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Proletari 'din toate țările, uniți-vă !

în dezvoltarea economiei nationale moderne.
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Sub conducerea partidului 
spre noi realizări

Productivitatea muncii 
va spori cu 17 la sută

Noile masuri luate de partid 
pentru ridicarea nivelului de trai 
al oamenilor muncii au fost primi
te cu multa însuflețire de minerii 
de la exploatarea minieră Petrila. 
Documentele plenarei C.C. al 
P.M.R. din 13—14 iulie, au consti
tuit pentru noi un prilej de mare 
bucurie. Citind recenta hotarîre a 
C C. al P.M.R., noi minerii din tînă- 
ra generație ajutați de tovărășii 
noștri de muncă mai vîrstnici, am 
făcut cu această ocazie o nouă 
comparație a Văii Jiului de ieri și 
<le astazi. In cei 15 ani care au 
trecut de la eliberarea patriei 
noastre, Valea Jiului — valea plîn- 
gerii din trecut — a devenit prin 
grija partidului, o vale a fericirii. 
Numai în Petrila în anii regimului 
democrat-popular s-au construit 
blocuri însumînd peste 430 de 
apartamente, 345 case individuale, 
cămine muncitorești cu o capaci
tate de peste 710 paturi, cantină 
modernă, spital dotat cu aparataj

Tinerii ojelari hunedoreni 
vor economisi pînă la sfîrșitul anului 

15.800.000 lei
In aceste zile în fiecare secție a de ridicare continuă a nivelului de 
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modern, școli, grădinițe de copii și 
altele. Iar acesta e numai un as
pect din viața noastra nouă. Prin 
grija partidului, munca noastra e 
apreciată la justa ei valoare. Sa
lariile pe care le avem și care 
prin noua hotarîre a C.C. al P.M.R. 
vor crește simțitor, asigura crește
rea continua a nivelului nostru de 
trai. în casele noastre avem astăzi 
mobila noua, trainică și elegantă, 
aparate de radio, răcitoare, araga* 
ze. în Petrila în ultimul an peste 
35 de mineri și-au cumpărat moto
ciclete. La fel cum sînt frații Mir* 
cea și Liviu Felea, fii de mineri, 
ei înșiși foști mineri, azi ingineri 
la Petrila, lucrează și trăiesc leci 
de ingineri foști muncitori. Numai 
in aceasta vara, peste 73 de tineri

NICOLAE PĂSĂRICĂ 
responsabilul brigăzii de tinerel 

sectorul 2, mina Petrila

(Continuare în pag. 3-a)

trai al celor ce muncesc este creș
terea continuă a productivității 
muncii, scăderea prețului de cost, 
îmbunătățirea calității produselor. 
Iată de ce tinerii din brigada 
noastră sînt hotărîți să-și spo
rească eforturile pentru a obține 
pe viitor noi succese în folosirea 
din plin a capacității de producție 
a cuptoarelor.

însuflețiți de măsurile luate 
de partid tinerii combinatului 
vor să-și aducă aportul lor entu
ziast la realizarea economiei de 
1 miliard de lei. In acest scop, ei 
și-au propus să realizeze în acest 
an peste 15.800.000 lei economii 
la prețul de cost. In obținerea 
acestor economii vor folosi mai 
multe căi. Bunăoară prin reducerea 
consumurilor specifice și gospo
dărirea mai bună a metalului vor 
economisi, de pildă, 10.100 tone me
tal. Prin colectarea fierului vechi 
tinerii hunedoreni vor economisi 
5.000.000 lei, iar prin aplicarea 
pe scară tot mai largă a inițiativei 
tinerilor de la „Progresul“ de a 
realiza economii echivalente cu 
prețul de cost al unor importante 
produse finite vor realiza 2.800.000 
lei.

P. JUROONI

La Orașul Stalin 
se construiește 
un nou teatru

La Orașul Stalin se constru
iește un nou teatru de stat Lu
crările sînt în stadiu înaintat, 
urmînd ca în cinstea zi'lei de 23 
August noul teatru să fie dat în 
folosință.

Sala de spectacol va avea o ca
pacitate de 800 locuri, iar scena 
va avea o instalație dintre cele 
mai

Oameni ai muncii I Măsurile adoptate de 
recenta plenară a Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romin cu privire la 
noua ridicare a nivelului de trai al poporului 
sînt rodul muncii voastre eroice pentru 
construirea socialismului I înainte pe drumul 
dezvoltării economiei naționale ți al creșterii 
bunăstării poporului muncitor I

Munciți cu avint pentru îndeplinirea ți 
depășirea sarcinilor puse de plenară I Luptați 
pentru sporirea continuă a productivității 
muncii, reducerea prețului de cost și îmbună
tățirea calității produselor I Introduceți pe 
scară largă ți folosiți tehnica avansată I

(Din Chemările. C.C. aț PM.R. eu prilejul celei 
de-a XV-a aniversări a eliberării patriei de sub ju

gul fascist).

Combinatului Siderurgia Hunedoa
ra, tinerii oțelari furnaliști alături 
de vîrStnici și-au manifestat în ne
numărate rînduri bucuria față de 
prevederile hotărîrii plenarei C.C. 
al P.M.R. din 13-14 iulie a.c. 
luîndu-și totodată angajamente 
pentru sporirea producției.

Pe maistrul oțelar Aurel Stanciu 
l-am întîlnit pe platforma' oțelăriei 
noi „Filimon Sirbu“ discutind cu 
tinerii din echipa sa. 
—■ Băieți, să răspundem acestor 
măsuri ale partidului nostru 
cu noi realizări în produc
ție. Știți bine că tinerii oțe
lăriei noastre s-au angajat să dea 
în acest an 48.000 tone oțel peste 
plan. Pînă acum stăm bine, dar 
putem face și mai mult pentru 
realizarea și depășirea acestui an
gajament. Avem încă multe rezer
ve interne ce pot fi valorificate. 
Putem scurta mai mult timpul de 
: 'ustare a cuptorului, putem re
duce timpul de încărcare a fiecă
rui cuptor de la o oră și 40 minute 
la 1 oră și 10 minute.

— Așa cum ne arată partidul — 
ne-a spus Ion Drăghin, responsabi
lul brigăzii de tineret de la cuptorul 
nr. 3 de la oțelăria nouă — noi 
înțelegem că cea mai sigură cale 

Lunar—700 perechi de fete de pantofi din economii
• •

(Agerpres)
-----•-----

Tradiționalul 
„Tîrg de fete' 

de pe muntele Găina
Pe muntele Găina a avut Joc du

minică tradiționalul „Tîrg de fete". 
La sărbătoarea anuală a locuitori
lor din Munții Apuseni au parti
cipat mii de bihoreni, zărărideni, 
mocani, buciumam, arieșeni, pre
cum și un număr mare de vizita
tori din întreaga Transilvanie si 
din alte regiuni ale țării. Ca de 
obicei, oîntecele din tulnice au 
vestit deschiderea tîrgului, al că
rui nume este dat de veacuri în 
cinstea tineretului și mai ales a 
fetelor care îmbracă cu acest prie- 
lej frumoase costume naționale, 
împodobite cu măiestrite cusături.

La tîrg au fost aduse spre des
facere nenumărate produse din 
lemn, lut, piele, avînd ornamenta
ții, motive specifice, inscripții cu 
anul tîrgului etc. I.n sunetele 
fluierelor, viorilor și clarinetelor 
pe platoul munților, la o altitudine 
de aproape 1.500 de metri, s-a În
cins jocul. Fiecare grup de sate, 
fiecare zonă etnografică, a fost 
prezentată cu jocurile sale speci-

(Agerpres)

NU AȘTEAPTA!
In regiunea Iași ca și în întreaga 

țară, secerișul și treierișul sînt în 
toi. în majoritatea unităților ao- 
cialist-cooperatiste aînt mobilizate 
toate forțele pentru terminarea 
recoltatului la timp. Mergînd însă 
prin raioanele Iași și Tîrgu-Fru- 
mos îți dai sea
ma că aici nu 
sînt folosite în 
întregime toate 
forțele pentru ca 
recolta să fie 
strînsă la timp 
si fără pierderi. 
In comuna Cîr- 
piți, raionul Iași, 
de pildă a avut
zile o ședință a comitetului execu
tiv al sfatului popular. Cu acesta 
ocazie a ieșit la iveală faptul că în 
comună campania de recoltare se 
desfășoară încă slab, viteza zilnică

la sececriț nu etra realizată nici pe 
jumătate. în unele locuri orzul era 
amenințat să se scuture. Deficien
țe serioase s-au constatat și în 
privința organizării căratului sno
pilor și a amenajării ariilor. Co
mitetul executiv

In raioanele lași 
și Tg. Frumos nu sînt 
mobilizate toate for{ele 
tineretului în campania 

de recoltare

loc acum 5—6

a luat, sub îndru
marea comitetu
lui de partid, 
măsuri concrete 
pentru remedie
rea grabnică a a- 
cestor lipsuri în 
organizarea cam
paniei. Cîteva 
din numeroasele 
organizații de 
comună au răs-

Tiberiu Utan

Zorile, serile, 
soarele, cerul...

MOTTO : Solilor lumii la Festivalul de la Viena.

Zorile, serile, soarele, cerul 
nu se împart in războaie, 
cu fierul...

Zorile —
clocot de zluă-răsare, — 
sînt brate întinse de raze, 
chemare 1

Serile lumii — 
mănușă albastră 
ce-nvăluie truda și dragostea noastră...

Soarele — 
pîine-a luminii 
din care 
se-nfruptă 
cam două miliarde de oameni, Îmi pare..

Brigada utemistă de muncă 
patriotică nr. 14 de la blumln. 
gu] din Hunedoara are la ac
tivul său mii de ore de muncă 
voi unitară. Iată-i pe membrii 
brigăzii, într-o pauză, învățtnd 
cîntecul „Părinte drag partid 

iubit*.

Fabrica 
tineretului

Brigada noastră da producția, 
brigada nr. 15, s»ts formată din 
14 tineri. Cu toții efectuăm aceeași 
operație — croim fețe pentru pan
tofi. Munca pe care o facem cere 
atenția dar și o grijă de adevărat 
gospodar. O cit de mică bucățică 
de piele economisită la fiecare pe
reche de fețe de pantofi înseamnă 
o mare contribuție la sporirea 
producției ți la ieftinirea acesteia. 
Numai in ultimele trei luni spre 
exemplu — aprilie, mai și iunie — 
membrii brigăzii noastre au reușit 
si economisească 30.960 dm.p.

piele. Din această cantitate de ma
terie primi economisită s-au croit 
2.064 perechi fețe pentru pantofi.

Lupta noastră pentru economii 
nu se oprește însă aici. Noile mă
suri luate de partid pentru crește
rea nivelului de trai al oamenilor 
muncii au fost primite și de mem
brii brigăzii noastre de tineret cu 
deosebită bucurie. Sporirea sala
riului cu 10 la sută în medie ca și 
reducerile de impozit vor face ca 
veniturile noastre să crească tot 
mai mult. Așa cum se arată în ex
punerea tovarășului Gheorghe

Ghaorghiu-Dej Ju Plenara CjC. al 
P.M.R. din 13—14 iulie a-c. »po
rul net de venituri ale oamenilor 
muncii în urma aplicării acestor 
măsuri va fi de 4' miliarde 700 
milioane lei anual. Măsurile luate 
»înt rodul politicii înțelepte a par
tidului, a muncii entuziaste a cla-

NIGOLAE STANESGU 
responsabilul brigăzii nr. 15 

secția croit Fabrica de 
încălțăminte „Kirov“ 

București

(Continuar» în pag. 3-a)

Bricioli« de Uneret din •ede

mi I macini ifrfooit al UW- 

nd »Vasilt Reati- din Ca

pitai A, t|l iau angtajamenfc tem

erete pHvind aumela pe ear< le 

vor economi»!.

Foto S. NICDLESCU

Cum

Gîndește-te: iată, 
al dușmani de moarte 
ce-ar vrea să-ți răpească 
și ce nu se-mparte 
nlcicînd în războaie, 
cu flerul, — 
chiar zorile, 
serile.
soarele, 
cerulU.

Ccru-nstelat
nu cunoaște fruntarii — 
iă-1 luăm cu asalt, 
noi tinerefea lumii, 
noi, temerarii.
noi, dușmanii furtunii!

bază U.T.M. din „ 
puns acestor măsuri, mobilizînd 
mai activ forțele tineretului la 
recoltat.

Cu toate aceste succese mai 
există însă în această comună nu
meroase deficiențe în organizarea 
campaniei, la înlăturarea cărora 
utemiștii și tinerii trebuie să-și 
aducă în aceste zile aportul lor 
concret. De pildă, din cele 10 
arii necesare comunei, pînă acum 
numai trei au fost amenajate. Pen
tru patru dintre ele nu s-au fixat 
pînă acum nici măcar locurile pe 
care vor fi amplasate. Din cauza 
aceasta se desfășoară foarte încet 
căratul snopilor la arie și există 
pericolul ca griul să se usuce prea 
mult și să se scuture i *' '
căratului. C _ ’ ,
vedesc pentru terminarea 
a recoltării, organizațiile 
din cele 7 întovărășiri 
din comună.

în raionul Tg. Frumos 
secerișului și treierișului este mai 
slabă. Slaba organizare, tărăgă
narea începerii la timp a seceri
șului au făcut ca în multe comune 
recoltatul să fie mult întirziat. La 
G A.C. „Ilie Pintilie“ din comuna 
Bălțați, de pildă, una dintre com
bine se plimbă prin lanul de 
grîu căutînd parcele de gria 
„foarte coapte“ în timp ce de fapt 
tot lanul se afla în pîrgă. Acest 
fenomen »e petrece 
și în alte comune.

De curind a avut 
Comitetului raional 
tovarășii de aici cunoșteau situa
ția slabă a recoltării în raion, 
faptul că numeroase organizații 
U.T.M. duc • slabă munci po
litici pentrn mobilizarea tuturor 
forțelor tineretului la seceriș și 
treieriș, nu au stabilit nici eu a- 
oeastă ocazie măsuri organizato
rice concrete care ai duci la îm- 
bunitățirea situației existente.

Sînt necesare măsuri imediate, 
ooncrete.

. .. ’ i în timpul
O slabă preocupare do- 

la timp 
U.T.M. 

agricole

situația

din păcate

loc plenara 
U.T.M. Deși

C. SLAVIO

Oameni al muncii pe lHoral ; CONSTANTINES00

fn «rmâ eu cinci <mi» într-o 
zi do toamnă, acasă la Ioana 
C. Vasile, a femeia văduvi, cu 
șase copii, din comuna Ungu
reni, raionul Tîrgoviște, a venit 
vecinul ei, Nicolae Moraru și i-a 
cerut o fată s-o ducă cu el la 
București, unde avea servici.

—Nevastă-mea, o știi, e croi
toreasă — i-'a vorbit el. 
să-ți fac un bine. Dă-mi o fată 
din astea mici să învețe croito
ria. In trei ani n-ai s-o mai cu
noști. Intră apoi la fabrică și 
ai, colea, un om de nădejde...

Femeia s-a învoit bucuroasă. 
Vecinul venea deseori prin sat 
și îl știa ca pe .un om cumsecade. 
A chemat-o în grabă pe fiica ei 
cea mică, Aura, și arătîndu-i-l 
pe Moraru i-a spus cu blîndcțe :

— Ai să te duci la dînsul să 
înveți croitoiia. Timp de trei 
ani el îți va fi părinte...

...Așa începe povestea tristă a 
vieții Aurei, o fetiță pe care am 
cunoscut-o acum cîteva zile, a- 
colo, în satul ei. Era greu să-ți 
închipui ciți ani are ; ochii ei 
negri și mari se uitau cu o serio
zitate bătrînească, privirea ei 
era a unei ființe care a suferit 
mult...

Cînd a plecat cu Moraru și 
cu soția lui la București, Aura 
abia împlinise 11 ani. Isprăvise 

I patru elase elementare fi gîndul

Vreau

eă va învăța e meserie îi încăl
zea inima. Croitoria îi plăcea.

Familia Moraru locuia pe 
b-dul Alexandru Ioan Cuza la 
nr. 9 și avea doi copii, un băie
țel și o fetiță abia născută. A- 
junși acasă, soția lui Moraru, 
Florica, i-a arătat Aurei ce are 
de făcut.

— Eu am de lucru, bărba- 
tu-meu la fel — i-a spus ea. Tu 
ai să îngrijești de gospodărie și 
de copii. Cînd. o să am timp 
te-oi ajuta și eu.

Cîteva săptămîni mai tîrziu,

nire. Fiecare zi din viața ei era 
o zi întunecată.

Despre învățarea meseriei nici 
vorbă nu putea fi. Stăpîna 
lăsa nici măcar să se apropie 
de mașina de cusut.

—Ce faci, dobitoaco !? N-auzi 
cînd te chem ? — se răstise in
tr-o dimineață la ea doamna, 
peste măsură de nervoasă.

Aura privise o clipă cum lucra 
stăpîna ei la mașină și în acest 
timp băiețașul, rămas fără supra
veghere, spărsese o sticlă 
spirt. Înfuriată, stăpîna s-a

soția lui Moraru discuta cu o ve
cină de apartament :

— Tot n-avea ce face în sat. 
Mă-sa are destui plozi...

In aceeași seară a chemat-o 
pe Aura la ea :

— De azi încolo să nu-mi mai 
spui „tanti“ ci „doamnă“ i-a 
atras ea atenția, iar soțului să-i 
spui „domnule“. Nu sîntem în 
sat și nici rude...

Din primele zile trăite în a- 
ceastă familie, Aura înțelesese 
că de fapt acești oameni nu-i 
erau altceva decît niște stăpîni 
care, înșelind încrederea mamei 
ei, ti cereau acum, departe de 
casă, sd le slujească fără cric-

puștii asupra ei. A bătut-o

n-o

cu
nă-

pustit asupra ei. A bătut-o cît 
au ținut-o puterile. Dădea în ea 
cu palmele, cu coada măturii, 
cu picioarele.-.

— Ți-am spus să ai grijă de 
copii, nemernico ! Numai pa
gube îmi faci de cînd le-am luat !

Eh, Ioana Vasile, mamă a șase 
copii ! Dumneata ești femeie în 
vîrstă, ai văzut și ai trecut prin 
multe suferințe în viață ! Cum 
ai putut să te lași mințită, să-ți 
dai fiica pe mina unor ticăloși ? 
Fata du mi tale vroia să învețe. 
Dar întreaga noastră țară este 
astăzi un șantier și o școală mi
nunată pentru muncă și învățătu
ră I Atitee școli s-au creol, prin

grija partidului, pa pămîntul 
patriei noastre socialiste. Toți 
tinerii muncitori au azi, in anii 
regimului nostru democrat-popu
lar, posibilitatea să învețe ne
stingheriți, să se califice în cele 
mai diverse profesiuni... De ce 
nu ți-ai dat fiica intr-o asemenea 
școală ?

...Au trecut trei ani de zile, 
amari, negri pentru viața acestei 
fetițe, încărcați cu necazuri și 
suferințe. Florica Moraru fiică 
de fost notar, cu conștiința îm- 
bîcsită de moravuri putrede, bur
gheze, cu inimă de dine ca 
o boieroaică de pe vremuri, 
purta cu această copilă ca și 
o roabă. Aura simțea 
viața aceasta o înăbușă și 
sufletul ei clocotea dorința

F 
se 
cu 
că 
în 
să 

scape cît mai repede de aici. A 
încercat de cîteva ori să fugă, 
Florica Moraru o prinsese și o 
adusese înapoi.

— Eu sînt stăpîna, îi amintea 
ea mereu. N-ai să pleci nicăieri. 
Răspund în fața maică-ti pentru 
tine.

Abrutizată, fata se resemna.
Nicolae Moraru, despre care 

Aura știa că lucrează undeva ca 
,.inspector“ în Capitală, se pur
ta cu eu ceva mai blind. Erau 
chiar clipe cînd acesta îi vorbea

V. BARAN

(Continuer. In pag. 3-a) "

La Tg. Mureș și-a început ac
tivitatea de curind o întreprin
dere nouă : Fabrica de cărămizi 
a tineretului. Noua fabrică re 
deosebește insă radical de ce
lelalte prin aceea că incepind 
cu exploatarea argilei, trans
portul și prepararea acesteia și 
pînă la presarea cărămizilor, 
transportarea și încărcarea în 
cuptorul de ardere — totul se 
face prin munca voluntară a 
tinerilor. Lucrătorii sînt tineri 
muncitori, funcționari, studenți 
și elevi din Tg. Mureș care 
muncesc aici în orele lor libere 
pentru a produce cărămizile ne
cesare construirii „Casei tine
retului“ din Tg Mureș.

Fabrica e așezată la margi
nea orașului, nu departe de 
Sîngiorgiul de Mureș. Cindva, 
aici era o secție a unei fabrici 
de ramizi. Cariera de argilă, 
cuptorul de ardere, instalațiile 
au fost lăsate în părăsire. Din 
inițiativa Comitetului orășenesc 
U.T.M. Tg. Mureș, fabrica a 
fost luată În primire de tineret 
și pusă în funcțiune tot 
muncă voluntară.

In lunile mai și iunie 
brica, de cărămizi puteai 
în fiecare după amiază 
zile utemiste de muncă patrio
tică de la fabricile „Simo Géza“ 
„l.L.E.F.O.B.“, ,,Encsel Mauri- 
ciu“ și din alte întreprinderi 
și^ instituții, din școlile medii 
și profesionale. Utemiștii lucrau 
de zor... Dar pe atunci fabrica 
nu lucra încă cu „întreaga ca
pacitate“.

Acum la fabrica de cărămizi 
a început munca în trei »chim- 
buri a.e cîte 5 ore ; așa s-a ho
tărî t să-și organizeze programul 
de lucru cele 3 brigăzi utemiste 
de muncă patriotică de la Insti
tutul medico-farmaceutic din 
Tg. Mureș, care lucrează acum 
— în primele două săptămîni 
de vacanță — la fabrica de 
cărămizi a tineretului.

Pină In prezent s-au pretai 
prin muncă voluntară peste 
175.000 cărămizi dintre care 
miai mult de jumătate au și fost 
stivuite gata pentru ardere. Cele 
trei brigăzi studențești de mun
ci patriotică de la 1M.F. Ani 
în intreăere și se străduiesc si 
obțină succese tot mai mari în 
cinstea zilei de 23 August _
cea mai mare sărbătoare a po
porului nostru. E încă greu de 
stabilit care e brigada fruntașă. 
Fiecare depune multă rîvni, 
multă pasiune.

Alături de studenți, în orale 
de după masă lucrează și tine
rii muncitori din fabricile ora
șului. Aici se pot cunoaște mai 
bine, se leagă prietenii.

— De curind — ne spune 
tov. Kibedi Jentj — directorul 
fabricii, care coordonează mun
ca tinerilor, am introdus meca
nisme noi ca să ușurăm munca 
și s-o facem mai productivi : o 
bandă transportoare, o pompă 
de apă cu motor electric.

Fabrica de cărămizi a tinere
tului din Tg. Mureș își sporește 
zi de zi producția prin munca 
entuziastă a tinerilor.

prin

la fa- 
vedea 
brigă-

ST. NEKANIȚK!

speciale 
vizitarea 
„Realizările 
naționale a

Excursii 
pentru 

Expoziției 
economiei
U.R.S.S." de la Moscova

Consiliul General A.R.L.U.S. și 
O.N.T. Carpați, organizează ex
cursii speciale pentru vizitarea 
Expoziției „Realizările economiei 
naționale a U.R.S.S." de la Mos
cova cu o durată de cinci zile 
ședere efectivă în U.R.S.S. Trans- 
portul se face fie cu avionul, fi. 
cu trenul. Costul excursiei este de 
1.400 lei de persoană.

înscrierile se fao de către fflofl- 
siliile regionale și raional« 
A.R.L.U.S., precum ți de către A- 
gențiile O.N.T. Carpați. Primele 
grupuri vor pleca începînd de la 
1 august a.c. ~ Ș



Duminica sportivă

Foto: R. VASILE

marii sărbători

participă

prilejul 
tineretu-

Cidiștii fruntași din Capitală 
și-a ii disputat duminică întîie- 
tatea pe șoseaua Alexandria în- 
tr-o competiție de fond dotată 
cu „Gupa Eliberării“. Iată-i pe 

juniori la cîțiva kilometri 
înainte de sosire.

Criteriul European la tenis de masă

Competiții în cinstea Juniorii romîni au cucerit
6 din cele 7 titluri

0 revelație

• Spartachiada fetelor din raionul Giurgiu
• „Cupa Maramureșului“ cucerita de sportivii 

din S ghet • Noi baze sportive vor fi amenajate
prin munca voluntară a tineretului

Apropierea zilei de 23 August, 
cea de-a XV-a aniversare a elibe
rării patriei, prilejuiește desfășura
re» unui mare număr de manifes
tații sportive ia cate, 
masa largă a tineretului din țara 
noastră.

Atît la orașe cît și la sate, or
ganizațiile U. r.M., în colaborare 
cu consiliile U.C.F.S., și-au întoc
mit din vreme planuri de acțiune 
privind organizarea și desfășura
rea acestor întreceri sportive care 
constituie în același timp un pri
lej minunat pentru sportivii noștri 
de a-și manifesta dragostea față 
de partid și guvern, recunoștința 
lor pentru posibilitățile materiale 
oferite tineretului nostru în vede
rea dezvoltării continue a culturii 
fizice și sportului, pentru creșterea 
unui tineret viguros și puternic, 
capabil să răspundă cu puteri 
sporite la îndeplinirea sarcinilor 
puse de construirea socialismului 
în țara noastră.

In raionul Giurgiu tinerii spor
tivi vor întâmpina marea sărbă
toare a poporului nostru prin în
treceri sportive care vor antrena 
marea majoritate a tineretului din 
mediul sătfesc și care vor avea toc 
în cadrul competiției „Cupa Elibe
rării“. Ele se vor desfășura la dis
ciplinele : fotbal, trîntă, ciclism, 
atletism, oină și tir.

Marea majoritate a celor 32 de 
asociații sportive sătești din raio
nul Giurgiu au și trecut la orga
nizarea primei etape a competiții
lor închinate zilei de 23 August, la 
startul cărora sînt prezenți pînă a- 
cum peste 6000 tineri. Folosind

experiența căpătată cu 
Spartachiadei de vară a 
lui, cînd organizațiile U.T.M. de 
la sate și organele U.C.F.S. au 
mobilizat în întreceri un număr de 
aproape 7.000 participanți, s-a 
hatărlt ca întrecerile sportive din 
cadrul „Cupei Eliberării“ să fie 
organizate pe asociații sportive cu 
întreceri finale |a centru! de raion. 
In cinstea lui 23 August se va or
ganiza de asemenea Spartachiada 
fetelor, competiție care va antrena 
în concursuri sportive un număr 
de peste 1.000 de fete. Prima etapă 
a acestei întreceri a început încă 
din ziua de 19 iulie și se va ter
mina la 23 August. Ea se va des
fășura la atletism (junioare și se
nioare), volei, tenis de masă și 
tir. O seamă de asociații din raio
nul Giurgiu ca de exemplu cele 
din comunele Băneasa, Gogoșari, 
Putinei, Cocălești etc. au și în
scris deja să participe un mare 
număr de fete ta această compe
tiție de masă.

Din 28 de sate ale raionului vor 
pleca ștafete în spre centrul raio
nal unde vor ajunge în ziua de 23 
August. Pe lingă toate acestea, 
sportivii din raionul Giurgiu au 
inițiat în cinstea lui 23 August o 
largă acțiune de reamenajare prin 
muncă voluntară a bazelor sporti-

ve precum și amenajarea de noi 
baze constînd din terenuri de fot
bal și volei în comunele Meletier, 
Pueni, Tangiru, Mirai și altele. Se 
vor organiza de asemenea în tot 
raionul „duminici sportive", ser
bări cîmpenești și întreceri de fot
bal între echipele sătești.

★
Duminică, în Reșița s-au disputat 

întrecerile de volei, natație, hand
bal, popice, tir ale „Cupei Eliberă
rii“. In cadrul întrecerilor de vo
lei au participat 16 echipe de 
băieți și 8 de fete, pe primul loc 
clasîndu-se echipa asociației Bana
tul. In cadrul întrecerilor de nata
ție, care au avut loc la ștrandul 
„1 Mai“ din localitate, au partici
pat peste 160 de băieți și 60 de 
fete, tar la handbal au luat parte 8 
echipe de băieți și 4 de fete.

★
Și sportivii din Sighet întîmpină 

ziua de 23 August prim ample ma
nifestații sportive. La competiția 
de volei „Cupa Maramureșului" au 
participat un număr de 16 formații 
din cadrul raionului. Atît la fete 
cît și la băieți victoria a revenit 
celor două echipe din local itate : : X . ... )a fete T J L„Stăruința Sighet" 
Sighet la băieți.

S. SRIREA

-—•—

Echipa U. R. S. S. a învins 
reprezentativa S.U.A. la atletism

Pe stadionul Franklin din Filadelfia s-a desfășurat sîmbătă și 
duminică întîlnirea internațională de atletism dintre echipele 
U.R.S.S. și S.U.A., considerată drept cel mai mare eveniment spor
tiv al anului preolimpic. Timp de două zile aproape 60.000 de spec
tatori au asistat la confruntarea celor rriai puternice echipe de atle
tism de pe glob. Ca și în primul meci disputat anul trecut la Mos
cova, reprezentanții Uniunii Sovietice s-au dovedit superiori în 
ansamblul probelor masculine și feminine, repurtînd o victorie 
strălucită cu 175—167 puncte. Deși au prezentat o echipă1 mai bună 
decît anul trecut, americanii nu au reușit să-și ia revanșa, pierzînd 
la o diferență și mai mare. La Moscova echipa U.R.S.S. învinsese 
cu 172—170 puncte.

Desfășurate pe o căldură sufocantă (plus 33 grade la umbră), 
valoroase, 
aruncarea 
omologat, 
și un re

ni. La 7

Tinăra gimnastă Ileana Iosif în 
plin exercițiu.

Foto : N. STELORIAN

majoritatea probelor s-au încheiat totuși cu rezultate 
A fost stabilit un record mondial : O’Brien 19,26 m. la 
greutății, recordul său anterior — 19,40 nu a fost 
deoarece nu a întrunit condițiile cerute de regulament), 
cord european: Bulatov (U.R.S.S.) la prăjină cu 4,64 .... __ .
puncte de propriul său record mondial s-a apropiat decatlonistul 
sovietic Kuznețov, care a realizat 8350 puncte și avea mari șanse 
să-și doboare recordul dacă în timpul probei de 1500 m. nu ar fi 
fost foarte cald. Cea mai mare surpriză a meciului a constituit-o 
victoria sportivului sovietic Rudenkov, asupra recordmanului mon
dial la ciocan Connolly. Atleții americani, ca și în trecut, s-au do
vedit foarte buni la probele de sprint și garduri, în timp ce atleții 
sovietici au dominat probele de fond și au concurat de la egal 
cu adversarii lor în probele de sărituri.

Probele feminine au scos în evidență o superioritate netă a 
atletelor sovietice care au repurtat 8 victorii față de numai două 
ale americancelor.

Iată cîteva rezultate tehnice din cele două zile de concurs : femi
nin: 100 m. plat: Jones (S.U.A.) ll“7/10; înălțime: Cencik (U.R.S.S.) 
1,77 m. (record sovietic); disc: Ponomareva (U.R.S.S.) 55,21 m. ; 
greutate: Press (U.R.S.S.) 16,94 m.; lungime: Krepkina (U.R.S.S.)’ 
6,16 m. masculin: 100 m : Norton (S.U.A.) 10”3/10; 110 m. gar
duri: Jones (S.U.A.) 13“6/10; lungime: Beli (S.U.A.) 8,10 tn.; pră
jină: Bragg (S.U.A.) și Bulatov (U.R.S.S.) 4,64 m. ; 400 m. : Sout- 
hern (S.U.A.) 46”2/10; 10.000 m. plat: Deseateikov (U.R.S.S.) 
31’40”6/10 ; ciocan : Rudenkov (U.R.S.S.) 66,76 m.; greutate : 
O’Brien (S.U.A.) 19,26 m; ștafeta 4X100 m. : S.U.A. 39“8/10.

mb..

La Constanța, în sala sporturi
lor s-au încheiat duminică între
cerile din cadrul Criteriului Euro
pean la tenis de masă al juniori
lor. Acest important eveniment 
sportiv a avut darul să scoată în 
evidență valoarea actualei pro
moții de „speranțe“ din tenisul de 
masă european. Tinerii reprezen
tanți ai R.P. Romine au înregis
trat cu acest prilej succese remar
cabile reușind să ocupe locul I la 
competiția rezervată fetelor, cîști- 
gînd toate titlurile, întrecînd jucă
toare valoroase din R.P. Ungară, 
R.F. Germană, R.P. Polonă etc. 
Reprezentativa noastră feminină, 
alcătuită din jucătoarele Mariana 
Barasch și Elena Răduică a reușit 
și anul acesta să reediteze perfor
manța obținută anul trecut în Sue
dia (locul I pe echipe) datorită 
unui joc modern și ofensiv, între
cînd în finală reprezentativa R.P. 
Ungare cu scorul de 3—0 după ce 
în semifinală depășise puternica 
formație a R.F. Germane cu 3—1.

A fost obținut un succes care 
fără îndoială umple de bucurie ini
mile iubitorilor de tenis de masă 
din țara noastră și răsplătește se
riozitatea cu oare s-a pregătit echi-

Turneul preolimpic de fotbal

U. R. S. S. - R. P. R. 2-0 (1-0)
MOSCOVA. — Pe stadionul 

„V. I. Letiin“ din Moscova s-a des
fășurat la 19 iulie întîlnirea din
tre echipele selecționate de fotbal 
ale U.R.S.S. și R.P. Romîne, în 
cadrul turneului preolimpic de fot
bal. Peste 100.000 de spectatori se 
aflau in tribunele stadionului cînd 
cele două echipe și-au făcut a- 
pariția pe teren.

Jocul începe în nota de domina
re a echipei olimpiene sovietice, 
care atacă periculos pe extreme. 
Fotbaliștii romîni contraatacă spo
radic și nu reușesc nici o lovitură 
la poartă. Totuși în minutul 10 
echipa română are o mare ocazie 
de a înscrie : Angliei îl servește 
,Ja picior“ pe Ene dar acesta sin
gur în fața Iui Razinski, ridică ba
lonul peste poartă. Cîteva secunde 
mai tîrziu Soldatov îl deschide în 
adîncime pe Urin. înaintașul so
vietic profită de ezitarea apărăto
rilor echipei romine, pătrunde în 
careu și cu un șut fulgerător des
chide scorul. în continuare jucă
torii romîni presează și obțin 3 
comere consecutive. Apărarea e- 
chipei sovietice se comportă însă 
excelent și lămurește toate situa
țiile critice. în minutul 22 portarii 
ambelor formații trec prin mo
mente grele. Todor apără o lovi
tură puternică, expediată de Gogo- 
beridze, iar Razinski, priintr-un 
plonjon spectaculos, oprește min
gea trimisă cu capul de Babone. 
Pînă la sfîrșitul reprizei inițiativa 
aparține gazdelor. Se remarcă din 
nou Todor, blocând un șut puter
nic al fundașului Bagrici. Metre
veli și Urin ratează noi ocazii fa
vorabile.

Repriza a doua începe cu o se
rie de atacuri puternice ale echi
pei romîne. Nunweiller trage în 
bară, apoi Razinski reține o lovi
tură plasată a lui Meszaros. Din 
atacul echipei române se remarcă 
Anghel, singurul care reușește să 
depășească apărarea echipei sovie-

Anghel îl servește

tice. La o astfel de acțiune ei pune 
în bună poziție de șut pe Constan
tin, dar de Ia cîțiva pași de poartă 
acesta trage în portarul Razinski. 
După eîteva minute Ermolaev sal
vează în extremis o situație foarte 
periculoasă, creată de Meszaros. 
Jocul se echilibrează. Echipa so
vietică începe să acționeze din nou 
spre poarta lui Todor. La o lovi
tură liberă executată de pe partea 
dreaptă a terenului, Metreveli in
tră în posesia balonului și îl in
troduce în plasă, în timp ce Todor 
era mascat de apărătorii săi. Sco
rul este de 2—0 în favoarea echi
pei sovietice și nu va mai putea 
fi schimbat pînă la sfîrșitul par
tidei.

Arbitrul finlandez Piattinem a 
condu« următoarele formații : 
U.R.S.S. : Razinski, Soldatov, Er
molaev, Bagrici, Liniaev, Zavido- 
nov, Urin, Korolenco-v, Kaloev, Go- 
goberidze, Metreveli. R. P. Roruî- 
nă : Todor, ~ 
Al. Vasile, 
Constantin, 
bone.

în urma victoriei repurtate du
minică Ia Moscova, echipa U.R.S.S. 
conduce eu 3 puncte în grupa a 
III-a est-europeană urmată de R.P. 
Bulgaria cu 1 punct. Următorul 
meci al grupei va avea loc la 2 
august Ia București, între echipele 
R.P. Romine și U.R.S.S. (retu
rul). (Agerpres)

noastră selecționată. întrecerile 
din cadrul turneului masculin au 
revenit reprezentativei maghiare 
oare a reușit să dispună de echipa 
noastră la limită : 5—4 după o
întănire pasionantă. Infrîngerea 
echipei noastre se datorește in pri
mul tind slabei comportări a ju
cătorilor Moiancea și Rethi, pri
mul nereușind să cîștige niciuna 
din întîlnirile susținute iar al doi
lea concurînd sub posibilități — 
dovedind lipsă de concentrare în 
momentele decisive precum și lipsă 
de orientare spre un joc ofensiv.

întrecerile individuale ne-au a- 
dus însă satisfacția cîștigării tutu
ror întâlnirilor prin Mariana Ba
rasch, Radu Negulescu, Adalbert 
Rethi : simplu fete, simplu băieți, 
dublu mixt, dublu băieți și dublu 
fete 
jucătoarea 
noskaite).

Criteriul
masă al juniorilor s-a bucurat de 
un frumos succes oferind uneori 
întreceri disputate cu multă ardoa
re și voință. Se pare 
nerii jucători nu s-au 
încă destul de bine cu 
te, știut fiind faptul că 
primul concurs internațional de la 
interzicerea prin regulament a fo
losirii paletei cu burete.

Criteriul European al juniorilor 
a constituit un bun prilej de veri
ficare a valorilor existente în rîn- 
dul juniorilor europeni scoțînd în 
evidență numeroase talente promi
țătoare.

pa

(M. Barasch împreună cu 
sovietică Neiole Rama-

European de tenis de

însă că ti- 
familiarizat 
noile pale- 
acesta este

Popa, Călinoiu, Macri, 
Nunweiller. V. Anghel, 

Ene I, Meszatos, Ba-

a
Dinamo Baău 

terminat la egalitate 
cu S.K.V.O.-Rostov 

3-3 (0-1)
în, primul joc al turneului pe 

care-l întreprinde în țara noastră 
echipa sovietică S.K.V.O. Rostov pe 
Don a întîlnit duminică la Bacău 
echipa locală Diniamo. Jocul a luat 
sfirșit cu un rezultat ele egalitate: 
3-3 (0 1).

(Agerpres)

Foto: GR. PREPELIȚA

Un start corect, tată una din lecțiile etevltor Centrului de natație 
pentru copii din București. Și după cum se observă, elevii sint des

tul de sîrguinciosi.

mii 
asistat

de
cu

„de maturitate" al

bucureșteni 
emoție la

Pe stadionul „Republicii“, 
zece 
au 
examenul
celuț mai tînăr finalist al cam
pionatul republican de box. Un 
tînăr înalt, suplu — evident cu 
mușchi și experiment mai pu 
țin decît „senatorul de drept“ 
Gkeorghiu, pe care trebuia să-l 
înfrunte vreme de 9 minute — 
a urcat pe ring modest și cu
rajos. Mihai Nicolau, un tînăr 
de 19 ani, mecanic la Uzina Po
iana Cîmpina și elev la liceul 
seral din Cîmpina, aducea în 
pătratul dintre corzile roșii ti
nerețea cutezătoare și viguroa
să, curajul și îndrăzneala, spre 
deplina mulțumire a spectatori
lor din tribune, acești prieteni 
fideli și înțelegători ai începă
torilor care năzuiesc spre cul
mile frumoase ale consacrării.

„Puștiul“ a pășit cu siguran
ță spre mijlocul ringului, spre 
focul luptei drepte, sportive, 
într-o tăcere încărcată de a- 
moții generale. A rămas ba

marginea ringului, dar cu privi
rea ațintită pe mănușa lui, un 
bătrînel cu părul cărunt, profe
sor de latină și box, cel care l-a 
descoperit și l-a adus pînă aici, 
Troian Marinescu. A fost un 
meci care a „consumat“ poate 
cel mai mult tribunele prin 
dramatismul și ardoarea cu care 
s-a dus lupta. Le-a plăcut mult 
spectatorilor curajul tînărului 
de 19 ani, care a atacat mereu 
primul, calm, perseverent, fără 
timiditate, în aceeași manieră 
în care îl scosese din luptă cu 
două zile înainte pe vicecampio- 
nul olimpic Tiță. Sîmbătă seara 
Nicolau a luptat cu curaj 
și dirzenie din prima pînă în 
în ultima clipă și a știut să re
ziste atacurilor nervoase, dispe
rate, ale consacratului Cheor- 
ghiu, care a simțit el însuși, 
afiolo, pe ring, că titlul s-a în
dreptat spre cel mai tînăr, dar 
și cel mai bun.

Tînărul de 19 ani a devenit 
campion. A îmbrăcat tricoul fi 
centura și, mai mult dedt atît, 
a rămas ,da inimă“ câtorva mii 
de iubitori 
nuși.

Succesul 
maestrului
și el pe ring pentru a primi 
un premiu fi felicitările ce i se 
cuveneau, nu trebuie considerat 
deloc o senzație,
unul din numeroasele talente 
oare răsar din rândurile tinere
tului nostru muncitor ți studios, 
căruia, în patria noastră socia
listă, nu-i este închis nici un 
drum spre biruință, spre împli
nirea năzuințelor sale firești.

ai sportului cu ati-

lui Nicolau fi al 
său, oare a urcat

Cum a reușit „Unirea
să-și îmbu

Buftea El e doar

situ
Echipa de fotbal Unirea Buftea ac

tivează în cadrul campionatului regio
nal și a înregistrat în returul întrecerii 
din această competiție, o simțitoare re
venire de formă. Prestind un joc de 
bună calitate, echipa a reușit să 
cîștige o mare parte din întîlnirile 
susținute în compania formațiilor din 
campionat, asigurindu-și în cele din 
urmă un număr de puncte care au si
tuat-o printre echipele fruntașe din cla
samentul general al campionatului.

Această imbunătățire a jocului echi
pei din cea de a doua parte a desfă
șurării campionatului iese în evidență 
cu atît mai mult cu cît în prima parte 
a acestuia, formația din Buftea s-a 
prezentat foarte slab, obținind rezultate 
sub mediocre.

Slaba comportare a echipei Unirea 
Buftea nu se rezuma doar la calita
tea jocului prestat sub aspect tehnic 
sau tactic, 
comportării jucătorilor, comportare care 
i-a creat o faimă deloc lăudabilă. Au 
fost puține întîlniri (ne referim la tu
rul campionatului) cind jucătorii aces
tei echipe n-au suferit eliminări pen'ru 
joc brutal, cuvinte injurioase adresate 
arbitrilor și în general manifestări ce 
nu aveau nimic comun cu trăsăturile 
câracteristice sportivului de tip nou. 
Eătc suficient să amintim doar cîteva 
din suspendările suferite de către unii 
jucători de la Unirea Buftea, pentru a 
ilustra lipsurile manifestate în compor
tarea acestora. Jucătorul Negrea Za- 
haria a fost suspendat pe timp de 6 
luni din activitatea sportivă pentru joc 
brutal și grave injurii aduse arbitrului. 
Tinerii jucători Dănescu Constantin, 
Mihalache Dumitru, Fința Petre și 
alții, au suferit grave sancțiuni fiind

ci mai ales sub raportul

ația în
suspendați pe perioade variind între 
1 și 5 etape, pentru atitudini necores
punzătoare manifestate în timpul jocu- 
riloi.

Care au fost cauzele ce au generat 
această stare de lucruri în totală dis
cordanță cu comportarea marii majori
tăți a formațiilor participante în aceas
tă competiție și care au adus echipei 
Unirea Buftea rușinoasa reputație de 
cea mai indisciplinată echipă din cele 
14, care activează în campionatul re
gional de fotbal ?

Răspunzătoare pentru situația care 
există la Unirea Buftea era și organi
zația U.T.M., cu atîț mai mult cu cit 
componenții echipei erau in majoritate 
utemiști. Complăcîndu-se într-o atitudi
ne împăciuitoristă, biroul organizației 
U.T.M. nu a luat la timp atitudine îm
potriva manifestărilor nesănătoase, 
profund greșite, manifestate de unii 
fotbaliști, membri . ai organizației 
U.T.M., care nu sc dovedeau a fi la 
înălțimea calității ce o aveau. Biroul 
organizației U.T.M. nu a combătut co
legialitatea prost înțeleasă — existen
tă in sinul echipei de fotbal — 
care se manifesta prin aceea 
că deși în cadrul echipei existau și 
utemiști buni care se caracterizau prin- 
tr-o comportare demnă pe terenul de 
joc, aceștia nu înțelegeau să ia o ati
tudine combativă față de acei care prin 
felul lor de a se manifesta, nu făceau 
cinste organizației U.T.M. Pasivitatea 
unor utemiști ca Vasile Stanciu, Ion 
Georgescu, Sandu Radu, Dumitru Ro
dea și alții cate nu au luat poziție față 
de gravele abateri ale unor fotbaliști 
săvîrșite pe terenul de joc, demonstrea
ză faptul că în colectivul echipei de 
fotbal exista o atmosferă călduță de

clasament
cocoloșire a lipsurilor, fapt care a 
dus la agravarea acestora de la întîl- 
nire la întîlnire. Un alt factor care a 
favorizat continuarea acestei stări de 
lucruri a constituit-o prezența în cali
tate de antrenor, a unui anume Drăgu- 
șin, element dubios, purtător al unor 
practici retrograde al cărui principiu 
era : obținerea victoriei prin orice mij
loc. In acest caz, organizația U.T.M. 
s-a dovedit lipsită de vigilență, tolerînd 
ca acest individ, purtător al unor vechi 
concepții burgheze despre sport, să se 
ocupe de pregătirea tinerilor fotbaliști.

In cea de a doua parte a campiona
tului, in urma analizei făcute de orga
nizația de partid, s-a luat hotărîrea ca 
pseudo-antrenorul Drăgușin să fie în
depărtat din funcția sa, sarcina de 
conducător al echipei fiind încredința
tă utemistului loan Sută, iar pregătirea 
tehnică căpitanului de echipă.

Organizația U.T.M. a luat o serie 
de măsuri menite să contribuie ia edu
cația comunistă a sportivilor, să stator
nicească un spirit sănătos în sinul 
echipei de fotbal.

Astfel, intr-o adunare U.T.M. au fost 
puși în discuție tinerii Gheorghe Ște- 
fănescu. Ion Muscal, Gheorghe Marin, 
pentru atitudinea necorespunzătoare pe 
care o manifestă pe terenul de joc, 
pentru desele abateri de la conduita pe 
care trebuie să o aibă un sportiv de 
tip nou. Utemiștii prezenți la adunare 
i-au criticat aspru pe aceștia, arătîn- 
du-le răspunderea ce o implică calita
tea de utemist, modul în care un ute- 
mist trebui* să se comporte atît pe te
renul de sport, cît și în afara lui. La 
cererea 
abateri 
tiv* au

sportivă, cu suspendarea pe di- 
termene. Prin discuțiile purtate

utemiștilor, cei care au săvîrșit 
de la normele conduitei spor- 
fost sancționați de către aso-

ciația 
ferite 
cu fotbaliștii și articole la gazeta de 
perete, conferințe etc., s-a subliniat în
semnătatea însușirii trăsăturilor mora
le ale sportivului de tip nou, ca o con
diție esențială a fiecărui tînăr snortiv. 
Toate aceste acțiuni au creat o puterni
că opinie în rindul uteiniștilor și tine
retului, împotriva acelora care nu în
țelegeau să aibă o conduită corespun
zătoare pe terenul de joc.

Urmărind îndeaproape comportarea 
jucătorilor atît la locurile lor de mun
că, cît și pe terenul de sport, antre- 
nindti-i la o viață colectivă, organiza
ția U.T.M. a trezit în conștiința fotba
liștilor răspunderea pentru calitatea de 
utemiști și față de obligațiile pe care 
le implică această calitate.

Urmările muncii educative duse în 
rîndul tinerilor fotbaliști nu au întîr- 
ziat să se arate și pe terenul de joc.

Proasta reputație care a caracteri
zat luni de zile această tînără echipă 
a început să dispară. De la joc la joc, 
comportarea echipei a vădit o simți
toare îmbunătățire. Sancționarea jucă
torilor de către arbitru a devenit acum 
un fenomen foarte rar, întreaga forma
ție reușind să aibă o comportare din 
ce în ce mai frumoasă și bineînțeles 
că aceasta a avut ca rezultat obținerea 
de către echipă a unor succese tot mai 
însemnate.

S-a vădit astfel că rolul organizației 
U.T.M. în educația comunistă a spor
tivilor poate fi 
atunci cînd există 
acest lucru, cînd 
nu este neglijată.

exercitat cu succes 
preocuparea pentru 
educația sportivilor

B. P1TULESCU

• Tnfr-un concurs internațional 
de atletism desfășurat la Praga 
echipele R. Cehoslovace au în
vins cu 187—130 puncte echipele 
R.P. Bulgariei. La bărbați rezulta
tul a fost de 128—84, iar la femei 
de 59—46 puncte în favoarea 
sportivilor cehoslovaci.

O Echipa selecționată mascu
lină de baschet a R.P. Ungare a 
întîlnit din nou la Pekin reprezen
tativa R. P. Chineze. Baschetba- 
liștii chineei au obținut victoria 
cu scorul de 65—60. Cele două

întâlniri precedente, disputate zi
lele trecute la Pekin, de asemenea 
au fost cîștigate de echipa R.P. 
Chineze.

® Tn zona olandeză a „Cupei 
Galea“ la tenis, echipa de tineret 
a U.R.S.S. a obținut o frumoasă 
victorie întrecînd cu scorul de 
5—0 echipa Spaniei. Jucătorii so
vietici se califică astfeil pentru 
turneul final care va avea loc la 

luni la Vichy

I. BAIEȘG

/

turneul final care 
sfîrșitul acestei 
(Franța).

(Agerpres)

Iată un sporit interesant: aeromo- 

delismul. Aici, tinerii își dezvoltă 

talentul de constructor și imagi

nația



Sub conducerea partidului, 
spre noi realizări 

în dezvoltarea economiei naționale
Productivitatea muncii 

va spori cu *17 la sută

„Duminica culturii 
poloneze“ în București

(Urmare din pag. l-a) 

mineri se pregătesc sa intre stu
dent! la Institutul de Mine din Pe
troșani. Iată de ce noi, minerii, ală
turi de întregul popor, sprijinim cu 
toată energia, cu toata puterea 
noastră de muncă, politica parti
dului nostru drag.

Discutînd cu membrii brigăzii de 
tineri mineri pe care o conduc des
pre sarcinile de onoare pe care ni 
le pune în față plenara C.C. al 
P.M.R. din 13—14 iulie am stabilit 
cum putem participa alături de 
toți oamenii muncii din țara la 
realizarea unui miliard de lei eco
nomii pînă la sfîrșitul anului. Ast
fel am hotărît ca prin întărirea

Drum bun copiilor 
șt studenților coreeni 

care se întorc în patrie
Peste cîteva zile vor părăsi țara 

noastră, înapoindu-se în patrie, 
340 de copii coreeni, ai căror pă
rinți au căzut victime ale războiu
lui cotropitor dus de imperialiștii 
americani împotriva Goreei. Acești 
copii au crescut și au învățat în 
diferite școli elementare, medii și 
profesionale din țară. Odată cu ei 
se înapoiază în patrie și 72 de 
studenți coreeni, absolvenți ai dife
ritelor institute de învățămînt su
perior din R. P. Romînă.

Duminică au avut loc în colonia 
„Kim Ir Sen“ de la Tîrgoviște și 
în numeroase școli din diferite lo
calități din țară, unde au învățat 
copiii coreeni, festivități de rămas 
bun. Pretutindeni copiii coreeni au 
adus mulțumiri partidului și gu
vernului, Crucii Roșii a R.P. Ro- 
inîne, întregului nostru popor, 
pentru grija părintească pe care 
le-au arătat-o în creșterea și 
educarea lor. Ei au făcut schim
buri de adrese și de cadouri cu 
copiii romîni urîndu-și reciproc 
succese în muncă și la învățătură. 
Formații artistice ale pionierilor și 
școlarilor romîni au prezentat pen
tru colegii lor coreeni programe 
artistice.

La festivitatea de la colonia 
„Kim Ir Sen“ din Tîrgoviște au 
participat conducători ai organelor 
locale de partid și de stat, ai 
Crucii Roșii a R.P. Romîne, nu
meroase cadre didactice și elevi, 
precum și membri ai Ambasadei 
R.P.D. Coreene la București.

Vorbind în numele pionierilor și 
școlarilor din orașul și raionul 
Tîrgoviște, pioniera Zenovia GÎU; 
velea, elevă în clasa a VI-a a Școlii 
de 7 ani din Aninoasa, a arătat că 
deși elevii și pionierii romîni se 
despart cu greu de colegii lor co- 
reeni de care s-au apropiat ca de 
adevărați frați, ei sînt totuși mîn- 
dri că înapoindu-se în patrie, a- 
ceștia vor deveni pârtiei pa nți ac- 
Jtivi la construirea socialismului în

----- •----- -

Noua uzină de apă 
din Cernavodă

în cinstea zilei de 23 August a-a 
inaugurat duminică noua uzină de 
apă a orașului Cernavodă, a cărei 
construcție s-a terminat cu 34 zile 
mai devreme decît prevedea anga
jamentul constructorilor.

Noua uzină de apă, în prezent 
»emiautomatizată și care va fi 
complect automatizată în anii 
viitori, are în prima etapă un. de
bit de apă de aproape 50 litri pe 
secundă, putînd astfel asigura în
tregul necesar al orașului Cerna
vodă și al întreprinderilor indus- 
triale din raza acestuia. In anii 
următori, debitul de apă al uzinei 
va ajunge pînă la 200 litri pe se
cundă, pentru a alimenta cu apă 
încă 20 comune din jurul orașului.

(Agerpres)

----- •---- -

Atentatul - Patria ; Falima — 
Republica, Central, Gh. Doja, Al. 
Sania ; Ani înflăcărați - Maghe 
ru. Elena Pavel 8 Martie. I Mai. 
Libertății 1 Simfonia dragostei — 
Vasile Alecsandri Tineretului ;Ne- 
văzut-necunoscut — București, ura 
dina 13 septembrie, Popov. Mio 
riția. Moșilor ; Escadrila Liliacul 
— I. C. Frimu, Flacăra. Hie Pm- 
tilie ; Fete de aceiași oirstă - Lu
mina. V Roaită. M Eminescu ; 
D-ale carnavalului — 13 Septem 
brie ; Casa liniștita - M. Gorki, 
Oh Coșbuc. B Delavrancea ; Ivan 
Brovkin se însoară - Victoria ; 
Fum deasupra insulei — Tirgul 
din Osaha — Vreau să știu to) — 
Petia și scufița roșie. Aventurile 
prichinduțe’ — Actualitatea In 
imagini 29 — Timpuri Noi ; Face
rea lumii - Alex. Popov ; Umbre
la .St. Petru - Grivița ; Romeo și 
lulieta - Cultural : tnttlnire la 
bal - 8 Mai ; ZUe de dragoste — 
Unirea ; Nevasta mea cintă - Di- 
namo-Grădină : Alarmă la Grani
ță - Volga Clubul C.F.R. Grivița 
Roșie ; Fata din Kiev — C. Da vid ; 
Săgeata albastră — T. Vladimi- 
rescu Gh Bacovi-a ; Cintărețul 
mexican — Arta : Oleko Dundici 
— Munoa ; Porte des Lilas — 23 
August Aurel Vlaicu ; Fata în ne
gru — Dorica Simo ; Giuseppe 
Verdi — Popular ; Trapez — N 
Bălcescu : Balada voinicului — 
Olga Banele ; Frunze roșii - 30 
Decembrie ; Taina lui Zemskov — 
Drumul serii. 16 Februarie.

disciplinei în munca (prin exclu
derea oricărei absențe nemotivate) 
prin buna organizare a locului de 
muncă, prin folosirea judicioasa a 
lemnului de armare, prin reduce
rea consumului de energie și a ma
terialelor auxiliare să mărim pro
ductivitatea muncii în medie cu 17 
la sută, și să obținem cu 30 la 
sută mai multe economii fața de 
angajamentul luat la începutul 
anului. Vom respecta și vom lupta 
să depășim acest angajament, fiind 
convinși că dînd mai mult cărbu
ne și mai ieftin, vom crea noi con
diții pentru îmbunătățirea continuă 
a traiului nostru, al celor ce mun
cesc din țara noastră.

țara lor, aplicînd în practică cele 
învățate în școlile romînești.

In numele copiilor coreeni a vor
bit pioniera Nam Su Zang care a 
arătat că începînd din anul 1952 
și pînâ în prezent, cît au stat în 
R.P. Romînă, copiii coreeni din 
colonia „Kim Ir Sen“, asemenea 
celor care au învățat în diferite 
școli din țara noastră, au simțit 
întotdeauna dragostea poporului 
nostru.

A luat cuvîntul apoi ambasado
rul R.P.D. Coreene la București, 
Kim Ben Dik, care a exprimat 
mulțumirile poporului coreean față 
de poporul romîn, față de partidul 
și guvernul nostru, față de Crucea 
Roșie a R.P. Romîne, pentru grija 
părintească pe care au arătat-o 
față de copiii patrioților coreeni 
căzuți în lupta împotriva agreso
rilor imperialiști.

Tovarășul Ki-m Ben Dik a mul
țumit, de asemenea, profesorilor, 
educatorilor și celorlalți lucrători 
ai coloniei.

A vorbit apoi Aura Mesaroș, vi
cepreședinte al Crucii Roșii a R.P. 
Romîne, care și-a exprimat con
vingerea că atît copiii coreeni din 
colonia „Kim Ir Sen“ de la Tîrgo
viște, cît și cei din celelalte școli 
ale țării, vor duce cu ei sentimen
tele de frățească prietenie pe care 
poporul nostru le nutrește față de 
poporul Coreei și i-a îndemnat ca 
și în patria lor să muncească și 
să învețe cu aceeași sîrguință ca 
și în țara noastră.

Un detașament de pionieri de la 
Școala de 7 ani din Aninoasa și 
un colectiv de copii de la școala 
de muzică din Tîrgoviște au pre
zentat pentru copii ("coreeniun fru
mos program artistic.

(Agerpres)

Filmele 
săptămânii

„Ani 
înflăcărați“

Acțiunea filmului „Ani înflăcă
rați“ se petrece în vremea răz
boiului civil, la Tașkent. tn lupta 
pentru făurirea Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie ți apoi 
pentru apărarea Puterii Sovieti

ce de atacurile fățișe sau camufla 
te ale dușmanilor de tot felul, 
crește o tînără gardă de revoluțio
nari care se călește tot mai mult, 
educată fiind de vechii bolșevici. 
Unul din acești tineri care se tre
zesc la viață nouă, devenind mili- 
tanți înflăcărați ai cauzei partidu
lui este și Haidar (interpretat cu 
forță și sobrietate de actorul T. 
Tadjiev) Haidar se pune cu en
tuziasm în serviciul Puterii Sovie
tice în care vede cu adevărat un 
stat al muncitorilor și țărani
lor, o patrie comună a tu
turor popoarelor de pe teri
toriul Rusiei, altădată asuprite 
și batjocorite, acum libere să-și 
construiască o viață nouă, socia
listă. Dacă Haidar îl are alături 
in convingeri și în luptă pe tatăl 
său, cu totul alta este poziția fra
telui său — Karim. Acesta a în
cercat fel de fel de combinații po
litice necinstite, alegînd nu calea

Seen« din fttmoi „Ani înflăcărați*

Lunar-700 perechi 
de fețe de pantofi 

din economii
(Urmare din pag. l-a)

sei muncitoare pentru creșterea 
producției și productivității mun
cii, pentru reducerea prețului de 
cost, sînt rod ăl eforturilor depu
se în muncă de întregul nostru 
popor muncitor. Pentru noi, aceste 
măsuri sînt un puternic stimulent 
în lupta pentru economii, pentru 
continua reducere a consumurilor 
specifice La materii prime și 
auxiliare. Brigada noastră are încă 
mari posibilități de a realiza eco
nomii prin continua reducere a 
consumurilor specifice. Membrii 
brigăzii noastre au hotărît să spo
rească angajamentul de pînă a- 
cum, (angajamentul actual era de 
a economisi zilnic peste plan 
de către fiecare membru dl brigăzii 
cîte 30 dm.p. de piele), cu încă 
15 dm.p. Fiecare tînăr din brigadă 
va economisi astfel zilnic peste 
plan cîte 45 de dm.p. piele.

La prima vedere această cifră 
ar părea oarecum neînsemnată. 
Dar dacă adunăm zilnic de 14 ori 
cîte 45 dm.p. de piele vom con
stata că într-o lună, din economiile 
ce se vor realiza, se pot confecționa 
700 perechi fețe pentru pantofi de 
femei, tn vederea realizării acestui 
angajament, noi vom acorda mai 
multă atenție combinării judicioa
se a tiparelor, ridicării calificării 
profesionale, participării la cursu
rile de minim tehnic, vom organi
za schimburi de experiență, de
monstrații practice ale celor mai 
buni muncitori. în același timp, 
conducerea secției s-a angajat să ne 
asigure o mai bună aprovizionare 
cu materii prime, cu mese cores
punzătoare pentru croit etc.

Fără îndoială că nu ne vom mul
țumi cu rezultatele obținute ci vom 
căuta să obținem economii din ce 
în ce mai însemnate. Conducerea 
întreprinderii, comitetul U.T.M. 
trebuie însă să ne sprijine mai 
mult în ceea ce privește îndruma
rea tehnică. Mai sînt încă cazuri 
cînd comanda pentru croit ne este 
dată în lucru fără ca ea să fie în
soțită Je documentația tehnică ne
cesară, de normativul de consum. 
Necunoscînd din vreme consumul 
de piele necesar pentru perechea 
de fețe, tinerii nu pot să foloseas
că din plin posibilitățile de eco
nomisire.

Cu sprijinul conducerii între
prinderii noi sintern hotăriți să 
luptăm din toate puterile pentru 
a realiza angajamentul, conștienți 
fiind că ceea ce facem este partea 
noastră de contribuție la realizarea 
pe întreaga țară a economiilor de 

| cel puțin 1 miliard de lei pînă la 
sfîrșitul anului.

luptei revoluționar* împotriva re
gimului țarist asupritor al maselor 
muncitoare, împilator al popu
lației musulmane, oi calea parve
nirii personale, dîndu-se bine pe 
lingă gardiștii albi, pe lingă 
uneltele lor din rîndul băștinași
lor. Cînd își dă seama că a fost 
înșelat, că ticăloșii lui stăpîni l-au 
momit in mod mîrțav, servindu-se 
de el ca de un slugoi netrebnic ți 
apoi aruncîndu-l ca pe o otreapă, 
Karim înțelege greșeala sa, se că- 
iește și încearcă să repare ceva, 
în vreun fel. Dar e prea târziu. 
Nemaiavînd nevoie de el, trădătorul 
Ahmedov îl împușcă fără milă, ca 
pe un dine. Pe Haidar, însă, fap
tele de zi cu zi îl conving de jus
tețea drumului ales și el devine 
un militant activ, luptînd în ca
drul Cekăi pentru demascarea ur
zelilor dușmanilor.

Ahmedov și Osipov oare se pre- 
făcuseră pînă atunci cu perfidie 
a fi prieteni ai Puterii Sovietice 
iau parte la organizarea unei rebe
liuni contrarevoluționare- Bol
șevicii se dovedesc însă și de data 
aceasta a fi demni apărători ai 
intereselor poporului, oameni care 
știu să facă față celor mai grele 
situații. Ei mobilizează masele 
care pun pe fugă pe contrarevolu
ționari. De un deosebit eroism dă 
dovadă Haidar care, fiind arestat

Santina munortoriior de la Atelierele Q.F.R. „Grivița Roșie“ din (Sapitală. 
Foto: AGERPRES

Festivitate consacrată aniversării 
a 10 ani de la înființarea A.S.I.T.

Duminică dimineața a avut loc 
la sediul Filialei A.S.I.T. Bucu
rești o festivitate consacrată a- 
niversării a 10 ani de la înființa
rea Asociației inginerilor șL teh
nicienilor din R. P. Romînă. Au 
participat reprezentanți ai Acade. 
miei R P. Romîne, ai C.C.S., ai 
unor ministere, instituții și orga
nizații centrale, membri ai Con
siliului central A.S.I.T., președinți 
ai filialelor regionale, activiști ai 
A.S.I.T.

Ședința festivă a fost deschisă 
de prof. i-ng. C. Atanasiu, vice
președinte al Consiliului central 
A.S.I.T., care a felicitat căldu
ros pe membrii A.S.I.T. pentru 
activitatea rodnică desfășurată în 
cei 10 ani, activitate pusă cu ab. 
negație în slujba înfăptuirii poli
ticii partidului de industrializare 
a țării și de transformare socia
listă a agriculturii. Apropiata 
sărbătorire a zilei de 23 August, 
precum și hotărîrile recentei ple
nare a C.C. al P.M.R., a arătat 
vorbitorul, însuflețesc pe ingine
rii și tehnicienii noștri pentru 
a-și spori eforturile, de a contri
bui în și mai mare măsură, ală
turi de întreg poporul muncitor, 
la construcția socialistă a țării.

Ing. Oliviu Rusu, prim-secretar 
al Consiliului central A.S.I.T., a 
prezentat apoi referatul „Zece 
ani de activitate A.S.I.T. în sluj
ba construcției socialiste“.

Scenă din filmul „Sufletul mării*
da bandiți, nu st sporit de ame
nințarea acestora oi reușește să 
evadeze și, împreună cu comunis
tul Jeleznov, organizează lupta îm
potriva ofițerilor albi și a acoli- 
ților lor. Aceștia, în fața avîntului 
maselor muncitoare, renunță la 
luptă ți încearcă si fugă pentru 
a-și salva pielea ți bogățiile furate. 
Dar sînt prinți ți pedepsiți. Exem
plar îl pedepsețte Haidar pe tră
dătorul Ahmedov, ucigîndu-l într-o 
luptă grea corp la corp. Puterea 
Sovietică iese întărită din lupta cu 
nemernicii complotiști. Haidar își 
va găsi fericirea alături de poporul 
său oare-și făurește o viață nouă 
sub conducerea partidului comu
nist.

„Ani înflăcărați“ este un film 
plin de patos eroic, care educă pe 
spectatori în spiritul vigilenței ți 
al avîntului revoluționar in lupta 
pentru construirea socialismului.

„Sufletul mării“
Șanhai. Pe cheiurile marelui 

port ge îngrămădesc și se calcă în 
picioare cuprinși de panică nu
meroși burghezi, mari comercianți 
și industriași, înalți funcționari 
ciankaișiști, voind să fugă din ca
lea înaintării victorioase a Arma
tei Populare de Eliberare. Nava 
de război din flota ciankaișistă „Cu 
Lan“ primește ordin să ridice an
cora și să plece spre insula Tai- 
van. Comandantul vasului dă dis
poziții de plecare și, la amenin
țările celor de pe chei nemulțu
miți că sînt lăsați în oraș, pune 
în funcțiune tunuri și mitraliere 
îndreptate spre port. Marinarii 
sînt zguduiți de priveliștea acestui 
măcel, îndurerați de faptul că-și 
părăsesc familiile și rudele. Deza
măgirea lor devine tot mai adîncă 
pe măsură ce, acostînd la Taivan, 
constată de fapt că insula a deve
nit o oolbnie americană, iar ar
mata ciankaișistă o bandă de mer
cenari în slujba S.U.A.

Nerenunțînd la planurile zadar
nice de subjugare a poporului chi
nez eliberat, ciankaișiștii trimit dis
trugătorul „Cu Lan“ să atace coas
tele Chinei continentale. în tică
loșia lor, educați de clica cian-

Legați strîns de clasa munci
toare, urmînd cu încredere poli
tica partidului, animați de adînc 
patriotism, a spus ing. O. Rusu, 
inginerii și tehnicienii din țara 
noastră s-au dovedit capabili să 
rezolve probleme tehnice de mare 
importanță ridicate de construc
ția socialistă.

Considerînd problema reducerii 
continue a prețului de cost al 
producției drept o importantă înda
torire a lor, membrii A.S.I.T. au 
desfășurat o largă acțiune obți- 
nînd bune rezultate Ia forarea, e- 
conomică a sondelor, în construc
țiile de clădiri și drumuri, în ex
ploatările miniere, agricultură 
etc. Răspunzînd inițiativei Fili
alei regionale A.S.I.T. Stalin, ca 
fiecare membru A.S.I.T. să realize
ze în acest an economii personale 
de 10.000—15.000 lei, membrii 
A.S.I.T. din întreaga țară au e- 
conomisit în primul semestru al 
anului peste 110 milioane lei.

In încheiere, ing. Oliviu Rusu 
a subliniat roadele colaborării 
dintre A.S.I.T. și sindicate, oa
meni de știință și cadre didacti
ce.

In continuare, acad. Elie Ca- 
rafoli, ing. Mihai Marin, secretar 
al C.C.S., Alexandru Sencovici, 
ministrul Industriei Bunurilor de 
Consum, și ing. Ion Curievici, 
președintele filialei A.S.I.T. Iași, 
au adus saluturi și au urat noi 
succese tuturor membrilor A.S.I.T.

kaișiată, în apiritul urii față de 
popor, ofițerii de pe distrugător 
atacă nu numai obiectivele mili
tare ci și pe civili, jefuindu-i și 
omorîndu-i. Distrugătorul bombar
dează bărcile ou refugiați și am
barcațiunile pescărești, îneacă fe
meile și copiii, luînd în robie în 
aoelași timp pe bărbații în putere, 
spre a-i transforma în carne de 
tun a armatei ciankaișiste. Cînd 
marinarii încearcă să protesteze 
împotriva acestor atacuri bandi
tești »au se străduiesc să ușureze 
soarta celor luați în sclavie, sînt 
pedepsiți cu cruzime, "*biciuiți la 
sînge, sțpînzurați de catarge. Te
roarea ciankaișistă este organizată 
pe vas de căpitan ce pozează în 
prieten al marinarilor dar oare de 
fapt nu e cu nimic mai puțin bes
tial decît secundul său care lu- 
orează pe față, brutal, cinic. înțe- 
legînd că cei doi ofițeri nu fac de
cît să aplice în maniere aparent 
diferite, aceeași politică criminală 
a clicii ciankaișiste, că vasul lor 
servește cauzei tîlhărești a dușma
nilor poporului chinez, marinarii 
conștienți de pe distrugător hotă
răsc să se revolte, să intre în stă- 
pînirea navei și să se alăture Ar
matei Populare de Eliberare. Pla
nul lor reușește, ofițerii dușmani 
sînt făcuți inofensivi. Dar clica 
ciankaișistă trimite împotriva dis
trugătorului vase și avioane de re
presiune. Sub conducerea cîtorva 
marinari ou spirit revoluționar, a 
unui ofițer cinstit și a unui bă- 
trîn timonier devotat poporului, 
marinarii reușesc să înfrîngă atacu
rile ciankaișiste și să vină la țăr
mul chinez. Tunurile Armatei 
Populare de Eliberare salută veni
rea lor cu salve de tun care în- 
spăimîntă pe ciankaișiștii ce nu 
mai îndrăznesc să se apropie.

Filmul „Sufletul mării“ demon
strează că toți chinezii cinstiți 
urăsc pe trădătorii ciankaișiști 
care s-au refugiat pe insula Taivan 
unde se mențin doar cu sprijinul 
imperialismului american. O echi
pă de actori talentați jn frunte cu 
Ciao Tam, Sui Uei, Liu Ciun, Kao 
Po, Cen Șu și alții, dau prin inter
pretarea lor realistă o mare pu
tere de convingere filmului.

M. ALDEA 

cu prilejul împlinirii a 10 ani de 
la înființarea Asociației.

Participanții la ședința festivă 
au trimis o telegramă către C.C. 
al P.M.R., tovarășului Gh. Gheor- 
ghiu-Dej și Consiliului de Miniș
tri al R. P. Romîne, tovarășului 
Chivu Stoica, în care își exprimă 
recunoștința și mulțumirea fier
binte pentru condițiile create in
telectualității noastre tehnice și 
își reafirmă adeziunea și încre
derea nestrămutată în politica 
partidului și guvernului. Hotărî
rile recentei plenare a C.C. al 
P.M.R., se arată printre altele în 
telegramă, mobilizează pe mem
brii A.S.I.T. să-și sporească efor
turile pentru realizarea unei pro
ducții sporite, mai ieftine și de 
mai bună calitate.

A fost adoptată, de asemenea, 
o telegramă de salut adresată 
acad. N. Profiri, președintele Con. 
siliului central A.S.I.T., pe care 
starea sănătății l-a împiedicat să 
ia parte la sărbătorirea aniversă
rii Asociației, precum și u,n salut 
tuturor membrilor A.S.I.T.

Luînd atitudine față de proce
sul înscenat eroului poporului 
grec Manolis Glezos și celorlalți 
patrioți greci care sînt judecați 
de Tribunalul militar din Atena, 
participanții la adunare au tri
mis președintelui Consiliului de 
Miniștri al Greciei, în numele ce. 
lor 65.000 membri ai A.S.I.T., o 
telegramă prin care cer stingerea 
procesului și eliberarea imedia
tă a lui Manolis Glezos și a ce
lorlalți democrați greci.

★
Cu prilejul aniversării a 10 ani 

de la înființarea A.S.I.T., un 
număr de 500 membri ai asocia
ției au fost distinși cu diplome și 
insigne jubiliare.

(Agerpres)

INFORMAȚII
Duminică s-a înapoiat în Gapi- 

tală, venind din Franța, acad. Mi- 
hail Ralea, președintele I.R.R.G.S., 
conducătorul delegației romîne la 
tratativele culturale romîno-fran- 
ceze, oare au avut loc la Paris.

La sosire, în Gara de Nord se 
aflau Al. Buican șj Octav Live- 
zeanu, vicepreședinți ai I.R.R.G.S., 
reprezentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe, ai Ministerului In- 
vățămîntului și Gulturii, oameni 
de artă și cultură.

A fost de față Jean du Boisber- 
ranger, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Franței la București.

★
Dl. Andreas Zakkas, membru al 

Consiliului Mondial al Păcii, pre
ședintele Comitetului grec pentru 
destindere internațională și pen
tru pace, a făcut luni o vizită la 
Comitetul Național pentru Apă
rarea Păcii din R. P. Romînă.

★
Luni la amiază, acad. Atanase 

Joja, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, a primit pe dl. An
dreas Zakkas, deputat, fost minis
tru al muncii din Grecia, președin
tele Comitetului grec pentru des
tindere internațională și pentru 
pace, care ne vizitează țara.

La primire a fost de față Sanda 
Rangheț, secretar al Comitetului 
Național pentru Aapărarea Păcii 
din R. P. Romînă.

(Agerpres)

Cum s-o ajutăm 
pe Aura?

(Urmare din pag, l-a) 

așa de cald îneît fetița izbucnea 
în plîns. Nu îndrăznise însă nici
odată să-i spună cum se poartă 
soțva lui în timpul cînd el era 
plecat la serviri. Moraru pleca 
deseori în lungi deplasări, une
ori nu venea acasă cu săptămî- 
nile și se gîndea că dacă are 
s-o pîrască pe doamna își va a- 
trage și mai mult asupră-și mî 
nia acesteia-

Singura ieșire pentru ea era 
totuși să plece de la această fa
milie, să pătrundă în viața lumi
noasă din afară. Privea uneori, 
dimineața, cînd se ducea în pia
ță, la grupurile de copii veseli 
care se îndreptau spre școală. 
Erau ca și ea copii de oameni 
muncitori. Aura știa că în țara 
noastră oamenii muncitori tră 
iese o viață nouă. Chiar acolo 
la ea în sat, deși un copil, Aura 
înțelesese din cele ce le spunea 
învățătorul la școală din discu
țiile oamenilor că la rirma țarii 

Duminică, parcul ,J. V. Stalin“ a 
oferit bucureștenilor o „duminică a 
culturii poloneze“ ■— inițiată în a- 
junul aniversării eliberării Poloniei. 
„Duminica culturii poloneze“ s-a 
bucurat de interesul a numeroși 
locuitori ai Capitalei. Mulți bucu- 
reșteni au fost atrași de pavilionul 
ce găzduiește expoziția documen
tară „15 ani de realizări ale R. P. 
Polone“. Expoziția a fost deschisă 
printr-o festivitate la oare au vor
bit Florentin Burtan din partea 
Sfatului Popular al Capitalei ți 
IFojciech Knittel, secretar al Am
basadei R. P. Polone la București. 
tn numeroasa asistență se aflau re
prezentanți ai Ministerului Învăță
mântului și Culturii, Ministerului 
de Externe, oameni de artă și cul
tură, oaspeți polonezi. Era pre
zent ambasadorul R. P. Polone la 
București, Janusz Zambrowicz.

Panouri bogat ilustrate, însoțite 
de interesante explicații, prezintă 
vizitatorilor aspecte din Republi
ca Populară Polonă, care în anii 
puterii populare a cunoscut impor
tante succese pe drumul socialis
mului. Din mulțimea panourilor 
reții nenumărate amănunte despre 
dezvoltarea diferitelor sectoare ale 
vieții economice și culturale din 
Polonia frățească. Cîteva imagini 
sugerează Polonia de ieri — mi
zerie, suferință. Prezentul se în
fățișează prin mărturii puternice 
— Nowa Huța, blocurile muncito
rești, înfloritorul Gdansk, pașii 
înainte ui agriculturii socialiste... 
înregistrăm numeroase fapte pri
vind dezvoltarea învățământului. 
Hitleriștii au ucis 25 la sută din

Un aspect din expoziția : „15 ani

Recital
®u prilejul celei de-a 15-a ani

versări a eliberării Poloniei, am
basadorul R. P. Polone la Bucu
rești, Janusz Zambrowicz, a orga
nizat luni seara în sala Dalles, un 
recital de pian susținut de Ta- 
deusz Zmudzinski, laureat al con
cursului internațional „Fr. Cho- 
pin“, oaspete al țării noastre.

La recital au luat parte I. Coz- 
ma, ministrul Agriculturii și Silvi
culturii, M. Macavei, președinte de 
onoare al I.R.R.C.S., Al Buican și 
O. Livezeanu, vicepreședinți ai 
I.R.R.C.S., Dionisie Ionescu, șeful 
Ceremonialului de Stat, Virgil Flo- 
rea, director general al artelor din 
Ministerul Invățămîntului și Cul
turii, N. Guină, director în Minis
terul Afacerilor Externe.

Au fost de față șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București și membri ai corpului 
diplomatic, personalități ale vieții 
noastre artistice și culturale.

Pianistul Tadeusz Zmudzinski a 

nu mai sînt capitaliștii și boie
rii ci clasa muncitoare condusă 
de partid, care luptă pentru o 
viață fericită a oamenilor mun
cii. Mulți copii din sat, Lenuța 
lui Pătrașcu, Titu lui Niță, Ion 
al lui Pătrașcu, fii de țărani mun
citori, au fost trimiși, prin grija 
partidului, să învețe mai departe, 
la Tîrgoviște. Sora ei Niculina 
plecase și ea să învețe la o școa 
lă profesională. .

Gîndindu-se la toate acestea. 
Aura își dădea seama că Moraru, 
folosindu-se de neștiința mamei 
ei, o înșelase ca un hoț, luînd-o 
din sat să-i fie slugă. Se hotărî 
se : într-o zi cînd va mai fi tri
misă în piață, n-o să se mai în 
toarcă la oamenii aceștia răi. Are 
să plece la sora ei și o să intre 
și ea întro școală să învețe cu 
adevărat meseria care-i plăcea...

Nu după multă vreme însă în 
viața Aurei se petrecu o intim- 
plare care îi smulse, ca o groaz
nică vijelie, visurile ei frumoase.

(Va urma) 

învățători și au distrus jumătate 
din școli- Astăzi analfabetismul 
reprezintă însă o problemă a unui 
trecut definitiv îngropat, deși la 
eliberare Polonia p-imise tragica 
moștenire a patru milioane de o- 
nalfabeți. Numărul studenților e 
de peste trei ori mai mare decît 
cel din 1938. De pe panouri na 
priveau chipurile cîtorva din zeci
le ți sutele, de mii de oameni ea 
cuceresc cultura pe băncile insti
tutelor de învățămînt de toate gra
dele. Expoziția oferă imaginea Ur 
nui popor ce trăiește din plin zile
le muncii constructive și obține 
succese de seamă pe drumul socia
lismului, sub conducerea partidu
lui clasei muncitoare.

In cadrul „duminicii culturii 
poloneze“ a avut loc o interesantă 
conferință despre viața muzicală 
a țării prietene urmată de inter
pretarea unor lucrări de Chapin 
de către pianistul polonez Ta
deusz Zmudzinski. La bibliotecile 
din parc s-au putut consulta cărți, 
reviste și albume poloneze.

Peste o lună, la Parșovia, lo
cuitorii capitalei poloneze vor par
ticipa la manifestări închinate 
patriei noastre, prilejuite de a XV-a 
aniversare a lui 23 August. Mani
festările de duminică din parcul 
„1. V. Stalin“ din București, ca 
ți cele pe care le va găzdui în au
rind orașul de pe Vistula, vor 
oontribui la întărirea prieteniei 
dintre ode două popoare de noas
tre, la consolidarea puternicului 
lagăr al socialismului în frunte cu 
Uniunea Sovietică.

M. RAMURA

de realizări ale R. P. Polone*« 
Foto: S. VIOREL

de plan
interpretat un program de lucrări 
de Fr. Chopin și Karol Szyma
nowski. Asistența a subliniat prin 
aplauze călduroase interpretarea 
artistului polonez.

(Agerpres)

Milne 22 lulle
PREMIERĂ
la cinematografele :

MAGHERU
?i

I. C. FRIMÜ
o producție a studiourilor 

poloneze
«ATENTATUL«

BOZENA KUROWSKA 
GRAZYNA STAN1SLAWSKA 
ZBIGNIEW CYNKUTIS 
ANDRZEJ KOSTENKO 
ROMAN KLOSOWSKI 
TADEUSZ LOMNICKI
Scenariul : Jerzy St. Stawinsk: 
Regia : Jerzy Passendorfer 
Imaginea : Jerzy Lipman 
Muzica : Adam Walacinskl
In complecta«, filmul docu
mentar romînesc „Din trecutul 
pămîntulul“, o producție a Stu
dioului cinematografic Al. Sa- 
hia. Spectacolul de gală are 
loc astă seară la orele 20,301a 

cinematograful „Patria"



Trăiască prietenia 
romîno-cehoslovacă !

Conferința de la Geneva
_ GENEVA 20. — Trimisul spe

cial , Agerpres C. Răducanu 
transmite: Ședința de luni după- 
amiază de la Palatul Națiunilor 
s-a desfășurat de la ora 16,00 
pină la 19,00 sub președinția lui 
Andrei Gromiko, ministrul Afaceri
lor Externe al U.R.S.S. Primul 
vorbitor a fost Chr. Herter.

Aducînd din nou elogii planului 
occidental pachet, în care . s-ar 
găsi, după părerea sa, „soluția cea 
mai complectă asupra Germaniei“, 
Ohr.'Herter a declarat ,,inaccepta
bilă“ din punctul de vedere occi
dental propunerea sovietică privind 
constituirea unui Comitet pe' în
treaga Germanie.

Incercînd să ascundă că poziția 
occidentală împiedică în1 fapt orice 
rezolvare a chestiunilor aflate în 
fața, conferinței și îndeosebi a pro
blemei încheierii Tratatului de pace 
cu Germania, Herter a susținut din 
nou ideea responsabilității primor
diale a marilor puteri și s-a opus 
apropierii celor două state germa
ne, repetînd o serie de afirmații 
calomnioase și lipsite de temei la 
adresa R. D. Germane. Herter a 
prezentat apoi o așa-zisă nouă

propunere occidentală, care în ter
meni vagi și confuzi susține ideea 
unor consultări ale celor patru pu
teri „din cînd în cînd, la niveluri 
și locuri ce se vor stabili ulterior“ 
pentru a examina problemele pri
vind Germania pe baza planului 
pachet.

In continuarea ședinței a luat 
. cuvîntul Couve de Murville care a 
declarat că sprijină propunerea fă
cută de Chr. Herter'și o considera 
ca și a sa proprie. .0 declarâție 
similară a făcut și reprezentantul 
R. F. Germane, Grcwe,

A luat cuvîntul <ipoi Selwyn 
Lloyd, ministrul Afacerilor Exter-j 
ne al Angliei. El a făcut o nouă 
trecere în revistă a situației in 
care se află conferința, arătînd că 
într-o scrie de prevederi ale statu
tului provizoriu asupra Berlinului 
s-au înregistrat apropieri ale punc
telor de vedere și chiar un acord 
virtual. Chiar Selwyn Lloyd a re
cunoscut caracterul „imprecis“ și 
„vag“ al noii propuneri occidenta
le. Ministrul de Externe al Angliei 
s-a declarat gata să aducă noi 
clarificări necesare și și-a exprimat 
speranța că „va putea fi găsit un 
teren comun“ în vederea „apropie-

La sfîrșitul 
celei de a opta săptămîni 

de discuții
GENEVA 20 Trimisul special 

Agerprets, C. Răducanu transmite : 
Conferința de la Geneva a intrat 
astăzi- în cea de-a doua săptămî- 
nă (a 8-a de la începutul lucră
rilor). Sfîrșitul săptămînii trecute 
i-a găsit pe miniștrii occidentali 
într-o aprinsă dezbatere tactică 
asupra poziției pe care o vor adop
ta față de propunerile sovietice 
privind statutul provizoriu al Ber
linului și constituirea unui comitet 
pe întreaga Germanie.

Trecînd total sub tăcere realita
tea existentă în ceea ce privește 
relațiile actuale între cele două 
statei germane și mărturisind astfel 
lipsa lor de interes față de o a- 
propiere a acestora de problemele 
fundamentale care le privesc (pre
gătirea tratatului de pace și uni
ficarea), din anturajul delegaților 
occidentali s-a pus în circulație 
o așa-zisă contrapropunere, suge- 
rînd organizarea unor discuții ale 
celor patru puteri, care să aibă 
loc din cînd în cînd, la niveluri 
și locuri ce se vor stabili în mod 
special și care să folosească ob
servatori germani de la caz la caz.

în propunerea occidentală, sco
pul esențial al apropierii celor 
două state 
lea creării 
german, pe

germane, pe ca- 
unui comitet inter- 

„ bază de tratat sau
al unei alte forme corespunzătoare 
este pe de-a întregul jertfit în fa
voarea însușirii tezelor obstrucțio
niste ale lui Adenauer.

Pe de altă parte se naște între
barea : ce perspective pot să aibă 
discuțiile „la diferite niveluri“ —

care includ mal ales posibilitatea 
cooperării reprezentanților — cînd 
tocmai actuala dezbatere a miniș
trilor de Externe a confirmat într- 
un mod -incontestabil necesitatea 
conferinței la nivel înalt, singura 
capabilă să ia hotărîri și să aducă 
soluționarea tuturor chestiunilor 
litigioase, inclusiv a celor ce pri
vesc Germania.

In cercurile apropiate unor dele
gați se subliniază astăzi că, indi
ferent de responsabilitatea evi
dentă a celor patru puteri, pre
gătirea Tratatului de pace și reu
nificarea Germaniei nu exclud, ci 
dimpotrivă, „necesită elaborarea 
de către cele două state germane 
a propriilor tor propuneri pentru 
o conferință a păcii“ după cum a 
subliniat și Lotliar Bolz, ministrul 
de Externe al R.D.G., în interviul 
acordat televiziunii canadiene.

Dacă conduși de 
și adevărate intenții de a tra
ta, miniștrii occidentali se vor 
gîndi la răspunderea lor pen
tru succesul tratativelor și vor în
țelege necesitatea adoptării unor 
măsuri reciproc acceptabile, con
ferința se va putea apropia ,de un 
rezultat pozitiv, netezind drumul 
spre o conferință a șefilor de gu
verne.

Luni, miniștrii de Externe ai ce
lor patru puteri au luat masa în 
comun în cadrul prînzului de lucru 
oferit de Selwyn Lloyd. La ora 
16,00 a început la Palatul Națiu
nilor obișnuita ședință plenară a 
Conferinței.

rii de un acord care să însemne o 
contribuție reală la scăderea tensi
unii în Europa".

Luînd cuvîntul, Lothar Bolz, mi
nistrul Afacerilor Externe al R. D. 
Germane, a aratat că este de 
neconceput o discuție asupra unită
ții Germaniei fără participarea Ce
lor două state germane.

In încheierea ședinței a vorbit 
A. A. Gromîko. El a arătat că va 
face doar cîteva observații prelimi
nare asupra propunerilor lui Clip. 
Herter, subliniind de la Imn în
ceput că poziția Uniunii Sovietice 
și a R. D. Germane, pe de o par
te și cea a puterilor occidentale, 
pe de altă parte, față de problema 
unificării Germaniei sînt diferite.

El a declarat că propunerea 
Uniunii Sovietice privind creai ea 
unui Comitet pe întreaga Germanie 
urmărește apropierea și ușurarea 
tratativelor între cele doua state 
germane Și că este de datoria ce
lor patru puteri să susțină o ase
menea metoda. A. Gromiko a ară
tat că printre chestiunile care ar 
putea fi discutate într-un astfel de 
comitet figurează în primul rînd 
contactele necesare in vederea pre
gătirii Tratatului de pace și a uni
ficării Germaniei.

Ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., a subliniat că delegația 
sovietică nu consideră propunerea 
privind constituirea Comitetului pe 
întreaga Germanie ca singura for
mă posibilă de tratative între cele 
două state și că este gata să con
tribuie la găsirea altor forme de 
tratative. Noi considerăm, a sub
liniat A A Gromîko, că orice pro
punere care exclude participarea 
celor două state germane la dis
cutarea viitorului Germaniei este 
inacceptabilă.

A. A. Gromîko a declarat că 
ceea ce este esențial, este găsirea 
căii spre un acord în problema a- 
proprierii celor două state germa
ne, găsirea unei forme de colabora
re acceptabilă pentru cele două 
state germane și celelalte state 
prezente la actuala conferință.

Viitoarea ședință plenară a con
ferinței de la Geneva va avea loc 
miercuri după-amiază, la Palatul 
Națiunilor.

La 21 iulie, popoarele romîn 
și cehoslovac aniversează un 
remarcabil eveniment în istoria 
relațiilor lor frățești: împlini
rea a 1 • ani de la semnarea 
Tratatului de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală din
tre Republica Populară Romî
nă și Republica Cehoslovacă.

Legăturile de prietenie romî- 
no-cehoslovațe au o tradiție 
îndelungată. Această prietenie 
s-a cimentat puternic în lupta 
comună împotriva fascismului, 
cînd alături de glorioasa Ar
mată Sovietică și de pafr oții 
cehoslovaci, ostașii romini 
și-au adus contribuția la izgo
nirea ocupanților fasciști din 
țara prietenă.

Popoarele romîn și 
slovac și-au întemeiat o 
nouă și luptă pentru înfăptui
rea aceluiași țel măreț — con
struirea socialismului și comu
nismului. Acest lucru a dat 
un conținut nou, profund rela
țiilor de prietenie, dintre ță
rile noastre. Semnarea Trata
tului de prietenie romîno-ceho- 
slovac a consfințit aceste rela
ții noi, frățești, întemeiate pe 
principiile internaționalismului 
proletar, ale întrajutorării re
ciproce creînd o bază trainică 
pentru dezvoltarea lor multi
laterală. Drept mărturie grăi
toare sînt cei 11 ani care s-au 
scurs de la semnarea Tratatu
lui, perioadă în care legătu
rile politice, economice, cultu
rale romîno-cehoslovace au cu
noscut o dezvoltare continuă.

ceho- 
viață

Colaborarea romîno-ceho
slovacă constituie totodată un 
aport prețios la unitatea lagă
rului socialist. Tratatul de prie
tenie romîno-cehoslovac a fost 
și este un factor de întărire a 
păcii și securității internațio
nale. R.P. Romînă și R. Ceho
slovacă, prin politica lor fer
mă de pace, își aduc contri
buția la slăbirea încordării in
ternaționale, la preîntîmpina- 
rea primejdiei unui nou război, 
în aceste zile, la Geneva aii 
loc tratative importante pentru 
asigurarea păcii și securității 
în Europa. R.P. Romînă și R. 
Cehoslovacă și-au exprimat 
adezunea lor la propunerile 
constructive făcute de Uniu
nea Sovietică, exprimîndu-se 
totodată pentru încheierea 
grabn'că a Tratatului de pace 
cu Germania și lichidarea si
tuației anormaie din Berlinul 
occidental. R. Cehoslovacă a 
sprijinit și sprijină cu căldură 
propunerile făcute de guvernul 
R. P. Romîne pentru asigurarea 
păcii în regiunea Balcanilor.

Cele două țări nu precu
pețesc nimic pentru întărirea 
unității lagărului socialist, în 
frunte cu Uniunea Sovietică, 
marea noastră prietenă.

Cu prilejul aniversării de 
astăzi, tineretul romîn, alături 
de întregul popor, adresează 
un cald salut poporului frate 
cehoslovac, tirîndu-i să obțină 
noi și noi succese în lupta 
pentru construirea socialismu
lui și apărarea păcii.

Pentru progresul tehnic 
în toate ramurile 
economiei naționale
Hotărîrea C. C. 
al Comsomolului I

MOSCOVA 19 (Agerpres). — 
TASS transmite : Comitetul Cen
tral aț U.T.C.L. 
adoptat hotărîrea

din U.R.S.S. a 
„Cu privite la 

pârtie.parca organizațiilor de Com- 
somol la îndeplinirea hotaririlor 
Plenarei din iunie a C.C. al 
P.C.U.S., în legătură cu accelera
rea progresului tehnic în industrie 
și construcții“ în care cere ca ac
tivitatea organizațiilor de Comso- 
mol să fie îndrumate spre înfăp
tuirea măsurilor prevăzute de 
partid pentru accelerarea progre
sului tehnic în industrie și con
strucții.

In hotărîre se propune să se 
creeze detașamente comsomoliste 
de șoc ale septenalului pentru in
troducerea și punerea la punct a 
tehnicii noi și a tehnologiei înain
tate, să se îndrume eforturile 
comsomoliștilor și tineretului spre 
lupta pentru perfecționarea proce
selor tehnolog.ee, spre folosirea la 
maximum și modernizarea utilaju
lui în funcțiune care asigură spo
rirea rapidă a producției indus
triale cu cheltuieli minime.

îndeplinirea hotărîrllor Plenarei 
din iunie a C.C. al P.C.U.S., se 
arată în hotărîre, cere organiza
țiilor de Comsomol să ridice mun
ca organizatorică la nivelul noi
lor sarcini, s-o facă mai concretă 
și să ajute fiecare tînăr muncitor, 
colhoznic, inginer și tehnician să 
se încadreze în lupta comună pen
tru progresul tehnic în toate ra-tru progresul tehnic în toate 
murile economiei naționale.

Delegația tineretului din R. P. R. 
în drum spre Festival

MOHACS 20 Corespondentul 
gerpres transmite : In ziua de

A-
20 

iulie * sosit la Mohacs delegația 
tineretului romîn care participă la 
cel de-al Vll-lea Festival Mondial 
al Tineretului și Studenților de la 
Viena. Cu tot timpul ploios aproa
pe 2000 de tineri și vîrstnici au 
venit în port pentru a saluta pe 
solii tineretului romîn, care călă
toresc cu navele „Filimon Sirbu“ 
și „Olga Bancic“, frumos pavoa
zate.

Delegația .tineretului romîn a

și guvernamentale
rațiune

a U. R. S. S. în R. P. Polonă

MOSCOVĂ. - Sutt de tineri Șl 
tinere din Moscova au tnttmpinat 
ta 19 iulie, trenul Pekin—Moscova 
cu care a sosit tn capitala Uniu
nii Sovietice delegația chineză, 
care pleacă ia Viena la Festivalul 
Tineretului. In seara zilei de 19 
iulie delegația R. P. Chineze a 
plecai spre Viena.

GENEVA. — In ședința din 20 
Iulie a Conferinței tn problema în
cetării experiențelor cu arma nu
cleară, delegațiile S.U.A. și An
gliei au prezentat o propunere co
muni privind repartizarea perso
nalului posturilor de control, pre
cum și o completare la proiectul 
american de articol referitor la 
administrator și la personalul in
ternațional.

PEKIN. — Agenția China Nouă 
relatează că la 19 Iulie, ora 13,58, 
un vas militar american a pătruns 
tn apele teritoriale ale R. P. Chi
neze tn raioanele Pintan șl Bait- 
tiuan din provincia Futzlan.

In legătură cu această provocare 
reprezentantul Ministerului Afaceri
lor Externe al R. P. Chineze este 
împuternicit să dea un nou Șl se
rios avertisment.

KABUL. — La 
semnat la Kabul

18 iulie « fost 
un acord tntre

guvernul Uniunii Sovietice și gu
vernul Afganistanului, cu privire 
la construirea în Afganistan a trei 
poduri pentru autovehicule la Bo- 
suda, Kame șl Asma.r, Potrivit 
acordului, Uniunea Sovietică va 
acorda Bsistență tehnică pentru 
construirea acestor poduri.

ROMA. — Mișcarea muncltoreas- 
că din Italia a suferit o grea pier
dere. La 18 iulie a încetat din 
viață t.n vtrstă de 54 de ani Celeste 
Negarville, membru al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ita
lian, deputat tn parlament și fost 
secretar general al mișcării italie
ne pentru pace. Din fragedă tine- 
rețe, Celeste Negarville și-a con
sacrat întreaga viață luptei clasei 
muncitoare italiene.

ROMA. Greva marinarilor din 
Flota Comercială a Italiei, care a 
durat 40 de zile, s-a încheiat cu 
victoria oamenilor muncii. Greviș
tii au obținut un prim mare suc
ces : ministrul Flotei Comerciale, 
Ervolino, a primit la 18 iulie pe 
reprezentanții organizațiilor sindi
cale ale marinarilor făcîndu-le pro
misiunea că proprietarii de vase 
„vor accepta importante concesii“ 
atunci cind vor începe tratativele 
la 21 iulie.

RZESZOW 20 (Agerpres). — 
TASS transmite : Mii de oameni 
ai muncii din Rzeszow s-au adu
nat la 20 iulie pe aeroport pentru 
a întimpina pe N. S. Hrușciov și 
W. Gomulka. Oaspeții au fost sa
lutați călduros de W. Kruczek, 
membru al C.C. al P.M.U.P., prim- 
secretar al Comitetului voievodal 
Rzeszow al P.M.U.P.

Apoi a luat cuvîntul N.S. Hruș
ciov. El a amintit de perioada di
nainte de război cînd granița so- 
vieto-polonă era nesigură deoarece 
guvernanții burghezi de pe atunci 
ai Poloniei moșierești — dușmanii 
comuni ai popoarelor polon și so
vietic — dădeau ordin să fie îm
pușcat oricine s-ar apropia prea 
mult de frontiera cu Uniunea So
vietică. Acum U.R.S.S. și Polonia 
sînt unite prin țeluri comune.

In încheiere, N. S. Hrușciov a 
rostit cuvinte de urare în cinstea 
prieteniei frățești între popoarele 
Uniunii Sovietice și Poloniei, pen
tru pace.

După aceea a luat cuvîntul W. 
Gomulka, care a spus : Trebuie să 
păstrăm ca lumina ochilor, ca pe 
bunul cel mai de preț prietenia, 
frăția și alianța dintre Polonia și 
Uniunea Sovietică. Unitatea noas
tră, a spus în continuare W. Go
mulka, unitatea lagărului socialist 
este baza garanției păcii. Acest 
adevăr găsește o înțelegere gene
rală în rîndurile poporului polo
nez.

N. S. Hrușciov și W. Gomulka 
au părăsit apoi aeroportul. Pe tra
seu mii de oameni le-au aruncat 
in cale buchete de flori. în satul 
Trzebownisko, in apropiere de 
Rzeszow, oaspeții au fost primiți 
cu tradiționala pîine și sare. După 
un popas neprevăzut, coloana de 
mașini și-a reluat drumul spre 
uzinele de utilaj de transport din 
oraș.

In fața porților uzinei de utilaj 
de transport „Jan Skaczew" oas
peții au fost întimpinați de munci
torii întreprinderii. A urmat apoi 
un miting închinat prieteniei polo- 
no-sovietice. Dcschizind mitingul 
P. Bik, secretar al comitetului de 
uzină al P.M.U.P. a salutat pe 
înaltul oaspete sovietic și în nu
mele colectivului uzinei i-a urat 
lui N. S. Hrușciov putere, energie 
și dirzenie în lupta pentru ferici
rea oamenilor muncii.

Intîinpinat cu puternice aplauze 
și aclamații „Niech zyje“ („Tră
iască“) N. S. Hrușciov a mulțu
mit cordial colectivului uzinei pen
tru primirea călduroasă și i-a a- 
sigurat pe cei prezenți că poporul 
soviete a făcut și va face și de 
acum înainte totul pentru ca prie
tenia dintre popoarele sovietic și 
polonez să se întărească zi de zi. 
In această prietenie, a subliniat 
Hrușciov, sîntem de neînvins și 
vom păși cu încredere sub steagul 
lui Marx-Engels-Lenin spre socia
lism și comunism. In încheiere, 
N. S. Hrușciov a chemat la întă
rirea prieteniei între popoarele so
vietic și polonez și a rostit cu
vinte de salut în cinstea clasei 
muncitoare și a poporului polonez, 
în cinstea Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez și a Comitetului său 
Central, în frunte cu W. Gomulka.

Luînd apoi cuvîntul W. Gomulka 
a subliniat că succesele pe care 
le-a obținut poporul polonez se 
datoresc uriașelor eforturi ale cla
sei muncitoare poloneze.

Succesele noastre, a subliniat 
vorbitorul, sînt rezultatul unității 
frățești dintre Polonia și Uniu
nea Sovietică și celelalte țări so
cialiste. W. Gomulka a mulțumit 
Uniunii Sovietice pentru ajutorul 
frățesc pe care îl acordă Poloniei 
populare In construirea socialis
mului.

fost salutată de tov. Janos Rell, 
membru al C.C. al U.T.G. din 
R. P. Ungară, de reprezentanți ai 
organizațiilor P.M.S.U. și ai or
ganizațiilor obștești, precum și de 
reprezentanți ai Ambasadei R. P. 
Romîne la Budapesta.

In fața monumentului ostașilor 
sovietici căzuți pentru eliberarea 
Ungariei a avut loc un entuziast 
miting. Au luat cuvîntul Kiss 
Dezso, prim-secretar al Comitetu
lui județean al U.T.C. Baranya și 
Ștefan Bîrlea, membru în Biroul 
C.C. al U.T.M. Străbătînd orașul 
împodobit cu flori, drapele romî- 
nești și ungare și pancarte pe care 
scria „Trăiască prietenia dintre ti
neretul ungar și romîn“, membrii 
delegației s-au îndreptat apoi în 
sunetele fanfarei tineretului fero
viar din localitate spre căminul 
cultural orășenesc „Bela Bartok“, 
unde a avut loc un bogat program 
artistic prezentat de echipe cultu-

ral# din localitate și din 
învecinate. La insistența 
peste 1000 de spectatori, un grup 
de tineri din delegația romînă a 
prezentat un program de muzică 
populară, cîntece și dansuri romî- 
nești, primit cu puternice aplauze. 
A urmat apoi înminarea unor fru
moase daruri pregătite pentru de
legația romînă, de tinerii munci
tori, țărani și elevi din orașul și 
plasa Mohacs. înmînarea daruri
lor a prilejuit o puternică demon
strație pentru prietenia dintre ti
neretul ungar și romîn.

La întîlnirea prietenească care 
a avut loc apoi au rostit toasturi 
tovarășii Istvan Baris, prim-secre- 
tar al Comitetului de plasă al 
P.M.S.U., și Virgil Trofin, prim- 
secretar al C.C. al U.T.M.

După patru ore, delegația romî
nă, însoțită în port de mii de ce
tățeni ai Mohacs-ului, și-a conti
nuat drumul spre Budapesta.

plățile 
celor

Alături de poporul
vietnamez

In urmă cu 5 ani, au fost sem
nate la Geneva acordurile cu pri
vire la Indochina, punindu-se ast
fel capăt războiului din Vietnam, 
restabilindu-se pacea in această 
parte a lumii. Acordurile de la Ge
neva prevedeau intre altele, ga
rantarea libertăților democratice 
ale populației, precum și — lucrul 
cel mai important — efectuarea 
alegerilor generale tn Vietnam in 
iunie 1956, in vederea unificării 
pașnice a tării. Au trecut deci ,3 
ani de la fixarea alegerilor gene
rale Și această clauză esențială a 
acordurilor de la Geneva n-a fost 
respectată, Vietnamul continuă să 
fie scindat, drept consecință a po- 
litlcii guvernului sud-vielnamez șl 
a manevrelor imperialiștilor ame
ricani. care urmăresc transforma
rea Vietnamului de sud intr-o bază 
militară agresivă.

In timp ce R. D. Vietnam — 
țară ce se dezvoltă pașnic, cu- 
noscind o continuă înflorire — a 
dus și duce o politică fermă pen
tru înfăptuirea acestor acorduri, 
guvernanții V’etnamului de sud. 
vinduți imperialiștilor americani, 
subminează sistematic acordurile 
de la Geneva Clica sud-vietname- 
ză a lui Ngo Dinii Diem. insti
gată de patronii ei de la Washing
ton a instaurat tn țară o nemai
pomenită teroare. întregul Vietnam 
de sud este Impînzit de lagăre de 
concentrare și închisori, in care 
sînt torturați și uciși cei ce se 
pronunță pentru pace, pentru uni
ficarea pașnică a țării. Întreaga 
lume a fost zguduită de odiosul 
masacru pus la cale de fasciștii 
sud-vietnamezi tn lagărul de la 
Fu-Loy, unde au fost otrăviți peste 
1000 de patrioți vietnamezi. Așa 
înțelege guvernul Vietnamului de 
sud să respecte prevederi[e clare 
ale acordurilo' de la Geneva in 
ce privește garantarea libertăților 
democratice ale populației șt nece
sitatea de a nu recurge la repre
salii și la discriminări față de 
foștii combatanți al. rezistenței.

Guvernul R. D. Vietnam a atras

nu odată atenția asupra acestei 
situații anormale și contrarii acor
durilor de la Geneva. Considerlnd 
drept o cauză sllntă a sa — do
rința fierbinte a întregului popor 
vietnamez de unificare pașnică a 
țării — guvernul R D Vietnam 
a făcut numeroase propuneri con
structive in vederea normalizării 
relațiilor tnt'e sud și nord, pen
tru convocarea unei conferințe 
consultative a reprezentanților din 
Nordul și Sudul Vietnamului, 
pentru examinarea problemei uni
ficării pașnice a țării pe baza ale
gerilor generale. Autoritățile din 
sudul Vietnamului refuză insă cu 
incăpățînare să discute asemenea 
probleme deosebit de importante 
pentru stabilirea unei atmosfere de 
pace în Asia de sud-est.

Cu prilejul împlinirii a 5 ani de 
la semnarea acordurilor de la Ge
neva. guvernul R. D Vietnam a 
dat publicității o declarație prin 
care face din nou cunoscută pozi
ția sa neclintită in apărarea in
tereselor păcii și ale poporului 
vietnamez.

Poporul vietnamez consideră Că 
a sosit timpul să fie înfăptuită 
unificarea Vietnamului, coaforii. a- 
cordurilor de la Geneva. Pentru 
aceasta este însă . necesar în pri
mul rind ca S.U.Ă. să-și retragă 
imediat trupele din Vietnamul de 
sud. să lichideze bazele militare 
existente și să înceteze de a se 
mai amesteca în treburile interne 
ale Vietnamului de sud.

Poporul vietnamez nu este sin
gur in lupta sa dreaptă pentru 
realizarea aspirațiilor sale de pace, 
de unificare a țării. Alături de el 
se află popoarele țărilor lagărului 
socialist în frunte cu U.R.S.S., 
popoarele Asiei, intreaga omenire 
iubitoare de pace. Acest lucru este 
o garanție sigură că in pofida pla
nurilor agresive ale imperialiștilor, 
poporul vietnamez va reuși pină la 
urmă să-și realizeze aspirațiile 
sale.

R. LUCIAN

TELEGRAMA
Confederației Generale a Muncii

HANOI 
R. D. Vietnam

Alăturîndu-ne întregii opinii 
progresiste cerem cu hotărîre să 
se pună capăt provocărilor colonia
liștilor străini, menite să împiedice 
reunificarea pașnică a țării dv. pe 
baza acordurilor de la Geneva, și 
să fie retrase trupele străine din 
Vietnamul de Suci.

Exprimîndu-ne convingerea că 
poporul vietnamez, care se bucură 
de sprijinul popoarelor iubitoare de 
pace din lumea întreagă, va do- 
DÎndi curînd victoria în lupta pen
tru unificarea pașnică a patriei 
sale, vă urăm, dragi tovarăși, suc
ces deplin în această luptă nobilă.

CONSILIUL CENTRAL 
AL SINDICATELOR 

DIN REPUBLICA 
POPULARA ROMÎNĂ

Consiliul Central al Sindicatelor, 
în numele tuturor oamenilor mun
cii organizați în sindicate din Re
publica Populară Romînă, trans
mite un călduros salut frățesc sin
dicatelor și oamenilor muncii din 
R. D. Vietnam și prin ei întregului 
popor vietnamez, cu prilejul Zilei 
de luptă pentru reunificarea pașni
că a Vietnamului.

Oamenii muncii și sindicatele 
din R. P. Romînă își reafirmă cu 
acest prilej solidaritatea lor fră
țească cu lupta poporului vietna
mez pentru reunificarea pașnică a 
patriei sale.

Libertate lui Manolis Glezos
și celorlalți patrioți greci !

Apărarea demască mașinațiunile autorităților împotriva inculpaților
ATENA 19 (Agerpres). — In 

seara de 18 iulie și în cursul zilei 
de 19 iulie la procesul lui Manolis 
Glezos au continuat pledoariile 
apărării.

Kanelopulos » arătat In conti
nuare că acuzatul pe care-1 apără, 
A. Singhelaris, a activat 15 ani în 
cadrul Partidului Comunist din 
Grecia și este demn de respect. 
Nu trebuie să uităm că acest tî- 
năr a rezistat Gestapoului tn nu
mele Greciei. Tribunalul nu are 
nici un fel de dovezi împotriva 
lui. Acuzația s« întemeiază pe năs
cocirile agenților poliției. Apărăto
rul subliniază că Papaspiropulos 
îi Sakelariu .martorii acuză-

rii“ — au participat activ la ti
cluirea întregii acuzații.

Avocatul Bikakis arată că Întrea
ga lume așteaptă dreptate din par
tea membrilor Tribunalului Militar. 
El protestează împotriva încercă
rilor procurorului de a exercita 
presiuni asupra hotărîrii tribuna
lului prin declarația sa că acesta 
trebuie să pronunțe o sentință care 
să însemne o „înfrîngere a comu
nismului mondial“. Acuzația că 
Partidul Comunist din Grecia este 
o organizație trădătoare, de spio
naj, a declarat Bakakiis, este neînte
meiată.

ATENA 20 (Agerpres). — In 
cursul pledoariilor apărării In pro
cesul de la Atena a luat cuvtntul

avocatul Mangakis care a demas
cat falsa afirmație cu privire la 
întîlnirea dintre Glezos și Golia- 
nis.

Uni( acuzați sînt comuniști, a 
spus avocatul apărării. Dar numai 
din această cauză ei nu pot fi ju
decați pentru spionaj. Domnule 
președinte 1 Toate faptele demon
strează că nu a existat nici un tel 
de spionaj împotriva forțelor ar
mate ale țării.

Avocatul Skurkrtia a subliniat 
în pledoaria »a că dacă acuzații 
vor fi condamnați înseamnă că a 
triumfat ideea absurdă, potrivit, 
căreia fiecare comunist este 
spion.

ATENA 20 (Agerpres). — 
cursul ședinței dm dimineața 
20 iulie a procesului intentat
Manolis Glezos și celorlalți patrioți 
gjreci acuzați de „spionaj“, preșe
dintele Tribunalului Miditar a in
tervenit căufînd în mod fățiș să 
restrîngă dreptul avocaților de a-i 
apăra pe acuzați, recurgînd la in
timidări și amenințări. Președinte
le a „avertizat“ astfel pe avocați 
că, dacă vor mai continua să vor
bească în pledoariile lor de activi
tatea patriotică a Partidului Co
munist din Grecia, îi va acuza de 
încălcarea legii 509, care interzice 
„propaganda comunistă“.

In 
latos

un

In 
de 
lui

Participarea delegației 
guvernamentale a R. P. R. 

la festivitățile din Irak

Vedere din Nowa Huța: marele centru industrial al Poloniei populare

BAGDAD 20 Trimisul special A- 
?erpres, AL Gheorghiu transmite: 
n ultimele zile la Bagdad au 

continuat într-o atmosferă de en
tuziasm festivitățile in cinstea zi
lei de 14 iulie.

Delegația guvernamentală a 
R. P. Romîne a participat la inau
gurarea satului model Latifia, a 
vizitat apoi ruinele Babilonulul 
aflate la 95 km de Bagdad și oră
șelul Hilla, unde locuitorii i-au fă
cut o primire călduroasă.

Duminică delegația guverna
mentală a R. P. Romîne a vizitat 
muzee și vechi locuri istorice din 
Bagdad, admirînd prețioasele re
licve ale vechii civilizații mesopo- 
tainice. Duminică după-amiază 
Ilashim Jawal, ministrul Afaceri
lor Externe a oferit un cocktail 
la care au participat toate dele
gațiile străine, iar seara primarul 
Bagdadului, generalul Abdut Med- 
gid Hassan, a oferit o recepție la 
Ainarta Hali.

Sîmbătă, Vasile Dumitrescu, ad
junct al ministrului Afacer.lor Ex
terne, conducătorul delegației gu
vernamentale a R- P. Romîne, în
soțit de Ion Georgescti, ambasado
rul Republicii Populare Romîne în 
Irak, a vizitat pe- Ilashim Jawal, 
ministrul Afacerilor Externe, și a 
avut cu el o convorbire asupra 
unor aspecte ale situației interna
ționale actuale, precum și asupra 
unor probleme privind dezvoltarea 
relațiilor dintre cele două țări

prietene. întrevederea a decurs 
într-o atmosferă cordială.

Duminică delegația guverna
mentală a Republicii Populare Ro
mîne a vizitat pe ministrul Orien
tării Naționale, Feisal Samir, cu 
care a avut o convorbire. Miniș
trii Irakieni au exprimat dorința 
guvernului și a poporului lor de a 
dezvolta relațiile de prietenie și 
colaborare cu țara noastră.

-----•-----

Activitatea delegației 
economice romîne 

în Anglia
LONDRA 20 (Agerpres). — La 

20 iulie, delegația economică ro- 
mînă, în frunte cu tovarășul Ale
xandru Birlădeanti, vicepreședinte 
al Consiliului de miniștri al R. P. 
Romîne, care se află de citeva 
zile in Anglia a vizitat fabrica de 
terilen de la Harrogate a societă
ții „Imperial Cheinical Industries“. 
Seara după cum anunță agenția 
Reuter, delegația a participat la 
o recepție organizată în cinstea 
sa de Ministerul Comerțului al 
Angliei ia Lancaster Horise.

In cursul zilei de marți, delegația 
economică romînă va vizita uzina 
din Bffmingham a societății „Dun- 
lop Rubber and Tyre“, precum și 
întreprinderea din Coventry a so
cietății Courtaulos, care produce 
fire și țesături, materiale plastice, 
chimicale și mașini pentru fabrica
rea fibrelor.
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pledoaria sa, avocatul Vasi- 
a subliniat că procesul îns-

cenat lui Glezos șl celorlalți pa
trioți greci nu se bazează pe nici 
o probă concretă, ci doar pe decla
rațiile ticluite ale unor „martori“ 
aj acuzării.

Avocatul Ștefanakis, ă cărui ple
doarie a prilejuit intervenția preșe
dintelui care a încercat să-l în
trerupă, „avertizîndu-1“ să nu vor
bească de activitatea Partidului 
Gomunist din Grecia, a subliniat 
că legea 375 a stîrnit dezaprobarea 
întregului popor grec. El a subli
niat de asemenea că desfășurarea 
procesului a infirmat acuzațiile 
despre pretinsa întîînire dintre Gle
zos și Golianis.

Avocatul Damaskinos a subli
niat că actul de acuzare este în
dreptat și împotriva lui Gheorghioe 
Trikalinos, căruia nu 1 ee poate a- 
duce nici o învinuire concretă.

El a cerut achitarea acuzatului 
și a protestat împotriva intenției 
de a-1 condamna pe Trikalinos pe 
considerente politice. Eî este ur
mărit, a spus Damaskinoe pentru 
că a luptat pentru pace și a apărat 
Partidul Comunist din Grecia.

In rîndurile observatorilor stră
ini la proces a provocat o deosebi
tă impresie declarația procurorului 
regal care a recunoscut că legea 
375, votată în timpul dictaturii fas
ciste a lui Metaxas, a fost reactua
lizată tocmai pentru a permite 
răfuiala cu partidul comunist.

Declarațiile pline de demnitate 
ale acuzatului Vutsas 

in fața tribunalului
ATENA 20 (Agerpres).
Agenția Telegrafică BulgarăAgenția lelegratică Bulgară a 

transmis declarația făcută în cursul 
procesului de E. Vutsas. membru 
al C.C. al P.C. din-Grecia.

Vutsas: Partidul meu — P.C. 
din Grecia — este un partid pa
triotic, un partid popular, un par
tid care luptă pentru interesele 
poporului. Spunînd adevărul des
pre el, mă apăr și pe mine. Și do
vedind că Partidul Comunist d n 
Grecia 
spioni, 
nici eu nu sînt spion.

Forțele reacționare nu pot 
lupta cu mijloacele legale împo
triva P.C. din Grecia și de aceea 
l-au declarat în afara legii. P.C. 
din Grecia a fost nevoit să acțio
neze în ilegalitate.

Mi-am exprimat singur dorința 
de a veni în Grecia pentru a pro
mova politica partidului comunist, 
a declarat Vutsas. Consider că a-

nu este un partid de 
dovedesc totodată că

ceasta este datoria mea
Resping 
0 ȘcoA 
Vutsas. In țările socialiste nu exis
tă școli de spionaj, ci universități 
în care învățăm. După aceea, 
Vutsas a descris condițiile în care 
a fost arestat. Am fost ademenit 
să devin colaborator al poliției, a 
spus el. Și cind ara respins orice 
propuneri, mi s-a spus: in orice 
caz, te vom ucide.

Patriotismul nu rezidă în fraze, cș 
în fapte. Am luptat împotriva fas
cismului, iar acuzatorii mei au co
laborat cu poliția fascistă. în ceea 
ce mă privește, a declarat în în
cheiere Vutsas, sînt membru al 
Partidului Comunist din Grecia și 
sînt mîndru de aceasta. Resping 
încă o dată cu hotărîre acuzația 
de spionaj. Sînt membru al Parti
dului Comunist din Grecia și sînt 
gata să mor pentru partidul meu.

ig acuzația că aș 
ilă de spionaj, a

patriotică, 
fi urmat 

continuat
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