ti
nerii au avut prilejul să cunoască 
mai profund politica partidului 
nostru. Studiind cu atenție statu
tul U.T.M. ei au înțeles că a fi 
utemist înseamnă să muncești mai 
bine, să lupți cu și mai multă dîr- 
zenie pentru formarea ta ca om 
nou, dăruindu-ți fără rezervă for
țele cauzei construcției — 
lismului în patria noastră.

Biroul U.T.M. al secției 
rie I a acordat o atenție 
bită și educării tinerilor în 
liber. Gu prilejul adm ’ 
nerale U.T.M. deschise,

bază U.T.M. nu s-au preocupat în
deaproape de această problemă. 
Secretarul organizației de bază 
U.T.M., tov. Achim Vasile, nici nu 
știe cîți tineri neutemiști lucrează 
aici, cum muncesc ei și dacă me
rită a fi primiți în organizație. De 
la începutul anului și pînă în pre
zent în această organizație au lost 
primiți doar trei utemiști. Mai sînt 
încă numeroși tineri care doresc 
să fie primiți în U.T.M., dar de 
care nu s-a ocupat nimeni. Mulți 
dintre aceștia, printre care și Con
stanța Georgescu, Elena Lintaru 
și alții, sînt tineri fruntași în pro
ducție, în activitatea obștească. 
Biroul U.T.M. de secție nu și-a 
îndreptat însă atenția asupra aces
tora pentru a-i pregăti să devină 
utemiști.

Aceeași situație poate fi întîl- 
nită și în secția țesătorie III. 
Deși în această secție sînt peste 
25 de tineri care ar putea fi pri
miți în organizație, birourile aces
tor organizații nu au dovedit o

socia-

Despre slaba activitate 
a Comitetului U.T.M. 
de la întreprinderea

Textilă „11 iunie”-Pitești 
în legătură cu primirea 

de noi membri
țesăto- 
deose- 
timpul 

liber. Gu prilejul adunărilor ge
nerale U.T.M. deschise, la „joile 
tineretului“ tinerii au ascultat îm
preună cu utemiștii cuvîntul unor 
comuniști vîrstnici care le-au vor
bit despre trecutul glorios de luptă 
al partidului, despre faptele eroice 
ale uteciștilor. Tinerii au fost de 
asemenea antrenați în timpul li
ber la acțiuni obștești, patriotice, 
culturale, sportive etc.

în același timp fiecare membru 
al biroului a avut ca sarcină să 
se ocupe de 1—-2 viitori utemiști, 
să discute cu ei și să urmărească 
cu grijă modul în care aceștia se 
achită de sarcinile încredințate. 
Adunările generale de primire în 
U.T.M. au constituit și ele un pri
lej de educare a noilor utemiști. 
Membrii organizației au discutat 
cu multă exigență pe fiecare tînăr, 
arătîndu-i cum trebuie să se com
porte ca utemist.

întreaga activitate desfășurată 
de biroul U.T.M. al secției țesă
torie 1 în scopul creșterii influen
ței organizației în rîndul tinerilor 
a făcut ca, lună de lună, noi tineri 
să pășească în rîndul interniștilor, 
în prezent, în secție, toți tinerii 

de vîrstă utemistă sînt membri ai 
U.T.M.

Din păcate comitetul U.T.M. al 
înireprinderii Textile „11 lunie“- 
Pitești nu a urmărit felul cum se 
desfășoară munca politică pentru 
pregătirea tinerilor spre a deveni 
utemiști, în toate organizațiile 
U.T.M. de secție. Mai sînt orga
nizații ca cele din secția țesătorie 
II unde birourile organizațiilor de

preocupare permanentă pentru pri. 
mirea de noi membri. De la în
ceputul anului și pînă acum tineri
lor neutemiști de aici nu li s-a 
vorbit niciodată despre U.T.M., 
despre cinstea de a deveni ute
mist. De asemenea, nu s-au orga
nizat cu tinerii întîlniri cu membri 
de partid care să le vorbească 
despre participarea tineretului con
dus de partid la opera de constru
ire a socialismului în patria noas- 

. tră.
Această stare de lucruri se da- 

torește în primul rînd lipsei de 
preocupare a comitetului U.T.M. 
al întreprinderii (secretar tov. Elena 
Arghira) care n-a urmărit felul în 
care organizațiile U.T.M. de sec
ție muncesc pentru educarea poli
tică a tinerilor.

Și aceasta din oauză că mem
brii comitetului U.T.M., în frunte 
cu secretara, tovarășa Elena Ar
ghira, desfășoară o muncă îngus
tă, cu caracter formal, de simplă 
transmitere a sarcinilor primite de 
la comitetul orășenesc U.T.M.

către organizațiile din secții. Ei 
n-au desfășurat o temeinică mun
că de îndrumare și control asupra 
felului în care birourile organiza
țiilor U.T.M. de secție se ocupă 
de educarea tinerilor. Neanali- 
zînd în mod periodic în ca
drul ședințelor de comitet aspecte 
importante ale muncii de organiza
ție, comitetul U.T.M. nu reușește 
să generalizeze experiența poziti
vă, să ia măsuri pentru îndrepta
rea lipsurilor.

Fără îndoială că dacă comitetul 
U.T.M. ar fi generalizat de exem
plu experiența bună acumulată de 
birourile organizației de secție 
U.T.M. țesătorie 1 s-ar fi ridicat 
nivelul muncii politice și în cele
lalte organizații de secție. Comite
tul U.T.M. lăsînd ca lucrurile să 
se desfășoare de la sine nu este 
de mirare că la întreprinderea 
Textilă „11 Iunie“-Pitești de la în
ceputul anului și pînă în prezent au 
fost primiți în U.T.M. numai 12 ti
neri.

Comitetul U.T.M. de la această 
întreprindere are datoria de a a- 
naliza cît mai grabnic defecțiunile 
existente în unele organizații pri
vind primirea de noi membri. In 
fața tinerilor să fie ținute mai 
multe conferințe în care să li se 
arate scopul și sarcinile organiza
ției noastre, să fie studiat Statutul 
U.T.M., să fie organizate mai mul
te adunări generale U.T.M. des
chise în cadrul cărora comuniștii 
din întreprindere să vorbească ti
neretului despre conducerea de 
către partid a U.T.M. și sarcinile 
ce revin membrilor organizației 
noastre în traducerea în viață a 
hotărîrilor partidului. Organizațiile 
de U.T.M. trebuie să antreneze ti
neretul la diverse acțiuni prin care 
utemiștii să-i cunoască bine pe cei 
ce vor intra în rîndurile lor, să-i 
ajute să înțeleagă scopul pentru 
care luptă organizația noastră re
voluționară. La baza primirii tine
rilor în U.T.M. trebuie să stea o 
temeinică muncă politică educati
vă. Procedînd astfel, organizațiile 
de bază U.T.M. de la întreprin
derea Textilă „11 Iunie"-Pitești vor 
reuși să pregătească noi utemiști, 
cadre de nădejde ale construcției 
socialismului în patria noastră.

M. DOBRICESCU 
corespondentul „Scìnteti tineretu

lui“ pentru regiunea Pitești
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Prin orașele patriei — în centrul Aradului
Foto: N. STELORIAN

Ședințe de lucru
ale unor

Sporesc depunerile 
la C.E.C.

Creșterea nivelului de trai al 
oamenilor muncii din țara noastră 
se oglindește și în sporirea numă
rului depunătorilor și a economi
ilor depuse la C.E.C. Astfel, în 
perioada 1 ianuarie—30 iunie 1959 
numărul depunătorilor pe librete 
de economii C.E.C. a crescut cu 
aproape 200.000. Soldul economi
ilor depuse de cetățeni pe librete 
și obligațiuni C.E.C. a fost în pri
mele șase luni ale acestui an cu 
peste 31 milioane lei mai mare 
decît soldul realizat în aceeași pe
rioadă a anului precedent.

(Agerpres)

(Urmare din pag. l-a)

pe vremea patronului. Azi oame
nii cer socoteală „de ce ai bă
tut toaca de pauză mai înainte 
cu cinci minute ?“.

Daraban și generația lui sînt 
deprinși cu toate înlesnirile și 
măsurile de protecție a muncii 
introduse în acești ani : perdele 
protectoare de apă, curgînd în 
permanență, reci, peste tablă, în 
fața cuptorului; cafeaua neagră 
— bună să taie setea, stimulînd 
energia; sifonul, recuperînd des
hidratarea. Dar Lucaci și Fedu- 
ragoi, și alții, se uită la toate 
cu o bucurie și o uimire 
dată istovită.

— U ită-te 
muncitorul 
trei ore de 
corpul încă uscat, 
chidă, protectoare, mă apără. Ca
pitalistul n-ar fi pus-o niciodată. 
Ce.-i păsa lui dac-ai fi crăpat 
aici-.. Cînd pleacă in concediu 
pentru o lună de zile (26 zile 
lucrătoare -j- 4 duminici) suflă
torul, din generația celor cu zeci, 
de ani de trudă în spate, face 
socoteala glumind amărui: „măi, 
cîte zile de concediu am pierdut 
eu în trecut, fir-ar al dracu
lui...“

Și are, pentru 
tronilor, o vorbă, 
rărunchi.

Sînt în fabrica 
caro au învățat meseria 
și astfel. în sinul aceleeași fami
lii. — Boca, Pelea, Sabătl — pă
rinții și fiii își pot alătura viețile 
și traiul, făc.înd comparații su
gestive. Comunistul Sahău Flo
rei l, bătrînul (fost șef de echi
pă) s-a pensionat cu destulă pă
rere de rău, mai anii trecuți, lă
sînd însă fabricii țfe Ion, suflă
tor, sticlar de articole grele, și 
pe Mihai, de la gravură, cel care, 
plimbînd ușurel la polizor fața 
netedă a paharului, ivește frun
zulițe mate cu nervuri cu tot, de 
mai mare frumusețea. Tatăl le-a 
povestit multe— între altele isto-

nido-

spune 
trecut 

iată-mi

la mine, 
vîrstnic; au 

lucru și 
Perdeaua li-

pomenirea po
dar știi. din

aceasta sticlari 
tatălui

Pe Stadionul Tineretului din 
Capitală s-a desfășurat duminică 
cel de-al II-lea concurs pe țară 
al posturilor sanitare școlare ale 
Crucii Roșii.

Au participat colectivele celor 
17 posturi sanitare școlare clasa
te pe locul I la faza regională, 
precum și colectivul postului sa
nitar de la Școala de 7 ani din 
Cîmpeni, regiunea Cluj, 
pe țară la primul concurs 
turilor sanitare din anul 
1957—1958.

Cuvîntul de deschidere 
rostit de dr. Florica Bagdazar, 
vicepreședinte al C.C. al Crucii 
Roșii.

A urmat demonstrația celor 
peste 1500 de pionieri și școlari 
din Capitală și din țară, membri 
ai Crucii Roșii și ai colectivelor 
posturilor sanitare.

Pe primul loc s-a clasat colec
tivul postului sanitar de la Școa
la elementară de 7 ani din comu
na Romîni, raionul Buhttși, regiu
nea Bacău, care a primit cupa și 
steagul de „Post 
fruntaș pe țară“, 
a fost ocupat de 
tu'lui sanitar de la 
tară de 7 ani din comuna Hodod, 
raionul Cehu Silvaniei, regiunea 
Baia Mare, iar locul 3 de colec
tivul postului sanitar de la Școala 
elementară de 7 ani nr. 1 din 
Cîmpia Turzii, regiunea Cluj.

Au fost acordate mențiuni altor 
trei posturi sanitare școlare.

fruntaș 
al pos- 
școiar

a fost

sanitar școlar 
Locul al II-lea 
colectivul pos- 
Școala elemen-

La Suceava a avut loc o șe
dință de lucru a deputaților Marii 
Adunări Naționale din regiunea 
SUCEAVA. Cu acest prilej, depu
tății au analizat activitatea lor 
din ultima perioadă scoțînd în 
evidență aportul adus de cetățeni 
la înfăptuirea unor realizări so
cial-culturale și de tolos obștesc.

Deputății Mircea Buzilă, Vasi- 
le Savu, Aspazia Vrabie. Mihai 
Bîrligă, Constantin Adochiței și 
alții au subliniat în cuvîntul lor 
succesele obținute de oamenii 
muncii din regiune în realizarea 
angajamentelor » luate în cinstea 
celei de-a 15-a aniversări a eli
berării patriei noastre.

Astfel, prin contribuție volunta
ră se fac numeroase lucrări de 
folos obștesc. In întreaga regiu
ne pînă la începutul viitorului 
an școlar se vor da în folosință 
61 localuri noi de școală cu 146 
săli de clasă și 4 internate școla
re cu 190 locuri. O mare atenție 
se dă acțiunii de întreținere și 
modernizare a drumurilor. Cetă
țenii, mobilizați de deputați au 
transportat și împrăștiat pe dru
murile și șoselele regiunii peste 
188.000 mc. pietriș.

In cuvîntul lor deputății au sub
liniat 
ce se

de asemenea noile lucrări 
fac în orașele regiunii.

grupuri de deputati
In cinstea celei de-a 15-a 
sări a eliberării patriei 
vor fi date în folosință un cine
matograf și un teatru de vară la 
Suceava. La Suceava, Fălticeni și 
Rădăuți se vor da în folosință 70 
de noi apartamente, iar în orășe
lul muncitoresc de pe lîngă noua 
fabrică de zahăr ce se construiește 
la Bucecea se vor da în folosință 
primele 6 blocuri de locuințe. De 
asemenea se vor da în folosință 
două băi populare, una la Boto
șani și alta la Darabani.

Deputății au discutat, de ase
menea, planul de măsuri privind 
strîngerea la vreme a recoltei.

La încheierea ședinței, deputa
tul Evghenie Nicolaev, secretar 
al comitetului regional de partid, 
a expus planul de măsuri al Co
mitetului regional Suceava al 
P.M.R, și al Comitetului Execu
tiv al Sfatului popular regional 
Suceava cu privire la noi acțiuni 
ce vor fi întreprinse în cinstea 
zilei de 23 August.

★
O ședință a grupului de depu

tați în Marea Adunare Națională 
a avut loc și în regiunea PITEȘTI. 
In cadrul ședinței 
au dezbătut probleme 
activitatea deputaților 
maselor de alegători

aniver- 
noastre

deputății 
legate de 

în rîndul 
și aportul

Elevele postului sanitar nr. 1 al Școlii medii „Ion Creangă" din Capitală, efectuînd o „Interven
ție" de prim ajutor în cadrul ce lui de-al II-lea concurs pe țară al posturilor sanitare școlare ale 

Crucii Roșii, care a avut loc duminică dimineața pe Stadionul Tineretului din București.
V Foto: VAL. PETREANU

ria unei delegații revendicative 
din care a făcut parte prin 1941, 
cînd s-a prezentat la direcție. „Cu 
dumneata nu discut“-—a spus di
rectorul și l-v poftit afară- Urma
rea : mizerii, peregrinarea pe la 
alte fabrici pînă la eliberare. 
Fiul, Mihai, 
un nepot 
tru facultate,

are alte griji : 
se pregătește pen- 

o fetiță, în 
bără de pionieri se 
dacă promisiunea > 
cu privire la înghețată ca desert 
va fi respectată de două sau de 
trei ori pe săptămână...

Tînăra generație își începe 
viața sub o zodie bună. O dato
rează luptei încununate de succes 
a clasei muncitoare, sub condu
cerea comuniștilor. Dar tot ce s-a

întreabă 
directorului

ochii sortatorilar trebuie mena
jați. Da, aici totul îi spune mun
citorului : gospodărește bine fa
brica !

Aici se pregătește 
o sesiune științifică

Ca să afli măcar unul dintre 
răspunsurile posibile la acest în
demn va trebui să mergi la ca
binetul tehnic — fruntaș pe ora
șul Turda — unde vei constata 
că mișcarea inovatorilor a cu
prins toate secțiile fabricii. Aga- 
pia Vesa și Angela Pelea sînt, 
fiecare, autoare ale unor inovații 
la secția fiole. Alexandru Sasu, 
a făcut posibilă înlocuirea arză-

dintre cei care au propus intro
ducerea muștiucului de nylon sau 
de ebonit la țevi.

Mai ----- --  ‘ “
nerile 
De la 
venții 
în experimentare 4. tn urma lor, 
economiile înșiră coloane fru
moase ; antecalculate : 209.110,
postcalculale 431.800.

Dar știți dumneavoastră că fa
brica pregătește o sesiune știin
țifică (da, acesta este cuvîntul) 
cu invitați de la alte întreprin
deri ? Pentru a nu mai vorbi 
despre conferințele tehnice și

mari iau mai mici, propu- 
asaltează cabinetul tehnic.
1 ianuarie la 9 iunie: in- 
aplicate 28, acceptate 69,

Dm cărțile care apar în Editura Tineretului 
în cmsiea celei de a XV-a aniversări 

a eliberării pat^ei noastre
între cărțile care apar în Editu

ra Tineretului cu ocazia' aniversă
rii a 15 ani de la eliberarea pa
triei noastre se află cîteva care 
interesează in chip direct și deo
sebit activul organizației noastre.

Astfel, volumul intitulat „Visuri 
împlinite“, scris de un colectiv de 
autori, descrie pe larg noile condi
ții create tineretului de regimul 
democrat-popular din țara noastră, 
în toate domeniile, în comparație 
cu trecutul de tristă amintire și 
cu situația grea a tineretului din 
țările capitaliste și coloniale.

Folosindu-se de exemple, citate 
și cifre, volumul reușește să înche
ge o Imagine vie a drepturilor și 
realizărilor tineretului din zilele 
noastre.

Lectura lucrării „Carpații sînt 
munți tineri“, de Ștefan Iureș și 
Carol Roman, oferă cititorului o 
imagine multilaterală și sugestivă 
a drumului de luptă 
tineretul țării, noastre. în mod deo
sebit, lucrarea insistă 
milor 10 ani de luptă și muncă 
plină de abnegație, dusă sub con
ducerea partidului de către Uniu
nea Tineretului Muncitor.

In lucrarea „Primii pași*, scrisă 
de Gh. Moț, V. Ștefănescu și C. 
Mocanu, aflăm pagini din Istoricul

parcurs da

asupra ulti-

luptei tineretului din țara noastră 
pentru crearea organizației sale 
marxist-leniniste. Pe baza unui bo
gat material documentar, autorii 
înfățișează drumul ascendent stră
bătut do mișcarea tineretului mun
citor din țara noastră de la sfîr- 
șitul secolului trecut, cînd activi
tatea revoluționară era încă spora
dică, pînă în 1922, cînd sub con
ducerea P.C.R. i-a ființă organiza
ția revoluționară marxist-leninlstă 
a tineretului muncitor din ” 
mînia.

Lucrarea este constituită 
patru capitole, delimitîndu-se pe
rioadele importante în dezvoltarea 
mișcării de tineret.

In volumul intitulat „Zborul șoi
mului" Marin Mihalache prezintă 
cititorilor figura eroului utecist 
Constantin Godeanu.

Din întreaga lucrare se desprin
de figura luminoasă a tînărului 
comunist care, înaripat de ideile 
biruitoare ale partidului, luptă cu 
pasiune, cu abnegație, pentru eli
berarea poporului nostru de ex
ploatare, pentru zdrobirea totală a 
fascismului, luptă în care zborul 
lui avîntat de șoim a fost curmat 
de gloanțele ucigașe ale hitleriș- 
tilor.

adus de cetățeni la acțiunile de 
folos obștesc. Deputății Alexan
dru Chiru, Ioana St. Ion, Maria 
Rădulescu, Gh. Mînzatu, Gh. 01- 
teanu și alții au subliniat entu
ziasmul cu care participă oamenii 
muncii la înfăptuirea unor lucrări 
de interes obștesc, cum sînt con
strucții social-culturale, buna 
gospodărire și înfrumusețarea 
orașelor și satelor, întreținerea 
drumurilor etc. Tot cu acest pri. 
lej a fost relevat faptul că pen
tru traducerea în viață a sarcini
lor campaniei agricole de vară, 
țăranii muncitori, colectiviști, în
tovărășiți și individuali dau bătă
lia strìngerli la timp a recoltelor. 
In cuvintul lor deputății au sub
liniat că în întîmpinarea celei 
de-a 15-a aniversări a eliberării 
patriei noastre oamenii muncii 
din întreprinderile industriale 
și-au reînnoit angajamentele de 
a îndeplini sarcinile de plan cu 
mult înainte de termen. In cinstea 
zilei de 23 August se vor da în 
folosință 20 noi localuri de școa
lă, 28 cămine culturale și se vor 
amenaja 10 biblioteci sătești. De 
asemenea în 25 comune vor înce
pe să funcționeze noi cinemato
grafe sătești cu bandă îngustă și 
normală. Rețeaua electrică din 
mediul rural va fi îmbogățită 
prin electrificarea a încă 9 sate, 
iar în orașele regiunii se vor a- 
menaja spații verzi pe o suprafa
ță de 50.000 mp.

în încheiere, deputatul Con
stantin Sandu, președintele comi
tetului executiv al sfatului popu
lar regional, a vorbit despre sar
cinile ce stau în ' 
în perioada celui 
mestru al acestui

Sesiunea Comisiei 
de coîaoorare tehnico* 
științifică între R.P.R. 

și R.D.G.
între 24 iunie și 3 iulie 1959 a 

avut loc la Berlin seSTtfneà a Xl-a 
a Co'nhsiei de colaborare tehnico- 
științifică’ înire Republica Popu
lara Romiha și Republica Demo
crată Germană.

Susiimca, care s-a desfașiuat în 
rspiri'tql cdiaborprii fUfeșii «ana
liste, a'constatat' ca îndeplinirea 
hotărîrilor anterioare a adus fo
loase economiei naționale a ambe
lor țări.

In baza protocolului încheiat. 
Republica Populara Romînă va 
primi ajutor tehnico-șliințific din 
partea Republicii Democrate Ger
mane in domeniul industriei cili- 
m.ce, în special pentru producția 
de materiale sintetice, in domeniul 
electrotehnicii, al construcțiilor de 
mașini și în allé domenii.

Republica Democrată Germană 
va primi ajutor tehnico-științiîic 
din partea Republicii Populare Ro- 
mîne în exploatarea țițeiului și a 
gazului mcian, in domenii impor
tante ale industriei chimice și in 
alte domenii.

Cele două țări își vor acorda 
reciproc sprijin tehnico-științific in 
vederea sporirii și îmbunătățirii 
producției bunurilor de consum.

In scopul măririi operativității 
activității de colaborare tehnico- 
șiiințifică au fost adoptate măsuri 
corespunzătoare.

Ro-

din

fața deputaților 
de-al 3-lea tri- 
an.

(Agerpres)

INFORMAȚII
La invitația Comitetului națio

nal pentru apărarea păcii din R.P. 
Romînă au sosit în Capitală noi 
oaspeți, reprezentanți ai part za- 
nilor păcii din alte țări, care vor 
face o vizită în țara noastră.

Din R.P.D. Coreeană au so-it 
Li Buck Men, scriitor, viceprt șe
dințe al Un unii scriitorilor din 
R.P.D. Coreeană, și Be Tong, ar
tist emerit, director al Teatruuf 
național dramatic nr. 2 din Phe
nian.

Au sosit, de asemenea, într-o 
vizită în țara noastră Sulo Aaho- 
nen, reprezentant al Comitetului 
partizanilor păcii din Finlanda și 
ing. Georg Huber Friedberg, re
prezentant al Comitetului luptă'o 
rilor pentru pace din R. F. Ger
mană.

★
La invitația grupului național 

romîn al Uniunii Interparlamen
tare, duminică seara au sosit in 
Capitală Rodriguez Horacioh Pla
ta și Leonrey Jose Antonio, sena
tori din Columbia, însoțiți de Irwin 
Carlos Canal, ziarist, care vor 
face o vizită de cîteva zile în țara 
noastră.

(Agerpres)

O inițiativa uitată 
chiar de... inițiatori

(Urmare din pag. l-a)

zită prietenească, colectiviști (așa 
cum uneori se întîmplă aevea, 
căci fabrica de sticlă patronează 
munca gospodăriilor agricole co
lective din Plosco^ Bolduț și 
Mihai Viteazu). Pîinea bogată și 
frumoasele vaze de sticlă trec 
din mîna unora într-a celorlalți ; 
oaspeții dansează împreună cu 
sticlarii dansul înfrățirii. Aplau
zele însuflețite l-au bucurat, pe 
tovarășul Baciu. Da, Petru Giur
giu, instructorul ansamblului de 
34 de persoane și autorul dansu
lui, merită toate felicitările. 
Credeți, poate, că este vorba de 
un profesionist ? Nțt, Giurgiu 
este lăcătuș la întreținere...

Apoi a venii rîndul brigăzii ar
tistice de agitație. Și aici spon-

Unde te simți ama...

sectorul turnătoriei de fontă în 
mai și chiar în iunie, în compa
rație cu primele trei luni ale anu
lui în curs, să se simtă o anumită 
creștere a procentului de rebuturi.

Pentru procentul mare de rebu
turi existent încă, poartă, fără în
doială o mare vină și organizația 
U.T.M. Este știut că pentru a lu
cra bine este nevoie ca tinerii 
să-și ridice continuu nivelul teh
nic și profesional. Dacă în prime
le luni 
U.TJW. 
blemă, 
vreme 
lăsată 
sine.
bază U.T.M. de la turnătoria de 
fontă n-a explicat tinerilor necesi
tatea de a-și ridica continuu cali
ficarea, nu le-a arătat necesitatea 
de a participa la cursurile de mi
nim tehnic.

Biroul organizației U.TJVL de la 
turnătoria de fontă trebuie să rupă 
cu atitudinea pasivă care s-a ma
nifestat în activitatea sa în ulti
ma vreme, să pună în discuția

ale anului organizația 
s-a ocupat de această pro- 
trebuie spus că în ultima 
calificarea tinerilor a fost 

să se desfășoare de la 
Bunăoară, organizația de

adunărilor generale U.T.M. pro* 
blema scăderii continue, și mai ao 
centuate, a procentului de rebuturi 
și să ia cele mai nimerite măsurii 
El trebuie să contribuie la crea* 
rea în sector a acelei atmosfere 
de intolerantă față de tinerii care 
mai dau rebut, care sînt neatenji, 
slab calificați etc.

Comitetul U.T.M. pe uzină ane 
și el o vină foarte serioasă în 
faptul că rebutul la turnătoria de 
fontă n-a scăzut pe măsura posi
bilităților. El a uitat că tinerii tur
nători de aici au fost printre 
inițiatorii luptei împotriva rebutu
rilor și nu a controlat în perma
nență felul în care decurge mun
ca tinerilor împotriva rebuturilor.

Așa, după cum s-a văzut, in 
sectorul turnătoriei de fontă sînt 
încă mari posibilități de reducere 
a procentului de rebuturi. Acest Iur 
cru este posibil și a fost cu priso
sință demonstrat în primul trimes
tru al anului. Totul e ca organi
zația U.T.M. să nu se oprească la 
jumătatea drumului, ci să-și spo
rească -necontenit forțele, organi- 
zînd mai temeinic lupta tinerilor 
muncitori împotriva rebuturilor.

se 
Să

înfăptuit și aici, la Turda, este 
semnificativ. înnoirea, 
narea, modernizarea 
tribut ele firești ale 
rii socialiste. Secțiile 
hala TFood, cu mașini 
mate pentru tragerea țevii, sec
ția de fiole cu mașini Ambeg, 
secția de turnare, de înnobilare a 
nisipului, sînt mîndria muncito
rilor, ele avînd instalații pentru 
produse altădată costisitor aduse 
din străinătate. Alături de ele, 
stația de oxigen, atelierul de în
treținere, vestiarul uzinei, creșa, 
dispensarul, sînt noi podoabe u- 
tile ale fabricii, mărturii grăitoa
re ale avîntului constructiv și ale 
grijii față de om. între multe alte 
obiective, în planul 
pentru întîmpinarea 
August, stă înscris 
cerea iluminației 
la sortarea articolelor 
clărie după recoacere.

perfecțio- 
sînt a- 
dezvoltă- 

noi — 
auto-

de muncă 
zilei de 23 

introdu- 
fluorescente 

de sti- 
Clar t

torului fix cu un alt sistem, mo
bil, la mașina de funduit termo
suri. Aurel Renteanu a creat un 
dispozitiv pentru slrunjirea ba
relor de glisare la mașinile Am- 
beg. Cu neputință să-i amintești 
pe toți cei care au adus idei 
prețioase, cu diferite aplicații. 
Ana Stoia a chibzuit folosirea 
rațională a materialului de am
balaj. Dacă ai să-l cauți pe to
varășul Teban, secretar al comi
tetului U.T.M., îl vei găsi prins 
în treburile zilnice- Azi, vasăzică 
22 iunie, merge la șantierul de 
locuințe brigada de 
triotică în frunte eu 
și Vasile Daraban...; 
gada lui Ciuvar...
ban 
are. 
el
serie- Aflați că și el a fost unul

referatele obișnuite, de natură să 
stimuleze mișcarea inovatorilor.

Cintece, versuri, 
ca unei iubite...

Ai 
numai asemenea 

De unde !
nu se leapădă de

muncă pa
ion Baciu 
mîine, bri- 
zice că Te- 
preocupări

Sticlarul din 
me-

Au pentru fabrică un sentiment 
cald, afectuos. Acum cîteva zile, 
la l'eatrul de Stat din Turda 
avea loc concursul regional al 
echipelor artistice din întreprin
dere. în sală, muncitorii, tehni
cienii, inginerii, își priveau surî- 
zători tovarășii care susțineau 
programele. Tovarășul Baciu, se
cretarul comitetului de partid de 
la fabrica de sticlărie, își ascun
dea cu greu emoția. A venit rîn
dul echipei de dansuri, ba re
cunoscut imediat pe toți,.. Mun
tean, Giurgiu, Sasu... Dansul, cu 
temă, înfățișa munca sticlarilor, 
lată, stilizate în măiestrita un
duire a trupurilor tinere, mișcă
rile suflătorilor în fața cuptoa
relor lor, armonioasele volute ale 
țevii... Codașul, întârziatul e 
mustrat cu umor, Sosesc, în vi-

s-au 
la

bă-

tana și molipsitoarea veselie a 
avut drept Conținut, producția- 
Pe cîntecele binecunoscute 
potrivit cuvintele care merg 
inimii sticlarilor :

„Cînd în țeava sufli-ncet 
Parcă zici din clarinet.
Clarinetu-i fermecat, 
Sticla iese minunat...“
Cintă Nicolae Giurgiu, un

iat plin de. viață, pe care l-am 
văzut împodobind cu artă, la sec. 
ția pictură, obiectele fragile ce 
vor lua calea Americii Latine; 
cintă Elena Jeleru, șlefuitoare, 
muncitoare deosebit de harnică; 
cintă loan Duruș, un flăcău chi
peș, cu voce plăcută, care a im
primat la radio Cluj și cîteva 
discuri Electrecord și care poate 
uzi, mîine — cine știe — va de
veni solistul unui teatru de estra- 

cîntă Constantin Nițulescu, 
talentat comic 
ridicat simbolic

dă;
un
rul,
fruntași ca Dejo Nagy, Gh. Gă- 
hudean sau Paleria Pod sclipește 
vesel :

Palia- 
pentru

„Umplu paharu' cu vin 
Ii-umplu și apoi închin 
în cinstea fruntașilor 
în ciuda codașilor...“
...care își aud și ei numele. 

Dacă echipa cîștigă cumva con
cursul, or să-i afle și Bucureștii... 
Tovarășul Baciu crede că unii 
dintre ei au în gînd să se în
drepte. Atunci programul va tre
bui schimbat.

ic
Astăzi fabrica ocupă <așadar, 

în viața muncitorului, un loc 
uriaș. De aceea au atîta țîlc a- 
mintirile muncitorilor vechi — 
Lucaci, Feduragoi, Sahău Fio- 
rea / și ceilalți. Pentru că evi
dențiază uriașul contrast. Pe
vremea patronului, plecînd cu 
privirile împăienjenite de isto
vire din fabrică, muncitorii 
simțeau ieșiți dintr-un iad.
nu le fi amintit cîndva cei de 
acasă, de fabrică !

Spre locul de producție, gîn- 
durile se întorc astăzi cu atrac
ție magnetică. în cele 4 blocuri 
construite mai anii trecuți stau 
muncitori; tot muncitori vor sta 
și în apartamentele acum în con
strucție (fabrica <a și vărsat 
peste 500.000 lei cu această des
tinație). Cum, dacă nu cu dra
goste și recunoștință se poate 
gîndi la fabrica care l-a tri
mis la studii, Mihai Stanciu, 
fost muncitor la hala IFood, 
acum student la mecanică, în 
Timișoara? Dar toți cei care fo
losesc dispensarul, clubul, creșa, 
cinematograful întreprinderii ? '

Au dreptate muncitorii sticlari 
să închine fabricii inovațiile, 
raționalizările, cîntecele și dan
surile lor. Au de o mie de ori 
dreptate.

Cînd vom ciocni pentru cei 15 
ani care au trecut de la elibera
rea patriei noastre, pentru gloria 
nepieritoare a Partidului, organi
zatorul victoriilor noastre, poate 
vom cuprinde în mîini cupele 
maeștrilor din Turda.

Constructorii — linogravură de Victor Silvestri
Din Expoziția de artă plastică 'i Caretului



Ședința Comisiei pentru 
colaborarea în domeniul 
construcției de mașini 

a C.A.E.R.

Libertate iui Manolis Glezos !

Frol Kozlov în S.U.A.
i SAN FRANCISCO 5 (Agerpres) 
TASS transmite : In timpul vizi
tei sale la Sacramento, F.R. Koz- 
lov, prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., la 
rugămintea companiei locale de 
televiziune și-a împărtășit impre
siile din vizita în capitala Califor
niei. Mi-a plăcut foarte mult ora
șul dv., a spus el. La Sacramen
to este mult soare și verdeață. 
Aici, multe îmi amintesc de Cri- 
meea, unde la timpul său a avut 
loc celebra conferință de la Yalta 
la care, după cum vă amintiți, a 
participat eminentul om politic al 
S.U.A., decedatul președinte Roose
velt. In cursul călătoriei mele, 
cea mai mare impresie mi-au fă
cut-o oamenii din America. Locui
torii din Sacramento ne-au pri
mit deosebit de ospitalier. Am vă
zut pretutindeni oameni zîmbitori. 
Oamenii ne salutau pe străzi, ne 
puneau întrebări despre țara noas
tră.

ij Guvernatorul E. Browm, mulțu
mind lui F.R. Kozlov pentru cu
vintele sale calde, a declarat : Se 
știe bine că între noi există diver
gențe, noi știm însă de asemenea 
că țările noastre trebuie să tră
iască în pace. Țările noastre tre
buie să trăiască în prietenie și 
să-și întemeieze relațiile pe o ba
ză pașnică.

Răspunzînd la aceasta, F. R. 
Kozlov a spus că comerțul poate 
topi gheața războiului rece, care 
otrăvește în ultimii ani relațiile 
dintre S.U.A. și U.R.S.S. Noi 
sîntem pentru pace, pentru priete
nie, pentru dezvoltarea comerțului 
între țările noastre, a spus F. R. 
Kozlov,

SAN FRANCISCO 5 (Agerpres) 
ȚASS transmite: F. R. Kozlov, 
prim vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., și cei
lalți oaspeți sovietici au participat 
la 5 iulie la un prînz oferit în 
cinstea lor la „Clubul Uniunii Pa
cificului“. La prînz au participat 
reprezentanți ai cercurilor de afa
ceri din statul California,

★
SAN FRANCISCO 6 (Agerpres). 

TASS transmite : La 5 iulie, F. R. 
Kozlov, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
și ceilalți oaspeți sovietici au ple
cat cu automobilul 
Sonoma situat la 
Francisco.
. Oaspeții sovietici au vizitat fer
ma „Corbell" unde se află fabrica 
de vinuri a fraților Hack. „Bine ați 
venit, a spus Ben Hack, adresîn- 
du-se lui F. R. Kozlov. Sîntetn feri
ciți să vă salutăm în gospodăria 
noastră“.

F. R. Kozlov și persoanele care-1 
însoțesc au vizitat clubul „Crîngul 
Boemei“ care grupează aproxima
tiv 1.000 de industriași, funcționari 
și reprezentanți ai intelectualității 
din California.
Președintele clubului, Clark Way- 

land a oferit aici un dejun în 
cinstea oaspeților sovietici. Dejunul 
a decurs într-o atmosferă cordială 
și prietenească. „Intîlnirea noastră 
de astăzi, a declarat F. R. Kozlov, 
dovedește încă o dată că noi și dv. 
putem trăi bine, în pace și prie
tenie“.

în districtul 
nord de San

„T 11.-114“ provoacă 
admirația 

americanilor
NEW YORK 6 (Agerpres). — 

TASS transmite :
De șase zile pe aeroportul in

ternațional de la New York este 
expus avionul „TU 114“, care a 
efectuat fără escală primul zbor 
de mare viteză pe itinerariul Mos
cova—New York. De la 1 iulie a 
fost deschis accesul la avionul 
„TU-114“ și el a devenit un fel 
de parte a expoziției sovietice din 
„Coliseum“ — unul din numeroa
sele ei exponate. In primele cinci 
zile de Ia expunerea avionului 
„TU 114“ el a fost examinat de 
aproximativ 30.000 de americani.

Interesul deosebit pentru „TU- 
114“ îl manifestă aviatorii ameri
cani și ai altor societăți de avia
ție care sosesc aici în grupuri 
compacte.

Un aviator din Cuba care 
a vizitat „TU-114“ a declarat : 
„Nu am văzut mașini atit de mi
nunate în nici o altă țară din 
lume“.

MOSCOVA b — Corespondentul 
Agerpres transmite : Asociația de 
prietenie sovieto-romînă și direcția 
Parcului de cultură și odihnă 
Gorki din Moscova au organizat o 
adunare festivă închinată împlini
rii a 110 de ani de la nașterea lui 
Nieolae Bălcescu. La adunare au 
participat aproximativ 200 de isto
rici, filozofi, oameni ai muncii, co
laboratori ai A.P.S.R.

Pentru destindere 
și securitate 
in Europa 

închiderea Conferinței de la Varșovia 
sificarea luptei popoarelor 
toate țările in vederea 
unei zone denuclearizate, pentru 
renunțarea ia baze atomice și 
arme racheta. Ar fi foarte bine, 
a subliniat el, dacă aceste pro
bleme ar fi discutate in cadrul 
unei întilniri a șefilor guverne
lor celor patru mari puteri.

M. Hofman, reprezentantul Or
ganizației Internaționale a Zia
riștilor, a vorbit despre rolul zia
riștilor în lupta pentru slăbirea 
încordării internaționale, în do
meniul popularizării ideii păcii.

G. Guille, secretar al Confede. 
rației Generale a Muncii din 
Franța, a vorbit despre lupta po
porului francez pentru rezolvarea 
pașnică a problemei germane, și 
s-a pronunțat împotriva războiu
lui colonialist din Algeria.

G. Gotting, secretar general al 
Uniunii creștin-democrate (R. D. 
Germană), a vorbit despre fron
tiera pe Oder-Neisse care este o 
adevărată frontieră a păcii.

La conferință au mai luat cu
vîntul prof. Clara-Maria Fass- 
binder (R.F.G.), Jean Frarkow- 
ski (Polonia), pastorul F. Wil- 
mer (R.F.G.), și alții.

In noaptea de 5 spre 6 iulie 
s-a terminat Conferința de 
Varșovia pentru destindere și 
securitate în Europa care a reu
nit timp de două zile 121 de re
prezentanți ai diverselor cercuri 
ale opiniei publice din 22 de țări 
europene. A fost adoptat un me
saj adresat Conferinței de la Ge
neva în problema încetării expe
riențelor cu arme atomice și rsis- 
tența a luat cunoștință de rezo
luția reprezentanților celor două 
state germane, participanți la 
conferință. Totodată a fost adop
tat textul unui apel adresat opi
niei publice în problema primej
diei înarmărilor atomice și în pro
blema germană. Participanții la 
conferință au adresat de aseme
nea primului ministru al Greciei 
și președintelui Tribunalului mi
litar din Atena o telegramă în 
legătură cu eroul poporului grec 
Manolis Glezos.

VARȘOVIA 6 (Agerpres). — 
La Varșovia au continuat lucră

rile Conferinței pentru destindere 
și securitate în Europa.

Ședința din dimineața zilei de 
5 iulie a fost prezidată de L. N. 
Soloviov. secretar al C.C.S. 
U.R.S.S., reprezentantul 
ției sovietice.

Primul a luat cuvîntul 
rul albanez S. Musarai, 
scos în relief importanța Trata
tului de pace cu Germania pen
tru slăbirea încordării în Eu
ropa.

S. Musarai a subliniat că po
porul albanez, vital interesat în 
slăbirea încordării în Peninsula 
Balcanică, sprijină întru totul 
propunerile cu privire la crearea 
în Balcani a unei zone în care să 
nu existe arme atomice.

Poporul polonez, a spus re
prezentantul Poloniei, prof. Jol- 
kiewski, cere semnarea cît mai 
grabnică a Tratatului de pace cu 
Germania, ceea ce ar constitui o 
lovitură serioasă dată politicii 
„războiului rece“.

Propunerile prezentate de U- 
niunea Sovietică la Conferința de 
la Geneva a miniștrilor Afaceri
lor Externe, a spus el, constituie 
o bază constructivă de rezolvare 
a problemei germane. Un aseme
nea tratat ar contribui la micșo
rarea încordării și întărirea secu
rității în Europa.

Reprezentantul Belgiei — ba
ronul A. Allard, a arătat că mul
te cercuri din Occident duc o po
litică primejdioasă de declanșare 
a unui nou război. In această po
litică Adenauer și adepții lui joa
că un rol infam. Ei se pronunță 
împotriva încheierii Tratatului de 
pace cu Germania, înzestrează 
Bundeswehrul cu arme atomice și 
rachetă.

Luînd cuvîntul J. Berak, preșe
dintele Comisiei pentru Afacerile 
Externe a Adunării naționale a 
R. Cehoslovace, a vorbit despre 
necesitatea interzicerii experiențe
lor cu arma atomică 
rii acestei arme.

Cunoscuta fruntașă 
blice Isabelle Blume 
propus constituirea 
permanent al acestei 
care să mențină legătura cu toa
te organizațiile care luptă pentru 
destinderea încordării internațio
nale

R. 
giei,

din 
delega-

scriito- 
care a

și a folosi-

a vieții pu- 
(Belgia) a 
unui organ 

conferințe
----------•-----------

din 
creării

la

și securitate în Europa.
Void, reprezentantul Norve- 
s-a pronunțat pentru inten-

Decorarea R.S.S.A. 
Buriate cu ordinul 

„Lenin“

-----------•------------

Nota Ministerului 
Afacerilor Externe 

al R. P. Ungare 
către misiunea S.U.A. 

din Budapesta
BUDAPESTA 6 (Agerprco). — 

M.T.l. transmite : La 6 iulie, Mi
nisterul Afacerilor Externe al Re
publicii Populare Ungare a remis 
o notă misiunii S.U.A. din Buda
pesta, în care se subliniază că în 
ultimul timp guvernul S.U.A. nu 
numai că a continuat, dar în mai 
multe organizații internaționale 
și-a intensificat chiar activitatea 
împotriva R. P. Ungare. O serie de 
funcționari ai misiunii americane 
din Budapesta continuă să desfă
șoare o activitate subversivă împo
triva R. P. Ungare. Organe secre
te americane au strecurat în Un
garia noi agenți. Prin această ac
tivitate se urmărește nu numai cu
legerea de date cu caracter de spio
naj ; ea este îndreptată și împo
triva actualei orînduiri de stat.

In interesul apărării orînduirii 
de stat a R. P. Ungare și a po
porului ungar, guvernul Republicii 
Populare Ungare este nevoit să a- 
plice personalului misiunii S.U.A. 
din Budapesta restricții parțiale în 
ca privește deplasarea pe teritoriul 
țării.

Totodată în notă se subliniază 
că guvernul R. P. Ungare este gata 
să anuleze restricțiile susmențio
nate imediat ce se va convinge că 
guvernul Statelor Unite ia 
suri în vederea normalizării 
ții lor.

ULAN UDE 5 (Agerpres). - 
TASS transmite : ~__ ",
membru supleant al Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S., președintele Con
siliului de Miniștri al R.S.F.S.R., 
a luminat la 4 iulie reprezentanți
lor Republicii Sovietice Socialiste 
Autonome Buriate ordinul „Lenin“, 
cu care această republică a fost 
distinsă cu prilejul împlinirii a 
300 de ani de la data aderării de 
bună voie la statul rus și pentru 
succesele obținute în dezvoltarea 
industriei, agriculturii și culturii.

Ceremonia s-a desfășurat în ca
drul unei ședințe festive a Sovietu
lui Suprem, Consiliului de Mi
niștri al Republicii și Comitetului 
regional din R.S.S.A. Buriată al 
P.C.U.S.

R.S.S.A. Buriată face parte dîn 
R.S.F.S.R. Industria Buriată dă în 
prezent o producție de aproape 60 
de ori mai mare decît în anul 
1913. In fiecare cinci zile în acea
stă republică se obțin tot atîtea 
produse industriale cîte se obțineau 
înainte de revoluție în decursul 
unui an întreg. Economia buriată 
livrează țării cărbune, concentrate 
de wolfram, molibden, aur și alte 
metale.

D. Polianski,

înă- 
rela-

mili-

PRAG A 6 .Agerpres). — Ceteka 
transmite: Intre 30 iunie și 3 
iulie a avut loc la Praga o ședință 
a Comisiei permanente pentru co
laborare economică și tehnico-știin- 
țifică în domeniul construcțiilor de 
mașini a Consiliului pentru Ajutor 
Economic Reciproc.

Comisia a adoptat o hotărîre cu 
privire la îndeplinirea sarcinilor 
trasate în urma celei de-a Xl-a se
siuni a C.A.E.R. și a discutat re
comandările cu privire la specia
lizarea in producția unor mașini, 
utilaje și instrumente.

La ședință au asistat în calitate 
de observatori reprezentanți 
Republicii Populare Chineze.

—9------

ai

ale
Succese 

aspiranților romìni 
in U. K. S. S.

MOSCOVA 5 — Corespondentul 
Agerpres transmite : In ultimul 
timp, aspiranți romîni care au stu
diat la institutele superioare din 
Moscova și-au susținut disertații
le in fața consiliilor științifice. 
„Productivitatea muncii în induc 
tria constructoare de 
R.P. Romîne“ — aceasta este te
ma disertației aspirantului Ion 
Grădișteanu. Membrii Consiliului 
științific de la Facultatea econo
mică a Universității Lomonosov 
au subliniat că lucrarea este foar
te oportună și actuală, bine docu
mentată, materialul folosit fiind a- 
nalizat cu profunzime. Profesorul 
D. Savinski a fost de părere că 
disertația constituie o cercetare 
științifică valoroasă.

O altă disertație interesantă a 
fost aceea susținută de aspirantul 
Petre Bunta în fața unui consiliu 
științific de la Facultatea de is
torie a Universității din Moscova. 
Petre Bunta și-a ales ca temă 
pentru lucrarea sa „Tactica Parti
dului Comunist din Romînia în 
lupta pentru instaurarea regimului 
democrat-popular | 
despre care referentul 
sulnikov scrie că ea 
mare interes științific.

Consiliile științifice 
în unanimitate să acorde lui Ion 
Grădișteanu și Petre Bunta titlul 
de candidat în științe și au propus 
lucrările respective pentru publi
care.

Tot cu vot unanim titlul de can
didat în științe a fost acordat as
piranților romîni Nieolae Nichita, 
Adalbert Kovacs și Budișanu Ni- 
colae, care și-au prezentat lucră
rile cu o jumătate de an înainte 
de termen.

în indus- 
mașini a

(1944-1045)“, 
I Aleksei Ko- 

prezintă un

au hotărît

Adunări ale oamenilor muncii 
din întreaga țară

In Capitală, ca și în întreaga 
țară, continuă să aibă loc adu
nări în care 
exprimîndu-și inidgnarea 
de hotărîrea 
bunelului militar din Alena pe 
eroul poporului grec, Manolis 
Glezos, cer ca viața acestuia să 
fie salvată, ca acțiunea judicia
ră să fie stinsă, ca lui Manolis 
Glezos să i se redea libertatea.

oamenii muncii, 
față 

de a deferi tri-

fost adoptată în unanimi- 
moțiune în care se spune

V1ENA. — Nu au mai rămas 
decît trei săptămîni pînă la des
chiderea celui de-al Vll-lea Festi
val Mondial al Tineretului și Stu
denților. Au și plecat spre Viena 
delegațiile din Australia, Indone
zia, S.U.A., Costa Rica, Brazilia, 
Nicaragua, Chile, Honduras și alte 
țări îndepărtate. In curînd vor 
pleca la Viena delegațiile din R. P. 
Chineză, Japonia, India și alte țări 
din sud-estul

PEKIN. - 
anunță că la 
de minute și . 
minute un vas de război al S.U.A. 
a violat apele teritoriale ale R. P. 
Ch neze în regiunile Pingtan și 
Paichuan, provincia Fuțzian.

Un purtător de cuvînt al Minis
terului Afacerilor Externe al R. P. 
Chineze a fost autorizat să dea 
cel de-al 55-lea avertisment serios
i. IJU—'ILIIWH.» ■

Asiei.
Agenția China Nouă 
5 iulie ora 22 și 38 

la 6 iulie ora 9 și 5

împotriva acestor provocări 
tare ale S.U.A.

NEW YORK. — Uriașul interes 
cu care este înconjurată Expoziția 
sovietică de la New York a stirnit 
ecouri și dincolo de frontierele 
S.U.A. Astfel presa argentineană 
acordă multă atenție acestei expo
ziții. Ziarele „La Prensa“, „La Na- 
cion", „Clarin“, au publicat rela
tări amănunțite din New York, în 
care se subliniază că Uniunea So
vietică a obținut succese uriașe în 
toate domeniile științei și culturii, 
și mai cu seamă, în crearea sa
teliților artificiali ai Pămîntu ui și 
folosirea energiei atomice în sco
puri pașnice.

MOSCOVA. — In clădirea Uni
versității din Moscova s-a deschis 
la 6 iulie Conferința internațională 
pentru radiațiile cosmice, la care 
participă oameni de știință d n 26 
de țari.

Academicianul Dmitrii Skobel- 
țîn, care a deschis conferința, a 
subliniat că apariția sateliților ar
tificiali ai Pamîntului și Soarelui 
reprezintă un nou jalon în dome
niul studierii razelor cosmice.

IERUSALIM. - Agenția France 
Prcsse anunță că primul ministru 
al lzraelu'ui, Ben Gurion, a pre
zentat președintelui Ben Zvi demi
sia guvernului său.

f

Aproape 5.000 de ceferiști de la 
ATELIERELE C.F.R. „GRIV1ȚA 
ROȘIE“, adunați luni după amia
ză intr-un miting, și-au manifes
tat Indignarea și îngrijorarea in 
legăturâVu țelurile pe care auto- 
ritățila din Grecia le urmăresc prin 
procesul împotriva lui Glezos.

De la tribuna improvizată în 
hala mare a vagoanelor au , Imit 
cuvîntul în numele colectivelor în 
care lucrează, maistrul Spiridon 
Dumitrescu, turnătorul Aurel Vră- 
nescu, tapițera Maria Vasile, ca
zangiul Romeo Macri și sudorul 
Andrei Pop.

Intr-o telegramă adresată cu a- 
cest prilaj guvernului grec, parti- 
cipanții la miting cer ca, în nume
le ideii de justiție și de respect 
pentru drepturile umane, Manolis 
Glezos să fie pus în liberatate.

★

Libertate Iui Glezos 1 Aceste cu
vinte au răsunat luni după amiază 
minute în șir în una din marile 
săli ale COMBINATULUI POLI
GRAFIC „CASA SCINTE1I" din 
Capitală. Peste 1.500 de muncitori 
tipografi și-au un:t glasurile cerînd 
cu hotărîre punerea în libertate a 
Iul Manolis Glezos

★

IAȘI. Numeroase cadre didacti
ce, studenți și personal adminis
trativ din institutele de învăță- 
mînt superior din Iași s-au întru
nit luni la amiază într-un mit ng_ 
împotriva arestării și deferirii unui 
tribunal militar a neînfricatului 
luptător pentru pace și libertate 
Manolis Glezos și a altor patrioți 
greci.

Luînd cuvîntul, prof. univ. Oscar 
Franke, medic emerit al R. P. Ro- 
mîne, rectorul Institutului de me
dicină din localitate, a arătat că 
Manolis Glezos și ceilalți tovarăși 
ai săi care sînt acuzați de „spio
naj“ sînt patrioți cunoscuți care 
și-au consacrat și își consacră for
țele lor poporului grec, „vina“ 
constînd numai în dragostea 
flăcărată de pace, în dorința 
de a-și vedea patria liberă.

In încheierea mitingului, la care 
au mai luat cuvîntul și alți vorbi-

tori, a 
tate o ----- , .
printre altele : „Prețuind în modul 
cel mai înalt faptele eroice ale lui 
Manolis Glezos, simbol al luptei 
și al eroismului pentru libertatea 
poporului său și independența pa
triei sale, profesorii și studenții 
Universității „Al. I. Cuza“, ai 
Institutului politehnic, Institutului 
de medicină și ai Institutului a- 
gronomic din lași cer autorităților 
grecești încetarea oricărei acțiuni 
împotriva lui Atanolis Glezos“.

★

PETROȘANI. Minerii din cel 
mai important bazin carbonifer al 
țării — Valea Jiului, adunați in 
mari mitinguri își alătură glasul 
oamenilor cinstiți din lumea în
treagă cerînd eliberarea imediată 
a lui Manolis Glezos.

La mitingul care a avut loc luni 
la mina Peir.la 
560 de mineri, 
și funcționari.

au participat peste 
tehnicieni, ingineri

★

HUNEDOARA. Luni, după ter
minarea schimbului de dimineață, 
un mare număr de furnaliști, oțe- 
lari, laminatori și alți oameni ai 
muncii din Combinatul siderurgic 
Hunedoara s-au adunat într-un mi
ting unde și-au exprimat profun
da lor indignare față de hotărîrea 
autorităților grecești de a-I trimite 
pe Manolis Glezos în fața tribu
nalului militar.

Cei prezenți au votat în unani
mitate o moțiune în care se spune 
printre altele: „In numele miilor 
de muncitori din Combinatul si
derurgic Hunedoara cerem cu ho
tărîre guvernului grec să pună.ca
păt acțiunii judiciare întreprinse 
împotriva lui Manolis Glezos și să 
dispună 
Manolis 
iască !“

punerea lui în 
Glezos trebuie

libertate, 
să tră-

lor
In
for

Către guvernul regal al Greciei
ATENA

în numele milioanelor de partizani ai păcii din țara noastră, 
ne ridicăm cu hotărîre împotriva arestării și învinuirii false de 
spionaj aduse marelui patriot și luptător antifascist grec Manoii» 
Glezos. .

Viața lui Manolis Glezos, exemplu strălucit de luptă înflăcă
rată pentru libertate și pace, este în primejdie.

Poporul romîn, alături de întreaga omenire cinstită, este adine 
îngrijorat de soarta lui Manolis Giezos, luptător dîrz, care și-a 
închinat toate forțele, toată viața luptei pentru binele patriei sale, 
pentru pacea lumii.

Unindu-ne glasul nostru cu glasurile tuturor partizanilor păcii 
din lumea întreagă, cerem eliberarea grabnică a lui Manolis 
Giezos și a celorla ți patrioți greci.

Să fie salvată viața lui Manolis Glezos!

COMITETUL NAȚIONAL PENTRU APARAREA PĂCII 
DIN REPUBLICA POPULARĂ ROMINA . JROMINA

Către guvernul regal al
Conștiința oamenilor cinstiți iubitori de pace, 

este zguduită la vestea mîrșavei înscenări puse 
eroului național al Greciei, Manolis Glezos. Acela care printr-un 
act de înalt eroism a insuflat curaj poporului său în timpul dicta
turii fasciste, smulgind odiosul steag hitlerist de pe Acropole, as
tăzi — la 15 ani după zdrobirea fascismului — este în primejdia 
de a fi tirit în fața unui tribunal militar pentru singura „vină“ de 
a fi credincios poporului grec și nobilelor sale idea.uri. Acum, ca 
și în timpul fascismului, viața sa este în primejdie. Acuzațiile min
cinoase și procedura samavolnică la care este supus Glezos, umplu 
de indignare opinia publică mondială care — în numele demnității 
umane — cere cu hotărîre punerea în libertate a eroului poporu
lui grec.

Studenții din R. P. Romînă, profund îngrijorați de soarta erou
lui grec, își alătură glasurile lor numeroaselor glasuri care înfie
rează rușinosul complot urzit împotriva libertăților cetățenești ele
mentare a cărui țintă este astăzi Manolis Glezos, ca și alți demo- 
crați greci. Atentatul care se încearcă împotriva neînfricatului 
luptător antifascist înseamnă încălcarea celor mai scumpe tradiții 
democratice ale poporului grec, înseamnă o crimă împotriva civili
zației și umanității.

Viața lui Glezos ne este scumpă 1 Noi cinstim în ea nobilele 
năzuințe ale omului contemporan, însuflețit de dragostea de liber
tate și progres social.

In numele idealurilor pe care ni le făurim alături de întregul 
popor, într-o patrie liberă, în numele tinereții noastre, căreia ii 
sînt dragi pacea și dreptatea socială, noi, studenții din R. P. Ro- 
mină, cerem cu toată hotărîrea : libertate lui Manolis Glezos 1

COMITETUL EXECUTIV 1
AL UNIUNII ASOCIAȚIILOR STUDENȚEȘTI 

DIN ROM’NIA

Greciei
din întreaga lume, 
la cale împotriva

★

prin care; oamenii 
țara noastră cer 

cu insistență punerea imediată 
în libertate a eroului național al 
Gteciei — Manolis Glezos — au 
mai avut loc în întreprinderile 
„Industria Bumbacului A“, „Tudor 
Vladimirescu“, „Semănătoarea“, 
„Electroaparataj“ din Capitală, 
„Progresul“, „Laminorul“, Șantie
rele navale „1 Mai“, Fabrica de 
confecții din Brăila, „Dunărea“, 
„Vasile Roaită“, întreprinderea 
regională de electricitate din Ga
lați, întreprinderea de construcții 
siderurgice din Hunedoara și în 
alte numeroase întreprinderi și in
stituții din țara noastră.

(Agerpres).

Aîitingur i 
muncii din ★ ★

Asociația corespondenților pre
sei străine din București a adresat 
o telegramă Consiliului de Mi
niștri al Greciei, cerînd punerea în 
libertate a lui Manolis Glezos. 
Asociația a trimis, de asemenea,

o telegramă Organizației Interna
ționale a Ziariștilor, exprimînd 
îngrijorarea față de acțiunile între
prinse de autoritățile grecești îm
potriva eroului poporului grec.

9------

La adunarea de la Atelierele C.F.R. „Grivija Roșie“ muncitorii cer eliberarea lui Glezos
Foto : AGERPRES

Nenumărate glasuri 
din lumea întreagă 

se ridică în apărarea 
eroului de pe Acropole

PRAGA 6 (Agerpres). — Agen
ția Ceteka anunță că secretariatul 
Federației Sindicale Mondiale a 
trimis o telegramă de protest lui 
Karamanlis, primul ministru al 
Greciei.

în numele celor 95 milioane de 
membri, se spune în telegramă, 
F.S.M., exprimînd indignarea pro
fundă a tuturor oamenilor muncii, 
protestează cu hotărîre împotriva 
judecării de către tribunalul mili
tar a patriotului Manolis Glezos 
căruia i se aduc acuzații fa'.se. 
F.S.M. se alătură mișcării largi de 
protest din lumea întreagă și cere 
cu hotărîre achitarea și eliberarea 
acestui erou 
antifascist,.

narea vieții marelui patriot grec 
Manolis Glezos.

★

LONDRA 5 (Agerpres). — „Liga 
de luptă pentru democratizarea 
Greciei“ a dat publicității o decla
rație, in care se subliniază că viața 
eroului patriot Manolis Glezos es
te amenințată de pericol.

Liga cheamă pe toți democrații 
englezi să 
persecutării

protesteze împotriva 
lui Manolis Glezos.

★

(Agerpres). —Din toa-

național și luptător

★

5 (Agerpres) — Blas 
Roca, secretarul general al 
dului socialist popular din. 
a trimis primului ministru 
Karamanlis, o telegramă în
le partidului său, în care cere pu
nerea imediată în libertate și sal-

HAVANA
Parti- 
Cuba, 
grec, 

nume-

PARIS 5 _
te colțurile Franței continuă să so
sească mii de telegrame, mesaje 
și rezoluții de protest pe adresa 
ambasadei Greciei la Paris, împo
triva persecutării lui Manolis Gle
zos, erou național al Greciei.

După cum anunță ziarul „L’Hu-i 
manite“, Federația națională <i 
muncitorilor din industria de hîr- 
tie a Franței ji Federația din de
partamentul Sena a „Asociației a- 
jutorului popular“ au trimis am- 
basadorului grec telegrame de pro
test cerînd eliberarea imediată a 
lui Manolis Glezos.

„Nu vom înceta să ne facem datoria fața de patrie 
$l popor, indiferent de sacrificii“

ATENA 5 (Agerpres), — Presa din Atena a publicat urmă
toarea scrisoare adresată de Manolis Glezos primului ministru al 
Greciei, Karamanlis :

„Domnule președinte, cu cîteva zile înainte de procesul care 
a fost fixat pentru data de 9 iulie, consider necesar să mă adre
sez dv., desigur nu ca acuzat, ci ca membru al conducerii unuia 
din cele mai mari partide de opoziție.

Ar fi greșit să se creadă că viitorul proces se referă la soarta 
unor persoane izolate sau chiar a unei singure grupări. Pe banca 
acuzaților a tribunalului militar de la Atena și în pericol de a fi 
condamnate la moarte, se vor alia legile democratice ale țării, 
deoarece împotriva lor a fost îndreptat complotul a cărui victimă 
sînt și eu.

Domnule președinte, dacă puteți privi adevărul în față, tre
buie să fiți de acord că nimeni in patria noastră, și nici dv. per
sonal, nu crede într-un pretins „spionaj“. Oamenii care sînt acu
za] i, sînt patrioți cunoscuți, care și-au consacrat și își consacră 
cei mai buni ani ai vieții și forțeie lor, poporului și Greciei. Și 
dacă ei au vreo vină, aceasta constă numai în dragostea lor 
înflăcărată de pace, în dorința lor de a-și vedea patria prosperă, 
în sentimentele lor de prietenie față de toate popoarele și în do
rința de a vedea pe toți grecii uniți. Iar aceasta înseamnă că ei 
resping în mod hotărît politica promovată de guvernul dv., care, 
îngăduiți-mi s-o spun cu toată sinceritatea, expune tara la un 
foarte mare pericol.

Dacă guvernul dv. dorește să judece pe adversarii săi politici, 
iiebtiie să facă acest lucru în mod direct. Acuzația ce ni se aduce 
de către autoritățile dv. că am ti „spioni“, nu face însă decît să 
compromită aceste autorități, nu pe noi. Sînt ferm convins 
că, pe oamenii politici trebuie să-i intereseze în primul rind părerea 
poporului despre acțiunile lor, și eu aș dori în mod sincer ca și 
cei care ne persecută, să fie apreciați de națiune ca adevărali pa
trioți, așa cum credem noi că sintem apreciați.

Mă refer la acuzația ce ni se aduce numai pentru a-mi expri
ma disprețul profund față de această metodă de calomniere, a 
adversarilor politici, care este rușinoasă pentru autorii ei. Refe- 
rindu-mă la motivele care au dus la persecutarea noastră, 
aș dori să vă spun sincer: guvernul dv. face o greșeală 
tragică, considerind că pot fi înăbușite prin violență și măsuri 
extraordinare ideile opuse și dorința arzătoare pentru un viitor 
mai bun. Știți desigur, domnule prim ministru, deoarece sinteți 
grec, că in țâra noastră se vor găsi totdeauna, independent de 
sacrificiile carp vor fi cerute, oameni curajoși, hotărîți să apere 
cu abnegație poporul și democrația. Și ca om politic al zilelor 
noastre, r.u se poate să nu știți că împotriva unor anumite idei

nu se poate lupta decît cu idei și mai bune și că împotriva idei-4 
lor nu au nici o putere gloanțele. Pe arena ideilor, iar nu în 
sala tribunalului militar, vă aruncăm mănușa, și arbitrii noștri 
vor fi poporul și istoria. In ce mă privește, sînt mindru și fericit 
că mi-am dedicat viața celor mai nobile idealuri ale oamenilor, 
acelor idealuri care le-au susținut curajul în clipele grele aîe 
războiului împotriva fascismului și care-i însuflețesc, acum in mă
reața luptă pentru pace, libertate și independentă.

Domnule președinte, persecuțiile împotriva noastră și procesul 
care se apropie sînt îndreptate, în mod incontestabil, împotriva 
unității națiunii. Multe forțe, care reprezintă în ultimă instanță 
cele două forțe principale care se opun oricărui progres în rezol
varea problemelor noastre naționale, și anume imperialiștii străini 
și oligarhia pusă in slujba acestora, depun eforturi disperate

Scrisoarea lui Manolis Glezos adresată 
primului ministru al Greciei

pentru a scinda poporul, pentru a accentua divergențele în sînul 
poporului, pentru a intensifica controlul asupra problemelor 
noastre naționale, pentru a înhăma țara la caruf politicii lor.

Dar din evenimentele politicii interne, din repetatele alegeri 
și din lupta desfășurată zi cu zi, rezultă in mod limpede că ma
sele cer in mod hotărît unitatea națiunii și această cerere are ecou 
chiar și în rîndurile adversarilor implacabili ai forțelor de stingă. 
Și guvernul greșește crezînd că printr-o sentință judecătorească 
împotriva cuiva, va anihila sau va limita forța enormă a acestei 
revendicări. Dacă guvernul urmărește să îngreuneze colaborarea 
patriotică, care din zi în zi capătă o amploare tot mai mare, acu- 
zînd de „spionaj“ pe un conducător al E.D.A. și pe activiști ai 
Partidului Comunist din Grecia, care se află în ilegalitate, și crede 
că va reuși, trebuie să-i spun cu toată sinceritatea că se înșeală.

Cauzele care împing la colaborare sînt incomparabil mai pu
ternice decît o eventuală influență a unei propagande stîngace și 
ieftine. Aceste cauze pe care le creează viața însăși și politica dv. 
sînt : lupta unanimă împotriva creării bazelor morții și cererea una
nimă de a se promova o politică de pace, îngrijorarea unanimă în 
legătură cu viitorul economic al țării și cu însăși existența po
porului, cererea unanimă ca în Grecia să fie restabilită democra
ția, să fie garantate posibilități egale de exprimare a punctelor 
de vedere și posibilități egale de acțiune pentru toate forțele po
litice, inclusiv Partidului Comunist din Grecia — care este un

partid patriotic ce a făcut sacrificii incalculabile în lupta penfrti 
libertatea și independența patriei — și să se pună capăt o dată 
pentru totdeauna trecutului anormal. Sînteni ferm încredințați că 
această politică corespunde intereselor națiunii și de aceea ne 
consacram toate forțele luptei pentru ea.

Nici un om cu conștiința curată nu se poate îndoi de valoarea 
și utilitatea acestei politici, și sînt convins că mulți conducători ai 
grupării dv. recunosc și respectă în fundul sufletului lor această 
politică împotriva căreia guvernul luptă cu atîta îndirjire din mo
tive care se explică prin interesele înguste ale unei minorități și 
prin legăturile acesteia cu străinii.

Domnule președinte, procesul care se apropie este legat de 
evenimentele politice din țara noastră. El urmărește să abată aten
ția poporului de la problemele sale acute — baze, pîine, șomaj, 
represiuni. El urmărește de asemenea să intensifice teama, să în
greuneze lupta opoziției și să ofere pretexte pentru o campanie 
propagandistică împotriva țărilor socialismului, ale căror propu
neri prietenești făcute Greciei, au găsit un ecou atit de favorabil 
în rîndurile opiniei publice din țara noastră. Aceste țeluri sînt 
atit de evidente, incit ele, desigur, nu vor avea succes. Nu știu 
în ce măsură dv., domnule președinte, sînteți răspunzător de acest 
proces care servește interesele politicii războiului rece și intensi
ficării încordării in țară. Nu știu, dar poate că cercuri care nu 
se află sub controlul guvernului, vor să pună țara în fața unui 
fapt împlinit pentru a agrava situația. Trebuie însă să subliniez 
că guvernul are datoria să ia cel puțin în ultimul moment măsuri 
pentru a restabili situația normală, pentru a lichida toate legile 
excepționale, pentru a trece în legalitate Partidul Comunist din 
Grecia și pentru a declara o amnistie generală.

Pericole îngrozitoare amenință țara noastră, domnule preșe
dinte, și știți desigur acest lucru, mai bine decit mine. Grecia 
poate scăpa nevătămată din această furtună, dacă în condițiile 
funcționării depline a democrației poporul va dispune cu adevărat 
de soarta lui. Independent de procesul care va avea loc și de țelu- 
ri'e lui, independent de lupta ideologică și politică împotriva gru
pării dv., oamenii care se vor afla la 9 iulie pe banca acuzaților 
tribunalului militar și care exprimă viitorul națiunii, întind o mină 
tuturor. Ei sînt încredințați că a sosit vremea ca grecii să pună 
interesele națiunii mai presus de ordinele străinilor și de intere
sele politicii înguste și să-și unească efortul iie spre binele po
porului nostru și al păcii generale. In ce ne privește, nu vom 
înceta să ne facem datoria față de patrie și popor, indiferent de 
sacrificii.

Cu respect, 
Manolis Glezos
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