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Proletari 'din foaie țările, uniți-vă ! La Uzinele

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Cristea Nicolae“
intrat în funcțiune 

a treia linie
de laminare

Anul XV, seria Il-a, Nr. 3161 4 PAGINI — 20 BANI Marți 14 iulie 1959

TELEGRAMĂ

Lansarea
unei noi rachete balistice

rezervele interne

Excelentei sale

General de brigadă

Abdel Kerim Kassem
Prim-ministru

în întâmpinarea zilei de 23 
August, muncitorii, inginerii 
și tehnicienii Întreprinderii 
LC.S.LM. din Galați au dat în 
funcțiune cea de a treia linie 
de laminare a tablei subțiri de 
la Uzinele „Cristea Nicolae“.

Noua linie de laminare este 
în întregime 
automatizată, 
cu mașini și utilaje de înaltă 
tehnicitate. Cea mai mare parte 
a instalațiilor și agregatelor au 
fost proiectate și construite în 
țară, la Uzinele metalurgice 
„23 August“ din Capitală, Com
binatul metalurgic Reșița, „Pro
gresul“ din Brăila și altele.

Odată cu intrarea în funcțiu
ne a noii linii de laminare s a 
terminat în linii generale con
strucția celei mai moderne uzi
ne de tablă subțire din țară.

mecanizată și 
fiind înzestrată

de
Noua racheta are o greutate utilă de 2.200 kg. ® Cei doi cîini 

experiență și aparatura au revenit pe pămînt o Cățelușa „OtvajnaîCl“ 

a zburat pentru a patra oară cu racheta

MOSCOVA 13 (Agerpres). — TASS transmite : 
în Uniunea Sovietică a fost lansată cu succes o nouă 
rachetă balistică geofizică de același tip cu racheta 
lansată la 2 iulie.

Lansarea a avut loc la 10 iulie la ora 4 și 12 mi
nute (ora Moscovei) potrivit planului de lucrări știin
țifice în domeniul cercetării straturilor superioare 
ale atmosferei.

Cei doi cîini de experiență ăflați la bordul raclte- 
Jei și aparatura au revenit pe pămînt în bune con- 
dițiuni. Unul din cei doi cîini de experiență •— cățe-

tușa „Otvajnaia“ — a zburat pentru a patra oară cu
o rachetă.

Greutatea utilă a rachetei este de 2200 kg.
Se anunță că s-a obținut date în legătură cu toate 

prevederile programului de cercetări care includeau 
în plus față de programul din 2 iulie măsurarea ra
diației infraroșii a Pămînlului și atmosferei Pămîn- 
tului, fotografierea maselor de nori pe o suprafață 
vastă, analiza simultană a compoziției ionice și neutra 
a atmosferei și măsurarea cîmpurilor electrostatice. ,

Muncitorii petroliști din schela 
Moreni, sub conducerea comitetului 
de partid folosind din plin rezer- 
vele interne ale schelei au dat 
peste plan importante cantități de 
țiței și gaze de sondă.

La obținerea acestui succes 
contribuție însemnată și-au 
dus-o tinerii. Luptînd pentru

o 
a- 
a 

da patriei cît mai mult țiței, mai 
multe gaze de 
sondă, produse 
atît de necesare 
industriei noas
tre chimice în 
plină dezvolta
re, organizațiile 
U.T.M. sub di
recta conducere a organizațiilor de 
partid, au explicat tinerilor pe
troliști necesitatea participării lor 
active la descoperirea și folosi
rea rezervelor interne existente, 
inițiind totodată și unele acțiuni 
în acest sens.
i _

o principală rezervă internă a 
schelei Moreni. Organizîndu-și 
temeinic locul de muncă, tăcînd 
reparații de bună calitate, aceste 
brigăzi au reușit să redea produc
ției de două ori mai multe sonde 
față de cit era planificat.

La această Importantă acțiune, 
o contribuție serioasă au adus-o 
tehnologii acestei schele. Prin

(Continuare în pag. 3~a)

GH. CIOBANI) - inginer 
VIRGIL MOISUO director-club 

N. ȘURUBARU — tehnician

BAGDAD
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de-a 15-a aniver- 
eliberării patriei și

aibă o Înaltă calificare profesio
nală. Numai oamenii care stăpî- 
nesc bine meseria, care merg în 
pas cu tehnica modernă pot găsi 
soluții, pot folosi metode noi, 
pentru a produce mai mult, și 
mai ieftin. Cunoașterea perfectă 
a instalațiilor, dă posibilitatea ti
nerilor sondori să obțină un ran
dament de

Raidul postului de corespondenți 
'voluntari al „Scìnteti tineretului“ 

de la schela Moreni

Sonde inactive 
redate producției

' în timpul regimului burghezo- 
moșieresc stăpînil fostelor socie
tăți petrolifere abandonau multe 
sonde atunci cînd producția aces
tora scădea și deci și cîștigurile 
lor erau mai mici. Acum însă 
cind fiecare gram de țiței, fieca
re metru cub de gaze este atît de 
necesar industriei noastre 
liste, aceste sonde trebuie 
producției.

Sondele inactive necesită 
unele reparații fără a se face ci
mentări și colonări și se redau 
producției la un preț de cost 
mult mai scăzut față de sondele 
fn foraj.

Multe brigăzi de tineret prin
tre care și acelea conduse de Gh. 
Voicu și N. Scurtu au primit cu 
entuziasm să lucreze la redarea 
sondelor inactive care constituie

socia- 
redate

numai

controlul pentru dinamometrarea 
și etalonarea sondelor precum și 
măsurarea gurii de sondă cu a- 
parate speciale, ei reduc timpul 
de redare în producție a sondelor 
cu 7 zile. De asemenea tinerii 
tehnologi Alfred Tutureanu, Lize- 
ta Șerbănescu și alții, sub îndru
marea comunistului Vasile Marin 
aplică cu succes metoda de aci- 
dizarea sondelor cu acid clorhi- 
dric atunci cînd canalele de gra- 
naj se înfundă din cauza mate
riilor grase. Această metodă, în 
aparență simplă, scurtează sim
țitor timpul de Intervenție în a- 
semenea situații.

In felul acesta tinerii valorifi
că una din cele mai mari rezerve 
interne de care dispune 
Moreni dînd

extracție sporit. La 
schela Moreni 
lucrează nume
roși tineri dintre 
care mulți ute
miști. Problema 
ridicării continue 
a calificării pro
fesionale a tine

rilor a constituit o preocupare 
pentru organizațiile U.T.M. Prin
cipala școală de ridicare a califi
cării tinerilor a constituit-o aici, 
însăși brigada de producție. Suc
cesele brigăzii de tineret condusă 
de comunistul Ion Rădulescu sînt

De ziua aniversării unui an de 
la evenimentul memorabil din is
toria poporului irakian — procla
marea Republicii Irak — îmi face 
o deosebită plăcere să exprim 
eroicului popor irakian, guvernu
lui Republicii Irak și dv. personal, 
felicitări sincere și prietenești în 
numele poporului romîn, guvernu
lui Republicii Populare Romine și 
al meu personal.

Poporul romîn, animat de senti
mentele cele mai prietenești, parti
cipă cu bucurie la marea sărbă
toare a poporului irakian și îi do
rește din toată inima noi succese 
pe drumul consolidării independen
ței Republicii Irak, pentru propăși
rea economică și culturală a pa
triei sale.

CHIVU STOICA
Președintele Consiliului 

de Miniștri
al Republicii Populare Romine

schela 
industriei noastre 

socialiste peste plan alte sute de 
tone țiței.

Calificarea tinerilor 
la nivelul tehnicii 

moderne
Pentru a putea descoperi noi 

resurse interne, pentru a mări 
continuu productivitatea muncii, 
e necesar ca tinerii petroliști să

Vești de pe șantierele 
de construcții

Alături de toți oamenii muncii 
din țara noastră, constructorii noi
lor obiective industriale ce se ri
dică în diferite regiuni cinstesc cea 
de-a XV,-a aniversare a eliberării 
patriei prin noi fapte de muncă.

DEVA. — Anul acesta la Com
binatul siderurgic Hunedoara ur
mează să fie dată în funcțiune 
distileria

CONSTANȚA. —- Constructorii 
și cei 200 de brigadieri de pe șan
tierul regional al tineretului care 
construiesc fabrica de semiceluloză 
din paie de la Palas întîm- 
pină 
sare
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de gudroane, care va 
produce din gudroa- 
nele rezultate din 
procesele ^de fabrica
ție ale uzinei cocso- 
chimlce, diferite ma
terii prime pentru in
dustria chimică și 
farmaceutică. In în
trecerea socialistă în 
cinstea zilei de 23 
August, constructorii 
de pe acest șantier 
au terminat lucrările 
de construcție și 
montaj la rezervoa
rele do la depozitul 
de gudron și ulei. 
Sînt avansate lucră
rile și la depozitul 
de reactivi.

cea 
a

cel de-al VlI-lea Festival Mondial 
a’. Tineretului și Studenților de la 
Viena cu realizări frumoase. Pînă 
acum ei au terminat drumurile de 
acces, lucrările de canalizare, pre
cum fi- construcțiile pavilionului 
administrativ și magaziei pentru 
depozitarea materialelor și utilaju
lui. In prezent se lucrează intens 
la construcția corpului principal al 
fabricii.

Locomotiva nr. 231043 este gata 
să pornească din nou în cursă. 
Tinerii din brigada condusă de 
Sandu Constantin din secția ate
liere și locomotive a Depoului de 
locomotive „Chivu Stoica"-Bucu
rești s-au străduit să facă reparații 
de bună calitate, lată-i în foto
grafia noastră predînd locomo
tiva reparată mecanicului Marin 

Popescu

Foto: N. STELORIAN

( Agerpres)
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întrecerea

Mari cantități de cereale 
la bazele de recepție

amatori
sala

Recolta acestui an 
a fost bogată. Into- 
vărășiții din Oto- 
peni, regiunea Bucu
rești care au lucrat 
pămîntul cu spriji
nul S.M.T. și au a- 
plicat întocmai re
gulile agrotehnice 
la culturile de pă- 
ioase au obținut un 
spor de recoltă de 
aproape 200 kg. la 
hectar față de anul 

trecut

Odată cu începerea din plin a 
recoltării cerealelor, bazele de re
cepție — cu excepția celor din re
giunile Cluj, Hunedoara, Stalin și 
Regiunea Autonomă Maghiară, in 
care secerișul este la început —• 
înmagazinează mari cantități de 
cereale, îndeosebi din producția 
gospodăriilor agricole de stat și 
din cea datorată statului de uni
tățile agricole cooperatiste pentru 
plata în natură a muncilor efec
tuate de S.M.T.-uri. In ultimele 
zile a început și preluarea prime
lor cantități de cereale din pro
ducția contractată cu statul de u- 
mtățile agricole cooperatiste și de 
țăranii cu gospodărie individuală.

Analiza făcută producției primi
te la bazele de recepție arată că,

în general, calitatea cerealelor din 
acest an este bună.

în aceste zile gospodăriile agri
cole de stat vor continua să pre
dea mari cantități de cereale. Pen
tru buna desfășurare a recepțio- 
nării cerealelor, bazele și-au or
ganizat munca în două și chiar trei 
schimburi, au deschis toate gurile 
de siloz. De asemenea au fost luate 
măsuri pentru condiționarea ce
realelor și păstrarea lor în bune 
condiții. ’ *.

Sîmbătă și duminică în 
Teatrului Maghiar de Stat din 
Cluj s-a desfășurat faza interre
gională a celui de-al 5-lea. concurs 
al formațiilor artistice de amatori 
din regiunile Cluj, Stalin, Baia 
Mare, Regiunea Autonomă Ala- 
gliiară. La concurs au participat 34 
formații artistice: coruri, echipe 
de dansuri, orchestre, fanfare, bri
găzi artistice de agitație, soliști 
vocali, instrumentiști și dansatori, 
total izînd peste 1800 de artiști
amatori.

CREAȚII ARTISTICE ÎNCHINATE
CELEI DE A XV-A ANIVERSARI A ELIBERĂRII PATRIEI

Pe șantierul literar
timișorean

întîmplnarea prin noi reali
zări a zilei de 23 August — ziua 
eliberării patriei noastre de sub 
jugul fascist, constituie pentru 
creatorii din orașul Timișoara, 
ca și pentru cei din întreaga țară 
un nou prilej de a făuri opere 
ide o înaltă valoare artistică.

La filiala Uniunii Scriitorilor 
'din Timișoara l-am întîlnit pe 
poetul Alexandru Jebeleanu. Cu 
dragă inimă ne-a răspuns la 
întrebări.

— Ziua de 23 August înseam
nă pentru noi scriitorii ca și 
pentru întregul popor muncitor, 
descătușarea de sub jugul fas
cist, începutul unei noi perioade 
Istorice în viața poporului nos
tru și de aceea vrem să o prea
mărim în operele noastre.

Am aflat astfel că poetul a 
predat Editurii Tineretului un 
yolum de versuri, iar actualmen-

fe lucrează la un ciclu de poezii 
despre măreața zi de 23 August 
Intr-un poem în proză, el va 
evoca momente din eliberarea o- 
rașului drag Timișoara.

— Astăzi cînd munca a deve
nit o chestiune de onoare — ne 
sptșie poetul — ți-e mai mare 
dragul s-o cînți. Și poetul o va 
cînta în ciclul de versuri inspi
rate din munca muncitorilor 
reșițeni. Viața liberă tot mai fe
ricită pe care o trăiesc oamenii 
muncii își va găsi răsunet și 
în ciclul „Din viața nouă de pe 
Valea Almajului“, regiune pe 
care scriitorul a vizitat-o de cu- 
rînd. La rîndul lor, scriitorii 
Mircea Șerbănescu și Ion Arie- 
șanu vor închina zilei de 23 
August, primul, un ciclu da re
portaje intitulat „Mîndră Timi
șoara“ iar al doilea un ciclu 
de schițe. Scriitorul german 
Franz Liebhard pregătește de 
asemenea volumul de poezii

intitulat „Noroc bun“ închinat 
frăției dintre poporul romîn și 
minoritățile naționale din patria 
noastră.

Numerele viitoare ale revistei 
„Scrisul bănățean“, organ al 
filialei Uniunii Scriitorilor din 
Timișoara, vor oglindi momente 
din făurirea actului de la 23 Au
gust, realizările obținute de po
porul muncitor sub conducerea 
partidului în anii regimului de 
democrație populară.

Cot la cot cu scriitorii romîni, 
în filiala timișoreană a Uniunii 
Scriitorilor lucrează pentru dez
voltarea literaturii socialiste a 
patriei comune, scriitorii sîrbi, 
germani și maghiari.

înainte vreme nu a existat la 
noi o literatură în limba sîrbă. 
Regimul democrat-popular însă 
a creat condiții dintre cele mai 
bune de dezvoltare a culturii 
minorităților naționale. Astfel 
au apărut prozatori și poeți ta«

lentați ca Vțadimir Ciokov, Sve
tomir Raikov, Laza Ilici și alții.

— Ce vom crea ? — ne-a în
trebat poetul Kerpenișan Bojidar. 
Sub tipar se află volumul inti
tulat „Patriei iubite“. Volumul 
este dedicat patriei noastre 
scumpe, patriei comune a po
porului romîn și minorităților 
naționale, partidului nostru 
drag. In acest volum se cîntă via
ța nouă pe care o trăiesc astăzi 
oamenii muncii, traiul tot mai 
fericit al poporului romîn și mi
norităților naționale printre care 
și populația de naționalitate 
sîrbă.

Prozatorul 
a publicat nuvela pentru tineret 
„Cînd încep ploile“. In ea se 
povestește despre un tînăr 
care, deși a terminat Facultatea

Raikov' Svetomir

MIRCEA ANDREI

(Continuare in pag, 3-a)

(Agerpres).( Agerpres) :

de ELENA ZLOTEA
Din expoziția d» fotograf ii artistic« i tineretului

Ț~\loile au în Dobrogeu poezia 
£ lor anume. întinderea uriașă 

a stepei, cu pămîntul ușor 
unduit, ca valurile grînelor mișcate 
de vînt, se acoperă cu cenușiul dur 
al pînzei de apă, și totul se des
tinde parcă și surîde cu o mulțu
mire din adine.

Pe un șantier, poezia ploii nu 
poate fi gustată. Ea se confundă 
cu ideea noroiului, a mașinilor care 
stropesc și se împotmolesc. Pe un 
șantier din inima Dobrogei, pe 
care muncesc opt sute de tineri co
lectiviști, ploaia însă nu pare că 
deranjează. Goi pînă la brîu, flăcăii 
lucrează mai departe. Lovesc cu 
tîrnăcoapele în piatră, icnind. Ni
meni nu se mișcă de la locul lui.

Tabloul a opt sute de tineri 
muncind entuziaști și veseli, fără 
să se sinchisească de vreme, cu 
steagurile înfipte alături, lovind 
vîrtos cu tîrnăcoapele în piatră, 
are în el o părticică din imaginea 
caracteristică a marelui șantier 
Socialist al țării, pe care miile 
de tineri se află în ofensivă.

Poate că aici, pe șantierul tine
retului de la Biruința au lipsit 
unele elemente de exterior, speci
fice marilor șantiere : mașini uria
șe, tehnicieni și specialiști. Șantie
rul de aici, înființat doar 
pentru 21 de zile, are un as
pect de improvizație, dar ro
mantic și pitoresc în același 
timp : corturi aranjate cu grijă și 
gust, mese în aer liber, scene de 
teatru aranjate pe platforma unui 
camion, terenul de fotbal alături, 
pe cîmp, și altele. Nu i-au lipsit 
însă șantierului elementele esen
țiale : oamenii, tinerii entuziaști, 
băieții aceștia de 17 sau 28 de ani, 
care, atunci cînd au fost chemați 
de către partid și organizațiile 
U.T.M., au plecat de prin sate cîn- 
tînd, dînd viață cîmpului acesta 
pustiu.

Istoria șantierului e scurtă. La 
20 iunie a răsunat o chemare în 
întreg raionul Negru Vodă : tine
retul să asigure 40.000 metri cubi 
de piatră, necesari pentru fundația 
șoselei asfaltate care se construieș
te între Negru Vodă și Constanța. 
La cariera de piatră din Biruința 
au venit în ziua stabilită 49 de 
brigăzi utemiste de muncă patrio
tică, cu peste opt sute de tineri, 
„în cinstea lui 23 August vom da 
patriei noastre socialiste peste un 
milion lei economii“ — acesta a 
fost angajamentul luat în fața co
mitetului raional de partid. Fiecare 
brigadă a hotărît să muncească 
șapte zile pe șantier. Fiecare tînăr 
a hotărît să-și depășească norma 
de un metru cub de piatră scoasă, 
spartă și aranjată într-o zi.

E un semn impresionant al pa
triotismului și dragostei acestor 
sute de tineri pentru Dobrogea lor 
socialistă, tot mai înfloritoare, pe 
care o va mai străbate încă o șoșea 
modernă, șerpuind printre lanuri 
bogate de grîu și porumb.

Comandantul brigadierilor Con
stantin Ivănescu, un tînăr mărun
țel și energic, are pînă acum două 
carnete doldora de nume și cifre. 
Acolo a concentrat el, simplu și 
țxtrem de concis, viața de pînă

acum, de două săptămîni, a șantie
rului : entuziasmul, eroismul, greu
tățile, frămîntările și bucuriile oa
menilor. Răsfoiește prin ele. Se 
oprește la o filă și se luminează. 
A dat de numele lui Cornet Stân
cii.

— Ăsta-i cel mai bun brigadier,
— A muncit bine, e utemist?
— Da, a muncit foarte bine, dar 

să știți că nu e utemist. E secreta
rul organizației de partid de la 
G.A.C. Cumpăna, sectorul Straja. 
A venit pe șantier în fruntea bri
găzii utemiste de muncă patriotică 
de-acolo- A luat steagul de 
fruntaș cu 92 de metri cubi de 
piatră peste plan.

Atît a spus comandantul. Cuvin
tele lui puține erau însă pline și 
calde, nemăsurat mai bogate decît 
păreau în mod obișnuit. Comunis
tul, care a venit alături de tinerii 
colectiviști, a fost pentru tineri 
pildă de entuziasm și dîrzenie, 
muncind și trăind o săptămină, zi 
și noapte pe șantier. în chip fi
resc, ca pretutindeni, pe întregul 
șantier socialist al patriei, comu
nistul a fost acolo, în fruntea ti
nerilor, cu îndemnul și exemplul 
său luminos.

Dăneci Gheorghe din Conacu a 
venit cu brigada în prima serie. 
Cind s-au întors ei în colectivă, 
pleca cealaltă brigadă. Lipsea însă 
un om din brigadă. „De ce să mer
gem cu un om mai puțin pe șan
tier ?“ s-a întrebat Dăneci — și-a 
intrat el în rînd, în locul care era 
gol, și-a venit iar pe șantier. îi 
plăcea aici pe șantier, era o mîn
drie, o mare mîndrie pentru el să 
fie brigadier. Poate de aceea niște 
tineri din Pecineaga, care au fost 
excluși de pe șantier pentru că au 
încălcat disciplina șantierului, au 
venit apoi cu secretarul de partid 

cu președintele gospodăriei că 
să-i roage pe brigadieri să-i pri
mească în mijlocul lor să mun
cească. în mod firesc, opt sute de 
... •- .• ț adunați la

entuziastă ac- 
au făcut din

utemiști și tineri 
un loc, într-o 
țiune comună, 
șantier o școală comunistă de edu
cație, în care tinerii fac o proble
mă din efortul pentru ridicarea 
conștiinței fiecăruia pe o treaptă 
mai înaltă. Careul de dimineață, 
disciplinat și sever, dădea cinsti
rea cuvenită fruntașilor și punea 
în focul criticii aspre pe chiulangii 
și indisciplinați.

Serile deveneau adevărate ser
bări educative și distractive. Se 
citeau ziare și cărți, se învățau 
cîntece patriotice, patru acordeoa- 
ne răsunau deodată in stepa dim- 
prejurul șantierului.

Istoria șantierului se apropie de 
sfirșit. Mai are o săptănună. Sutele 
de tineri colectiviști vor raporta 
comitetului raional de partid cu 
mîndrie îndeplinirea angajamentu
lui.

Nici ploile, nici arșița, nici via
turile n-au scăzut din entuziasmul 
tinerilor brigadieri. Șantierul de la 
Biruința își va merita acest 
nume, care nu va rămîne doar uțt 
simbol.

JON BAIEȘU



Duminica

rezervată ju-

planpe

U
In

competițional 
activitatea în

E. Sima de la ace- 
proba

sportivă
Cursele cicliste pe velodrom 

din cadrul campionatului de 
semifond care au avut loc dumi
nică după amiază s-au caracteri
zat în ciuda căldurii caniculare 
prin dispute dinamice și spec
taculoase. Campionii din acest an 
sint cicliștii Gheorghe Calcișcă 
de la clubul Dinamo București 
la seniori 
lași club 
niorilor.

Velodromul Dinamo a găzduit duminică întrecerile campionatului de semifond pe pistă. 
Vă prezentăm o imagine de la întrecerea seniorilor.

Competiții de masă
in cinstea marii sărbători

•

. . . mai despart pînă 
la 23 August, constituie prilejul 
unor ample manifestații sportive, 
care antrenează în întreceri mii de 
tineri din întreaga țară. Atît la 
orașe cit și la sate în cinstea ma
rii sărbători, se vor desfășura 
mari competiții sportive de mase, 
expresie a dezvoltării tot mai mari 
pe care o cunoaște sportul in anii 
regimului de democrație popuiară.

In regiunea lași, „Cupa Eliberă
rii“ se organizează la majoritatea 
disciplinelor sportive. Tineretul va 
putea astfel lua parte la întreceri 
de fotbal, handbal, șah, tenis de 
masă, natație, volei, atletism, po
pice și tir. Aceste întreceri vor 
antrena începînd de la prima lor 
etapă (cea pe asociație) mii de 
sportivi care își vor disputa, drep
tul de a ajunge în finala pe regiu
ne. De ademenea se va organiza 
„Ștafeta Eliberării“ care va par
curge satele, comunele și orașeie

Zilele care ne regiunii. La Iași cu prilejul sosirii 
ștafetei va avea loc o mare de
monstrație sportivă.

In numeroase raioane din cadrul 
regiunii vor fi organizate con
cursuri populare de călărie la care 
vor participa în deosebi 
la sate.

O mare amploare va 
„Cupa Eliberării" în 
București. Ea cuprinde discipline
le : baschet, handbal în 7, oopice 
și inotociclism. Cu excepția ultimei 
probe, toate celelalte vor avea loc 
atît la fete cît și la băieți și se 
vor desfășura în două etape. Prima 
etapă, la care s-au înscris deja 
cîteva mii de participanți, urmea
ză să se desfășoare între 15 iulie 
și 2 august, iar cea de a doua 
între 15 și 16 august.

Și în aite localități din țară 
gătirile pentru competițiile 
masă în îniîmpinarea măreței 
a eliberării patriei noastre 
o mare amploare. La 
șani vor fi organizate concursuri 
de motociclism, întreceri cicliste 
precum și o expoziție care va o- 
glindi dezvoltarea mișcării sporti
ve în raionul și orașul Botoșani 
în ultimii 15 
ve de masă 
orașele Cluj, 
radea etc.

tinerii de

cunoaște 
regiunea

pre
de 

zile 
iau 

Boto

ani. întreceri sporti- 
vor fj organizate în 
Timișoara, Arad, fl

mA*,

Tînărul jucător Năstase a avut o 
remarcabilă comportare în con
cursul de tenis de cîmp desfășurat 
duminică pe terenul din Parcul 

„I. V. Stalin"

Desemnarea campionilor 
republicani la lupte 

clasice și libere
La Orașul Stalin și Tg. Mureș 

s-au încheiat întrecerile de lupte 
clasice și libere, întreceri care au 
desemnat campionii republicani 
pe anul curent la aceste două 
discipline. Numărul mare de 
participanți cît și nivelul tehnic 
de bună calitate la care s-nu des 
fășurat întrecerile au satisfăcut 
sutele de spectatori prezenți 
pentru a asista la cel mai impor
tant eveniment sportiv al acestor 
discipline. Dintre cei 8 campioni 
republicani existenți doar doi au 
reușit să-și păstreze titlul. Titlu
rile de campioni la lupte pe a- 
nul 1959 au revenit următorilor 
sportivi :

LA LUPTE CLASICE

I
PETRE

DU-
BU-

GH. SZABAD (Dinamo) ; 
CERNEA (Dinumo) ; 
POPESCU (C.C.A.) ; GH. 
MITRU > Dinamo); GH
LARGA (Steagul roșu Or. Sta
lin) ; M. BELUȘ1CA (Dinamo) ; 
V. ONOIU (Dinamo) ; GH. PO 
POTICI (Dinamo).

LA LUPTE LIBERE

ALEXANDRU RUSZ1 (Dina 
mo București) ; D. CRĂCIUN 
(C.C.A.); PICTOR POPESCU 
(Dinamo București) ; ALEXAN
DRU TAMPA (Steagul Roșu O- 
rașul Stalin) ; CAROL HA- 
TIAZl (Dinamo Satu Mare) ; 
ION KEFFER (U.T. Arad) ; 
FRANC1SC BALLO (Voința Tg. 
Mureș); GHEORGHE CRIȘAN 
(Dinamo Satu Mare).

raIn aceste zile va începe în 
ionul Rădăuți cel de-al II-lea Fes
tival cultural-sportiv la care vor 
lua parte peste 15.000 tineri. Pa
ralel cu întrecerile din cadrul a- 
cestui Festival vor fi luate o sea
mă de măsuri menite să ducă la 
întărirea asociațiilor sportive să
tești. Astfel, vor lua naștere noi 
secții de atletism, gimnastică, vo
lei, trintă, handbal, călărie etc.

Tinerii sportivi
Vrancea au luat inițiativa de-a 
amenaja prin 
tară o pistă de atletism, o popică- 
rie, terenuri de Volei și baschet. 
De asemenea tinerii din comuna 
Isvorul Aneștilor raionul Tr. Se- 
verin și-au amenajat un teren de 
fotbal și unul de volei. Peste pu
țină vreme, aceste noi baze spor
tive vor găzdui entuziaste întreceri 
sportive de masă închinate mirii 
sărbători.

Recunoscători statului nostru 
pentru minunatele condiții create 
pentru dezvoltarea mișcării de 
cultură fizică, sutele de mii de 
sportivi ai țării noastre vor obține 
noi succese sportive în cinstea zi
lei de 23 August, fapt care va 
contribui efectiv la dezvoltarea 
sportului de masă.

din raionul

muncă volun-

i

Deși 
fotbalul și-a încetat 
ultimele zile, au avut loc nume- 

"roase întilniri internaționale. E- 
chipa Dinamo Bacău a fost pri
mul adversar al selecționatei ora
șului Bagdad- Formațiile s-au în- 
tîlnit sîmbătă seară în nocturnă 
pe stadionul Republicii.

Fotbaliștii romîni și-au adju
decat victoria la un scor catego
ric 5—1 (3—0) după o întîlnire 
în care jucătorii noștri nu avut 
inițiativa în majoritatea timpu
lui, fiind superiori în special în 
atac unde s-au dovedit foarte mo
bili și bine inspirați. Oaspeții 
deși nu s-au ridicat la valoarea 
adversarilor lor, au demonstrat 
totuși multă combativitate, viteză 
și dîrzenie.

La Constanța echipa locală Fa
rul s-a întrecut cu formația polo
neză Gwardia Varșovia, Echipa 
poloneză a confirmat buna im
presie lăsată la prima întîlnire 
reușind să obțină un rezultat de 
egalitate (1—1). Tot cu un re
zultat de egalitate s-a încheiat 
partida dintre Unirea Iași și 
S.K.V O. Lwow (2—2) disputată 
în orașul Iași. La Cîmpina 
prezența unui număr record de 
spectatori echipa locală a 
întrecută de Spartak Trnova 
scorul de 4—1 după ce la pauză 
tabela de marcaj rămăsese 
schimbată.

Selecționata de tineret a 
șului București s-a antrenat 
minică în vederea întîlnirilor ce 
le t>a susține în R. P. Polonă 
unde va evolua la un turneu 
inter-orașe. Utilizînd formația 
Uțu, Greavu, Mureșan, Nedelcu, 
Fronea, (Dragomir) Tabarcea, 
Constantinescu, Mateianu (Var
ga), Dridea, Ene II (Țîrcovni- 
cu), Ciripoi, ei au întrecut cu 
4—1 echipa Combinatului poli
grafic Casa Scînteii.

Alpinismul este sportul care 
se adresează curajului și dirze- 
niei, care pune cele mai multe 
situații grele și neprevăzute în 
fața omului în lupta pentru cu
cerirea înălțimilor, pentru cu
noașterea celor mm frumoase col
țuri ale naturii.

Cite minunate priveliști ne o- 
feră patria noastră. Falnicii ei 
munți care-și înalță cu mîndrie 
crestele către albastrul cerului 
oferă priveliști de o inegalabilă 
frumusețe, umplu de mîndrie pe 
orice iubitor al naturii, al fru
mosului.

Alpinismul este sportul care 
dă tineretului prilejul de a Cu
noaște frumusețile patriei, dezvol- 
tîndu-i dragostea fierbinte, patri- 
otismul înflăcărat pentru minu
nata și bogata noastră țară, pen
tru poporul ei stăpînul acestor 
neprețuite bogății.

Inexistent ca sport în regimul 
burghezo-moșieresc, cînd era cu
noscut doar de cîțiva temerari, 
prea greu pentru protipendada 
înstărită, mult prea leneșă și cos
mopolită, alpinismul era lăsat 
într-un total anonimat. Regimul 
democrat popular a deschis isto
ria sportului alpin atît prin con
dițiile materiale puse la dispozi
ția iubitorilor acestui sport cit 
și prin schimburile de experiență 
organizate cu numeroși alpiniști 
încercați din țările prietene. Măr
turie a grijii pe care statul nos
tru democrat-papular a acordat-o 
dezvoltării alpinismului în rîn
durile tineretului muncitor, este 
faptul că pînă în present folosind

a realizat o nouă
performantă: 1,81 m.

BUDAPESTA. în 
concursul internațio
nal de atletism, care 
s-a încheiat duminică 
pe Nepstadion din 
Budapesta, recordma
na mondială la . sări
tura în înălțime, Io- 
landa Balaș (R. P. 
Ramina), a stabilit 
cea mai bună perfor
manță mondiala a a-

1,81
re-

re- 
ra-

nului realizînd 
m, cu 2 cm sub 
cordul lumii pe ca- 
re-l deține. De 
marcat că Balaș a
tat de puțin o încer
care la 1,84 m. Ex
celent s-a comportat 
atletul polonez Sidlo 
care cu un rezultat 
de 84 m. la arunca-

rea suliței a corectat 
recordul țării sale.

Mult așteptatul 
„duel“ din proba de 
aruncarea discului in
tre maghiarul Szecse- 
nyi și recordmanul lu-. 
mii polonezul Piat
kowski s-a încheiat 
cu victoria lui Szec- 
senyi care a realizat 
58,06 m.

al voinței și curajului
cu pricepere excelentele posibi
lități naturale ce le oferă mun
ții noștri, alpiniștii romîni au 
identificat și omologat pentru 
concursuri internaționale peste 
200 de trasee în locuri unde nu 
reușise să străbată picior de om, 
în masivii Bucegi, Cheile Bica- 
zului, Munții Baroului, ~ 
Mare, Rodna, Cheile Turzii

Cucerirea înălțimilor 
tinerii noștri alpiniști 
ușoară, fiind realizată 
țul unor excepționale

Piatra 
etc- 
către 
fost 
pre-

de
n-a 
cu 

eforturi 
de-a lungul unor perioade lungi 
de timp.

Este suficient să amintim, de 
pildă, efectuarea primei ascen
siuni de la Fisura Albastră, unul 
din cele mai anevoioase trasee 
din Carp ații noștri. Fisura Al
bastră părea a fi inaccesibilă pi
ciorului omenesc. Luni de zile 
alpiniștii noștri cei mai încercați 
ca Emilian Cristea, Aurică Ere- 
mia și alții au avut de depășit 
zeci de situații dificile ale tra
seului și totuși au reușit cu pre
țul unor mari eforturi să biruie 
dificultățile cu totul neobișnuite 
ale acestui urcuș. Nu odată cura
joșii alpiniști, după o zi întreagă 
de luptă cu stîncile, au fost ne- 
voiți să-și caute odihna cățărați 
pe stînci abrupte, la sute de me
tri înălțime suspendați pe frîn- 
ghii și pitoane între cer și pă- 
mînt. Dîrzenia excepțională i-a 
făcut să suporte cu tărie toate 
încercările și să ajungă la locul 
stabilit.

în întreaga țară își desfășoară 
activitatea in prezent zeci de sec-

ții de alpinism unde se duce o 
activitate organizată la această 
disciplină care atrage tot mai 
mulți tineri muncitori. Există 
astfel asociații cu o bogată acti
vitate alpină la — Cluj (Meta
lul), Sibiu (Energia), Petroșani 
(C.F.R.), Bușteni (Caraimatiul) 
și multe altele.

In scopul activizării tuturor a- 
sociațiilor sportive privind antre
narea tineretului în practicarea 
alpinismului, federația de specia
litate din U.C.F.S. a luat o serie 
de măsuri pentru ca actualul se
zon de vară să fie cît mai bogat 
în acest gen de activitate sporti
vă. De curînd a înoeput Alpiniada 
Carpaților o competiție deschisă 
maselor largi de sportivi indife
rent de categoria de clasificare, 
care se desfășoară cu regularitate 
la intervale de 2 săptămîni în 
masivul Bucegi. O dovadă semni
ficativă a interesului stîrnit de a- 
ceastă manifestare sportivă în 
rîndul tineretului, este faptul 
că la prima etapă desfășurată 
la 5 iulie au luat parte 
număr de 
pinism 
în <—

un
18 secții de al- 

întreaga țară iar

Concursul. internațional 
pentatlon modern al R. P. Ro- 
mine a început duminică în ora
șul Cluj. Participă echipele R. P. 
Ungare, R. P. Polone, R P. Bul
garia, Austriei și R. P. Rornî- 

Proba de călărie 
distanța de 4.000 metri 
aliniat la start 21 de concurenți ; 
reprezentanții țării noastre au 
avut o comportare foarte bună. 
După prima etapă în clasamentul 
general atît la individual cît 
și pe echipe reprezentanții 
tri ocupă primele locuri.

ne.

tn campionatul mondial 
versitar de șah echipa țării noas
tre a obținut în ultimele runde 
succese remarcabile. Ea a învins 
cu 3—1 reprezentativa R. D. Ger
mane, cu 3'/}—i/, pe cea a An
gliei și conduce cu 21),—’/a în 
partidele cu Franța și Finlanda. 
După zece runde în clasament 
conduce echipa R. P Bulgare ur
mată de cea a Uniunii Sovietice. 
Echipa noastră împarte locurile 
3—5 alături de formațiile R. 
Cehoslovace și R. P. Ungare.

ne-

fost 
cu

ora- 
du-

in

Curajul, voința vor învinge și de astă dată în lupta cu stînca 
abruptă a muntelui

P. VICTOR

succese
șahiștilor sovietici
luat sfîrșit con-La Moscova a

cursul internațional de compo
ziții și studii șahiste, organizat 
de federația dei șah 
în memoria genialului șahist rus 
Mihail Cigorin. La concurs au 
participat 100 de șahiști din 32 
de țări printre care Anglia, Bra-

organizat
a U.R.S.S.

♦

P.

Mai malti tineri pe ring
A devenit un lucru obișnuit ca aproape 

la fiecare reuniune pugilistică să se remarce 
noi tineri boxeri ale căror nume se impun 
prin talent, susținut de-o remarcabilă putere 
de luptă precum și de o bună pregătire fi
zică.

Cu prilejul Campionatelor de box ale 
R.P.R. din anul acesta, de pildă, ne-a fost 
dat să constatăm din nou larga popularitate 
de care se bucură în ultimii ani „sportul cu 
mănuși“ în rîndurile tineretului nostru. Deși 
prin excelență această competiție este de per
formanță, în primele etape au fost antrenați 
mulțî tineri boxeri care și-au început doar 
cu un an în urmă „ucenicia“ în acest sport, 
în cadrul secțiilor de specialitate ale asocia
țiilor sportive. Din numărul mare de tineri 
boxeri cel mai buni cum era și firesc au 
cucerit victorie după victorie, ajungînd pînă 
în semifinale și chiar în finala acestei com
petiții. N. Stoenescu (Orașul Stalin), O. Mă- 
răcineanu (Craiova). M. Baloș (București), 
Gh Buzatu (Craiova), O Cioloca (Reșița), 
sint doar cîteva nume ale celor promovați 
din masa largă a tinerilor care doar peste 
cîfeva zile se vor întrece pentru cucerirea 
titlului de campion al R.P.R.

Boxul cunoaște o tot mai largă răspîndire 
și în rîndul juniorilor din rîndul cărora s-au 
ridicat de asemenea o pleiadă de boxeri 
tineri, valoroși. Acest lucru ni-l dovedesc nu
meroasele reuniuni amicale in care tinerii 
pugiliști juniori joacă un rol important, pre
cum și campionatele republicane de juniori 
care s-au încheiat nu de mult. Mai cu seamă 
cu prilejul acestor campionate au produs o 
plăcută impresie tinerii care au pășit de 
curînd în sălile de box, ca : llie Alexandru, 
Atila Verdeș, Viorel Spulber, En. loanovlci,

Ion Hoci, Gelu Diaconu, Marin Constantin 
și alții care alături de juniori cu mai multă 
experiență ca: Ion Marcu, Iulian Crîmpiță, 
Stelian Costescu, llie Păunoiu, Mihai Dumi- 
trescu, au dovedit că posedă remarcabile ca
lități de boxeri. Alți tineri cum ar fi: Mihai 
Nicolau, Andrei Oiteanu, Andrei Farcaș, Ion 
Manea, Marin Urlățeanu, Mihai Gheorghioni, 
bat cu tărie la porțile afirmării.

In ultimii ani boxul romînesc s-a afirmat 
și pe plan internațional. Succesele obținute 
la Olimpiada de la Melbourne, unde boxul 
romînesc a obținut succese remarcabile, pre
cum și succesele < ' 
europene de la Berlin au dovedit progresul 
considerabil înregistrat de mișcarea sportivă 
din țara noastră in această mult apreciată 
disciplină sportivă.

Dar pentru afirmarea pe mai departe a 
boxului romînesc, se cere lărgirea bazei de 
masă a sportului cu mănuși mai 
antrenarea unui număr din ce în ce 
de juniori la practicarea acestei 
sportive. Nu peste tot asociațiile 
rile sportive și din păcate chiar și acolo unde 
boxul se bucură de popularitate, de tradiție, 
dovedesc suficientă preocupare pentru an
trenarea tinerilor de vîrsta junioratului în 
practicarea boxului. Hunedoara cu miile sale 
de tineri sportivi, poate alimenta boxul cu 
numeroase elemente talentate. Dar, deocam
dată din acest puternic centru muncitoresc 
se remarcă prea puțini pugiliști juniori de 
valoare. Anid acesta, asociația sportivă a 
Combinatului nu a avut nici un reprezen
tant la finalele campionatelor de juniori ca 
urmare a lipsei de antrenare a tinerilor hu- 
nedoreni în practicarea boxului. Același lucru 
se poale spune și despre asociația sportivă 
a Combinatului metalurgic Reșița unde acti-

și cu-vitatea secției de box este restrînsă 
prinde foarte puțini juniori. Asociațiile spor
tive, antrenorii de la Reșița și Hunedoara 
scapă din vedere esențialul: atragerea ma
sei largi de tineri la box.

Din păcate, organizațiile U.T.M. care ar 
trebui să combată cu toată tăria o asemenea 
activitate îngustă, manifestată în activitatea 
asociațiilor sportive și a antrenorilor, se 
complac cu această stare fie lucruri. Orga
nizațiile U.T.M. trebuie să stimuleze dra
gostea tinerilor pentru box, întrucît acesta 

. . dezvoltă trăsături morale ca, perseverența, 
obținute la campionatele curajul, voința, ceea ce contribuie la edu

carea comunistă a tinerilor. Atît ia Reșița 
cît și la Hunedoara, în școlile profesionale de 
pe lîngă întreprinderile respective învață mii 
de tineri muncitori căliți în procesul de pro
ducție, tineri care ar îmbrățișa cu pasiune 
această disciplină sportivă. Asemenea Reși- 
ței și fiunedoarei mai sînt centre ca Plo- 
ești. Brăila, Galați, care au posibilitatea să 
antreneze un număr mai mare de tineri mun
citori în practicarea boxului, să devină ade
vărate pepiniere pentru sportul cu mănuși 
din țara noastră. Este nevoie însă ca antre
norii, sprijiniți de comitetele U.T.M. și aso
ciațiile sportive să meargă mai des în mij
locul acestor tineri, la locul lor de muncă, 
să-i atragă spre practicarea acestui sport. 
In acest scop organizațiile U.T.M., asocia
țiile sportive au datoria să organizeze întîl- 
niri cu boxeri consacrați, precum și com
petiții cu caracter demonstrativ. Aseme
nea măsuri vor reuși să ne asigure o și 
mai largă bază de masă a sportului cu mă
nuși, pepiniera viitorilor reprezentanți 
boxului romînesc peste hotare.

VAL PIETRANU 
S. SPIREA

zilia, R. P. Bulgaria, India, R. 
Romînă, Olanda, Franța, Iugosla
via, S.U.A., R. P. Polonă, U.R.S.S. 
și altele. La secția compoziție 
„mat în două mutări" premiul în- 
tîi a fost acordat maestrului so
vietic Lev Losinskov din Mosco
va. Premiul doi a fost obținut de 
șahistul grec Demetrius Kapralos 
(Atena), premiul trei a revenit 
lui Leonid Zagoruiko (Moscova) 
iar premiul IV șahistului romîn 
Silviu Balcu. La celelalte secții de 
compoziție pe primele locuri s-au 
clasat următorii sportivi: mat în 
3 mutări Alexei Kopin (Sverd- 
lovsc), mat în mai multe mutări 
Hans Peter (R. D. Germană). La 
secția studii primul loc a fost o- 
cupat de Dmitri Petrov (U.R.S.S.), 
urmat de Anatolii Kuznețov și Bo- 
ris Sâharov (U.R.S.S.) ; Julio 
Saardi

(U.R.S.Ș.) ;
(Argentina).

ales prin 
mai mare 
discipline 
și clubu-

i. din 
cea de-a doua numărul lor 

va fi de 22. In vederea inițierii 
tineretului în practicarea alpi
nismului in luna august se va 
deschide o tabără de pregătire 
la Peștera Bucegi. Vor avea posi
bilitatea ca aici 3 serii de tineri 
pînă la vîrsta de 23 de ani să-și 
desăvîrșească pregătirea în acest 
frumos sport.

Au fost recrutați pentru a 
participa la această tabără de 
pregătire tinerii din Petroșani, 
Lupeni, Bicaz, Turda, C. Lung 
Moldovenesc. Paralel cu aceasta 
la Cheile Bicazului vor fi pre
gătiți în cadrul unui curs spe
cial instructori de alpinism, spor
tivi cu experiență, care după ab
solvirea lui își vor desfășura ac
tivitatea de pregătire a tineretu
lui pentru acest sport în marile 
centre muncitorești din țară. Baza 
activității de masă a alpinismu
lui o constituie însă antrenarea 
tineretului la cucerirea insignei 
de Alpinist al R. P. Romîne. Ac
țiunea legată de obținerea acestei 
insigne are. drept scop stimularea 
masei largi de tineret în practi
carea alpinismului. Fără a pretin
de probe prea grele regulamen
tul cuceririi insignei de Alpinist 
al R.P.R. cere o seamă de cunoș
tințe practice și teoretice privind 
geografia patriei noastre, bogă
țiile ei naturale, fauna și flora 
munților Carpnți, clima și popu
lația patriei etc. precum și ins
tructive ascensiuni pe abruptele 
piscuri ale munților noștri.

Pe lingă toate acestea s-a luat 
măsura ca în perioada sezonului 
alpin de vară toți sportivii cla
sificați la această disciplină (ma
eștrii ai sportului etc.) să se o- 
cupe de începători efeeluînd imn 
preună cu aceștia trasee mai pu
țin pretențioase pentru a-i de
prinde cu tehnica alpinismului, 
a-i obișnui cu greutățile inerente 
acestui sport al rezistenței și cu
rajului, a le trezi interesul pen
tru cunoașterea frumuseților 
munților noștri. Activitatea al
pină de vară din acest an se a- 
nunți foarte bogată. Pentru a in
tensifica însă ritmul de atragere 
a tineretului pe linia practicării 
acestui sport, organizațiile U.T M. 
împreună cu asociațiile sportive 
vor trebui să acorde toată aten
ția antrenării tineretului în cu
cerirea insignei Alpinist al 
R.P.R. Acest lucru poate fi rea- > • • • 
lisat în primul rînd pregătind 
tinerii la partea teoretică pre
văzută în regulamentul acestei 
probe și care se referă la 
noștințe geografice 
vind țara noastră, 
pot fi organizate 
fotografii care 
imagini pitorești, 
conferințe despre 
nismului în care 
sacrați, cu o mare experiență in 
sportul alpin, să împărtășească 
din experiența lor, despre greu
tățile întîmpinate în lupta cu 
înălțimile și satisfacțiile încercate 
după cucerirea lor. Pot fi 
asemenea organizate 
„Cine știe, cîștigă“ 
bogățiilor munților noștri, fa- 

și geografia lor. 
pe trasee muntoa

să ia 
experien-

cu- 
generale pri- 
De asemenea 
expoziții de 
să ilustreze 

din țară, 
tehnica alpi- 
sportivii con-

le 
concursuri 
pe tema

una, flora 
La ieșirile 
se pot fi solicitați 
parte alpiniști cu 
ță eare să explice normele ele
mentare ale tehnicii alpinismu. 
lui. Regulamentul pentru obține
rea insignei de Alpinist al R.P.R. 
fiind foarte accesibil tuturor 
sportivilor, această insignă poate 
fi obținută de orice tînăr care 
dorește să practice acest sport.

Practicind alpinismul, sportul 
de a cărui existență se poate vor
bi cu adevărat abia în Unii regi
mului nostru, tineretul are posi
bilitatea de a cunoaște frumuse
țile munților noștri cultivîndu-și 
patriotismul fierbinte pentru 
țară, dragostea pentru harnicul 
ei popor care stăpînește azi toa
te bogățiile ei, dezvoltîndu-și to
todată perseverența, curajul și 
spiritul colectiv.

Sportul

E. PITULESCU

dr

în raionul Jibou
In cei 15 anj care au trecut de la 

eliberarea patriei noastre, Jibou! 
și-a schimbat fața devenind cu 
adevărat un orășel.

M am oprit ceva mai mult la 
cercetarea activității de cultură 
fizică și sport ce se desfășoară în
cadrul raionului, activitate despre 
care în vechiul regim pe aceste 
meleaguri nu putea fi vorba.

Cifrele vorbesc de la sine mai 
mult decît orice despre larga dez
voltare a acestei activități. Numă
rul membrilor U.C.F.S. înscriși în 
cele 34 asociații sportive create în 
ultimii ani se ridică la 6108. Nu
mai în mediul sătesc iau parte la 
activitatea sportivă peste 3800 ti
neri încadrați în 24 asociații spor
tive create pe lîngă unitățile so
cialiste ale agriculturii.

La întrecerile Spartachiadei de 
vară și iarnă a tineretului din anul 
trecut și respectiv anul 1959 au 
participat peste 14.000 tineri și ti
nere, iar la campionatele de casă 
ale asociațiilor au participat 1313 
membri U.C.F.S. Concursurile 
pentru cucerirea insignei „Cel mai 
bun sportiv din 10“ și „Campion 
al asociației sportive“ introduse 
de-abia în anul trecut, au reușit 
să antreneze în întrecerile spor
tive peste 1200 tineri. Un rezultat 
frumos s-a înregistrat și în do
meniul complexului G.M.A. care a 
cuprins masele largi de tineri din 
care peste 1700 sînt purtători ai. 
insignei. La crosurile de masă „1

Sportivele secției de natație de fa clubul „Știința București" îm
preună cu antrenorul lor se bucură de o vacanță plăcută la mare 

k

„7 Noiembrie“ au partì-«Mai" și 
cipat an de an sute și mii de ti
neri din comunele și satele raio
nului.

Succesele acestea se datoresa 
grijii statului democrat popular 
pentru dezvoltarea bazei materiale 
a sportului de masă. In momentul 
de față în raion există 25 terenuri 
de fotbal, 22 terenuri de volei iar 
de curînd au fost terminate în 
centrul raional 2 terenuri de bas
chet. Pînă la 23 august 1959 vor 
fi date în folosință o popicărie, un 
poligon de tir și o pistă de atle
tism.

Organizațiile U.T.M., asociațiile 
sportive de la sate dovedesc mul
tă grijă pentru antrenarea tinere
tului sătesc la activitatea sporti
vă. Astfel, organizația U.T.M. și
asociația sportivă din comuna 
Gîrbou, de exemplu, care a reușit 
să organizeze o largă activitate 
competițională în cadrul Sparta- 
chiadelor tineretului, dispune 
acum de echipe selecționate de 
volei, tir, atletism, gimnasti
că și fotbal. Numărul membrilor 
U.C.F.S. s-a ridicat la 101, 
iar pînă la 23 august asocia
ția s-a angajat să înscrie încă 300 
membri în U.C.F.S. In rîndul aso
ciațiilor sportive cu o bogată ac« 
tivitate se află și cele din Comu
nele Surduc, Dragu, HSda etc.

In raionul Jibou sînt practicate 
13 ramuri de sport printre care 
atletismul, voleiul, fotbalul, tirul, 
gimnastica, trînta, șahul, tenisul 
de masă etc. In anul trecut a fost 
introdus și handbalul, iar oină a 
fost extinsă aproape în fiecare co
mună. în anul acesta va începe 
practicarea pe scară largă a bas-t 
chefului.

O atenție deosebită se acordă 
în acest râion creșterii viitorilor 
sportivi din rîndul copiilor și ju
niorilor. Numai în anul trecut au 
fost organizate 9 concursuri raio
nale pentru copii la mai multe 
discipline sportive remareîndu-se 
o serie de elemente de viitor în 
activitatea sportivă : pionierul Ioan 
Opriș spre exemplu, elev al școlii 
medii din Jibou, a reușit în acest 
an să cîștige titlul de campion 
regional în cadrul întrecerilor 
campionatului republican pentru, 
copii. la săritură în înălțime reu
șind o performanță de 1,51 m.; 
eleva Elisabeta Barcea clasată pe 
locul II la aruncarea greutății 
copii (7,20) și elevul Mihai Bota 
care deține locul I pe regiune la 
atletism în proba 500 m. plat.

Raionul Jibou a fost de curînd 
complet cooperativizat iar asocia
țiile sportive vor trece pe lîngă în
tovărășirile și gospodăriile agrico
le colective, ceea ce 
creștere și mai măre 
materiale precum și 
tinerilor sportivi.

dispune

va înlesni o 
a condițiilor 
a numărului

AL. MOMETE
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Cadrele didactice din raionul 
Curtea de Argeș, în consfătuirea 
care a avut loc zilele trecute,_ .au
dezbătut una din problemele im
portante ale activității școlare și 
anume contribuția pe care o aduce 
șdbala la formarea unor viitori ce
tățeni cu o concepție științifică, 
materialist-dialectică despre lume 
și societate, la formarea unui ti
neret bine pregătit și educat, pu
ternic atașai cauzei construirii so
cialismului în țara noastră, 
meroase sînt |...............
vățători și profesori — 
în consfătuire — care 
cesc cu abnegație și avînt 
educarea tinerei generații. 1 
drul orelor de curs, învățătorii și 
profesorii sînt nu numai simpli 
friansmițători de cunoștințe, ci a- 
devărați educatori, 
duit să formeze 
la copii înalte 
trăsături de ca
racter. Corpul di
dactic din raio
nul (Sortea de 
Argeș, îndrumat 
de organizațiile 
de partid, cu a-

Nu-
pildele de in

citate
mun- 

pentru 
In ca-

care s-aa sdră-

bun, condiții minunate de învăță
tură.

Cadrele didactice participante la 
consfătuire, au arătat în euvîntul 
lor că au fost folosite o seamă de 
alte forme variate și interesante în 
scopul educării unui tineret sănă
tos care să facă față cu cinste 
sarcinilor construcției socialiste în 
patria noastră. Au devenit o tradi
ție întâlnirile elevilor cu comuniș
tii, care le vorbesc despre lupta 
poporului nostru sub conducerea 
partidului pentru construirea so
cialismului în patria noastră.

Consfătuirea oadrelor didactice, 
care s-a desfășurat timp de 2 zile 
la Casa raională de cultură, a fă
cut bilanțul unui an școlar rodnic.

In același timp au fost criticați 
acei care încă mai cred că sarci
na dascălului se încheie odată cu 
terminarea orelor de clasă, care nu

Pe marginea 
consfătuirii anuale

a

jutorul organiza
țiilor de bază U.T.M. dfti școli au 
desfășurat o activitate educativă 

< susținută.
In cadrul consfătuirii o seamă 

de profesori ca Venera LeCa și alții 
au vorbit despre realizarea educa
ției patriotice a elevilor prin lecții. 
S-a vorbit despre unii învățători 
sau profesori, ca1 de exemplu Ro
taru Victor de la Școala medie 
Curtea de Argeș, sau Mihalache 
Nicolae de la Școala elementară 
din comuna Pietroșani, care gă
sesc în orele de geografie și 
istorie un minunat prilej de 
a-i ajuta pe copii să cunoască și 
să iubească patria, ținutul natal, 
să cunoască trecutul revoluționar 
de luptă al poporului sub condu
cerea partidului pentru eliberarea 
de sub jugul exploatării și lupta 
entuziastă care se desfășoară 
astăzi pentru construirea unei 
societăți noi, socialiste, să-i 
însuflețească în dorința lor de 
a contribui la înflorirea con
tinuă a patriei noastre. Și 
la celelalte materii — limba 
romînă, ștințele naturii, fi
zică, chimie — profesorii s-au stră
duit să realizeze lecții care să 
transmită copiilor sentimentul 
mîndriei pentru patria noastră, 
pentru succesele științei și culturii 
noastre noi, în plin progres.

Educația elevilor prin muncă a 
constituit de asemenea una din 
preocupările importante ale cadre
lor didactice. Anul acesta, ca de 
altfel și în anul trecut, înainte de 
închiderea cursurilor elevii au mun
cit un anumit timp în fabrică, în 
atelierele școlii, în cadrul G.A.S.- 
urilor și G.A.C.-urilor. Aici elevii 
âu avut posLbj|Mțlea..să,apl'ce .cu
noștințele teoretice acumulate in 
școală în activitatea practică, în 
producție. Aceasta, a contribuit la 
dezvoltarea la elevi a dragostei 
pentru munca fizică, a dorinței de 
a se îndrepta spre meserii produc
tive. In consfătuire, cadrele didac
tice au vorbit despre faptul că or
ganizațiile U.T.M., de pionieri 
din școlile raionului Curtea de Ar
geș au contribuit la realizarea a- 
cestei sarcini mobilizîndu-i pe e- 
levi să desfășoare o muncă susți
nută în perioada activităților prac
tice. Ca urmare a eforturilor școlii 
de a tega tot mai mult învățămîn- 
tul de viață, nu puține au fost ca
zurile cînd o seamă de elevi și-au 
manifestat dorința ca după termi
narea școlii să lucreze în produc
ție, să se califice și apoi să mear
gă pe calea specializării superioa
re. S-a apreciat că munca în pro
ducție, desfășurată alături de mun
citori a contribuit la întărirea dis
ciplinei în rîndul elevilor, i-a 
maturizat, determinîndu-i să mun
cească mai bine pentru a răsplăti 
astfel munca harnicilor noștri pro
ducători de bunuri materiale care 
Ie asigură și lor, elevilor, un trai

cadrelor didactice 
din raionul 

Curtea de Argeș

participă la în- 
freaga viață a e- 
levilor în școală 
și în afara șco
lii, nu exercită o 
puternică influ
ență educativă 
asupra acestora. 
Au fost criticați 
învățătorii 
din comuna
Gheorghe, pre-

Ni- 
Mu-colae TeodoresCu 

șetești, Diaconu 
cum șj Florena Marinescu de la 
Școala elementară de 7 ani din co
muna Sulei și alții care nu s-au 
preocupat de educația elevilor. Nu
meroși participanți au criticat cu 
asprime nepăsarea de care au dat 
dovadă unii învățători și profesori 
care i-au lăsat pe elevi să-și pe
treacă timpul liber la voia întâm
plării.

Vorbitorii au propus o serie de 
măsuri menite să ducă la îmbună
tățirea muncii politice de educație 
a elevilor. Fiecare educator și pro
fesor s-a angajat de a folosi cele 
mai variate forme de educare a ti
nerilor.

Consfătuirea a constituit un bun 
prilej de analiză a activității șco
lare, de schimb de experiență. Ex
periența pozitivă trebuie generali
zată, fiecare profesor și învățător 
trebuie să dorească ca școala lor 
să dea patriei, viitoare cadre pen
tru construcția socialistă, care să 
aibă o temeinică pregătire și să în
truchipeze toate calitățile omului 
nou, constructor al societății socia
liste.

Biblioteca regională din Oradea numără peste 80.000 de volume. Aci vin zilnic numeroși tineri 
Foto: N. STELORIAN

Dineu oferit în cinstea 
oaspeților greci

Luni seara, acad. A. Joja, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul Invățămîntului și 
Culturii, a oferit un dineu la re
staurantul „Pescăruș“ în cinstea 
d-lui Sofocles Venizelos, deputat, 
președinte al Partidului liberal din 
Grecia și a persoanelor care îl 
însoțesc în vizita pe care o face 
în țara noastră — dl. Leonidas 
Spais, general de armată în re
zervă, președintele Ligii de priete
nie greco-romîne și Ianis Velidis, 
ziarist, directorul ziarului „Make- 
donia“ din Salonic.

Au luat parte acad. prof. dr. 
N. Gh. Lupu, membru în Prezidiul 
Marii Adunări Naționale, dr. Voi- 
nea Marinescu, ministrul Sănătă
ții, Octav Livezeanu, vicepreședin
te al Institutului romîn pentru re
lații culturale cu străinătatea, 
general locotenent în rezervă Radu 
Rusescu, vicepreședinte al Crucii 
Roșii a R. P. Romîne, T. Marines
cu, director general al Agenției 
Romîne de Presă „Agerpres“.

(Agerpres)M. DOBRIGEANU

Palatul cultural din Arad

Cum valorifică tinerii petroliști
rezervele interne

Delegația parlamentară 
a Republicii India 
a părăsit Capitala

La prima vedere, Bagdadul 
părea neschimbat. Aceleași ziduri 
pămîntii răscoapte de soare. 
Același vacarm. Același pestriț 
furnicar omenesc. Același aer 
fierbinte aproape vîscos, nemiș
cat.

Toate păreau la fel.
Regăseam în stradă, un para

dox ce-mi era familiar. Printre 
case cu ziduri vechi, măcinate, 
uneori printre cocioabe în ruină, 
prin decorul Bagdadului lăsat 
de multe decenii pradă timpului 
și viaturilor lacome din pustiu, 
se întretaie încolăcindu-se, sufo- 
cîndu-se fără spațiu și aer o bună 
parte a producției uzinelor ame
ricane Kreissler, Pontiac și 
Ford. Iată unica mărturie a mi
siunii civilizatoare a apusului. 
Strălucind în nichel, alamă și 
plexiglas, clipind din uriașele lu
mini roții, ca niște ochi de ba
laur, mașinile ultramoderne aero
dinamice alunecă în șiruri nesfîr- 
șite pe lîngă trecătorii desculți 
ca un ultim gest de dispreț al 
imperialismului la adresa po
porului irakian.

Regăseam aceeași miraculoasă 
metamorfoză a orașului. Peste 
profilul real, irakienii au supra
pus conturul unui alt Bagdad 
plăsmuit din fantezie. Un profil 
invizibil la lumina zilei, desenat 
parcă cu cerneala simpatică, care 
prinde viață numai după căderea 
nopții. Atunci Bagdadul, dezle
gat parcă dintr-o vrajă, se trans
figurează. în locul chipului obo
sit, îmbătrînit, devastat de moli
mele trecutului, apare un obraz 
proaspăt, cochet, fastuos pe a- 
locuri. Pe fundalul nopții se 
profilează liniile grațioase ale 
ghirlandelor de becuri multicolo
re întinse peste tot, de-a lungul 
fluviului, de-a lungul străzilor, 
pe frontispiciul cafenelelor și 
birturilor populare. Orașul stră
lucește în jocul multicolor al 
sticlelor ți cutiilor din tuburi de 
neon care se sting, se aprind, 
învăluind totul într-o mișcare 
feerică.

U) U U
Regăseam de asemenea pitores

cul peisaj nocturn al Tigrului, 
în care nu mai rămîne nimic 
din dezolantul tablou din timpul 
zilei al apei masive, galbene, 
miloase- în jurul focurilor care 
se țin lanț pe aproape un kilo
metru își întind tarabele lor zeci 
de pescari. Din putinele cu apă, 
amatorii își aleg peștii mari 
pînă la 3-4 kilograme, vii încă, 
pe care pescarii îi despică în 
două și-i înfig în țepușele de 
lingă foc.

Regăseam toate aceste semne 
particulare ale Bagdadului — 
care nu e o capitală somptuoa
să dar care e plin de sponta
neitate și surprize.

Și, la prima vedere Bagdadul 
părea neschimbat. Lipseau numai 
din peisajul străzii, tancurile 
gălbui și cuiburile de mitraliere 
cu care mă obșinuisem, anul 
trecut, la trei săptămîni după 
revoluție. în schimb, în piața 
centrală a orașului, a apărut o 
primă scfPelă. O schelă a cărei 
semnificație o înțelegi abia la‘ 
cîteva zile după sosirea la 
Bagdad.

Este o tribună pentru defilări 
și demonstrații de masă.

Este un semn al schimbărilor 
care s-au produs, totuși, în acest 
an la Bagdad

★
A trecut un an. S-a scurs pri

mul an de existență a Republi
cii. Anul trecut, la trei săptămîni 
după revoluție, poporul juca în 
stradă beat de fericire. Era o 
relaxare generală. Apoi viața 
noului stat născut în focul revo
luției a intrat pe o orbită plină 
de furtuni. Din afară a început 
să se întindă o mînă crispată pe 
cuțit. Pe un cuțit cu inscripția

„Mode in England“ sau „Made 
in U.S.A.“. Dinăuntru alte mîini 
se pregăteau să-i înfigă în spate 
un pumnal asemănător. Poporul 
irakian nu a avut timp să respi
re după redobîndirea libertății. 
A trebuit să-și strîngă din nou 
rîndurile și, în frunte cu guver
nul condus de generalul Abdel 
Kerim Kassem, să ia poziție de 
luptă.

Acum, după un an, mi s-a 
părut că citesc pe chipul său — 
și în aceasta constă schimbarea 
de care vorbeam—experiența de 
luptă cîștigată în primul an al 
Republicii, experiența luptelor cu 
primejdiile de moarte ce i-au 
pîndit patria. Luciditatea și vigi
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Excelenței sale
Generalului NAJIB AL RUBAI, 
Președintele Consiliului Suvera

nității al Republicii Irak
BAGDAD

Cu ocazia sărbătorii naționale a 
Republicii Irak, rog pe Excelența 
voastră să primească din partea 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale a Republicii Populare Romine 
și a mea personal, felicitări cor
diale, precum și urări de înflorire 
și prosperitate poporului irakian 
prieten.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Prezidiului 

Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romina

----- •-----

Se dezvoHă relațiile 
economice romîno- 

irakiene
La puțin timp de la proclama

rea Republicii Irak s-a semnat în
tre țara noastră și tînăra Republi
că arabă un acord comercial și un 
acord de colaborare tehnico-știin- 
țifică.

Acest acord, care înlesnește 
schimburile comerciale romino- 
irakiene, a creat largi posibilități 
de dezvoltare a relațiilor economi
ce dintre cele două țări. Astfel a- 
ccrdul prevede ca R. P. Romină 
să livreze utilaj petrolifer, tractoa
re, mașini-unelite, vagoane, che
restea, produse chimice, geamuri, 
textile și alte mărfuri necesare e- 
conomiei irakiene, Iar Republica 
Irak să exporte în țara noastră 
piei, semințe oleaginoase, bumbac, 
lină, curmale și alte produse agri
cole.

In cele 6 luni care au trecut de 
la semnarea acestui acord s-a 
încheiat o serie de contracte cu 
privire la livrarea unor mărfuri 
romînești: materiale de construc
ții, printre care cherestea și gea
muri, țesături, confecții și alte bu
nuri de consum, tractoare și plu
guri. Alte tranzacții comerciale 
prevăd livrarea de către Irak a u- 
nor cantități de piei și curmale.

încă de pe acum s-a tradus In 
viață una din prevederile acordu
lui de colaborare tehnico-științifi- 
că, și anume primirea în institu
tele de învățămînt superior din 
țara noastră a studenților ira
kieni.

Dezvoltarea relațiilor economice 
romino-irakiene, corespunzătoare 
posibilităților existente, va fi în
lesnită și mai mult prin înființarea 
în scurt timp la Bagdad a unei 
Agenții comerciale a R. P. Romî
ne. O contribuție importantă î>i a- 
cest domeniu o va aduce organiza
rea în capitala Irakului a unei ex
poziții economice a R. P. Romî
ne. Expoziția țării noastre, care 
va ilustra nivelul economiei romî
ne și posibilitățile de import și 
export, va p-ezenta numeroase pro
duse industriale, dintre care multe 
sînt necesare dezvoltării economiei 
irakiene. Totodată, contactele și 
întâlnirile care vor avea loc cu a- 
cest prilej vor crea noi posibilități 
de extindere a legăturilor economi
ce dintre R. P. Romînă și Repu
blica Irak. (Agerpres)

Duminică după-amiază a părăsit 
Capitala delegația parlamentară a 
Republicii India care a făcut o 
vizită în țara noastră la invitația 
Marii Adunări Naționale a R. P. 
Romîne.

Din delegație au făcut parte 
Ananthasayanam Ayyangar, preșe
dintele Camerei Populare, membru 
al Partidului Congresul Național 
Indian; M. Thirumala Rao, mem
bru al Camerei Populare, membru 
al Partidului Congresul Național 
Indian ; Narayan Ganesch Goray, 
membru al Camerei Populare, 
membru al Partidului Socialist din 
India • „Praja“, Rajeshwar Patel, 
membru al Camerei Populare, 
membru al Partidului Congresul 
Național Indian; Ila Palcnbud- 
huri, membră a Camerei Populare, 
membră a Partidului Congresul 
Național Indian ; C. D. Pânde, 
membru al Camerei Populare, 
membru al Partidului Congresul 
Național Indian ; A. S. Raju, mem
bru al Camerei Superioare, mem
bru al Partidului Congresul Națio
nal Indian ; Pushpalata Das, mem
bră a Camerei Superioare, membră 
a Partidului Congresul Național 
Indian ; V. K. Dhage, membru al 
Camerei Superioare, lider al 
grupului democratic și M. N. 
Kaul, secretar al Camerei Popu
lare.

La plecarea oaspeților, aeropor
tul Băneasa era pavoazat cu dra
pele de stat ale R. P. Romîne și 
Republicii India și panouri pe care 
în limbile romînă și hinau erau 
înscrise urări pentru prietenia din
tre popoarele romîn și indian.

INF OR
La invitația Comitetului național 

pentru apărarea păcii din R P. 
Romînă a sosit în țară, venind din 
Grecia, Andreas Zakkas, pre
ședintele Comitetului elen pentru 
destindere internațională și pace, 
deputat, împreună cu soția.

Membrii delegației parlamentate 
indiene au fost salutați la plecare 
de Petre Drăgoescu și Tiță Florea, 
vicepreședinți ai Marii Adunări 
Naționale, de deputății Gabriela 
Bernachi, Panait Bogătoiu, Demos- 
tene Botez, Anton Breintenhofer, 
Mihai Cruceanu, Nicolae Deleanu, 
Bercu Feldman, Elena Livezeanu, 
general locotenent Alexandru Pa- 
raschiv și Barbu Solomon, Dioni- 
sie lonescu, șeful Ceremonialului 
de Stat, Dumitru Diaconescu, pre
ședintele Sfatului Popular al Ca
pitalei, Mihai Ciobanu, președin
tele Camerei de Comerț a R. P. 
Romîne, Mircea Biji, secretar ge
neral al Marii Adunări Naționale 
și alții.

Au fost de față C. Siva Rao, 
secretar al Ambasadei Republicii 
India în R. P. Romînă și Mircea 
Gherman, consilier al Ambasadei 
R. P. Romîne în Republica India.

Un grup de pionieri au oferit 
flori oaspeților indieni.

Au rostit cuvîntări: vicepreșe
dintele Marii Adunări Naționale, 
Petre Drăgoescu, și președintele 
Camerei Populare a Republicii In
dia, Ananthasayanam Ayyangar.

Membrii delegației parlamentare 
din India și-ău luat apoi rămas 
bun de la reprezentanții Marii A- 
dunări Naționale a R. P. Romîne 
și de la celelalte persoane care au 
venit să-i conducă la plecare.

In zilele următoare parlamenta
rii indieni vor face o vizită în 
R. P. Bulgaria.

(Agerpres)

MÂȚII
La 13 iulie a sosit în Capitală 

dl. Gunapala P. Malalasekera, tri
mis extraordinar și ministru ple
nipotențiar al Ceylonului la Bucu
rești.

(Agerpres)

a
simplă amin-

Angajamentul
o
adunări generale 
loc încă la în- 
an. Pînă acum

scurgere, 
însă 
unei 

a avut 
ceputul acestui 
nu s-au valorificat decît circa 5 
tone de țiței de către brigada de 
tineret din sectorul Filipeștii de 
Pădure. Strîngerea țițeiului din 
batale este o acțiune tinerească 
prin însăși specificul ei la care 
brigăzile utemiste de muncă pa
triotică pot aduce un aport serios.

Secretarul comitetului U.T.M. 
Constantin Angheiache se plînge 
că sfatul popular orășenesc 
fixează brigăzilor utemiste 
muncă patriotică obiective 
muncă precise. Cine îl împiedică 
însă pe el și pe ceilalți membri ai 
comitetului să facă din problema 
recuperării țițeiului din batale, 
un obiectiv principal al brigăzi
lor utemiste de muncă patriotică?

De asemenea un sprijin prețios 
în acest domeniu, îl puteau adu
ce și posturile utemiste de con
trol. O mare parte din acestea 
însă, datorită unei lipse de în
drumări concrete n-au pus în 
centrul preocupărilor lor proble
ma valorificării 
ne și în 
batale.

de 
rămas 
tire a 
care
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cunoscute nu numai în schela 
Moreni ci și în multe alte schele 
din împrejurimi. Numai la darea 
în producție a sondei 81, prin 
organizarea temeinică a muncii, 
folosirea judicioasă a unsorilor și 
chimicalelor, tinerii acestei bri
găzi au făcut economii în valoa
re de aproape 100.000 lei. Aceste 
succese nu sînt întâmplătoare. 
Șeful brigăzii acordă o atenție 
deosebită îndrumării permanente 
în producție a tinerilor. El dis
cută cu membrii brigăzii diverse 
metode de muncă, studiază îm
preună probleme tehnice, consul- 
tînd literatura de specialitate, a- 
jută permanent pe tineri să cu
noască profund meseria de son
dor.

Pe lîngă schela Moreni a func
ționat și un curs de calificare. 
Organizațiile de bază U.T.M. au' 
asigurat prin munca politică des
fășurată o participare regulată a 
tinerilor. O bună parte din lec
țiile predate de ingineri și tehni
cieni cu o bogată experiență în 
producție au fost strîns legate de 
problema descoperirii și valorifi
cării rezervelor interne existente, 
demonstrîndu-se practic care este 
influența lor asupra creșterii pro
ducției, asupra reducerii prețului 
de cost.

O atenție deosebită a acordat 
comitetul U.T.M. al schelei Mo
reni îndrumării tinerilor muncitori 
spre școlile medii serale și fără 
frecvență precum și spre institu
tele de învățămînt superior. Nu
mai în acest an numeroși tineri 
au fost recomandați de către or
ganizațiile U.T.M. să urmeze 
cursurile serale și fără frecvență 
ale școlii medii de cultură gene
rală.

Comitetul U.T.M. a pierdut însă 
din vedere alte forme care puteau -aduce mari economii, 
ajuta pe tineri în ridicarea cali
ficării profesionale, cum ar fi de 
exemplu organizarea de întâlniri 
între petroliștii bătrîni cu multă 
experiență în producție și cei ti
neri, schimburi de experiență între 
brigăzile de producție ale tinere
tului, studierea organizată a lite
raturii tehnice de specialitate și 
altele.

Țițeiul din batale — 
rezervă nevalorificată

Comitetul U.T.M. al schelei Mo- 
reni s-a angajat să valorifice prin 
muncă voluntară o însemnată can
titate de țiței din batale și gurile

nu 
de 
de

rezervelor inter- 
special a țițeiului din

munca de calificare aAtît în 
tinerilor cît și în redarea în pro
ducție a sondelor inactive tinerii 
de la schela Moreni, mobilizați 
de comitetul U.T.M. au obținut 
unele succese îmbucurătoare. A- 
ceasta însă nu-i suficient. Comi
tetul U.T.M. a pierdut din vedere 
o seamă de acțiuni importante ca 
valoriîcarea țițeiului din batale, 
recuperarea conductelor nefolosi
te și amenajarea drumurilor care 
duc la sondele în exploatare, re
zerve interne care folosite, pot

Rezervele interne sînt un izvor 
nesecat de economii la fiecare son
dă, la fiecare atelier. Pentru pune
rea lor în valoare, comitetul U.T.M. 
trebuie să stimuleze mai mult ini
țiativa și să generalizeze expe
riența pozitivă acumulată de une
le organizații în această direc
ție. Mobilizînd toate forțele tine
retului, comitetul U.T.M. poate a- 
duce o contribuție serioasă la în
deplinirea sarcinilor trasate de 
partid, participînd activ la desco
perirea și valorificarea rezervelor 
interne existente în schelă, asi- 
gurînd în felul acesta economiei 
naționale cantități și mal mari 
de țiței și gaze de sondă.

UN AN-
trulea etaj al unei clădiri și am 
privit această demonstrație cu 
sentimentul că asist la una dintre 
cele mai grandioase confesiuni 
politice ale unui popor. Locuito
rii Bagdadului ieșiseră să salute 
primul Congres Federației ti
neretului democrat. Dar cu acea
stă ocazie au ținut să vorbească 
din nou, să-și descarce iar su
fletul, să-și declare încă odată 
convingerile și sentimentele.

Pe case, pe acoperișuri, pe zi
duri, în balcoane, pe orice su
prafață situată la o anumită înăl
țime, erau ciorchini de oameni. 
Pe trotuare ploua cu flori și cu 
bomboane. Peste tot fețe exube
rante. Pînă și ochii stinși de

Note de drum 
din Republica Irak (1)

lența față de inamic. Și o 
extraordinară hotărîre. O hotă- 
rîre teribilă, mi-aș permite să 
spun, de a nu mai ceda nimic, 
de a nu mai tolera dușmanului 
nici cel mai mic gest ostil

Bagdad-Mosul — Svara Tuka 
— Amadia iată un itinerariu 
care, străbătindu-l, mi s-a părut 
edificator asupra peisajului natu
ral și economic al Irakului. El 
poate fi însă socotit, cred, și un 
concludent sondaj în starea de 
spirit a poporului.

în ziua aceea, pe strada Al 
Rașid s-au scurs, timp de cinci 
ore, patru sute de mii de oa
meni. Am stat undeva la al pa

trahomă păreau acum că strălu
cesc, pînă și fețele boțite de boli 
și mizerie păreau frumoase.

în hore vijelioase se învîrteau 
împletindu-și brațele kurzi, arabi, 
armeni care trăiesc la un loc în 
Irak. Bărbați mătăhăloși, grași, 
țopăiau, în ritmul tobelor, figuri 
din tradiționalul dans oriental 
din buric. Dansau, țipau, galva- 
nizați de fericirea libertății și 
oamenii cei mai săraci cu hainele 
zdrențuite și murdare. O voce o- 
menească gigantică se ridica dea
supra orașului. O voce ieșită din 
sute de mii de piepturi care te 
învăluia ca freamătul unei mări 
în furtună : „democrațîie — sa
lam“, „democratîie-salam“ *)

în văzduh se pregătea însera
rea. Luminile amurgului colorau

*) „democrație-pace“

fantastic tălăzuirea omenească 
care se scurgea jos, miile de pan
carte și drapele albe, roșii, gal
bene, verzi, albastre, portocalii. 
Apoi peste oceanul de pe Al Ra- 
șid începură să se aprindă lumi
nile de neon. Pe zidurile pă
mîntii ale Bagdadului, peste 
smocurile de curmali profilate pe 
orizontul ivoriu, cădea înserarea. 
Jos, energia dezlănțuită devenise 
parcă și mai intensă. De cîteva 
ore se auzea, necontenit, un ropot 
de aplauze sacadat, ritmic, care 
acompania cele două cuvinte 
„democratîie-salam“.

lci-colo, se auzea „mir i druj- 
ba“, lci-colo fîlfîia în masa de 
monstranților drapelul de stat al 
V.R.S.S., drapelul R. P. Chineze, 
drapelul altor țări socialiste.

La picioarele clădirii în care 
ne aflam noi, delegații tineretu
lui din țările socialiste și din u- 
nele țări afro-asiatice, o mare de 
tineri scanda pe rînd, minute în 
șir ; U.-R.-S.S., Ro-mî-ni-a, Al- 
ba-ni-a... Era noapte. Balcoanele 
clădirii noi, neterminate, în care 
ne aflam erau neluminate. Dar 
jos, cei care scandau numele țări 
lor noastre parcă ne vedeau și ne 
priveau^ în ophi adine, pătimaș

Mi-am amintit de un reportaj 
pe care l-am citit anul trecut în 
care o ziaristă descria o demon
strație de tineret dintr-o țară oc 
cidentală. Era demonstrația unui 
tineret plictisit, abrutizat, ținut 
departe de viața socială, care pen
tru a-și descărca nervii, a de 
vastat, într-o . muțenie lugubră, 
intr-o noapte, un cimitir.

Tinerețea generează o energie 
inepuizabilă. Ea trebuie intr-ade
văr descărcată, epuizată. Dar 
cum ? Viața socială, aspirațiile 
progresiste ale societății, lupta

Pe șantierul literar 
timișorean

(Urmare din pag. l-a)

de zootehnie, nu vrea să plece 
la început la țară. Pătruns însă 
de importanța transformărilor 

, revoluționare ce au loc în viața 
satului nostru de azi, Alexan
dru, eroul principal, pleacă, și 
începe să ia parte activă la via
ța satului. Intre timp a cunos
cut-o pe frumoasa Iovanca, pe 
secretara organizației U.T.M. din 
sat, de care se îndrăgostește. In 
final se întrezărește viitorul feri
cit al celor doi tineri, viitor de 
muncă în slujba poporului care 
construiește socialismul.

In preajma zilei de 23 August 
va vedea lumina tiparului o an
tologie în proză și versuri a 
scriitorilor din regiune, unde 
se va vorbi despre zilele elibe
rării, despre realizările obținute 
de poporul romîn și minoritățile 
naționale pe drumul construirii 
socialismului. La apariția ei își 

,vor da concursul și scriitorii 
sîrbi. Un număr special al re
vistei „Novi Jivot“ va fi închi
nat măreței zile de 23 August.

Poetul maghiar Endre Karoly 
lucrează actualmente la un poem 
Intitulat „Rapsdola eliberării“. 
Karoly Sandor a scris o piesă 
în două acte care tratează de 
asemenea tema eliberării de sub 
jugul fascist. Piesa se găsește 
actualmente în repertoriul Tea
trului de stat maghiar, pe care 
acesta o prezintă în turneul 
prin satele regiunii. Cu ocazia 
zilei de 23 August piesa va fi 
prezentată și la Timișoara.

Despre felul cum se pregătesc 
țăranii muncitori din satele re-

giunii pentru a întîmpina actul 
eliberării, despre înfrățirea în 
muncă a țăranilor romini, ger
mani, maghiari și sîrbi aflăm 
din reportajul literar despre co
muna Dumbrăvița, comună com
plet colectivizată, scris de Ku- 
ban Endre.

După cum se vede, creatorii 
din orașul Timișoara sînt hotă- 
riți să-și manifeste odată în plus 
atașamentul față de partid 
intîmpinînd cu realizări cît 
mai importante cea de -a XV-a a- 
niversare a eliberării patriei' 
noastre, oțerind cititorilor noi 
și noi lucrări de valoare închi
nate vieții tot mai fericite, pa
triei noastre comune — Republi
ca Populară Romînă.

poporului — iată consumul cel 
mai util și mai măreț al minu
natelor energii ale tinereții. A- 
vearn un nou și impresionant 
exemplu acolo, jos, in fața noa
stră.

Au trecut apoi femeile mobili
zate de Uniunea de luptă pentru 
drepturile .femeii. Femeile ira
kiene care vin din străfundurile 
obscurantismului feudal al orien
tului, care mai sînt învăluite încă 
în sumbrul lor văl negru, care-și 
exprimă bucuria încă în mod pri
mitiv, printr-un gutural țipăt de 
junglă, dar care în sfîrșit, au ie
șit în rînduri compacte în stra
dă, cu miile, cu pancarte pe care 
scrie răspicat : „democrație“, 
„libertate“, ,drepturi și egalitate 
pentru femei“.

Au trecut apoi beduinii din 
pustiu și țăranii din Cîmpia Ti
grului și Eufratului cu broboade
le lor vărgate pe cap, demon- 
strînd încă prin țopăieli dar 
strigînd răspicat : ,Jos feudalis
mul“. Au trecut studenții cu por
tretele martirilor lor căzuți in 
luptă pentru libertate. Au tre
cut în sfîrșit muncitorii. Șo
ferii Bagdadului, feroviarii, ha
malii. Intonau un cântec mun
citoresc melodios, plin de vigoa
re. Se opreau și ridicînd brațele 
împreunate în aer cîntau : „noi 
luptăm, luptăm“.

Încercam să ghicesc în noapte 
ferestrele cu storurile trase după 
care se vor fi ascuns tremurînd, 
dezgustători în panica lor de 
moarte, dușmanii poporului. Au 
avut poate viziunea lucidă a ade
văratei forțe a celui caruia au 
vrut să-i fie adversar, a celui pe 
care în bolnava lor imaginație au 
vrut să-l îngenunchie din nou.

Moșul
Orașul erou al Irakului. Pe 

pieptul său se văd și acum cica
tricele rănilor căpătate în lupta 
cu dușmanul perfid. „Complotul

Pe Al Rașid o parte din cei 400.000

de la Moșul“ intră în istoria 
Irakului nu atît prin lovitura 
banditească a reacțiunii cît prin 
comportarea locuitorilor acestui 
oraș, prin eroismul, vitejia și de
votamentul față de Republică al 
populației sale.

Aici sufletul apărării au fost 
după cum mi s-a spus, patrioții 
comuniști. Am avut plăcerea de 
a fi, împreună cu delegații câtor
va organizații de tineret din ță
rile socialiste, oaspeții colectivu
lui de redacție al ziarului Parti
dului Comunist din Moșul. Ne 
aștepta un grup de tineri gazetari 
comuniști — înalți, vînjoși, res- 
pirînd multă forță și siguranță 
de sine. Unul avea la șold un re
volver intr-un toc de piele. Fă
cea probabil parte din echipa de 
apărare, de serviciu în ziua a- 
ceea. In redacție se găsea și se
cretarul organizației de partid a 
orașului Moșul.

Minunat sentiment încearcă un

comunist, departe de patria sa, 
într-un alt continent, într-o țară 
in care totul e altfel, și natura, 
și clima, și obiceiurile, și condi
țiile de viață, în clipa cînd în
tâlnește un alt comunist. Acest 
sentiment e poate mai bogat, mai, 
profund chiar, decît cel pe care 
ți-l dă întîlnirea cu un frate. Nu 
l-ai văzut niciodată pe omul ace
la, n-ai schimbat încă cu el nici 
un cuvint. Dar tu știi ce gindește, 
știi ce simte el, și parcă-l cunoști 
decînd lumea. Știi că el și-a în
chinat viața aceluiași ideal, știi 
că ceea ce este pentru tine pre
țios în viață este și pentru el, 
că cine ți-este ție prieten sau 
dușman, îi este și lui așișderea. 
E o înțelegere emoționantă, fără 
cuvinte, fără explicații, în priviri, 
în strîngerea de mînă.

Le văd lacrimi în ochi. Rid 
toți ca niște copii. „Noi vă con-

DUMITRU POPESCU
(Continuare în pag. 4 a)
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Conferința de la Geneva 
și-a reluat lucrările

„Toate divergentele
dintre U.R.S.S. și S.U.A. 

pot șl trebuie sâ lie rezolvate 
pe cale pașnica“

Conferința de presă a lui Frol Kozlov 
la New York

GENEVA 13. — Corespondență 
specială: Secretarul de stat al 
S.U.A., Chr. Herter, oare a prezi
dat ședința din 13 iulie la Confe
rința de la Geneva a luat primul 
cuvîntul, și în calitate de repre
zentant al S.U.A., a făcut o decla
rație care, potrivit spuselor sale, 
rezumă rezultatele lucrărilor con
ferinței în primele șase săptămîni.

Trecerea în revistă a situației 
existente la începutul celei de-a 
doua etape a conferinței, făcută de 
Chr. Herter, nu a reprezentat de
cît o repetare a argumentelor adu
se de delegațiile puterilor occiden
tale în apărarea pozițiilor lor.

Ținînd seama propabil de faptul 
că confruntarea deschisă a pozi
țiilor U.R.S.S. și puterilor occiden
tale în fața opiniei publice mon
diale ar fi în mod evident în 
dezavantajul S.U.A., Angliei și 
Franței, Chr. Herter a propus ca 
după ședința plenară din 13 iulie 
să se reia procedura ședințelor în
chise.

M. Couve de Murville, care a 
luat cuvîntul după Chr. Herter. s-a 
declarat satisfăcut de felul în care 
secretarul de stat al S.U.A. a pre
zentat pozițiile părților la actuala 
conferință.

In scurtul său discurs ministrul 
Afacerilor Externe al Marii Bri
tanii, Selwyn Lloyd, a subliniat că 
înainte de întreruperea lucrărilor 
conferinței nu au fost examinate 
în modul corespunzător o serie de 
documente, nu au fost studiate 
suficient documentul sovietic în 
problema Berlinului, prezentat la 
19 iunie, cuvîntarea din 19 iunie 
a lui N. S. Hrușciov, și, în sfîrșit, 
declarația din 19 iunie a lui A A. 
Gromîko. S. Lloyd a amintit 
asemenea declarația făcută 
A. A. Gromîko la 28 iunie 
Moscova, în timpul întreruperii 
crărilor conferinței.

După ce a declarat că există 
puncte de contingență între cele 
două propuneri de bază, adică în
tre propunerile din 16 iunie ale 
puterilor occidentale și propune
rile din 19 iunie ale Uniunii So
vietice, S. Lloyd și-a exprimat pă
rerea că nu trebuie să se continue 
discuțiile asupra unuia sau altuia 
din documente, ci trebuie să se 
examineze problemele pe puncte.

A luat apoi cuvîntul A. A. Gro
mîko, ministrul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., care a declarat prin
tre altele : Ne-am întors la Gene
va și ne-am întrunit din nou în 
această sală pentru a continua 
tratativele și pentru a ne strădui 
să găsim soluții reciproc accepta
bile în acele probleme importante 
pentru a căror examinare a fost 
convocată Conferința miniștrilor 
Afacerilor Externe.

Subliniind că reacția inițială la 
propunerile sovietice prezentate la 
19 iunie nu a fost decît rezultatul 
unui studiu preliminar, nu lipsit de 
idei preconcepute, și că ulterior și 
în Occident a început să se recu
noască tot mai mult că nona ini
țiativă a guvernului sovietic spo
rește șansele unei înțelegeri, A. A. 
Gromîko a propus ca conferința să 
înceapă de acolo de unde și-a în
trerupt lucrările, adică să încea
pă examinarea propunerilor sovie
tice prezentate la 19 iunie.

A. A. Gromîko a arătat că pro
punerile sovietice vin în mare mă
sură în întîmpinarea poziției ce
lorlalți participanți la tratative și 
că dacă s-ar face o comparație în
tre ceea ce propune guvernul so
vietic în legătură cu Berlinul și 
propunerile guvernelor S.U.A., An
gliei și Franței din 16 iunie, ar 
rezulta că există prevederi care nu 
sînt chiar atît de departe una de 
alta. Dacă guvernele puterilor oc
cidentale doresc intr-adevăr o înțe
legere, a spus el, în propunerile 
sovietice există o bază pentru a- 
ceasta.

Precizînd că propunerile sovie-

tice prevăd ca după expirarea ter
menului stabilit în acord, în cazul 
cînd în această perioadă comitetul 
pe întreaga Germanie nu va obți
ne rezultate pozitive, să aibă loc 
noi tratative, A. A. Gromîko a 
spus: Dacă guvernul sovietic ar 
fi avut în vedere numai acțiuni 
unilaterale în legătură cu Berlinul 
Occidental, el 
curge la ' .
Noi însă, nu facem acest 
cru și propunem să elaborăm 
împreună un statut provizoriu al 
Berlinului occidental, propunem 
constituirea unui organ special, for
mat din reprezentanți ai celor pa
tru puteri, pentru supravegherea 
îndeplinirii obligațiilor pe care și 
le-ar asuma participanții la acord 
în legătură cu măsurile aplicate 
în Berlinul occidental.

Dacă s-ar reuși să se ajungă la 
un acord în legătură cu Comitetul 
pe întreaga Germanie, care ar 
avea drept una din sarcinile 
principale examinarea probleme
lor legate de pregătirea și 
încheierea Tratatului de pace, 
acest lucru ar ușura într-o măsură 
considerabilă eforturile statelor in
teresate de a realiza reglementa
rea pașnică cu Germania și ast
fel de a încheia definitiv capitolul 
războiului trecut în Europa.

In încheiere șeful delegației 
U.R.S.S. a declarat: Sîntem îndrop-

ar fi putut re- 
ele și în prezent. 

' Iu-

tățiți să așteptăm ca guvernele pu
terilor occidentale să se arate la 
rîndul lor gata să consimtă la o 
înțelegere, să pășească pe calea 
discutării rodnice a ultimelor pro
puneri ale Uniunii Sovietice, ceoa 
ce ar permite conferinței noastre 
să treacă în sfîrșit, la elaborarea 
unor soluții concrete.

După A. A. Gromîko a luat cu
vîntul L. Bolz, ministrul Afaceri
lor Externe al R.D. Germane, care 
a spus între altele : Reunificarea 
nu poate fi realizată decît printr-o 
apropiere și înțelegere între cele 
două state germane.
Discursul reprezentantului R.F.G., 

W. Grewe, a arătat că guvernul de 
la Bonn intenționează ca și pe 
viitor să-și îndrepte eforturile spre 
a împiedica realizarea oricărui a- 
cord în problemele discutate la 
conferință.

A luat apoi cuvîntul A. A. Gro
mîko care a declarat că este de 
acord să aibă loc consfătuiri și 
convorbiri închise, dar în prezența 
tuturor statelor care participă la 
Conferința de la Geneva, adică cu 
participarea reprezentanților celor 
două state germane.

Intrucît reprezentanții puterilor 
occidentale nu au fost de acorrd 
să accepte pe reprezentanții celor 
două Germanii la ședințele închi
se, s-a hotărît ca viitoarea ședință 
eare va avea loc miercuri 15 iulie, 
ora 15,30 să fie tot o ședință ple
nară.
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Vizita tov. Gh. Gaston Marin 
în Belgia

BRUXELLES 13 (Agerpres)." — 
In ziua de 10 iulie, tov. Gh. Gas
ton Marin, președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării din 
R. P. Romînă, însoțit de tovarășii 
Pavel Babuci, ministrul R. P. Ro
mîne în Belgia, și Radu Mocanu, 
șeful agenției economice romîne 
din Belgia, a vizitat mai multe 
întreprinderi industriale belgiene, 
printre care: Uzina pentru fabri
carea liniilor de laminoare din lo
calitatea Louviere unde a fost în- 
tîmpinat de directorul generat, 
W. Dugatier; Atelierele de con
strucții electrice de la Charleroi, 
unde a fost sșlutat de directorul 
general Pailletl Uzina siderurgică 
Providente și turnățoria din Gilly.

In ziua de 11 iulie, tov. Gh. 
Gaston Marin și persoanele care 
îl însoțesc au vizitat Uzinele Ilan- 
rez, specializate în construcția ma
șinilor pentru fabricarea sticlei.

In legătură cu vizitele tov.. Gh. 
Gaston Marin în Belgia, . ziarul 
„Lloyd Anversois“ din 9 iulie 1959 
publică articolul intitulat „O dele
gație economică romînă a sosit la 
Bruxelles. Declarația președintelui 
Comitetului de Stat al Planificării 
făcută unui corespondent al zia
rului“, în care se spune printre al
tele :

Relațiile economice belgiano- 
romîne, pînă în prezent foarte re
duse, vor lua fără îndoială o am
ploare paralelă cu relațiile care se 
dezvoltă în prezent între majorita
tea țărilor occidentale și națiunile 
din Est. De o parte și de cealaltă 
se urmărește să se stabilească 
contacte, și aici ele vor părea cu 
atît mai interesante, cu cît Romî- 
nia a elaborat un vast plan de 
înzestrare și dezvoltare a indus
triei.

Ministrul care a încheiat con
vorbirea exprimînd cele mai bune 
urări de prosperitate pentru țara 
noastră, va fi primit luni, 13 iulie, 
de către colegul său belgian, dl. 
Van Offelen, ministrul Comerțului 
Exterior, și va rămîne la noi, îm
preună cu colaboratorii săi, cîteva 
zile, timp pe care-1 consideră su
ficient pentru a stabili aici contac
te care, să sperăm, vor fi rodnice 
pentru, ambele noastre țări,, legate 
de amintiri comune.

Vizita tov. M. Florescu 
în Italia

ROMA 13 (Agerpres). — La 11 
iulie tov. Mihai Florescu, minis
trul Industriei Petrolului și Chi
miei al R. P. Romîne, însoțit de 
tov. St. Cleja, ministrul R. P. Ro
mîne în Italia, au avut o întreve
dere cu Enrico Mattei, președintele 
E.N.I. (întreprinderea Națională 
de hidrocarburi), și directorii ge
nerali Fornara și Girotti. Au fost 
discutate posibilitățile de dezvolta
re a schimburilor tehnico-comer- 
ciale romîno-italiene.

în cursul aceleiași zile, tov. Mi
hai Florescu, însoțit de tov. Ște
fan Cleja, au făcut o vizită subse
cretarului de stat la Ministerul 
Afacerilor Externe, Alberto Folchi. 
In aceeași zi, directorul general 
din Ministerul Comerțului Exte
rior Notarangeli, a oferit o masă 
în cinstea oaspeților romîni.

NEW YORK 13 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 12 iulie», F.R. 
Kozlov, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
a luat cuvîntul la o conferință de 
presă în cadrul căreia și-a împăr
tășit impresiile culese în timpul 
vizitei în S.U.A.

Lucrul fundamental, principal 
care ne-a produs cea mai profun
dă impresie, a spus F. R. Koz
lov, este dorința poporului a- 
merican de a menține pacea. Po
porul dv„ ca și poporul sovietic nu 
/rea război. El dorește să trăiască 
în pace cu poporul sovietic, do
rește ca între țările noastre să 
existe relații prietenești și de bună 
vecinătate. Despre aceasta au vor
bit reprezentanții cercurilor de afa
ceri, muncitorii, fermierii, oamenii 
de știință și cultură cu care ne-am 
'n'refinut în timpul călătoriei 
noastre.

Jonstatăm cu satisfacție că nu
mărul crescînd de contacte între 
oamenii sovietici și cetățenii 
S.U.A. contribuie la o mai bună 
înțelegere. Americanii manifestă 
dorința de a ști mai mult despre 
țara noastră, vor să cunoască .po
litica noastră, năzuințele și gin- 
durile noastre. Asta e bine, deoa
rece cunoscîndu-ne mai bine unii 
pe ceilalți, vom putea găsi mai re
pede căi de rezolvare a multor 
probleme litigioase existente în re
lațiile internaționale.

Sîntem ferm convinși că toate 
divergențele dintre U.R.S.S. și 
S.U.A. pot și trebuie să fie rezol
vate pe cale pașnică, prin trata
tive bazate pe neamestecul reciproc 
în treburile interne și pe princi
piul coexistenței pașnice a state
lor cu orînduiri politice și sociale 
diferite. Tocmai spre aceasta a 
năzuit întotdeauna și năzuiește și 
acum poporul sovietic. Ne-am con
vins că același lucru îl dorește și 
poporul american. Sarcina este de 
a traduce în viață ferm si 
vent această . .
prietenie a popoarelor.

In timpul vizitei prin S.U.A. 
am fost rugat adesea să lămuresc 
care este punctul de vedere al gu
vernului sovietic în problema ger
mană. îndeosebi în problema Ber
linului Occidental. Mulți ameri
cani au, din nefericire, o părere 
greșită, denaturată, despre esența 
politicii noastre în această pro
blemă. Unii afirmă chiar că, pre- 
zentînd propunerile sale în pro
blema Berlinului. Uniunea Sovie
tică ar fi dat țărilor occidentale 
un ultimatum. Afirmațiile de acest 
fel nu au nimic comun cu poziția 
noastră.

Propunem ca în Berlinul Occi
dental să se pună capăt regimului

consec-
voință de pace și

de ocupație care s-a prelungit fără 
nici un temei și să se acorde Ber
linului Occidental statutul de 
oraș liber. Locuitorii Berlinului 
Occidental trebuie să stabilească 
ei singuri rînduielile pe care să le 
instituie la ei. Sîntem de acord 
ca în Berlinul Occidental să existe 
un oarecare efectiv simbol.c de 
trupe ale puterilor occidentale și 
Uniunii Sovietice sau ale țârilor 
neutre.

Unde este aici un ultimatum ?
Miniștrii Afacerilor Externe care 

se vor întruni din nou la 
Geneva trebuie să depună toate 
eforturile pentru a găsi o rezol
vare reciproc acceptabilă proble
mei Berlinului.

Pentru ca între popoarele ame
rican și sovietic să existe o mai 
bună înțelegere și mai multă în
credere, noi trebuie să. ne cu
noaștem mai bine.

La întărirea înțelegerii și a re
lațiilor de prietenie dintre țările 
noastre ăr contribui în mare mă
sură dezvoltarea comerțului. Sîn
tem gata să facem aceasta. In 
mesajul adresat de N. S. Hruș
ciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., lui D. Eisen- 
hower, președintele S.U.A., au fost 
prezentate propuneri concrete în 
legătură cu extinderea substanția
lă a comerțului cu S.U.A. Din pă
cate, partea americană nu a răs
puns încă Ia aceste propuneri, 

' deși, după cum am putut constata 
în cursul numeroaselor convorbiri 
pe care le-am avut cu business- 
manii, cercurile de afaceri din 
țara dv. sînt pentru dezvoltarea 
comerțului cu Uniunea Sovietică.

Ingăduiți-mi, în încheiere, să-mi 
exprim convingerea că Expoziția 
sovietică de la New York pe care 
au vizitat-o pînă în prezent sute 
de mii de americani, expoziția 
americană care se va deschide în 
curind la Moscova, vizitele re
ciproce ale oamenilor de stat ai 
S.U.A. și U.R.S.S. și dezvoltarea 
prin toate mijloacele a contactelor 
Ia toate nivelurile, vor contribui 
la îmbunătățirea înțelegerii dintre 
țările noastre, ne vor ajuta să bi
ruim suspiciunile și ideile precon
cepute care mai subzistă și vor 
înlesni dezvoltarea relațiilor de 
prietenie dintre popoarele sovietic 
și american.

F. R. Kozlov a răspuns apoi la 
numeroase întrebări ale corespon
denților.

Departamentul de Stat al S. U. A. 
ridică piedici in calea dezvoltării 

comerțului sovieto-american 
Declarația agenției TASS

mod inadmisibil de abordare a re
lațiilor sovietb-americane pune sub 
semnul întrebării diferitele decla
rații ale oamenilor de stat ameri
cani despre dorința S.U.A. de a 
avea relații pașnice cu U.R.S.S.

Declarația TASS arată pe bază 
de fapte că politica discriminării 
în comerțul cu U.R.S.S. și țările 
socialiste nu a dat rezultatele 
scontate de autorii ei.

Acele cercuri americane care 
și-au asumat răspunderea acestei 
politici, se arată în declarație, 
s-au legănat mult timp și au legă
nat și pe aliații lor în cadrul 
N.A.T.O. în iluzia că restrîngerea 
comerțului cu Uniunea Sovietică și 
cu țările socialiste va duce aproa
pe la falimentul economic al aces
tor țări sau, cel puțin, va frîna 
înaintarea lor ascendentă pe calea 
progresului economic și tehnic.

Este însă bine cunoscut faptul 
că în timp ce S.U.A. duceau poli
tica boicotului și limitării relații
lor comerciale cu. Uniunea Sovie
tică, Uniunea Sovietică a descope
rit secretul folosirii energiei nu
cleare și a făcut acest lucru îna
intea Statelor Unite ale Americii. 
a lansat în spațiul cosmic sateliți 
artificiali ai Pămîntului. tot cu 
mult înaintea S.U.A., a creat ra
cheta balistică intercontinentală, 
pe care S.U.A. nu o au nici pînă 
în. prezent. Oare aceste adevărate 
triumfuri ale gîndirii tehnice și ale 
puterii economice ale U.R.S.S. nu 
au arătat întreaga netemeinicie și

MOSCOVA 12 (Agerpres). — 
In legătură cu declarația publica
tă zilele trecute de Departamentul 
de stat al S.U.A. în sensul că lăr
girea comerțului cu Uniunea So
vietică ar fi dezavantajoasă pen
tru S.U.A. și ar putea întări po
tențialul militar al U.R.S.S., a- 
genția TASS a transmis la 11 iulie 
o Declarație în care arată că actul 
Departamentului de stat exprimă 
intenția anumitor cercuri america
ne de a face tot posibilul pentru 
a frîna îmbunătățirea relațiilor 
comerciale și de altă natură între 
U.R.S.S. și S.U.A Subliniind că 
aceste intenții sînt incompatibile 
cu asigurările date adesea de De
partamentul de Stat privitoare la 
dorința de pace și prietenie cu 
U.R.S.S., declarația agenției TASS 
atrage atenț'a că „nu este pentru 
prima oară că Departamentul de 
Stat apare în rolul de adversar al 
dezvoltării comerțului internațional 
și lărgirii relațiilor comerciale cu 
U.R.S.S.“, exprimînd astfel dorința 
celor care doresc continuarea răz
boiului rece. Declarația TASS 
amintește că S.U.A. este în pre
zent singura mare putere „care nu 
numai că nu are un acord comer
cial cu U.R.S.S.“, dar care are o 
serie de legi menite să îngreuneze 
comerțul americano-sovietic în .ciu
da faptului că numeroși oameni de 
afaceri din S.U.A. consideră nece
sar acest comerț. Afirmația că 
schimbul de mărfuri „ar întări 
inamicul potențial“ oglindind un

Primirea 
delegației sovietice 

de către primul 
ministru irakian

BAGDAD 13 
TASS transmite :
12 iulie, membrii delegației so
vietice care a sosit la Bagdad pen
tru a participa la aniversarea unui 
an de la revoluția din Irak, au fost 
primiți de primul ministru al Re
publicii Irak, Kassem. Convorbirea 
dintre oaspeții sovietici și șeful 
guvernului irakian a decurs într-o 
atmosferă caldă și prietenească.

V. Kuznețov, prim locțiitor al 
ministrului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., șeful delegației sovietice, 
a transmis premierului Kassem un 
mesaj personal prietenesc din par
tea președintelui Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hruș
ciov, cu prilejul aniversării unui 
an de la revoluția irakiană.

(Agerpres). — 
: In seara zilei de

A-
so-

Delegația 
guvernamentală 
a R.P.R, a sosit 

la Bagdad
BAGDAD (Trimisul special 

grepres). — Sîmbătă seară a
sit la Bagdad delegația guver
namentală a Republicii Populare 
Romîne condusă de tovarășul 
Vasile Dumitrescu, adjunct al mi
nistrului Afacerilor Externe, care 
va participa la aniversarea unui 
an de la revoluția irakiană din 
14 iulie. La sosire delegația a 
fost salutată în numele ministru
lui Afacerilor Externe al Irakului 
de Mustafa Kamil Yassin, direc
torul general al Departamentului 
politic din Ministerul Afacerilor 
Externe. La sosire au mai fost 
prezenți Ion Georgescu, ambasa
dorul Republicii Populare Romîne 
în Irak, precum și membrii ai 
ambasadei.

absurditate a calculelor celor cara 
credeau că progresul tehnic și 
înflorirea economică a Uniunii So
vietice, pot fi împiedicate dacă nu 
i se vor vinde mărfuri și mașini 
americane ?

In prezent, poporul sovietic 
muncește pentru înfăptuirea gran
diosului plan septenal de avint 
continu.u al economiei și culturii 
țării sale. După cum se știe, acest 
plan a fost alcătuit calculîndu-se 
că el poate fi și va fi îndeplinit cu 
totul independent de faptul dacă 
comerțul cu S.U.A. se va dezvolta 
sau nu. „Desigur, se spune în de
clarația 'i’ASS, U.R.S.S. ar putea 
cumpăra în S.U.A. unele mărfuri 
în loc să le producă în țară, ceea 
ce ar fi foarte avantajos,» atît! 
pentru ea cît și pentru S.U.A. și 
acest lucru este recunoscut de 
cercurile de afaceri care gîndesc 
lucid. De altfel, situația este 
schimbată în prezent și multe țări 
membre ale N.A.T.O. au lărgit sim-î 
țitor comerțul lor cu U.R.S.S.

Revenind asupra contradicției 
dintre declarațiile despre îmbună
tățirea relațiilor internaționale ale 
oamenilor de stat din S.U.A. și 
recenta Declarație a Departamen
tului, de Stat, agenția TASS arată 
că „nu se poate trece cu vederea 
că o astfel de declarație este tă-, 
cută într-o perioadă cînd guverne-i 
le ambelor țări participă la confe
rința de la Geneva menită să 
aducă o destindere în relațiile in
ternaționale“ precum și în timp ce 
are loc Expoziția Sovietică , de la 
New York și urmează să se des
chidă expoziția americană de la 
Moscova.

Este greu de evitat Impresia, 
apreciază declarația TASS că De
partamentul de Stat a urmărit să 
scadă interesul cercurilor de afa
ceri față de expoziția sovietică și 
să determine concluzia că expozi
ția americană nu este menită să 
contribuie la dezvoltarea comerțu
lui sovieto-american. Reamintind 
importanța pe care U.R.S.S. o a-i 
cordă schimbului de expoziții pe 
linia dezvoltării economice, a în
crederii și prieteniei între poporul 
sovietic și american. Declarația a- 
genției TASS precizează în înche-1 
iere că declarația Departamentu-I 
lui de Stat ridică piedici și nu 
poate contribui la această încrede
re reciprocă și colaborare întrp 
U.R.S.S. și S.U.A. necesară nu nu
mai celor două state, ci și intere
selor tuturor popoarelor și interese
lor păcii* j

DIP A 
/ni

(Urmară din pag. 3-a)

siderăm proprii noștri frați" — 
ne spune redactorul-șef slăpînit 
de o puternică emoție. „De-ați 
.ști, adaugă el, cit de tonică, de 
dătătoare de speranțe e această in- 
tilnire pentru noi. Voi sînteți do
vada vie a realizabilității visuri
lor noastre". Ne priveau cu 
căldură frățească și le rideau 
ochii la toți. Minunată e această 
uriașă familie a comuniștilor...

Moșului a fost ridicat pe ruine
le vechii cetăți asiriene Ninive. 
La ieșirea din oraș zac încreme
nite de milenii, uriașe mormane 
diforme, de pămînt. Aici a fost 
faimoasa cetate a antichității. 
Sînt strivite, pulverizate, bătăto
rite acolo în acele diforme mor
mane de pămînt, zidurile glorioa
sei capitale a Asiriei amestecate 
cu oasele oamenilor, cu pietrele 
cimitirelor. Acolo e îngropat, cu 
multe din tainele sale, unul din 
cele mai vechi leagăne ale civi
lizației omenești.

Am intrat apoi pe ținuturile 
pe care-și întindea odinioară 
domnia Asurbanipal, regele Nini- 
velui. Văi aride cu pămînt ars, 
eu iarba galbenă, pipernicită pe 
care-o pasc turmele de capre și 
hergheliile de cai. Din loc în loc, 
ebrturile singuratice ale păstori
lor și silueta nomadului asirian 
care se pierde în zare pe spina
rea asinului, legănîndu-se.

In depărtare se zăreau munții- 
Pătrundeam într-un decor nou, 

într-o lume necunoscută. Eram 
acum oaspeții populației kurde 
a Irakului. Desigur, alt tempe-

Comunicatul comun sovieto-etîopian
acord să sprijine principiile confe
rinței de la Bandung, precum și 
cele enunțate în rezoluția adoptată 
de conferința de la Acera a state
lor africane independente. Cei doi 
conducători și-au exprimat satis
facția pentru faptul că au avut 
posibilitatea să discute direct și să 
facă un schimb de păreri în pro
blemele de interes reciproc. Ei 
și-au exprimat convingerea că în 
urma tratativelor și a contactelor 
prietenești pe care le-au stabilit, 
relațiile dintre cele două țări și 
popoarele lor se vor întări și 
vor dezvolta și.mai mult.

★
MOSCOVA 13 (Agerpres). 

TASS transmite : In dimineața
lei de 13 iulie a părăsit Moscova, 
plecînd la Praga pe bordul unui 
avion special „rU-104“, împăratul 
Etiopiei Haile Selasie I, care a 
vizitat Uniunea Sovietică timp de 
două săptămîni.

înaltul oaspete și persoanele 
care îl însoțesc au fost conduși la 
aeroportul Vnukovo de Nikita 
Hrușciov, Nicolai Ignatov, Otto 
Kuusinen, Anastas Mikoian și 
alte personalități.

MOSCOVA 13 (Agerpres). — 
Agenția TASS a transmis comuni
catul comun sovieto-etlopian.

In comunicat se arată că, în 
cursul vizitei, majestatea sa Haile 
Selasie 1, precum și înalții demni
tari etiopieni au avut numeroase 
convorbiri utile cu N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., în problemele co
laborării dintre cele două țări în 
vederea menținerii păcii în lumea 
întreagă, precum și în legătură cu 
necesitatea pentru popoarele din 
Africa de a obține independența.

S-au dus de asemenea tratative 
cu privire la lărgirea comerțului 
dintre Uniunea Sovietică și Etio
pia și s-a semnat un acord comer
cial și un acord economic între 
cefe două țări. In cadrul acestor 
tratative, U.R.S.S. a consimțit să 
acorde Etiopiei un credit pe termen 
lung de 400 milioane ruble cu o 
dobîndă redusă în scopul dezvol
tării industriei și agriculturii. S-a 
realizat de asemenea un acord cu 
privire la dezvoltarea continuă a 
legăturilor culturale dintre U.R.S.S. 
și Etiopia.

Cei doi conducători au fost de

se

zi-

rament, alte obiceiuri. Ce atmos
feră aveam să întîlnim ?

Svara Tulea
dein sfîrșit, după furtunile 

praf de la Bagdad, ne bucuram 
de o seară cu aerul curat. Reve
deam luceafărul de seară, luna 
strălucitoare. Ceața se aduna pe 
fundul văilor. Ne odihneam ochii 
pe liniile largi ale peisajului 
cînd, pe șoseaua șerpuitoare de 
munte se apropiară două camioa
ne. Era o echipă de dansatori 
kurzi. Aflaseră prin stația de ra
dio locală că au oaspeți și după 
două ore fi jumătate de drum cu 
mașina, ne cereau 
de a ne oferi un mic spectacol 
coregrafic. Erau 
de munte și nu aveau

permisiunea

toți țărani 
drept

orchestră decît o tobă și un fel
de țeava de suflat.

Spectacolul pe care la în-
ce put, mărturisesc l-ani a-
predat numai ca gest. a
început acolo, chiar în șosea. Nu
i-a trebuit decît cîteva minute 
acestei modeste formații pentru a 
pune cu totul stăpînire pe cei 
prezenți. Muzica, care acum pă
rea că izvorăște din zeci de in
strumente, executa pe nesimțite 
o inexplicabilă acțiune asupra în
tregii noastre ființe. Pătrun
dea în nervi, în simțuri, în muș
chii obosiți, infuzînd o intensă 
senzație de bucurie, de optimism, 
de neaslîmpăr. Așa se face că 
picioarele tuturor au început să 
se miște automat și toți să sară, 
să țopăie alături de gazde, cu un 
ciudat sentiment de bucurie a-

Apărarea demască netemeinicia 
acuzațiilor împotriva lui Glezos• •

proape fizică, în tactul superbe
lor melodii kurde.

Prins de cele ce se întîmplau, 
abia intr-un tirziu <im întrezărit, 
spontan, că aveam în față, o ex- 

a 
acelui nou spirit de viață fi de
presie de o rară frumusețe

luptă a poporului irakian.
Mai mult de jumătate din cei 

treizeci de țărani kurzi dansau cu 
arma la spate. Cițiva aveau în 
mîini drapele iar alături, răzima- 
te de camioane se aflau două 
mari pancarte de pînză cu lo
zinca : „democratîie-salam". A- 
veam în față membri ai miliției 
populare din cîteva sate de mun
te care ținuseră să-și exprime, în 
felul lor de neuitat sentimentele 
față de solii unor țări prietene.

manii Republicii au avut dese
ori ocazia să măsoare vigilența, 
perspicacitatea fi puterea acestui 
post popular de pază. in ulti
ma vreme pichetele răspîndite în 
munți — au predat autorităților 
militare patruzeci de spioni fi di- 
versioniști trimifi de agențiile 
imperialiste peste granița Tur
ciei.

Amadia pare o cetate legenda
ră. De jur împrejur e un peisaj 
grandios pregătit parcă pentru 
proporțiile unei vieți necunoscu
te nouă, de la începutul lumii. 
Prin văzduh plutesc vulturi asia-

Âmadia
Aici se oprește șoseaua care 

străbate munții Irakului. Dinco
lo de Amadia nu se mai poate 
pătrunde în munți decît cu mă
garii. Iar la treizeci de kilometri 
se află granița Turciei. Amadia 
e ca o cetate naturală așezată pe 
un pisc înfipt intr-un cazan gi
gantic. Aici a (ost în trecut un 
punct strategic militar al engle
zilor. Acum e un punct de pază 
al frontierelor Republicii.

Amadia e un oraș înarmat. Dar 
principala forță de apărare nu se 
găsește în cazarma de piatră dea
supra căreia flutură, zărindu-se 
pînă departe în munți, drapelul 
de stat al Irakului, ci stă in puter
nica miliție populară kurdă a o- 
roșului din care, notați bine, fac 
parte fi treizeci de femei. Duș-

ATENA 12 (Agerpres). — In 
ședințele din dimineața și din sea
ra zilei de 11 iulie ale Tribunalului 
militar din Atena unde este jude
cat Manolis Glezos și"ceilalți de- 
mocrați a continuat interogarea 
martorului acuzării Papaspiropulos 
de către reprezentanții apărării. 
Fiecare întrebare pusă de avocatul 
apărării a constituit o nouă lovi
tură dată ticluelii polițienești pe 
care o reprezintă „procesul de 
spionaj“ intentat lui Glezos și 
celorlalți patrioți. La 11 iulie avo- 
cații apărării au demascat în mod 
convingător acuzația de „compli
citate la spionaj“ pusă la cale îm
potriva lui Glezos. După cum se 
știe această acuzație se bazează pe 
afirmația că la mijlocul lunii au
gust 1958 în casa surorii sale vi
trege, Glezos s-ar fi întîlnit cu 
Colianis, reprezentant al Partidu
lui Comunist din Grecia, care ar 
fi venit în Grecia în mod ilegal 
„în scopuri de spionaj“. In actul 
de acuzare și în depozițiile marto
rului acuzării se descrie amănunțit

tici iar razele soarelui care ard 
ca niște flăcări albe, abia mîn- 
gîie obrazul.

Grănicerul kurd scrutează ne
contenit în zare. Alături de el 
stă femeia lui fi copilul lui. Și 
cu toții știu că pe umeri le a- 
pasă o mare răspundere față 
patrie.

de

pe
s-a

Iată itine,rariul geografic 
care l-am parcurs și care mi 
părut a fi, în esență, însuși itine- 
rariul politic parcurs de poporul 
irakian în primul an al Repu
blicii sale.

scopul de aaceastă întîlnire în scopul de a 
crea impresia că poliția ar cunoaș
te cu precizie împrejurările acestei 
pretinse întîlnirj. După cum au a- 
rătat răspunsurile date de Papas
piropulos la întrebările reprezen
tanților apărării lui Glezos — Po- 
paspiru, Vasilatos și Ștefanikis, a- 
ceste „fapte“ s-au arătat a fi roa
dele fanteziei polițienești. După ce 
reprezentanții apărării au amintit 
că potrivit legii Papaspiropulos 
răspunde de veridicitatea depozi
țiilor sale, acesta a recunoscut că 
el, care a supraveghiat permanent 
casa surorii vitrege a lui Glezos în 
acele zile, cînd ar fi avut loc, 
chipurile, întîlnirea lui Glezos cu 
Colianis nu a văzut ca Glezos să 
fi intrat în această casă. Pe ce 
date își bazează Asfalia afirmațiile 
sale că Glezos s-a întîlnit cu 
Colianis ? — au întrebat avocații 
apărării. Potrivit afirmației marto
rului acuzării, Colianis „trebuia“ 
să se întîlnească cu Glezos, întru- 
cît Glezos era secretar al E.D.A. 1

Avocații apărării au protestat 
împotriva fundamentării acuzației 
împotriva lui Glezos pe astfel de 
„fapte“. Avocatul apărării Vasila
tos a protestat împotriva faptului 
că declarația lui Papaspiropulos a 
fost folosită nu pentru a elucida 
esența problemei, ci în scopul u- 
nei deșănțate propagande antico
muniste.

Manolis Glezos a protestat împo
triva atacurilor calomnioase în
dreptate împotriva sa de către pre
ședintele Tribunalului și de către 
martorul acuzării. El a comunicat 
că „martorul“ Papaspiropulos i-a 
luat interogatoriul. Cînd l-am în
trebat ce însemnări vă faceți — a

spus Glezos, Papaspiropulos a răs
puns că pregătește procesul în 
baza legii 375.

Prin aceasta, s-a dovedit că ho- 
tărîrea Tribunalului militar de a-1 
accepta pe Papaspiropulos drept 
--- -- ---------7... î..„Lă codulmartor al acuzării încalcă 

penal al Greciei care prevede că o 
persoană care a participat la in
strucția într-un proces nu poate fi 
martor al acuzării în același pro
ces.

★

ATENA 13 (Agerpres). — In 
ședințele din dimineața și după- 
amiaza zilei de 12 iulie ale Tribu
nalului militar în procesul intentat 
lui Manolis Glezos și celorlalți pa
trioți greci, apărarea a demascat 
pe autorii înscenării polițienești.

Interogarea de către apărare a 
martorului 'acuzării Sakelaris, ofi
țer al poliției politice — Asfalia, 
s-a transformat în pledoarii strălu
cite, pline de îngrijorare pentru 
soarta democrației din Grecia. Pe 
baza unor date precise apărarea a 
arătat că acuzația adusă lui Gle
zos a fost ticluită de la început 
pînă la sfîrșit de Asfalia.

Apărătorii au respins acuzația 
după care Glezos ar fi asigurat do- 
micilul reprezentantului Parti
dului Comunist din Grecia, Colia
nis, fapt care . este interpre
tat ca complicitate la spio
naj. Prin această învinuire tribu
nalul militar a vrut să găsească

un pretext cît de mic pentru apli
carea legii 375 împotriva .lui Gle- 
zos. Făcînd o confruntare a do
cumentelor și faptelor, apărătorii 
au stabilit că Glezos de fapt nu a 
frecventat în general casa în care 
locuiesc soții Dolianitis și că ast
fel Glezos nu avea de ce să pună 
la dispoziția lui Kolianis acest a- 
dăpost.

Președintele a încercat să împie
dice pe apărători să precizeze fap
tele, ordonînd în mod grosolan 
martorului acuzării să tacă. După 
ce a fost strîns cu ușa prin argu
mentele incontestabile ale apărării, 
turbat de furie, președintele a sus
pendat ședința.

. Țransmițînd știrea despre depo
ziția soților Dolianitis și spulbera
rea mărturisirilor depuse datorită 
„presiunilor psihologice“, agenția 
Reuter subliniază că „această măr
turie a fost una din principalele 
dovezi de care s-a folosit tribu
nalul militar în procesul lui Gle
zos“.

A fost justificată părerea opi
niei publice din Grecia că dacă 
Glezos va avea cît de cît dreptul 
la apărare, învinuirea ce i se an 
duce va fi total spulberată. Glezos 
însă continuă să rămînă în primej
die. Magistrații militari și procu
rorul au arătat prin intervențiile 
lor că, în ciuda faptelor existente, 
ei intenționează să continue pro
cesul, luînd drept bune declarațiile 
Asfaliei.

Mitinguri în țară
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BACAU. Lîngă construcția ma- 
_ relui baraj al hidrocentralei „V. I. 

Lenin“ de la Bicaz a avut loc un 
miting la care sute de construc
tori ai acestui important obiectiv 
al planului de electrificare a țării 
au cerut anularea procesului ne
demn intentat de autoritățile gre
cești lui Manolis Glezos și celor
lalți patrioți greci.

înscenarea de la Atena pune 
cercurile conducătoare grecești în
tr-o situație penibilă în ochii în
tregii omeniri democrate și iubi
toare de pace — a declarat în 
cadrul mitingului constructorul 
fruntaș Pavel Oțet, șeful unei bri
găzi de betoniști de la baraj.

In cadrul mitingului au mai 
luat cuvîntul, printre alții, fierarul 
fruntaș Nicolae Lascu de la Ate
lierul central, betonistul Ion Sînă, 
de la sectorul tunel intrare, ing. 
Ion Predoiu de la sectorul baraj, 
care au cerut încetarea procesului 
și punerea în libertate a lui Gle
zos și a celorlalți patrioți greci.

★
TIMIȘOARA. In întreprinderile 

și instituțiile regiunii Timișoara 
oamenii muncii continuă să-și ex
prime în cadrul mitingurilor care 
au loc indignarea lor față de 
înscenarea judiciară de. la Atena. 
La mitingul de la fabrica „Ocsko 
Terezia“, din Timișoara la care au 
luat parte peste 400 de muncitori,

Ștefan Vlaicovici a arătat că dir! 
dezbaterile procesului intentat pa- 
trioților greci la Atena reiese tot 
mai clar că nu este vorba decît 
de o înscenare menită să loveas
că în ideile democratice, în cei ce 
luptă pentru apărarea independen
ței naționale, a intereselor vitale 
ale poporului.

Mitinguri asemănătoare au mai 
avut loc.la întreprinderea „Tehno- 
metal“ și fabrica de chibrituri din 
Timișoara, la fabrica „9 Mai“ și 
„Industria textilă“ din Lugoj și în 
alte centre ale regiunii.

★
TG. MUREȘ. Printre muncitorii 

care au luat cuvîntul la adunarea 
care a avut loc la întreprinderea 
de reparații auto nr. 2 din Tg. Mu
reș exprimîndu-și îngrijorarea pen
tru. soarta patrioților greci jude
cați de tribunalul militar din Ate
na a fost și Imre Alexandru. Gle
zos a. spus el —- este un erou 
nu numai al poporului său, el este 
un luptător înflăcărat pentru bi
nele oamenilor.

In încheierea adunării, lucrăto
rii întreprinderii de reparații auto 
nr. 2 au trimis o telegramă guver
nului grec în care cer insistent 
punerea în libertate a lui Mano
lis Glezos.

(Agerpres)
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