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Imbold
Un rodnic 
bilanț al 

tinerilor din 
regiunea Bacău

spre noi succese
1 n producție

Brigada și-a luat 
noi angajamente
Atelierele C.FR. de locomo

tive ți vagoane — „Grivifa Ra
ție“. E pauză. In curte, lingă 
lectorul locomotive, s-au adu
nat membrii brigăzii de la (ri
ne ți suspensii. Băieții îl aș
teaptă pe responsabilul lor. 
Păun Dumitru. După un timp 
destul de îndelungat responsa
bilul apare dinspre magazie 
cu niște bonuri în mină. Mem
brii brigăzii îl înconjoară ne
răbdători.

— Am adunat toate bonuri
le. Băieți, angajamentul nostru 
în cinstea zilei de 23 August a 
fost îndeplinit ! Din 500 kg. 
metal economisit am realizat 
peste plan 2.000 de prezoane,

— La acestea trebuie să moi 
adăugăm ți celelalte 1.000 pie
se diferite tot din economii —■ 
spune Badea Alexandru

— Dar de ce ai zăbovit a- 
tîta .’ — întrebă cineva.

— Credeți că la magazie e- 
ram numai eu ? Mai toate bri
găzile își fac acum un prim bi
lanț al îndeplinirii angajamen
telor. Hotărîrea partidului 
« stimulat lupta pentru econo
mii a tuturor brigăzilor ți ti
nerilor din Ateliere.

— Cum ați realizat econo
miile ți cum ați confecționat 
peste plan prezoanele ? — în
treabă secretarul organizației 
de bază U.T.M. Să transmitem 
experiența voastră și altor bri
găzi.

— Inițial, angajamentul cu 
cale 2.000 piese peste plan a 
fost luat în cinstea zilei de 23 
August- Recenta hotărîre a 
C.C. al P.M.R. ne-a însuflețit 
în muncă. Neam gindit cum 
să muncim ți mai bine ți ca 
un prim angajament am hotărît 
să dăm în cîteva zile piesele 
peste plan. Apoi am luat noi 
măsuri pentru o mai bună or
ganizare a muncii și pentru e- 
conomii. rrin decuparea cit 
mai chibzuită ne rămîn capete 
de material ce pot fi încă fo
losite. Le adunăm acum în două 
lăzi speciale.

— Eu ți cu Voicu — spune 
Barbu, am lucrat aceste prezoa
ne din bucățile economisite.

— Și acum ?
— Acum, avînd în față 

ceste rezultate, experiența 
cestor zile de întrecere 
luăm noi angajamente. Pină
23 August vom realiza 3.000 
de prezoane diferite peste plan 
din economii.

Pauza s-a terminat. Membrii 
brigăzii se îndreaptă către ma
șinile lor în secții.

V. CONSTANTINESCU
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6500 tone cărbune 
peste

Oamenii muncii din bazinul car
bonifer Valea Jiului au primit cu 
deosebită însuflețire Hotărîrea ple
narei C.C. al P.M.R. din 13—14 
Iulie, hotărînd să obțină noi succe
se în producție pentru a da patriei 
tot mai mult cărbune peste plan. 
Astfe) pînă la 25 iulie inclusiv, 
pe întregul bazin carbonifer Valea 
Jiului au fost extrase 6531 tone 
de cărbune peste planul de pro
ducție lunar. Din această cantita
te numai tinerii au dat 4500 
tone de cărbune peste plan. La 
obținerea acestor succese o contri
buție de seamă și-au adus-o tine- -- 
rii din sectoarele tineretului de la tor să obțină noi succese, d nd pa- 
exploatările miniere Petrila, Ani- triei cit rna. mult cărbune peste

P. JURCON1
noasa, Vulcan și altele. Așa, de 
xemplu, tinerii din sectorul li

deminei Petrila au dat 2418 tone 
cărbune peste planul lunar, iar cei 
din sectorul II al minei Aninoasa 
au dat peste planul de producție 
1185 tone. De asemenea ti
nerii din sectorul 1 al minei 
Vulcan au dat peste planul 
de producție lunar 764 tone de căr
bune. S-au evidențiat in mod deo
sebit Gheorghe Michiev (de la 
mîna Petrila), Remus Cozma (de 
la mina Aninoasa) și ion Vișe (de 
la mina Vulcan).
Tinerii mineri al Văii Jiului, În

suflețiți de hotărîrea plenarei C.C. 
al P.M.R., sînt hotăriți ca pe vil-
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Cunoști meseria ■ 
lucrezi cu spor

ta recenta plenară a C.C. al P.M.R., In raportul prezentat de 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej se spune că de înalta cali
ficare profesională a muncitorilor și tehnicienilor depinde în 
foarte mare măsură folosirea completă și economică a utilajului, 
organizarea muncii, pentru utilizarea completă a t.mpului de 
lucru, dezvoltarea mișcării de inovații și invenții etc. „Ridicarea 
calificării muncitorilor la un înalt nivel tehnic, așa cum arată 
tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej, devine din ce în ce mai mult o 
sarcină centrală a construcției economiei socialiste".

Cum se ocupă comitetele U.T.M. din întreprinderile orașului 
Oradea de ridicarea calificării tinerilor muncitori ?

Roadele cursurilor de perfecționare
La fabrica de încălțăminte 

„Solidaritatea“ cei peste 400 de 
tineri sînt organizați în 12 bri
găzi de tineret: 4 de economii 
și opt de producție și de cali
tate. Aici atenția principală a 
comitetului U.T.AÎ. a fost îndrep
tată înspre pregătirea profesio
nală a fiecărui muncitor, cunos- 
cîndu-se faptut că cu cît tinerii 
cunosc mai bine meseria cu atît 
lucrează mai cu spor.

Sub îndrumarea organizației 
de partid, cu sprijinul conducerii 
administrative, comitetul U.T.AL 
a organizat, încă de la începu
tul' anului, un curs de perfecțio
nare pe faze de lucru : croit, rih- 
tuit, cusut rame, tras fețe etc. 
cu o durată de șase luni. De 
trei ori pe săptămînă, după orele 
de lucru 73 de tineri muncitori 
veneau la curs ascultînd lecțiile 
predate de cei mai buni munci
tori și maiștri. Comunistul Ște
fan Blanter, prim-maistru la sec
ția de croit și comunista Iuliana 
Krovato, muncitoare fruntașă au 
vorbit tinerilor la aceste cursuri 
despre încadrarea tiparelor pen
tru a se utiliza pielea cu ma
ximum de randament, detspre 
ascuțirea cuțitelor de croit

etc. în cadrul acestui curs 
de perfecționare, tinerii mun
citori și-au îmbogățit cunoș
tințele în meseria în care lucrea
ză. Unii din aceștia au fost tre- 
cuți să lucreze la o fază supe
rioară. Așa, de exemplu, tînăra 
Silvia Kelemen lucra la începu
tul cursului de perfecționare la 
croit căptușeală. De multe ori 
nu-și îndeplinea planul, iar pro
dusele sale nu corespundeau ca
lității. Kelemen a participat cu 
regularitate la cursul de perfec
ționare și a învățat să lucreze 
mai bine, mai repede. Astăzi tî
năra Kelemen lucrează la croit 
fețe pentru pantofi, dovedindu-se 
o foarte bună muncitoare.

In cadrul consfătuirilor de bri
găzi, tinerii discută despre pro
blemele de producție, strîns le
gate de ridicarea calificării pro
fesionale. In cadrul acestor 
consfătuiri sînt invitați comu
niștii maiștri și tehnicieni care

MIRCEA SUCIU

(Continuare In pag. 3-a)

„Ne-am îndeplinit angajamentul“ spune PAun Dumitru, responsabi
lul brigăzii de latrine și suspensii a A.k'welur C.F.R. „Grivița Roșie“

Fotoi V. CONSTANTINESCU

Tinerii din regiunea Bacău mun
cesc cu entuziasm pentru dobin- 
direa unor importante succese în 
cinstea marii sărbători naționale 
a poporului nostru — ziua de 23 
August.

In primul semestru al acestui 
an, tinerii muncitori și țărani 
muncitori, organizați în peste 1.300 
de brigăzi utemiste de muncă pa
triotică, au efectuat ntai mult de 
720.000 ore de muncă voluntară, 
realizînd economii de peste 
3.000.000 lei.

Numai tinerii din orașul Roman, 
care au lucrat la amenajarea 
ștrandului tineretului, inaugurat 
zilele acestea, precum și la înfru
musețarea parcului din oraș, la 
pavarea unor străzi etc, au efec
tuat peste 170.000 ore de muncă 
voluntară.

Tinerii din orașul Onești au 
lucrat voluntar la săparea funda
țiilor unor blocuri de locuințe și 
ia colectarea fierului vechi de pe 
șantier. Prin munca lor voluntară 
s-au realizat economii in valoare 
de peste 145.000 lei.

Succese frumoase au obținut, 
prin muncă voluntară și tinerii de 
la sate. Ei au curătat 11.200 ha de 
pășuni și au plantat 75.000 pomi 
fructiferi, au redat agriculturii în
semnate suprafețe de teren și au 
irigat 45 ha de legume și zarza
vaturi.

Importante realizări în produc
ție au obținut cei peste 27.000 de 
tineri muncitori d'n regiunea Ba
cău antrenați In întrecerea socia
listă în cinstea celei de-a 15-a ani
versări a eliberării patriei. Numai 
prin inovațiile celor 180 de tineri 
inovatori s-au realizat economii 
de 724.000 lei. Aplicînd cu con
secvență inițiativele înaintate de 
muncă, tinerii muncitori din Între
prinderile regiunii Bacău au eco
nomisit peste 3.000.000 lei. |

(Agerpres)
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Pe „IFiener Stadion“, la deschiderea Festivalului. Defilează delegația tineretului din RJ’.R. 
(Telefoto : AGERPRES)

teu a scăpa de propria lor tinerețe. 
Pentru a se salva de propria lor 
bucurie de viață. Erau chemați să 
se încoloneze pe străzile Vienei cu 
prapuri bisericești și torțe aprinse 
și să arate, într-o tăcere de moar
te tuturor, ascetica lor dezaproba
re. Frumoasele străzi ale Vienei 
au rămas însă netul burate. Tăce
rea de moarte nu s-a coborit asu
pra lor pentru că inimile copiilor 
și tinerilor Vienei n-au încetat să 
mai bată la chemarea lugubră a 
tragicilor nebuni. Cum poate fi o- 
prită seva tinereții să urce în ini
mile vii î

La Viena a început deci Festi
valul ! Pe ,,Wiener Stadion" se a- 
flau diminică 600 de ziariști 
străini. Așteptau, agiitindu-se. Se 
pregăteau să transmită ziarelor 
lor vești. Unii așteptau înfrigu
rați, pătrunși de fiorul superbei 
sărbători simțind propriile lor vene 
dilatîndu-se încărcate de fluxul 
tinereții. Alții — crispați, privind 
nervoși cînd ceasornicele, cînd tri
bunele care nu le spuneau încă ni
mic.

„Vor veni — nu vor veni
Iată dramatica dilemă care le 

absorbea în clipa aceea atenția.
„Poate vienezii nu vor veni“ — 

iată firul de pai de care se mai 
agățau în clipa aceea. Vienezii însă 
au venit. Și din clipa aceea nici 
ceasornicele și nici tribunele arhi
pline, entuziaste, nu i-au mai inte
resat. Aveam în fața mea trei- 
patru femei tinere din presa ame
ricană. Pe permisul uneia am ci
tit în fugă „Nev-York Post“. A- 
ceastă vecinătate ne-a conferit po
sibilitatea, la deschiderea Festiva
lului de la Viena, de a observa 
cum se pot privi lucrurile prin am
bele prisme prin care poate privi 
un om contemporan, un eveniment 
actual. Momentul deschiderii Fes
tivalului, emoționant prin simbo-

DUMITRU POPESCU
Viena, 27 iulie 1959

Festivalul a început I Viena, 
încremenită de secole în calma ei 
sobrietate, privind. netulburată 
peste veaouri din turnurile ei go
tice înălbite ca niște oase stră
vechi, s-a trezit. La porțile ei au 
bătut de șapte ori, puternic, cu 
mîini pline de vigoare, oameni de 
20 de ani ai celor cinci conti
nente. Și porțile grele ale Vienei, 
desoleștîndu-se încet, s-au deschis. 
Așa a început Festivalul.

Acum, pentru zece zile, orașul e 
în stăpînirea celor de 20 de ani 
veniți din cele 
Cine ar fi putut 
acestui irezistibil 
poate împiedica mugurii, 
vara, să plesnească, cînd de peste 
tot curg izvoarele vieții ? Inchi- 
puiți-vă un astfel de nebun aler- 
gînd besmetic de la creangă la 
creangă cînd de peste tot răsună 
în urechi freamătul reînvierii na
turii.

Și totuși, aici și aiurea, există 
asemenea nebuni. Asemenea în- 
spăimîntător de tragic nebuni. In
tr-o zi, pe cerul Vienei, au apărut 
trei cuvinte, cu litere tăiate din 
cirpă, fluturînd în coada cîtorva 
avioane : „Festival ohne uns“ adi
că „Festival fără noi“. .Jos, în 
Karlplatz, de unde priveam cerul, 
cîteva sute de vianezi adunați în 
fcVabă la sosirea unei delegații,

cinci continente, 
opri revărsarea 

fluviu î Cine mai 
primă-

A apărut in limba ramini, In 
Editura Politică, numărul 8 

pe 1959 al revistei 

„Probleme ale păcii 
și socialismului“

In acest număr al revistei 
„Probleme ale păcii și socia
lismului“ sînt publicate artico
lele: „în front unic, spre ace
lași țel“ de O. Grotewohl ] 
„Premisele economice ale îna
intării satului sovietic pe calea 
comunismului“ de A. Rumean- 
țev : „Cuba : revoluția in ac
țiune" de B. Roca ; „Experien
ța P.C.U.S.'— bun al mișcării 
comuniste mondiale" de B. Po- 
nomarev.

Rubrica „Monopolurile și 
poporul“ cuprinde articolele : 
„Noi trăsături a1e capitalismu
lui englez — realitate și născo
ciri" de E. Burns ; „Lupta îm
potriva monopolurilor in Ita
lia" de M. Scocclmarro ; „Criza 
și clasa muncitoare" de E. 
Varga.

Rubrica „In partidele comu
niste și muncitorești“ conține 
un bogat material informativ 
cu privire la activitatea unor 
partida frățești.

Rubrica „Schimb de păreri* 
conține materiale cu privire la 
rolul burgheziei naționale In 
mișcarea de eliberare din ță
rile Asiei, Africii și Americli 
Latine.

In rubrica „Cărți și reviste" 
sînt publicate articolele : „Clnd 
masele largi participă la rezol
varea problemelor de stat" de 
I. L. ; „Iluzii și realitate* de 
A. Dewhurst.

Numărul 8 conține șl note 
bibliografice.

La „Scrisori și note“' sînt 
publicate articolele : „Să nu ne 
oprim la jumătatea drumului" 
de G. Martini : „Să fie elibe
rat Ferjallah Helou* de N. 
Chaoui.

Revista „Probleme ale păcii 
și socialismului“ apare lunar 
în limbile albaneză, bulgară, 
cehă, chineză, coreeană, en
gleză, franceză, germană, ita
liană, japoneză, mongolă, olan
deză, poloneză, romînă, rusă, 
spaniolă, suedeză, ungară, 
vietnameză.

lui

valsau grațios, surîzător, cu ti
neri din cîteva continente. Parcă 
din zidurile vechi se redeșteptaseră 
acordurile muzicii lui Strauss și 
pluteau acum nevăzute în aer.

„Ohne uns“ — „Ohne uns“ — 
se agitau mai departe sus pancar- 
deie aeriene și parcă-mi răsuna In 
urechi un glas spart, disperat, is
teric. Care „noi“ î Cine erau acești 
„noi“ fantasmagorici care se agi
tau pe cer ? Cei din Kartplatz nu 
priveau pe cerul pătat de literele 
negre, ci în ochii limpezi ai tine
rilor din cîteva continente în care 
tremurau acordurile muzicii
Strauss. Vîntul a rupt apoi ridi
colele cozi de zmeu și cerul s-a 
purificat din nou. Așa se întîm- 
plă oriunde apar tragicii nebuni. 
Ori unde aleargă besmetici să o- 
prească inepuizabilele și 
izvoare ale vieții. Dar 
nebuni există.

„lată — au țipat el 
teva zile — a sosit o clipă grea. 
Mîine păcatul va juca în Viena. 
La rugăciune cu toți, copii și ti
neri ai Vienei I In rugăciuni să 
ne salvăm !“.

Și chemarea era transmisă 
prin înalți pretați, prin zeci 
de birouri de informații deschise 
peste noapte, prin mii de hirtii ti
părite, Tinerii de 20 de ani ai Vie
nei efau chemați să se roage pon

La Timișoara 
c-a deschis Expoziția 

bienală de artă 
populară

infinitele 
asemenea

acum cî-

La Timișoara a-a deechis expo
ziția bienală de artă populară or
ganizată de Casa regională de crea
ție în cinstea zilei de 23 August. 
Aici sînt expuse diferite țeaături, 
obiecte în lemn și ceramică fi alt« 
lucrări din comunele fi satele 
giunii.

Expoziția, care se bucură 
succes, reflectă avîntul mare pi 
care l-a luat în anii regimului de 
mocrat-popular creația populară 
din satele regiunii Timișoara.

(Agerpres) \
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Oamem ai munoii, la odihnă “în Slănic- Moldova.

Popularizînd istoricul eveniment al eliberării

Cm ajotorul cărții

(Continuare în pag. 4-a)
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Plenara lărgită 
a Consiliului Central al Sindicatelor 

RomînăR. P.
Ia ziua de 27 iulie a.c. a avut 

loc plenara lărgită a Consiliului 
Central al Sindicatelor din Repu- 
blica Populară Romînă.

Ordinea de zi a plenarei a cu
prins expunerea tovarășului Ciheor- 
ghe Apostol, membru al Biroului 
Politic al Comitetului Central 
Partidului Aiuncitoresc Romîn 
președintele Consiliului Central 
Sindicatelor, asupra sarcinilor 
revin sindicatelor pentru înfăptui-

al
Și 
al
ce

rea hotărîrilor plenarei C.C. al 
P.M.R. din 13—14 iulie 1959.

In urma dezbaterilor care au 
avut loc, plenara C.C.S. a aprobat 
în unanimitate expunerea prezen
tată de tovarășul Gheorghe Apos
tol și a adoptat hotărîri corespun
zătoare.

In încheierea lucrărilor plenarei; 
participanții au adoptat textul 
unei telegrame către Comitetul 
Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn.

In aceste zile care ne apropie 
de măreața sărbătoare a oameni
lor muncii — eliberarea patriei de 
sub jugul fascist — editurile noastre 
scot în tiraje de mii și zeci de mii 
de exemplare noi ediții, noi cărți 
închinate actului revoluționar de 
la 23 August, realizărilor pe care 
poporul nostru le-a obținut sub 
conducerea partidului clasei mun
citoare în cei 15 ani de la elibe
rare.

O cit mai adîncă cunoaștere prin 
intermediul literaturii beletristice a 
evenimentelor istorice de la 23 
August, a transformărilor profun
de care au avut loc în acești 15 
ani în patria noastră — iată do
rința unanimă a tinerilor din fa
brica noastră.

Sub îndrumarea organizației de 
irtid, cu sprijinul organizațiilor 
.T.M. și sindicale, activul biblio

tecii noastre răspunde acestei do- 
rinți prin numeroase acțiuni edu
cative.

Una din preocupările bibliotecii 
este larga popularizare a operelor 
literare create în cei 15 ani. Ast
fel, prin expozițiile organizate la 
bibliotecă, prin afișe, prin stația 
de radio-amplificare tinerii au po
sibilitatea să cunoască la timp 
cărțile nou apărute. Folosind o vie 
agitație vizuală noi căutăm să ți
nem mereu trează atenția tinerilor 
asupra noutăților literare, intere
sul mereu crescînd al tineretului 
pentru literatura noastră nouă, so
cialistă, îi ilustrează chiar ți a-

ceaslă fișă — ca să dăm doar 
un singur exemplu :

Ioana Năstase, filatoare în sec
ția ring, în ultimul timp a 
citit „In orașul de pe Mureș“ de 
Fr. Munteanu, „Ultima toamnă“ 
și „Jurnal de front“ de H. Zincă, 
„Străinul“ și „Setea“ de T. Po- 
povici, „Moromcții“ de M. Preda, 
„Mitrea Cocor“ de Ai. Sadoveanu, 
„Rădăcinile sînt amare“ (voi. I) 
de Z. Stancu. In numai cîteva luni 
utemista Ioana Năstase, a citit 
aproape 40 de cărți din literatura 
noastră și din literatura marii 
noastre prietene și eliberatoare 
Uniunea Sovietică.

Ca ea sînt zeci și sute de ti
neri din fabrica noastră care și-au 
făcut din carte un prieten nedes
părțit. Din aproape 1000 cititori pe 
care-i numără Ixblioteca, aproape 
800 sînt tineri cititori permanenți.

O largă acțiune de popularizare 
a cărții desfășoară și cele 10 bi
blioteci volante din secțiile fabri
cii. Pentru stimularea activității 
lor am inițiat un concurs a cărui 
primă etapă se încheie ia 23 Au
gust. Printre obiectivele principale 
ale concursului se numără antre
narea unui număr din ce în ce 
mai mare de cititori la o lectură 
permanentă, introducerea în cir
cuitul de lectură a cit mai multe 
cărți nou apărute etc. Rezultatele 
acestui concurs au și început să 
se arate. Astfel, biblioteca volantă 
din secția preparați?, schimbul 
III (bibliotecar voluntar Vasil.ca

Florea), preparație schimbul I (bi
bliotecar voluntar Elena Popescu) 
și ring, schimbul I (bibliotecar vo
luntar Steliana Stirimiu) au reu
șit ca în cele trei săptămîni de la 
începerea concursului să antreneze 
la lectură permanentă fiecare peste 
100 de cititori.

In același timp, activul biblio
tecii noastre a inițiat o serie de 
acțiuni menite să ajute tinerii în 
înțelegerea cărții citite. După ce 
unele cărți au fost popularizate 
prin scurte recenzii, prin lecturi de 
fragmente semnificative d.n opere 
făcute în cercurile de citit, s-au 
organizat seri literare și simpo
zioane. Astfel am procedat de pil
dă cu romanele „Setea“ de T. Po- 
povici și „Ultima toamnă“ și „Jur
nal de front“ de II. Zincă.

Trebuie să spunem că asemenea 
acțiuni contribuie deosebit de mult 
la educarea tinerilor cititori. Cei 
mai t.ncri din generația noastră 
n-au cunoscut întunecimea anilor 
de împilări și mizerie care a fost 
spulberată de eliberare. Cu ajuto
rul cărților ei pot face comparație 
între trectitul de cruntă exploatare 
și viața ce înflorește an de an, pe 
drumul nostru victorios <le con- 
s'ruire a socialismului. De aceea, 
în perioada care ne mai desparte 
de aniversarea mărețului eveni
ment, colectivul bibliotecii noastre 
își propune să organizeze o serie 
de acțiuni cu toți cititorii. Astfel 
vom organiza o seară literară 
cu tema „23 August oglin-

în literatură“, o seară de poe- 
„23 August cîntat de poeți“, 

simpozion pe tema „Viața eroi- 
comuniști și uteciști — pildă 
dragoste de oameni și de 
’ etc. La aceste acțiuni

dit 
zie 
un 
lor 
de 
patrie' 
își vor da concursul membrii 
cercului literar „Cărnii Petrescu“ 
din fabrica noastră și colectivul 
de cititori artistici din cadrul bi
bliotecii. De asemenea vom invita 
în fabrica noastră tineri scriitori 
care să vorbească tinerilor despre 
avîntul culturii în anii noștri, des
pre creațiile lor închinate marii 
sărbători a el.berării. Vom orga
niza un concurs între tinerii citi
tori pentru cele mai multe cărți 
citite și cea mai bună recenzie. 
Sub lozinca „Nici un tînăr fără 
bibliotecă personală“, în primele 
zile ale lunii august vom organi
za decada cărții cu prilejul căreia 
vom difuza tinerilor cărțile nou 
apărute.

Sub. permanenta îndrumare a 
organizației de partid, cu sprijinul 
comitetului U.T.AL, colectivul bi
bliotecii noastre se angajează ca 
în întîmpinarca istoricului eveni
ment să muncească în așa fel îneît 
tot mai multi tineri din fabrica 
noastră să cunoască profund, cu 
ajutorul cărții, evenimentele petre
cute în anii noștri.

VICTOR CHIRIACESCU 
bibliotecar, „Filatura Romî.nească 

da Bumbac“-București

Intr-o clipă obiectivul aparatului fotografic a surprins pe ufemistele 
Kraft Kati și Liepahardt Suzana ajutoare de țesătoare la unitatea 
nr. 1 țesătaria de covoare persane Tornai din Cisnădie controlind șl 
legînd firele. Sînt vesele pentru că munca merge acum cu mult spor,
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COMPETIȚII
IN CINSTEA

marii sărbători
Apropierea zilei de 23 August 

marea sărbătoare națională a po
porului nostru constituie un nou 
prilej pentru tineri de-a participa 
la noi competiții sportive de masă.

Astfel ta cinstea marii sărbători 
— ziua de 23 August — vor avea loc 
ta Regiunea Autonomă Maghiară 
numeroase competiții sportive de 
masă, la care participă zeci de mii 
de tineri. Pe lingă competițiile or
ganizate pe scară republicană cum 
ar fi „Cupa eliberării“ ; „Ștafeta 
eliberării“ și finalele Spartachia- 
dei de vară a tineretului, au loc 
fa regiunea noastră numeroase 
competiții și manifestări sportive 
locale cum stat de pildă Spartă-, porții organizată în regiune 
chiada fetelor, Cupa agriculturii, „Cupa agriculturii“, organizată 
duminicile sportive ale tineretului numai pentru tinerii de la sate la 
și zilele tinerilor sportivi. ln_ ca- disciplinele fotbal, volei, atletism 
drul „Cupei Eliberării“, pe lîngă și popice în cadrul căreia sînt an

trenați peste 25.000 de tineri țărani 
muncitori.

Fazele interregionale la unele 
ramuri sportive din cadrul „Cupei 
agriculturii" vor avea loc în comu
nele raionului Tg. Mureș (la Gă
iești, Stroița și Miercurea Niraj) 
ceeace va contribui din plin la 

sate 
unui

i manifestări sportive 
stat de pildă Spartà-

ceri s-au obținut ta special în ra
ioanele Sf. Gheorghe, Reghin, 
orașul Tg. Mureș și Odorhei.

Spartachiada fetelor organizată 
în raioanele Tg. Mureș, Sf. 
Gheorghe, Odorhei, și în orașul 
Tg. Mureș cuprinde 4 ramuri spor
tive: atletism, volei, handbal în 7 
și ciclism. La întreceri vor parti
cipa peste 9000 de fete..

Cu prilejul acestor competiții au 
luat ființă ta numeroase întreprin
deri și comune noi echipe feminine 
de handbal și volei ca de pildă în 

” de
„ . O

competiție sportivă de mari pro- 
i este

comuna Murgeni, la Fabrica 
țigări din Sf. Gheorghe etc.

... . , pe lîngă și popice în cadrul
ramurile sportive: box, baschet, trenați peste 25.000 
volei, organizate pe scară cen
trală, vor mai avea loc în regiu
nea noastră competiții, pînă la 
faza regională, la scrimă, handbal, 
tenis de cîmp, natație, fotbal și 
concursuri raionale și orășenești la 
popice, călărie, box, atletism, cano
taj, ciclism și tenis de masă, la 
care vor participa peste 8000 de 
tineri.

La 1 iulie au și început în ca
drul Cupei Eliberării competițiile 

natație, volei, te- 
fotbal. Rezultate 

ce privește antre- 
la aceste între-

de box, baschet, 
nis de cîmp și 
frumoase în ceea 
narea tineretului

popularizarea sportului la 
precum și la realizarea 
schimb de experiență cu asocia
țiile sportive locale O mare am
ploare au luat în aceste zile la sate 
duminicile sportive. In comuna 
Ideciu de jos, din raionul Reghin, 

5 iulie a 
sărbătoare.

duminica sportivă din 
constituit o adevărată

Organizația U.T.M. și asociația 
sportivă din comună au pregătit 
din vreme desfășurarea acestei ac
țiuni. Brigada utemistă de muncă 
patriotică din Ideciu de jos a ame
najat terenul de fotbal, o groapă 
pentru sărituri și a construit un 
teren nou de volei. La duminica 
sportivă din Ideciu de jos au venit 
și sportivi din satele învecinate: 
Brîncovenești, Suseni, Habic, Ide
ciu de sus, peste 200 de tineri spor
tivi. In această zi au avut loc 
concursuri de atletism, volei, fot
bal, oină și trîntă. Asemenea du
minici sportive au avut loc pînă 
acum în peste 30 de comune și 
pînă la 23 August vor avea loc în 
toate comunele regiunii. La 24 au
gust va avea loc în fiecare oraș 
din Regiunea Autonomă Maghiară 
„ziua tinerilor sportivi“. La Tg. 
Mureș, de pildă, această manifesta
ție sportivă va avea Ioc pe platoul 
Gornești și pe lingă competiții 
sportive, tinerii vor putea participa 
la numeroase jocuri distractive. 
In același timp în cinstea lui 23 
August, fiecare teren sportiv a 
fost luat ta patronaj de o brigadă 
utemistă de muncă patriotică. Tine
rii au și început amenajarea hipo
dromului din Tg. Mureș, a unui 
teren de volei din Cristuru secu
iesc etc. La Sovata, Borsec și 
Odorhei se vor organiza șantiere 
de muncă patriotică pentru con
struirea de noi stadioane. Astfel 
întîmpină tinerii sportivi din Re
giunea Autonomă Maghiară marea 
sărbătoare — cea de a XV-a ani
versare a eliberării patriei.s PORTIVII

COLECTIVE I
ZOLTAN FERENC 

activist al Comitetului regional 
U.T.M. Regiunea Autonomă 

Maghiară

Duminica

Tînăra înotătoare Măciuca Rotarii (Rapid București) s-a comportat 
meritoriu duminică cu prilejul întil nirii internaționale de natație din

tre orașele Sofia și București
Foto: B. CIOBANU

Maestrul emerit al sportului Ștefan Petrescu a îndeplinit norma pre- 
olimpică pe anul 1959, în proba de pistol viteză cu 587 p. 

Foto: R. VASILE

sportiva Fruntași

tn trecut sportul era 
pe necunoscut în comuna 
bica din regiunea Cluj, 
anii regimului 
și aici 
început să se 
de cultură fizică 
tatea sportivă ia 
re in special după înființarea gos
podăriei colective din comună. 
G.A.C. „Flacăra“ din comuna Dă- 
bica cuprinde azi pe toți țăranii 
muncitori 
peste 460 
țărănimii 
simțitor, 
familii i

ca în

aproa- 
Dă- 

In 
democrat-popular 
toate satele a 

dezvolte mișcarea 
și sport. Activi- 
o largă dezvolta-

scos

ir întîlnirea inter
națională feminină de 
șah care s-a desfă
șurat in sala Institu
tului de Petrol și 
Gaze s-a încheiat cu 
un mare succes al 
șahistclor noastre 
care au întrecut re
prezentativa R. P. 
Polone cu 44-20. Re
prezentantele noastre 
au dovedit în afară 
de o mare putere de 
luptă și o foarte bu
nă pregătire tehnică, 
fapt care le-a per
mis să domine cu 
autoritate Concursul 
și să învingă detașat 
echipa R. P. Polone.

ir La baza nautică 
„Complexul tineretu
lui“ a avut loc întîl
nirea de naiație între 
selecționatele orașelor 
Buourești și Sofia. 
Reprezentanții noștri 
s-au comportat foar
te bine și au reușit 
să întreacă la o dife
rență mare (155-84) 
redutabila formație 
bulgară. Oaspeții bul
gari au realizat in 
prima zi două noi re
corduri naționale Ia 
400 m. liber și 200 
m. liber, prin înotă
torul Alexandrov. în 
același timp, înotă
torii bucureșteni au 
corectat și ei cîteva 
recorduri prin Tibe- 
riu Rîpea, Măriuca 
Rotam, Ingrid Rothe.

în cadrul întîlnirii 
de polo pe apă, la 
capătul unui joc 
spectaculos, reprezen
tativa orașului Bucu
rești a învins cu 
scorul 9-1 selec
ționata Sofiei, iar e- 

a 
Capitalei a dispus de 
echipa de tineret a 
Sofiei cu scorul 6-—2. 
în cea de a doua 
zi a întîlnirii dintre 
București și Sofia, 
reprezentativa noastră 
a obținut un nou 
succes. Echipa noa
stră de juniori a 
întrecut formația de 
juniori a orașului 
Sofia cu 5—1, iar se
niorii an cîștigat cu 
6-4.

ir în cadrul turu
lui ciclist al Iugo
slaviei (a 15-a edi
ție) tînăra noastră 
formație a avut o

chipa de tineret

comportare meritorie. 
După prima etapă, 
cîștigată de ciclistul 
iugoslav Petrovic, re
prezentantul nostru 
Ion Costna a reușit 
să ocupe locul 5. în 
etapa a il-a, la scurt 
interval după învingă
tor (belgianul Claess), 
a sosit un pluton cu 
16 eon ou renți printre 
care se aflau alergă
torii noști Aurel Șe
larii, Ion Cosma și 
Ștefan Poreceanti. 
După cea de, a treia 
etapă formația noa
stră de tineret ocupă 
locul 4 în urma echi
pelor Iugoslaviei, 
Bulgariei și Olandei.

ir La Timișoara și 
Cluj au avut loc 
două întîlniri inter
naționale de fotbal 
între selecționata o- 
rașului Timișoara și 
S.K.V.O. Rostov și 
respectiv Știința-Cluj 
— V.T.K. Diosgydr. 
După un meci specta
culos în 
renii au 
joritatea timpului i- 
nițiativa, 
s-a încheiat ou un re
zultat favorabil echi
pei gazde cu scorul 
de 2-1. In cea de a 
doua întîlnire, care a 
avut loc la Cluj, for
mația locală „Știin
ța" n-a reușit să va
lorifice dominarea te
ritorială fiind între
cută de echipa 
ghiară cu 
4-2, după 
ză tabela 
indica un 
gal : 2-2.

ir La Orașul Stalin 
tînărul atlet Zoltan 
Vamoș a stabilit un 
nou record republican 
la proba de 1.000 m. 
plat cu rezultatul de 
2’23”, înitrecînd ve
chiul record deținut 
de Ștefan Mihaly.

ir Duminică a luat 
sfîrșit în orașul Con
stanța turneul inter
nați onaț de volei
dotat cu „Cupa 
Uceoom“, cucerită de 
formația 
Start oare 
cut 
tîlnÎTe echipa Voința 
București după o în
trecere foarte dispu
tată care a durat pes-

care timișo- 
avut în ma-

întîlnirea

ma- 
scorul de 
oe la pau- 
de marcaj 
rezultat e-

poloneză 
a înttre- 

în ultima în-

te două ore închei» ■ 
du-se cil un rezultat 
»trins : 3—2.

ir întîlnirea de po
pice dintre selecțio
nata Republicii Popu 

lare Ungare și for
mația țării noastre 
s-a încheiat cu victo
ria oaspeților care au 
reușit să cîștige întâl
nirile atît la fele cît 
și la băieți. A ieșit în 
evidență cu acest pri
lej slaba pregătire a 
reprezentativelor noa
stre, care n-au reușit 
să se concentreze în 
momentele decisive 
ale întîlnirii, fapt 
care a permis sporti
vilor maghiari (tnai 
bine pregătiți și din 
punct de vedere teh
nic) să învingă cu 
scorul de 2398-2298 
la fete și 5031-4921 
la băieți.

ir în orașul Tg. 
Mureș a avut loc con
cursul republican de 
călărie. în prezen ța 
unui mare număr de 
spectatori s-au între
cut cei mai buni că
lăreți din țara 
stră 
au 
de 
oare 
mod 
vorba 
Lazăr, Ion Gheorghe, 
Fr. Feldioreanu și al
ții oare au dovedit o 
foarte bună pregătire 
tehnică și multă pu- 
tere de luptă. în ur
ma desfășurării pro
belor au foet desem
nați următorii cîști- 
gători : Eva Artz, D. 
Velicu, N. Mihalcea, 
W. Fleischer, D. Ve- 
lea, Iolanda Lazăr, 
Gheorghe Lan ga și 
V. Pinciu.

ir Concursul repu
blican de triatlon 
(modern) oare a avut 
loc la Orașul Stalin 
a revenit formației 
reprezentative a re
giunii Oradea, oare a 
câștigat atît la probe
le individuale cit și 
pe echipe. Orădenii 
au fost urmați la 
probele pe echipe de 
regiunile Cluj, Con
stanța, Ploești, Timi
șoara, pe ultimul loc 
clasîndu-se reprezen
tativa regiunii Stalin.

in sport, 
fruntași 

în producție

care

noa-
carealături de 

concurat o serie 
elemente tinere 
s-au remarcat în 

deosebit .Este 
de Iolanda

din comună în număr de 
1 familii. Nivelul de trai al 

colectiviste a crescut 
Pînă in prezent 80 

de țărani colectiviști 
și-au construit case noi așa cum 
sînt loan Rațiu, Sabin Cioban, Si
mion Meșteșan, loan Cioban, Teo
dor Cloșutean și alții. In cinstea 
celei de a 15-a aniversări a elibe
rării patriei noastre se va inaugura 
și un nou cămin cultural. Alături 
de aceste realizări și mișcarea de 
cultură fizică și sport din co
mună a cunoscut o continuă dez
voltare, Asociația sportivă „Fla

căra“ numără în prezent peste 200 
membrii U C.F.S. Activitatea spor
tivă a secțiilor pe ramuri de sport 
se desfășoară la șapte discipline. 
Voleiul este sportul preferat al ce
lor din Dăbica, practicat în mod 
organizat de peste 200 tineri.

La Spartachiada de vară din a- 
cest an echipa de volei s-a clasat 
pe locul III în etapa regională, iar 
la trîntă sportivii Căprar Liviu 
(categ. 78 kg.) și llarie Mureșan 
(categ. 55 kg.) au ocupat locul 1 
la întrecerile etapei raionale.

Un lucru care merită a fi 
m evidență este faptul că toți spor
tivii sînt fruntași în producție, 
loan Răceanu, Vaier Răceanu, loan 
Maer, Vaier Tămaș, Simion Per- 
șa, Vasile Cristolțan și mulți alții 
se situează printre colectiviștii
au cele mai multe zile-muncă.

Deși asociația sportivă dispune 
de două terenuri de volei, un teren 
de fotbal, echipament și material 
sportiv, totuși sportivii mobilizați 
de organizația U.T M. lucrează in
tens acum la o bază sportivă com
plexă.

In obiectivele asociației pentru 
anul 1959, pe lingă secțiile existen
te printre care fotbal, volei, șah 
schi, atletism, trîntă etc., există 
introducerea tenisului de masă.

...Pe panourile de onoare al 
uzinei „Poiana“-Cimpina se inmul 
țese mereu numele celor care au cu 
cerii prețioase victorii in munci 
Mai multe utilaje petrolifere ieși 
te pe poarta uzinelor înseamn 
mai mult petrol, înseamnă o cot 
tribuție activă la creșterea nivt 
lului de trai al oamenilor munci 
înseamnă o nouă izbindă in lupt 
pentru construirea socialismului, ț 
după lupta încordată din produi 
ție urmează minunate clipe de rt 
laxare pe terenul de sport. Mur. 
citorii din Cimpina iubesc cu pc 
siune sportul și o primă mărlut 
este faptul că peste 90 la sută a 
totalul salariaților uzinei sînt mem 
bri ai U.C.F.S. cu cotizația la z 
Dar... despre sport și sportiv 
trebuie să vorbim nai pe larg 
Asociația sportivă „Poiana“ Cim, 
pina este cunoscută prin succese' 
obținute în dezvoltarea activități 
sportive de mase. Cu ajutorul or 
ganizației de bază U.T.M. din uzi 
nă (responsabil sportiv în comite 
tul U.T.M. — Constantin Asia 
sportul a fost popularizat prin cel 
mai eficace metode. Conlucrîm 
activ cu consiliul de conducere o 
asociației sportive, utemiștii au a 
dus un aport însemnat la mo 
bilizarea tineretului, la organiza 
rea unor izbutite competiții d 
mase.

In cele 10 secții pe ramuri d 
sport ale asociației sportive ,JPoia 
na“ (președinte — E. Palade, se 
cretar — St. Constantinescu, finan 
ciar — Gh. Oncescu) activeaz. 
peste 1.700 membri U.C.FS. I- 
întrecerile de casă au participat 
fotbal 8 echipe, la volei 8 echipa 
la tenis de masă peste 200 concw 
renți. In excursiile organizate di 
asociație participă cîte 5-600 mem 
bri U.C.F.S.

Spartachiada de vară a tineretu 
lui a stîrnit un viu entuziasm. Pi 
stadionul uzinei au concurat pești 
500 tineri și tinere care s-au între 
cut cu ardoare pentru a obțim 
cinstea de a reprezenta asociații 
lor sportivă în etapele superioara 
ale competiției. La reușita acestoi 
întreceri a contribuit din plin or 
ganizația de bază U.T.M. Regula 
mentul întrecerii a fost prelucrai 
la stația de radioamplificare, ial 
în adunările generale U.T.M. s-t 
discutat pe larg despre importanțe 
acestei grandioase manifestații 
sportive de mase.

Tinerii îndrăgesc sportul parti- 
cipînd la aceste competiții popu
lare și apoi devin sportivi pasio
nați. Astfel se face că asociația 
sportivă a muncitorilor de la uzi
nele „Poiana“ are astăzi mulți 
sportivi de valoare care obțin suc
cese de prestigiu în cele mai im
portante competiții pe plan repu
blican.

Harnicii muncitori de la uzinele 
„Poiana“ sînt fruntași în muncă și 
în sport. Și aceasta nu este o 
coincidență întîmplătoare. Sportul 
îi călește, le oțelește trupul. 
Mecanicul Marian Rusănescu, lăcă
tușul Ion Dumitrescu, electricianul 
G. Sebastian (fotbal), mecanicul 
Eugen Stroe (tenis de masă), re- 
cepționerul Troian Nițescu (hand
bal), tehnologul O. Șerban (volei), 
mecanicul Petre lonescu (volei) 
sînt numai cîteva exemple de 
sportivi fruntași în producție fi 
în activitatea sportivă,

H. NAUM
?»

SIMION KEZDI
corespondent

Antrenorul Mir««a Ivan de la 

C. S. școlar „Luceafărul" — Ora

șul Stalin, împreună cu un elev al 

său în timpul unui antrenament.

Foto: VAL. PIETREANU

Juniorii asociației sportive Locomotiva P.T.T. au făcut duminică tm reușit antrenament de verificare 
pe distanța București—Snagov. Vă prezentăm în fotografia noastră trei dintre ei în timpul unui 

sprint

Pepinieră de sportivi
Clubul școlar sportiv „Luceafărul" din 

Orașul Stalin se bucură de un bineme
ritat renume. Deși nu s-a împlinit nici 
măcar un an de la înființarea acestui 
club, sportivii săi, atleți, handbaliștî, 
gimnaști, baschetbaliști etc. l-au făcut 
cunoscut în întreaga țară prin succese 
deosebit de valoroase. Mărturie 
performanțele remarcabile ale 
tivilor școlari din Orașul Stalin, 
alcătuiesc un palmares ce-ar putea 
Invidiat de multe cluburi 
din țară: cinci campioni 
școlari, dintre care doi sînt dubli cam
pioni (Marcela Budan, atletism și Zeit- 
ner Ion, schi), o echipă campioană 
publicană școlară, (baschet băieți) 
trei echipe campioane republicane 
niori, (handbal băieți și fete și cea 
volei fete) fără a mai socoti aici 
tlurile de campioni regionali precum 
sportivii care au categorii de clasificare 
sportivă.

sînt 
spor
care 

fi de 
sportive 

republicani

re-

ju
de 
ti- 
Și

Un start bun
Primele zile ale anului școlar 1958-59 

au consemnat și începutul activității clu
bului sportiv școlar „Luceafărul". Nu
mărul secțiilor pe ramură de sport : schi, 
atletism, handbal, volei, gimnastică, bas
chet a crescut odată cu numărul membri
lor clubului ca o dovadă a condițiilor pe 
care le au astăzi elevii la dispoziție în 
practicarea disciplinei sportive preferate.

Prima secție înființată — schi — este 
și cea mai numeroasă, peste 200 de 
membri. Urmează apoi cea de atletism în 
care activează peste 50 de membri, ma
joritatea fiind fete. De altfel, aceasta 
este o caracteristică a activității clubu
lui : elementul feminin constituie majo
ritatea, ceea ce dovedește multă grijă 
din partea conducătorilor clubului pen
tru ridicarea elementelor talentate din 
rîndul fetelor, țn secția de atletism se pre
gătesc juniori deosebit de talentați. Am 

pe Marcela 
campioană în probele 

plat și lungime, 
performanța 12,8 

m. La fel de ta- 
vitezista Ingrit

pro-

amintif-o și mai înainte
Budan, dublă 
de atletism 100 m. 
unde a realizat 
sec. și respectiv 5,36 
lentată se dovedește
Schling, cu timpul de 13 sec. în

Gh. Vizirii — cîștiqâtor 
la Sopot

I V -r s ■
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ba de 80 m. garduri. Ștefan Crăciun a 
reușit în ultimul concurs 46,26 m. la a- 
runcarea ciocanului. Alte cîteva elemente 
la fel de dotate ca: Mihai Cibu: 11,5 la 
100 m. piat, Gheorghe Țică 15,09 sec. 
la 110 m. garduri, Florin Sperchez 37,40 
m. la aruncarea discului, sînt încă de pe 
acum purtători ai insignei de aur de 
atlet școlar.

Fără îndoială, lista secțiilor pe ramură 
de sport, a performerilor și a elementelor 
dotate care-și desăvîrșesc pregătirea în 
cadrul clubului ar putea continua. Să cer
cetăm însă mai bine secretul acestor suc
cese care au încununat startul primului 
an de activitate.

Cum se naște 
un record...

— Un record, le spune adesea elevilor 
săi tînăruî antrenor de atletism Mircea 
Ivan, nu este numai rezultatul talentului;

Din experiența dubdui 
sportiv școiar „Lucea fă tu I'- 
Orafui Stalin în pregătirea 
și educarea tinerilor sportivi

recordul este în ultimă instanță o sinte
ză aș putea spune de voință, muncă și 
disciplină.

...Voință, muncă și disciplină, aceste 
trei calități privesc deopotrivă pregătirea 
sportivă și pe cea de învățătură. De alt
fel aceasta constituie o caracteristică încă 
din prima zi a activității clubului. Nu 
era de ajuns pentru a fi membru al clu
bului sportiv școlar să fii numai un spor
tiv dotat. Calitățile fizice trebuiau să fie 
susținute de sîrguință la învățătură. 
Dacă pe terenul de sport nu se dau note 
sau nu se lasă corijenți, aceasta nu în
seamnă că cine a rămas corijent la în
vățătură poate fi trecut cu vederea pen
tru că-i sportiv. Nici vorbă de așa ceva. 
Organizațiile U.T.M. din școlile medii 
ai căror elevi sînt 
profesorii antrenori 
fiecare sportiv să fie

Cînd lucrurile nu 
tunci organizația 
clubului, colegii celor în impas intervin

membri ai clubului, 
se preocupă atent ca 
fruntaș la învățătură, 
se întîmplă așa a- 
U.T.M., conducerea

prin măsuri eficiente de îndreptare. For
ța educativă a colectivului, a utemiștilor 
s-a dovedit nu odată deosebit de exigentă 
față de cei care neglijau învățătura în 
favoarea sportului. Mihai Cibu. spre pil
dă, este poate cel mai taleataf alergător 
pe distanțe scurte din club. Dar pentru 
asta nimeni nu-i putea ingădui să aibă 
medii de 3 pe trimestrul I. O situație și 
mai dificilă la învățătură (5 corijențe), 
a avut pe aceiași trimestru Emil Radu, 
un adevărat polisportiv. Dar pentru cali
tățile fizice utemiștii nu puteau trece cu 
vederea nepăsarea pe care au dovedit-o 
cei doi față de învățătură. Organizația 
U.T M. a școlii medii nr. 7, conducerea 
clubului sportiv au organizat o discuție 
pe tema : „fruntaș la învățătură, fruntaș 
în sport“ la care au participat toți mem
brii clubului.

Utemiștii i-au criticat aspru pe cei doi 
care încercau să justifice neglijența față 
de învățătură prin eforturile depuse la 
sport. „Argumentul" acesta n-a putut re
zista numeroaselor exemple ale colegilor 
lor : Mihăilă Enea, Gheorghe Tică, Florin 
Sperchez și mulți alții, care fiind la fel 
de buni sportivi, au nutnai note de 9 și 10.

în zilele următoare, cei mai buni ute- 
miști la învățătură i-au ajutat mult pe 
Cibu și Radu în pregătirea lecțiilor, stu
diind împreună ore in șir după antre
namente. Tînărul antrenor Mircea Ivan 
controla aproape zilnic' pregătirea școlară 
a celor doi elevi ai săi.

Sfîrșitul anului școlar i-a găsit pe cei 
doi sportivi promovați cu medii bune.

★
în zilele vacanței, membrii clubului își 

desăvîrșesc pregătirea sportivă in tabe
re : baschetbaliștii la Toplița, voleibaliș
tii și gimnaștii la Gheorghieni, handba- 
liștii la Păltiniș Ciuc, iar pentru atleți s-a 
deschis chiar în oraș o tabără de pregă
tire.

In curînd vor începe noi competiții, pri
lej pentru sportivii C. S. școlar „Luceafă
rul“ de-a îmbogăți palmaresul cu noi 
performanțe. Ele vor fi cu atît mai valo
roase cu cîf organizațiile U.T.M. din 
școlile Orașului Stalin, conducerea clubu
lui, antrenorii se vor preocupa pe mai de
parte cu aceeași grijă de educația comu
nistă a elevilor sportivi ca ei să crească 
oțmeni noi, viitori ingineri sau profesori, 
viitori sportivi fruntași ai patriei noastre.

VAL. PIETREANU

Șfefan Georgescu a ieșit învingător în întrecerile masculine de tenis 
de cimp, desfășurate în cinstea zilei de 23 August — sîmbătă și 

duminică în Capitală.
Foto: S. SPIREA

De
mondiale de* Campionatele 

scrimă au luat sfirșit duminică cu 
un remarcabil succes al sportivi
lor sovietici care au ciștigat trei 
titluri de campioni ai lumii : flo
retă femei (Efitnova), floretă pe 
echipe și spadă individual (Haba- 
rov). Echipa U.R.S.S. a ocupat 
primul loc în clasamentul pe țări 
înaintea echipei R. P. Ungare. 
Pentru prima oară în istoria cam
pionatelor de scrimă reprezentan
ții Italiei și Franței nu au reușit 
să cîștige nici un titlu.

In ultima zi a fost înregistrată 
cea mai mare surpriză a campio
natelor : în finala probei de sabie 
pe echipe formația R. P. Ungare 
a fost învinsă de echipa R. P- 
Polone. ■

Șr Cea de-a doua etapă a Cursei 
cicliste unionale s-a desfășurat in
tre orașele Vilnius și Kaunas. Pe 
primul loc s-a clasat Pavel Vostria
kov care a parcurs 103 km in 
2hl3’43“. Vostriakov a trecut în 
fruntea clasamentului general in
dividual, Pe echipe conduce se
lecționata orașului Moscova ur
mată de Leningrad și R. S. S. 
Ucraineană.

* Au început campionatele de 
atletism ale R. Cehoslovace. Un 
nou record al țări1 sale a reali
zat la săritura cu prăjina Bla
zek cu o performanță de 4,41 m.

Campionul romîn Gheorghe Vi-> 
ziru s-a comportat strălucit în ca*, 
drul turneului internațional de te' 
nis de la Sopot, cîștigînd proba de 
simplu. Reprezentantul nostru a 
confirmat forma bună ta care se 
află de la începutul sezonului, în- 
vingînd în finală cu 3—6; 6—3; 
6—2 ; 6—4 pe polonezul Skonecki, 
considerat ca unul din cei ma1 
buni jucători europeni.

lată acum învingătorii celorlal
te probe : simplu femei: Jedrze- 
jowska (R. P. Polonă) ; dublu fe
mei : Roehbroes (R. D. Germană)- 
Zmijanka (R. P. Polonă); dublu 
mixt: Jedrzejowska-Skonecki (R. P. 
Polonă) ; dublu bărbați : Mei 
Fu-ci -Ci Ciun-hu (R. P. Chineză).

peste hotare
Zatopkova a cîștigat proba de 
suliță aruncind 52,92 m. lata alte 
rezultate mai importante: 10.000 
in Graf 30’16”; 100 m plat Kynos 
10“5/j6; 400 m garduri 
53“ 1/10; 200
21”5/10; 400 m Jirasek 48”; înăl
țime Lanski 2,00 m (săptămîna 
trecută sărise 2,09 m).

ir Echipele selecționate de volei 
(tineret) ale R P. Chineze și-au 
încheiat turneul în R. P. Albania, 
obținînd două frumoase victorii la 
Tirana. Echipa feminină a învins 
cu 3—0 formația de tineret a R.P. 
Albania, iar echipa masculină a 
întrecut cu 3—1 echipa „17 no
iembrie“.

venit sportivilor sovietici cu rezul
tatul de 134—78 puncte. Atleții din 
Leningrad au cîștigat 16 din cele

Bantos
m. plat Kynos

Leningrad au cîștigat 16 
22 de probe disputate.

* Intre 28 septembrie și 4 oc
tombrie se vor desfășura la Var
șovia camp.onatcle mondiale de 
haltere. Pînă în prezent și-au a- 
nunțat participarea la campion 
te halterofili din 8 țări: U.R.S.S., 
R. P. Polonă, Irak, R. F. Germa
nă și altele.

* In cadrul campionatului 
unional de fotbal, la Moscova 
s-a disputat meciul dintre ecb’pe- 
le Dinamo Tbilisi și Spartak Mos
cova. Conduși la pauză cu 3—1 
dinainoviștii din Tbilisi 
montat surprinzător în 
doua, 
scorul 
tinuă 
va cu 
motiv 
pedo Moscova 13 puncte.

Pe stadionul „Kirov“ din Le
ningrad s-a desfășurat întîlnirea 
internațională de atletism dintre 
echipele masculine ale orașelor Le
ningrad și Belgrad. Victoria a re-

au re- 
repriza a 

obținînd victoria finală cu 
de 5—4. In clasament con- 

să conducă Dinatno Mosco- 
17 puncte, urmată de Loko- 
Moscova 14 puncte și Tor-

ir Intr-un meci internațional de 
naiație d.spuiat la Waalwijk echi
pa selecționată feminină a Olan
dei a invms cu scorul de. 119—89 
echipa Angliei, in cursul întilntrii 
au fost stabilite mai multe perfor
manțe de valoare printre care 3 
recorduri mondiale și unul euro
pean. In probă de 400 m liber ino- 
tătoarea 
uimei a . . __ r_.
4’56”7/10 (nou record european), 
iar în proba de ștafetă 4X100 m. 
mixt echipa Olandei a fost crono
metrată în 4’51“ 5/10 (nou record 
mondial). Ria van Velzen (Olan
da) a acoperit 100 m spate 
1’11" 7/10, corectînd cu 2/10 
secundă recordul lumii deținut de 
Grinhams (Anglia). Cel de-al 
treilea record mondial a fost sta
bilit de An ta Lonsbrough (An
glia) care a parcurs 200 m bras 
în 2’50“3/10.

olandeză Corrie Schi- 
realizat timpul de

in 
de
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marii gospodării co-

zece ani care au trecut 
colectiviștii din I.astea, 

Stalin, au pornit cu în-

mine „Gheorghe 
din Petroșani,

Un mare număr de oameni al 
muncii din Capitulă s-au recreat 
sîmbălă dupi-amiază și duminică 
la munte, la mare, la cabanele fi 
lacurile din împrejurimile Bucu- 
reștiului.

in cadrul excursiilor organizate 
de ONT-Carpați, 260 de oameni 
ai muncii din întreprinderi ji in
stituții au petrecut duminica pe 
lilorulul Mării Negre. Alfi 320 au 
fost in excursie la Sinaia, Bușteni 
sau Predeal. Orașul Giurgiu și 
ștrandul de la Dunăre au fost vi
zitate de 150 de bucureșteni. Alți 
3 500 de oumeni ai muncii din 
București și-au petrecut duminica 
la ștrandurile, pădurea și cabanele 
ONT-Carpați de la Brănești și Mi- 
hăilești. Snagovul și pădurile din 
împrejurimile Capitalei au cu
noscut, de asemenea, o mare aflu
ență de vizitatori.

0 nouă promoție 
de ingineri 
de mine

Institutul de 
Gheorghiu-Dej" 
creație a regimului nostru demo
crat-popular, a pregătit în cei 11 
ani de existență un mare număr 
de ingineri și tehnicieni cu o înal
tă calificare. Mulți dintre aceștia 
se află astăzi în posturi de răs
pundere, conducînd cu pricepere 
economia minieră din țara noastră.

De curînd, o nouă promoție de 
ingineri a absolvit acest institut. 
Cel 186 de noi absolvenți au fost 
repartizați să lucreze la diferite 
exploatări miniere din țară, prin
tre care Căpeni, Doicești, Filipaș- 
til de Pădure, precum și în exploa
tările din bazinul carbonifer al 
Văii Jiului.

pen tret

(Agerpres)
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Studențt bulgari 
in practică ia noi

te

Mi • 47 '

Copiii muncitorilor întreprin
derii „Proletarul“ din Bacău 
desfășoară în grădinița între
prinderii o intensă activitate 
culturală. lată-i pregătind o 
suită de dansuri romînești.

primelor gospodării eolective
Duminică, mai tnulie 

agricole Colective au 
aniversarea a 10 ani de la consti
tuirea lor.

Gospodăria colectivă din comu
na Luna de Jos, prima gospodărie 
constituită in regiunea Cluj, ș-a 
dezvoltat multilateral în acești ani. 
Astăzi, cele 327 de familii de ță
rani colectiviști muncesc împreună 
1.326 ha. Gospodăria dispune de 
un puternic sector zootehnic care 
joacă un rol deosebit în sporirea 
averii obștești. Fondul de bază al 
gospodăriei a crescut de la 124.800 
lei în 1949, ia peste 1.000.000 lei 
în acest an. 70 de familii de colec
tiviști și-au construit case noi, iar 
altele și-au cumpărat mobilă, bi
ciclete, aparate de radio, ceea ce 
arată creșterea continuă a nivelu
lui de trai al celor care au pășit, 
la îndemnul partidului, pe calea 
bunăstării — calea agriculturii so
cialiste.

In cei 
de cînd 
regiunea 
credere pe calea arătată de par
tid, a muncii colective, au obținut 
realizări însemnate care dovedesc 
superioritatea

gospodării 
sărbătorit

lective față de gospodăria indivi
duală. Astăzi, gospodăria colectivă 
cuprinde întregul sat. Datorită rea
lizărilor tot mai însemnate obținu
te ari de an, fondul 
gospodăriei colective 
1.300.000 lei. Odată cu 
gospodăriei, a crescut 
de trai al colectiviștilor. Numai in 
ultimii ani au fost construite mai 
multe case decit în 4 decenii de 
stăpînire burghezo-moșierească. In 
comună funcționează un cămin 
cultural, cinematograf, bibliote i, 
iar pentru copiii colectiviștilor o 
grădiniță sezonieră.

Și membrii gospodăriei colecti
ve din comuna Turnișor din ace
eași regiune au sărbătorit dumi
nică 10 ani de rodnică activitate. 
In acest timp, datorită muncii in 
comun, colectiviștii au mărit de 
peste 5 ori fondul de bază aJ gos
podăriei. Veniturile în bani ale co
lectiviștilor au crescut în acest 
timp de peste 10 ori. Colectiviștii 
din Turnișor s-au angajat să mun
cească ou și mai mult spor pentru 
dezvoltarea mai departe a gospo
dăriei lor colective, pentru crește
rea bunăstării for materiale.

(Agerpres)

de bază al 
a ajuns la 
dezvoltarea 

ți nivelul
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Noi dome știm și snoave multe știm 
Și fete mîndre in hore să-nvîrtim. 
Dar din toate cel mai mîndru har 
Este munca noastră de-oțelar 
Viu șuvoi oțelul roșu înstelat 
Zi și noapte curge ne-ncetat.

Befren
Azi cîntă marile furnale, 
Mai viu ca viersul de cavale.
Și să se-audă în toată țara 
Că, pentru noul vieții rost,
Din zori, în zori, la Hunedoara, 
Noi, oțelarii, stăm la post.

II
Din zeci și zeci de șarje peste plan, 
Porni-vor noi traetoare-n Bărăgan 
Și din ochii Bistriței, senini 
Vor țîșni casoade de lumini.
Ceas de ceas, spre-nalte comuniste zor 
Urcă azi poporul muncitor.

III
Noi din bătrîni, mai știm un legămînt: 
Prieteni sîntem celor ce ne sînt. 
Oaspeți mii să treacă-al țării prag
Noi în casă îi primim cu drag.

• Dar să știe cel purtat de gînd mișel: 
II vom zdrobi cu brațul de oțel.

In cadrul schimbului de expe
riență dintre studenții romîni și 
cei bulgari, 60 de studenți de la 
Institutul agronomic din Sofia au 
fost timp de 15 zile in practică 
la gospodăria agricolă de sbat din 
Jimbolia, regiunea Timișoara,

După perioada de practică, stu
denții bulgari au vizitat orașul 
Timișoara, Institutul agronomic 
din localitate, Muzeul regional al 
Banatului.

Timpul petrecut în țară și prie
teniile legate cu studenții și ti
nerii din această regiune vor con
stitui amintiri de neuitat pentru 
studenții din țara vecină și prie
tenă.

— •-----

Informație
La Ministerul Transporturilor 

și Telecomunicațiilor din Bucu
rești a avut loc conferința ex- 
perților în tarife din Organizația 
de Colaborare în domeniul Poște
lor și Telecomunicațiilor a țărilor 
socialiste (O.S.S ).

Problema principală a constl- 
tuit-o coordonarea tarifelor tele
grafice care se vor pune în apli
care la 1 ianuarie 1960, odată cu 
intrarea în vigoare a Regulamen
tului telegrafic internațional revi
zuit recent.

Conferința s-a desfășurat într-un 
spirit de colaborare deplină.

(Agerpres)

IOSIFESCU VASILE 
Ploești.

Primul „An Polar Interna
țional“ a fost organizat în 1882 
de un grup de cercetători ruși 
sub conducerea savantului G.I. 
Vild, membru activ al Acade
miei de Științe din Petersburg. 
In cadrul acestui „An Polar 
Internațional" au fost efectuate 
observații polare, care au du
rat din luna august 1882 pînă 
în august 1883. La aceste ob
servații au participat și alte 
12 state.

Scopul acțiunii a fost insta
larea unor stații în regiunea 
Arcticii, unde specialiștii din 
diferite țări urmau să facă 
observații și cercetări geofizice. 
Au fost instalate 13 stații în 
Arctica și 2 în Antarctica. In 
acest „An Polar" s-a studiat 
distribuirea geografică a auro
relor. în urma rezultatelor s-a 
întărit conv ngerea că datele 
relative 
prezintă 
studiu, 
electrice

Iile agricole se vor desfășura 
între 7-14 septembrie.

Examenul de admitere tn 
școlile tehnice pentru perso
nalul tehnic, se va desfășura 
între 25-30 septembrie. La șco
lile tehnice de maiștri examenul 
de admitere se va desfășura 
între 1-10 septembrie.

La Institutele pedagogice de 
învățători cu durata de doi ani 
examenul 
ține între

de admitere se va
15-25 septembrie.

GRIGORE 
VIORICA

MANU — Craiova ;
TOMA — Suceava

noști
lucrezi

(Urmare din peg. 1-a)

meseria

la regiunile polare 
un mare interes de 

mai ales fcmomenele 
și magnetice.

M. DAVIDESCU — București

Un muncitor care a absolvit 
o școală profesională și a pro
movat și anul 1 al unei foste 
școli medii tehnice se poate 
înscrie direct în clasa IX-a se
rală sau fără frecvență, dînd 
numai cîteva examene de di
ferență pentru clasa a VlII-a.

Un tînăr muncitor care a 
absolvit și anul II al unei ase
menea școli se poate înscrie 
direct în clasa a X-a serală 
sau fără frecvență dînd exa
mene de diferență pentru clasa 
a VIII-a și: pentru clasa a IX-a.

le vorbesc tinerilor despre cele 
mai raționale metode de muncă.

Comitetul U.T.M. desfășoară 
o susținută activitate în rîndul 
tinerilor pentru a le cultiva pa
siunea pentru literatura tehnică 
și de specialitate. Cu fiecare zi 
crește numărul cititorilor de la 
biblioteca întreprinderii și de la 
bibliotecile volante din secții. Ca 
urmare directă a ridicării pregă
tirii profesionale au crescut suc
cesele tinerilor. Brigada condusă 
de utemistuJ Ion Svidovici a eco
nomisit în primele 5 luni 49.600 
dm.p. piele box, brigada condu
să de candidatul de partid Lu
dovic Varga 60.000 dm. p. piele 
șevro, iar brigada lui Iosif Csak 
68.000 dm. p. meșină și 3.370 
m.p. pînză.

Intr-adevăr nu poți audia 
în cursul verii concerte ale 
filarmonicii bucureștene sau ale 
celorlalte orchestre simfonice 
din Capitală. Cu toate acestea 
un bogat program de lucrări 
simfonice clasice, contemporane 
și în special de concerte pe 
care le difuzează în săptămî- 
nile acestea comitetul de radio
difuziune, îți poate permite din 
plin să audiezi opere muzicale 
din cele mai pasionante.

Caută în același timp să-ți 
procuri o serie de monografii 
(„Chopin“, „Llszt", „Schu- 
bert“, „Beethowen“, „Castaldi“) 
publicate de „Editura Uniunii 
Compozitorilor“ care pot con
tribui din plin la îmbogățirea 
culturii dumitale muzicale.

MARIANA DUMITRU —
Cîmpina ; ION FARCAȘ —
Luduș; CONSTANTIN MIR
CEA — Bistrița

Examenele de admitere îfl 
școlile profesionale de ucenici, 
în școlile de meserii și în șco-

Falsificatori ai istoriei
In ultima vreme, numeroase studii, 

memorii și lucrări de istorie militară 
consacrate celui de-al doilea război 
mondial au inundat librăriile țărilor 
apusene și în special pe cele din Ger
mania occidentală. Intre ele se înscriu 
„Amintirile unui soldat“ de Heinz Gu
derian. „Campania împotriva Stalin- 
gradului“ de Hans Doerr, „Victorii 
pierdute“ de Erich von Manstein, cule
gerile de articole „Bilanțul celui de-al 
doilea război mondial“. „Războiul 
mondial din anii 1939—1945”, cartea 
„Bătăliile de tancuri din 1939—1945” a- 
părută la Londra în 1956 și scrisă de 
fostul general-mator în armata hitle
ristă Frieidrich Wilhelm von Mellen
thin. Caracteristica principală a aces
tor lucrări este falsificarea grosolană 
a istoriei războiului trecut, propovădu- 
irea militarismluui 
revanșă.

Nu este greu să 
politic urmărit de 
riști revanșarzi.

Aceste falsificări 
din propaganda dușmănoasă de 
mare a U.R.S.S.. desfășurată de 
rile reacționare din Occident, 
falsificări ale istoriei își propun 
învieze spiritul m litaHsmului și

și a spiritului de 

descoperi substratul 
foștii generali hitle-

fac parte integrantă 
' defăi- 

cercu- 
Âceste 
să re
al re

vanșei și încearcă în mod neputincios 
să minimalizeze însemnătatea mărețe
lor victorii obținute de Armata Sovie
tică și de poporul sovietic. După cum 
este bine știut victoria Uniunii Sovie
tice asupra Germaniei fasciste s-a da
torat înainte de toate super orității o- 
rînduirii sociale socialiste, înaltului 
patriotism al oamenilor sovietici, fer
mității și superiorității morale a mili
tarilor armatei U.R.S.S. înaltei tehnici 
militare. Tocmai ascunderea acestei 
realități constituie principala țintă a 
falsif'catorilor istoriei. Falsificatorii 
istoriei urmăresc înainte de toate, să 
inducă în eroare masele din Occident 
să denatureze și să ascundă adevărul 
istoric.

Totodată, ’neereînd să acred'teze 
ideea că dacă n-ar’ fi fost o serie de 
„factori întîmplători“ generalii hitle
riști ar fi putut cîștlga războiul, fal-

sificatorii istoriei încearcă de fapt să 
instige spiritul de revanșă în vederea 
unui nou război.

De asemeneia generalii fasciști, ire
parabil înfrînți, vor să arate1 „pricepe
rea” și „pregătirea” lor militară ca în 
felul acesta să intre în grațiile noilor 
stăpîni — Imperialiștii americani.

Apariția cărții „împotriva falsificării 
istoriei celui de-al doilea război tnon- 

■ dial“, scrisă de A. 1. Eremenko, ma
reșal al Uniunii Sovietice, remarcabil 
comandant militar sovietic, participant 

1 activ la cel de-al doilea război mon
dial,' recent tradusă în limba romînă, 
în Editura Politică, reprezintă o con
tribuție de seamă [a demascarea falsi
ficatorilor istoriei războiului trecut.

In cartea de care ne ocupăm se face 
o critică zdrobitoare foștilor generali 
hitleriști care au publicat lucrările a- 
mintite și în care ei falsifică istoria.

Foștii generali în armata lui Hitler 
își storc creierii pentru a găsi „argu
mente“ cu ajutorul cărora să falsifice 
cît mai mult adevărul istoric. Ei aruncă 
vina pentru eșecul rușinosului război 
antisovietic asupra lui Hitler. A. I. 
Eremenko arată că încercările lui Gu
derian de a se prezenta drept „adver
sar“ ideologic al lui Hitler sînt false 
pentru că „scopurile războiului și 
principiile de ducere a războiului, 
vederile lor erau identice“. Genera
lul Manstein aruncă, de aseme
nea, răspunderea pentru zdrobirea h.t- 
lerismului pe seama politicii și strate
giei lui Hitler datorită cărora, susține 
el. Germania „s-a dovedit iremediabil 
mai slabă decît adversarii ei“. Genera- 
lui-maior în retragere din fosta armată 
germană fascistă Hans Doerr îl critică, 
în cartea sa „Campania împotr.va Sta- 
lingradului“ pe Hitler care a făcut erori 
de calcul în ceea ce privește planul 
campaniei de vară din 1942. Acești ge
nerali uită propri le înfrîngeri în cursul 
războiului Cînd a fost evidentă zdrobi
rea cotropitorilor iar ofensiva asupra 
Moscovei a eșuat (atunci — arată 
A. 1. Eremenko „a fost înmormîntată 
ideea succesului fulger în desfășurarea 
războiului“), și a început cu succes con-

traofensiva sovietică, Guderian a fost 
azvîrlit de Hitler din rîndurile armatei 
pentru eșecul planurilor sale. Generalul 
Manstein uită înfrîngerea catastrofală 
a trupelor hitleriste (o parte din ele au 
fost sub comanda sa) din campania din 
iarna anului 1942—1943, el nu-și mai 
amintește lecția de la Stalingrad unde 
au fost nimicite trupele cotropitoare. 
Generalul-maior Mellenthin și trupele 
sale de tancuri au suferit numeroase

(însemnări pe marginea 
lucrării mareșalului sovietic 
A. I. Eremenko „împotriva 

falsificării istoriei ce*ui 
de-al doilea război 

mondial")

înfrîngeri pe frontul sovicto-germau.
Generalii hitleriști, _arată autorul, au 

fost servitori credincioși ai lui Hitler. 
Ei au sprijinit de la început planurile 
acestuia de atacare a Uniunii Sovie
tice, deși Uniunea Sovietică nu a oferit 
absolut nici un pretext pentru război. . 
Slugile lui Hitler nu au avut obiecții 
împotriva agresiunii asupra U.R.S.S. 
cu toate că exista și un tratat de 
neagresiune sovieto-german respectat 
cu strictețe de Uniunea Sovietică Ade
vărul este că tocmai generalii din fosta 
armată hitleristă au întocmit directi
vele și planurile strategice ale lui 
Hitler. „Intr-adevăr, scrie mareșalul 
Eremenko, e clar că acești criminali de 
război care acum pălăvrăgesc cu neru
șinare despre devotamentul lor față de 
Germania și față de poporul german, 
dar care în momentele aceilea hotărîtoa- 
re l-au urmat supuși pe Hitler. și-au 
asumat întreaga răspundere pentru ca
tastrofa națională“.

Cititorul cărții ia cunoștință de felul 
cum mareșalul Eremenko demască to
tala falsitate a interpretării și analizei 
de către generalii hitleriști a unor ac
țiuni de luptă. Așa de pildă Guderian

LIVIU STANESCU — Oradea.

In fotografiile pe care le-ai 
trimis redacției ai prins aspecte 
interesante de pe șantierul de 
construcții de locuințe. Reali
zarea lor arată însă multă 
stîngăcie.

Fotografiile nu le putem 
losi, deoarece ele au un 
racter static, lipsite de 
namism.

Trebuia 
constructori 
normală, în 
schelă, 
fii le ar 
care și

De
sînt șterse, fapt care 
să-ți atragă atenția 
unei mai bune dozări 
nii. Iți recomandăm,
îmbogățirea cunoștințelor du- 
mitale In arta fotografică, să 
te înscrii la unul din cercurile 
fotografilor amatori existente 
în oraș.

fo
ca- 
di-

pesă-i surprinzi 
în situația firească, 
plină activitate pe 

In felul acesta fotogra
fi avut mai multă miș- 
spontaneitate. 
asemenea fotografiile 

trebuie 
asupra 

a lumi- 
pentru

Experienfa înaintată 
se extinde

Și la atelierele de zonă C.F.R. 
în cele 13 brigăzi de tineret se 
desfășoară o bogată activitate 
pentru ridicarea nivelului profe
sional al tinerilor muncitori. Aici 
brigada condusă de candidatul 
de partid Ion Ilie deține steagul 
de cea mai bună brigadă de pro
ducție a tineretului din orașul 
Oradea. Pentru a ridica la un 
nivel tot mai înalt calificarea 
tinerilor muncitori, comitetul 
U.T.M., sub îndrumarea comite
tului de partid desfășoară o 
muncă susținută pentru popu
larizarea și extinderea experien
ței fruntașilor în producție.

Brigăzile de tineret sînt per
manent îndrumate de comu
niști. Aceștia împărtășesc ti
nerilor din experiența înaintată 
a muncii lor. Comunistul Aurel 
Cilcortaș a creat în brigada de 
care răspunde o adevărată 
„școală“ privind frîna automată 
a locomotivelor, a împărtășit ti
nerilor din experiența 
pararea frînelor.

sa în re-

demascati
?

scrie că pe frontul de la Briansk „au 
fost nimicite forțele principal» ale ar
matei a 50-a rusești" lucru infirmat 
chiar de el, peste cîteva pagini. Tru
pele sovietice — arată A, I. Eremenko 
— care și-au păstrat organizarea și 
capacitatea de luptă și-au îndeplinit 
misiunea principală, aceea de a fi ieșit 
din încercuirea operativă. Aceste trupe, 
arată autorul „...au jucat un rol cert în 
prăbușirea planurilor fasciste de ocu
pare a capitalei sovietice...“, au zdrobit 
o parte din trupele germane de izbire. 
Un altul, generalul Manstein încearcă 
să „demonstreze“ că luptele de la Sta- 
lingrad nu ar fi reprezentat punctul de 
cotitură în desfășurarea războiului tre
cut. A. 1. Eremenko dezminte și aceasta 
scornire și subliniază în lucrarea sa că 
Statingradul, și nu altă bătălie, a con
stituit cotitura hotărîtoare în desfășu
rarea celui de al doilea război mon
dial, că începerea contraofensivei de la 
Stalingrad a marcat trecerea definitivă 
a inițiativei strategice de partea Arma
tei Sovietice.

Faptul că Uniunea Sovietică a zdro
bit trupele hitleriste salvînd civilizația 
și popoarele de jugul Germaniei fas
ciste, că gloriosul popor sovietic a de
monstrat practic superioritatea orîn
duirii sale sociale, stîrnește mînia și 
ura militariștilor înveterați. Aceștia în
cearcă să minimalizeze rolul Armatei 
Sovietice în zdrobirea agresorilor fas
ciști și încearcă să conteste faptul că 
soarta celui de-al doilea război mon
dial a fost hotărîtă pe frontul sovieto- 
german. Generalul-colonel Guderian, în 
cartea sa „Amintirile unui soldat“ de
naturează voit raportul de forțe exis
tent pe frontul de Est și pe cel din 
Occident, considerînd că eforturile lui 
Hitler și rezervele armatei germane 
erau concentrate pe frontul din Vest,

Iată adevărul despre forțele existente 
pe cele două fronturi: în 1941, cînd în 
Occident nu existau lupte, pe frontul 
împotriva U.R.S.S. luptau 190 de di
vizii, în 1942 luptau 240 de divizii (în 
Africa de nord erau plasate doar 4 di
vizii hitleriste și 11 italiene) In 1943—

257 de divizii, iar în 1944, 
fost deschis al doilea front 
pe frontul sovieto-german 
divizii plus 23 de brigăzi, în timp ce 
pe frontul de Vest luptau doar 90 de 
divizii.

Aceste date spulberă și minciunile 
despre faptul că Germania ar fi luptat 
pe două fronturi de „aceeași importan
ță“, după ce englezii și americanii au 
venit pe continent. Cele mai grele lupte 
în. al doilea război mondial au fost date 
pe frontul de Est. Meritul istoric de 
importanță mondială în zdrobirea ar
matei hitleriste și în eliberarea a nu
meroase popoare, între care și țara 
noastră, aparține în mod indiscutabil 
invincibilei Armate Sovietice, gloriosu
lui popor sovietic, lucru necunoscut de 
către popoare.

Istoria dezminte fiecare minciună a 
foștilor generali hitleriști. Mareșalul 
Eremenko arată în lucrarea sa că în
frîngerea Germaniei fasciste în al doilea 
război mondial are cauze economice, 
politice și sociale profunde. „Cau
zele sînt mai multe la număr, scrie 
autorul, dar principalul este superiori
tatea orînduirii noastre sociale socia
liste asupra „noii orînduiri“ instaurate 
de fasciști în Germania și introdusă în 
țările subjugate de ei. La aceasta se 
adaugă înaltul patriotism al oameni
lor sovietici, fermitatea și superiorita
tea morală a militarilor armatei Uniu
nii Sovietice, înalta tehnică militară, 
superioritatea artei și strategiei mili
tarilor sovietici, superioritatea pregăti
rii lor de luptă și politică, înalta mă
iestrie militară a generalilolr șj coman. 
danților armatei primului stat socialist 
din lume“.

Publicată în traducerea romînească, 
lucrarea : „împotriva falsificării isto
riei celui de al doilea război mondial“ 
ajută pe cititorii din țara noastră să 
înțeleagă just diferitele evenimente din 
timpul celui de al doilea război mon
dial și subliniază lupta eroică a glo
rioaselor Armate Sovietice pentru zdro
birea fiarei fasciste.

după ce a 
în Europa, 
luptau 228

FILIMON TURCU

cu spor
Comitetul U.T.M. și utemiștiî 

trebuie să ceară inginerilor și 
tehnicienilor să-și îndeplinească 
conștiincios sarcinile, să sprijin« 
pe tineri în perfecționarea califi
cării profesionale, aiceasta fiind 
o sarcină de cinste a inginerilor 
și tehnicienilor din întreprinde
rile socialiste.

Comitetul orășenesc U.T.M. M 
rîndul său nu s-a ocupat în su-1 
ficientă măsură de îndrumare* 
acestui comitet U.T.M. pentru a 
duce o muncă susținută în rîrw 
dul tinerilor privind ridicarea 
calificării profesionale, pentru 
organizarea unor acțiuni care să 
antreneze tinerii ingineri în 
munca de calificare a tinerilor.

Acum cînd problema ridicării 
calificării profesionale devine 
din ce în ce mai mult o sarcină 
centrală a construirii economiei 
socialiste, trebuie lichidate ase-: 
menea lipsuri.

Comitetul orășenesc U.T.Mj 
trebuie să îndrume mal îndea-* 
proape comitetele organizațiilor 
de bază U.T.M. din întreprinderi 
pentru ca acestea să folosească 
cele mai bune metode privind ri
dicarea calificării tinerilor mun
citori. Un aport deosebit pot și 
trebuie să-l aducă în această 
privință cercurile A.S.I.T. și ca
binetele tehnice. Trebuie dusă o 
muncă susținută în mijlocul ti
nerilor pentru ca aceștia să-și 
îmbogățească continuu cunoștin
țele lor profesionale.

Comitetul orășenesc U.T.M- 
trebuie să acorde o și mai mare 
atenție cursurilor de minim teh
nic, care s-au dovedit a fi forme 
eficace de ridicarea calificării 
profesionale, să urmărească în
deaproape felul în care organiza
țiile U.T.M. din fabrici recru
tează lectorii, pregătirea acesto
ra, meitodele de predare și mal 
cu seamă felul în oare se pregă
tesc tinerii și măsura în care se 
reflectă în munca de fiecare zi 
cunoștințele însușite la cursurile 
de minim tehnic.

Numai în felul acesta tinerii 
își vor putea aduce contribuția 
la realizarea economiei de un 
miliard de lei peste plan, la în
făptuirea sarcinilor ce reies din 
plenara C.C. al P.M.R. din iulie 
1959 privind creșterea produc
ției, a productivității muncii 
reducerea prețului de cost, 
sigură de creștere continuă 
velului de trai al celor ce 
ce sc.

La ridicarea 
sionale o mare 
avut-o schimburile de experien
ță organizate între tineri Și bri
găzi de tineret. Demonstrațiile 
făcute cu acest prilej au scos 
în evidență cele mai bune me
tode de lucru, datorită cărora 
tinerii și-au sporit succesele în 
producție. Azi, tot mai mulți sînt 
tinerii care-și depășesc sarcinile 
de plan și acest lucru se dato- 
rește în cea mai mare măsură 
ridicării calificării profesionale.

Comitetul U.T.M. acordă o a- 
tenție deosebită popularizării 
fruntașilor, a metodelor lor de 
muncă, folosind în acest sens 
gazetele de perete, panoul frunta
șilor, adunările generale de orga
nizație.

Acum, după apar.iția Hotărîrii 
plenarei C.C. al P.M.R. din 
13—14 iulie a.c., tinerii și-au în
dreptat și mai mult atenția înspre 
ridicarea calificării profesionale, 
convinși fiind că în acest fel vor 
reuși să lucreze mai bine, cu 
mai mult spor.

calificării profe- 
însemnătate au inginerilor șl

Cînd ridicarea calificării 
este lăsată 

la voia întîmplării
Tovarășul Mircea Bîrsan, 

membru în comitetul U.T.M. al 
întreprinderii metalurgice „Ber- 
nath Andrei“, responsabil cu 
problemele producției și califică
rii, afirmă cu tărie că comitetul 
s-a interesat de munca tinerilor, 
de calificarea lor, de diversele 
probleme ale producției etc. Ce 
se întîmplă însă în realitate ? 
Peste 75 la sută din muncitorii 
fabricii sînt tineri. Mulți au ab
solvit diferite școli. Comitetul 
U.T.M. consideră în mod nejus
tificat că muncitorii odată cu 
terminarea școlii profesionale nu 
mai au ce învăța. De aceea nu 
s-a ocupat de ridicarea califică
rii profesionale. Care sînt rezul
tatele ? Procentajul de rebuturi 
depășește mereu coeficientul ad
mis. în trimestrul II 90 la sută 
din rebuturi sînt din vina tine
rilor, care au o slabă pregătire 
profesională. Și în secțiile de 
presă procentajul de rebuturi se 
menține ridicat, din aceeași pri
cină — slaba calificare.

Deși în fabrică sînt numeroși 
maiștri, tehnicieni, ingineri eu 
o bună pregătire, comitetul 
U.T.M. nu a discutat cu aceștia, 
nu i-a antrenat în acțiunea de 
ridicare a calificării tinerilor 
muncitori.

Și 
cale 

a nî- 
mun-

La uzinele „Independența“ din Sibiu, sudorița Marco Pawechiva de 
la secția I mecanică este fruntașă în producție.
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lurile sale — sunetul trompetelor, 
bătăile de gong, florile copiilor 
vienezi oferite membrilor Comite
tului Internațional al Festivalului, 
defilarea motociclișiilor cehi — a 
fost «.'»nsemnat automat, iară ezi
tare, printr-o apăsare nervoasă a 
creionului, în carnetele ziaristelor 
din fata mea, cu cuvintele: „plicti
sitor“, „anost“, „neinteresant“... 
Păreau degajate și pe depliin pregă
tite să trateze toate la acest mod. 
Apoi a început defilarea delegații
lor venite din toate colțurile bă- 
trinei noastre planete. Pista ro
tundă a stadionului părea că e 
profitul miniatural al globului pe 
care se scurgeau încet popoarele 
înseși, înfrățite într-un lung corte
giu.

In vestmintele, în dansurile și 
tn cintecele pe care le aduceau cu 
sine delegațiile de tineri erau 
expresia a tot ceea ce a adu
nat de milenii omenirea in tezau
rul culturii. Minunată armonie de 
culori, de forme, de mișcare, de 
melodii. Pe gazonul verde părea 
că a lost dezgropată din adincuri 
n miraculoasă comoară legendară 
din care se revarsă valuri de ne
stemate, de bijuterii, de pietre 
scumpe, strălucind pentru prima 
dată la lumina soarelui, luind 
ochii, incărcind privirile pină la 
refuz.

lată un sentiment copleșitor, de 
mindrie. Mindrie fără margini pen
tru specia omenească căreia apar
ține si care a săvîrșit minunea în 
fața cărora și natura ar trebui să 
plesnească de invidie.

Iată Brazilia în hainele ei colo
rate viu, ca un curcubeu, cintin- 
du-și cântecele ei de bucurie, 
răscolitoare, adine omenească.

iată Bulgaria cu roadele parfu
mate ale cimpiilor ci de trandaliri, 
pe panere de trestie.

lată China cu măreața ei artă 
milenară, cu gingășia lără seamăn 
a culorilor vaporoaselor rochii ale 
femeilor, baloanele lor ciudate ca 
niște lampioane, cu capetele aurite 
ale dragoniior legendari.

lată Italia cu tabloul Coliseumu- 
lui, cu dansatori mascațî care par
că aparțin ce’or două familii ri
vale din Verona.

lată Cuba, cu largile ei pălării 
de pai, cu sufletul ei mare, revolu
ționar, strălucind in privirile 
aprinse.

Iată India cu grația ei nease
muită.

lată băieții vinjoși ai Statelor 
Unite ale Americii cintînd 
tec melodios din preerie.

lată Irakul care trece in

In prima zi 
a Festivalului

fele vijelioase ale tinerilor arabi 
și în ritmul inimitabil al dansato
rilor curzi.

lată Uniunea Sovietică, țara în 
care se construiește comunismul 
cu simbolurile științei și tehnicii 
sale care stau in avangarda ome
nirii contemporane — sputniku! și 
racheta — cu dansurile sale am
ple ca și necuprinsul său pămint.

lată România cu flăcăii ei veseli, 
cu fetele sale Îmbujorate, învăluite 
în năframe diafane.

Mă uitam peste umărul ameri
cancei de la „New York Post" din 
fața mea. Hirtia rămăsese a bă, 
sgiriată numai la început de mina 
nervoasă care scrisese clar : ,,plic
tisitor“, „anost“. Fetele lor erau 
imobile ca niște măști. Opace. Ce 
se petrecea oare prin sufletul aces
tor oameni, în mințile lor ? Ce pro
ces groaznic i-a schilodit astfel 
atrofiindu-le sensibilitatea cu care 
omul e înzestrat din născare î 
Cine a omorit în ei pină și simțul

eare-lelementar al frumosului 
înnobilează pe om? Am văzut aces
te fețe de 22 de ani — și m-am 
cutremurat — rinjind cu satisfac
ție atunci cind o dansatoare a 
scăpat din mină, pentru o clipă, 
un cerc, cind un tinăr a făcut pe 
gazon un pas greșit și a alunecat. 
Biete victime ale minciunii ! Bieți 
captivi care-și încep viața slujind 
o lume ce se scufundă !

fn noapte, luminate de florile 
albe ale artificiilor ce păreau efe
mere aurore boreale, pe „Wiener 
Stadion“ răsună din 60.000 de piep
turi cele două cuvinte care stau 
scrise în aceste zile pe porțile Vie
nei : „Frieden und Freundschaft“, 
„Frieden und Freundschaft“.

Cind s-au aprins luminile, cele 
3—4 locuri din fața mea erau goa
le. Umbrele celor care fuseseră 
acolo se pierdeau undeva în 
noapte.

Lumina fusese prea tare pentru 
ochii lor orbi.

Mesajul adresat de N. S. Hrușciov 
participărilor la Festival

MOSCOVA 27 (Agerpres). — TASS transmite mesajul de salut 
adresat de N. S. Hrușciov participanților la cel de-al Vll-lea Festi
val Mondial al Tineretului și Studenților pentru pace și prietenie.

un cin-

strigă-

Salut cu căldură pe participanții la cel de-al Vll-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Studenților, oare s-au întrunit la Viena. 
Este foarte bine că tineretul din diferite țări, de convingeri politice 
diferite se întrunește pentru a 
trăi în pace și prietenie și de 
popoare.

Tineretul a ales ca deviză 
„Pentru pace și prietenie 1“. 
politice nu trebuie să împiedice statele de a trăi în pace. Acestea 
cu atît mai mult nu pot constitui un obstacol pentru prietenia și 
colaborarea oamenilor generației tinere, pentru intilnirile lor spor
tive, pentru schimbul de realizări culturale ale popoarelor lor. Tre
buie să salutăm și să sprijinim prin toate mijloacele năzuința tine
rilor de a se înitilni mai des, de a face un schimb de opinii, pentru 
a se cunoaște mai bine unii pe alții.

Realizările științei și tehnicii, mărețele descoperiri ale secolului 
nostru trebuie să servească pentru creație și nu pentru distrugere, 
să contribuie la îmbunătățirea vieții oamenilor și nu la exterminarea 
lor. Ele pot și trebuie să aducă omenirii, și în primul rind vouă 
tinerilor, nu numai mai multe bunuri ale vieții, dar și o îmbogă
țire spirituală.

Salutînd prin voi tinerețea lumii, vreau să vă urez succese la 
învățătură și în muncă pe tărâmul creației pașnice, pentru ca să 
crească și să sporească bogățiile materiale și spirituale. împodobiți 
piniintul cu roadele muncii voastre și ale talentelor voastre 1 Vii
torul aparține generației tinere. Oamenii de bunăcredință vor ca 
principiile coexistenței pașnice să triumfe, ca omenirea să poală fi 
salvată de ororile războaielor, psntru ca tineretul să poată să de
pună toate forțele și capacitățile sale într-un domeniu pașnic pen
tru binele omenirii și pentru progresul ei.

Urez din toată inima celui de-al Vll-lea Festival Mondial, tu
turor participanților și delegaților săi, succes in realizarea țelu
rilor nobile pe care și le-au propus.

n- • i m-n N. HRUȘCIOV2o iulie 19o9. y

confirma năzuința sa fierbinte de a 
a respecta tradițiile di 1er ițelor țări și

a festivalurilor sale nobilul apel : 
Deosebirile dintre sistemele social-

.1

Astăzi, vienezii au fost puși în 
fața dilemei de a alege din mulți
mea manifestărilor Festivalului. 
Programul este de o bogăție și o 
varietate in fața cărora cu greu 
te poți hotărî, spre a face o ale
gere. tn diferite săli ale Vienei 
numeroasele delegații au prezentat 
spectacole. Să amintim in primul 
rind baletul din Leningrad. Mai 
notăm programele de gală ale de
legațiilor cehoslovacă, vietnameză 
și austriacă.

In săli și pe estrade in aer liber, 
în fața a mii și mii de spectatori, 
se desfășoară intr-o succesiune 
captivantă spectacolele Festivalu
lui. Astăzi au debutat și solii artei 
romîneșli. Formațiile de dansuri, 
cor, soliștii de muzică populată 
fi muzică ușoară rominească s-au 
întilnit in această zi cu spectato
rii vienezi. Pe estrada din Heili- 
genstădlerplatz alături de ansam
bluri din Chile, Grecia, Islanda, 
Japonia, Nepal și Sudan și-au dat 
concursul și tineri artiști din R.P. 
Romină.

In viața celui de al Vll-lea Fes
tival s-a petrecut azi un important 
eveniment : s-au deschis concursu
rile artistice internaționale și ex
pozițiile internaționale. Marea 
întrecere n tinerelor talente a 
început. E greu de prevăzut acum 
cine va birui. In orice caz, va fi 
o victorie a artei ce servește idea
lul înfrățirii intre popoare.

in dimineața aceasta, pe 
din navele noastre, delegații
mini au avut o intîlnire cu tineri 
din țările Americii Latine. A fost 
o inlilnire prietenească, plină de 
căldură. Deși venim din continente 
diferite am găsit curind un limbaj 
comun ; ne unește, dorința de pace 
și prietenie.

Pe agenda Festivalului se afla 
astăzi înscrisă și deschiderea inlîl- 
nirilor pe profesii și interese. De
legați ai tineretului romin au luat 
parte la intilnirile tinerilor munci
tori din construcții, metalurgie, ale 
tinerilor învățători și filateliști. 
Discuțiile din cadrul acestor întil- 
niri se dovedesc rodnice, fiind un 
prilej de cunoaștere reciprocă mai 
profundă.

Seara s-a deschis clubul interna
țional al studenților. De la această 
sărbătoare tinerească n-au lipsit 
nici studenții noștri. De altfel, 
printre cei ce au susținut progra
mul artistic s-au aflat și Ștefan 
Rulia și Ladislati Konya. La 
clubul internațional al studenților 
se va desfășura în timpul Festiva
lului a activitate intensă, deo
sebit de interesantă.

Pentru iubitorii de sport o veste: 
au început competițiile amicale 
ale tineretului. Prima intîlnire a 
sportivilor romini a reprezentat-o 
partida de baschet cu echipa Ita
liei. La ora cind vorbesc cu Bucu- 
rcștiul, meciul continuă; la pauză 
scorul a fost de 44—10 in favoa
rea baschetbalișlilor romini.

D. MII1A1L
Viena, 27 iulie 1959,
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BERLIN 26 (Agerpres). — La 
25 iulie, Walter Ulbricht, prim se
cretar al C.C. al Partidului So
cialist Unit din Germania, a luat 
cuvîntifl la postul de radio al 
R. D. Germane pentru a răspunde 
la întrebări privitoare la unele 
probleme internaționale și în deo
sebi referitoare la lucrările confe
rinței de la Geneva a miniștrilor 
Afacerilor Externe.

Făcînd o apreciere asupra parti
cipării R.D.G. la conferința de la 
Geneva, Walter Ulbricht a subli
niat că în prezent în cadrul confe
rințelor internaționale problemele 
referitoare la Germania nu mai pot 
fi discutate fără participarea 
R.D.G. Nod am f|cut și facem to
tul, a spus el, pentru ca între cele 
două delegații germane la confe
rința de la Geneva să înceapă tra
tative și să se stabilească relații 
raționale.

După ce cele două state germa
ne participă pe bază de drepturi 
egale la conferința de la Geneva, 
orice om lucid se așteaptă, ca a- 
oum, cele două state germane să 
creeze un Comitet pe întreaga 
Germanie și să înceapă cel puțin 
tratative pentru discutarea rezolvă
rii pașnice a problemei germane. 
Reprezentantul guvernului de la 
Bonn a declarat însă că lucrul cel 
mai primejdios la conferința de 
la Geneva este propunerea cu pri
vire la crearea unui Comitet pe 
întreaga Germanie alcătuit din re
prezentanți ai celor două 
germane. A respinge această 
punere, a subliniat Ulhricht,

seamnă a renunța Ia reunificarea 
pașnică a Germaniei.

W. Ulbricht a subliniat în con
tinuare că prin participarea pe 
bază de drepturi egale a celor 
două state germane la conferința 
de la Geneva, S.U.A., Anglia și 
Franța au recunoscut de fapt 
existența celor doua state germane.

W. Ulbricht a sublimat necesi
tatea unor tratative directe între 
cele două state germane.

Răspunzînd la întrebările în le
gătură cu ceea ce se va întâmpla 
dacă, în ciuda tuturor eforturilor, 
nu se va reuși să se ajungă la 
normalizarea situației In Berlinul 
occidental și la un Tratat de pace, 
W. Ulbriclit a spus :

Atunci noi, împreună cu Uni
unea Sovietică și cu toate 'popoare
le care doresc să facă acest lucru, 
vom lua măsurile necesare pentru 
normalizarea situației în interesul 
menținerii păcii.

Trebuie să fie încheiat capitolul 
acestor probleme și semnat Frata- 
tiri de pace, a declarat W. Ulbricht.

LONDRA 27 (Agerpres). — în 
după-amiaza zilei de 27 iulie, de
legația economică romînă condusă 
de tovarășii] Alexandru Bîrlădea- 
nu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R.P.R., care te 
află în Anglia de 12 zile a vizitat 
o întreprindere din localitatea 
Welwyn Garden City (situată 
nordul Londrei)
cietății „Imperial Chemical 
dustries“. Seara, 
cietății a organizat o recepție 
cinstea delegației.

Programul delegației economice 
prevede pentru marți o vizită la 
uzina din Rugby (în Midlands) a 
companiei „English Electric“ și o 
recepție la Legația R.P.R.
Londra. Miercuri, după cum s-a 
mai anunțat, delegația va face o 
vizită de curtoazie lui Sir David 
Eccles, ministrul Comerțului al 
Marii Britanii.
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state 
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terne al U.R.S.S.

GENEVA 27 (Agerpres). — In 
dimineața zilei de 27 iulie A. A. 
Gromîko, ministrul Afacerilor Ex- 

»-a întilnit la
reședința delegației engleze cu S. 
Lloyd, ministrul Afacerilor Exter
ne al Marii Britanii, cu care a 
avut o convorbire.

In după-amiaza zilei, A A Gro
mîko, împreună cu V. A. Zorin, 
I. A. Malik și A A. Soldatov, au 
participat la o recepție olerită de 
S. Lloyd la reședința delegației 
engleze în cinstea miniștrilor Afa
cerilor Externe ai U.R.S.S., S.U.A. 
și Franței,

HAVANA 27 (Agerpres). — 
Duminică poporul cuban a sărbă
torit in cadru festiv cea de-a 6-a 
aniversare a mișcării revoluționare 
de la 26 iulie. Incepînd din zorii 
zilei peste 500.000 de țărani sosiți 
special in capitală au demonstrat 
pe străzi purtînd pancarte și stri
gând lozinci exprimând sprijinul lor 
pentru reforma agrară promulgată 
de guvernul Castro și hotărârea 
fermă de a o apăra împotriva ori
căror încercări de sabotare a ei 
din .partea imperialiștilor străini.

Dimineața, președintele repu
blicii, Osvaldo Dorticos, și membrii 
guvernului au plecat ou avionul în 
provincia Oriente unde a avut loc 
o ședință extraordinară a Consi
liului de Miniștri în fortăreața 
Moncada. Acum șase ani 165 de 
tineri revoluționari conduși de stu
dentul Fidel Castro au atacat gar
nizoana militară de aici dînd sem
nalul răscoalei împotriva dictato
rului Batista. Consiliul de Miniștri 
a adoptat două decrete prin care 
ziua ae 26 iulie este proclamară 
Ziua insurecției naționale, iar for
tăreața, monument național.

La Havana, în Piața catedralei, 
a avut loc un miting la care au 
participat 700.000 de cetățeni care 
au comemorat pe eroii cazuți în 
cursul luptelor revoluționare.

In cadrul mitingului a luat cu
vântul Fidel Castro, primul minis
tru, care a spus printre altele: 
„Dreptul la fericire este un drept 
legitim al tuturor popoarelor și 
prin urmare și un drept al po
porului cuban“. „Un alt drept ina
lienabil, a spus el în continuare, 
este dreptul la suveranitate... Noi, 
a subliniat vorbitorul, nu putem fi

prieteni cu cei care ne sfidează, 
ne calomniază, ne insultă, nici ou 
cei care ne exploatează, refuză să 
ne acorde respectul cuvenit și ne 
trădează“.

Castro a criticat violent presa 
străină, In special cea din Statele 
Unite care a publicat calomnii! 
despre Cuba. „Sintem obiectul 
unor știri false care urmăresc anu
mite interese. Trebuie să fim vigi- 
lcnți deoarece organele intereselor, 
străine duc o campanie sistematică 
împotriva revoluției noastre... In' 
același timp, a adăugat el, avem 
prieteni și oameni care scriu ade
vărul despre noi“.

„Cei care se dedau la intrigi îm
potriva noastră — a spus Fidel 
Castro — dușmanii poporului și 
foștii profitori nu vor putea face 
nimic împotriva poporului cuban 
care este unit și hotărît să-și a- 
pere cuceririle“.

Cuvîntarea lui a fost îndelung 
ovaționată de participanții la mi
ting.

După miting a avut loc o mare 
paradă militară.

In urmă cu șase ani, în localita
tea coreeană Panuiunjon, acolo pe 
unde trece paralela 38, s-a semnat 
actul prin care s-a pus capăt agre
siunii imperialiste împotriva po
porului coreean. Acordul de armi
stițiu a consemnat rușinosul eșec 
suferit de către armatele S.U.A. 
și ale altor puteri imperialiste. 
Eroicul popor coreean, care a 
luptat cu abnegație pentru apăra
rea patriei, libertate și indepen
dența țării, n a putut fi infrint de 
forțe militare imperialiste. Armi- 
stițiul trebuia să creeze condiții 
propice pentru soluționarea pașni
că a problemei coreene, să ducă 
la unificarea pașnică a țării, să 
asigure astfel o pace tra.nică in 
această regiune a lumii. Aceleași 
cercuri agresive imperialiste, îm
preună cu marionetele lisînmaniste 
din Coreea de Sud, desfășoară însă 
o politică obstrucționistă, pun pie
dici normalizării problemei core
ene, resping toate propunerile pri- 

. vind unificarea pașnică a țării.
Coreea continuă să fie scindată, 

cele două părți dezvoitindu-se pe 
căi diferite. In nordul țării, R.P.D. 
Coreeană, care face parte din la
gărul socialist, aplicînd neabătut o 
politică de pace respectă cu stric
tețe acordul de armistițiu. Poporul 
R.P.D. Coreene, concentrîndu-și 
toate eforturile spre reconstrucția 
pașnică a țării, a reușit intr-un 
timp scurt să transforme o țară 
înapoiată, cu o economie agrară 
semi-feudală, intr-o țară înflori
toare, cu o industrie și agricu.tură 
înaintate. Pretutindeni în R.P.D. 
Coreeană s-au înălțat, din ruinele 
provocate în timpul războiului de 
agresorii unperia.iști, noi localități, 
uzine, fabrici, școli, spitale. Poporul 
din nordul Coreei își făurește o 
viață nouă, fericită. El își vede 
realizate pe drumul construirii so
cialismului visurile sale cele mai 
scumpe.

Guvernul R.P.D. Coreene, desfă- 
șurind in mod ferm o politică de 
pace, a inițiat numeroase acțiuni 
care s-au bucurat nu numai de 
sprijinul unanim al poporului co
reean, ci și de cel al opiniei pu
blice mondiale. Enumerăm citeva 
din aceste acțiuni importante : re
ducerea în repetate rinduri a efec
tivului forțelor armate ale R.PD. 
Coreene ; retragerea completă a 
voluntarilor chinezi din Coreea 
prin înțelegerea încheiată între 
R.P.D. Coreeană și R.P. Chineză ; 
numeroasele propuneri pentru sta
bilirea de contacte între cele două 
părți ale Coreei în vederea unifi
cării pașnice ale Coreei.

Coreea de Sud ni se prezintă 
Intr-o lumină complet diferită. 
Transformind țara într-o colonie și 
o bază militară americană, clica

lui LI Sin Man duce o politică dă 
încălcare sistematică a prevederi
lor armistițiului, intensifică pre
gătirile militare. S.U.A. incurajind 
această politică, contrar armisti
țiului semnat de ele, mențin in 
Coreea o stare încordată, pr;mej- 
dioasă pentru pace. Cu ajutorul 
stăpinilor ei americani, clica lisili- 
manistă a sporit in 6 ani efectivul 
armatei de ia 16 la 31 de divizii. 
Pe de altă parte, S.U.A. aduc in 
Coreea de Sud trupe și echipament 
militar modern ca: tunuri atomice, 
rachete, proiectile teleghidate etc,. 
iar două divizii americane au și 
fost transformate in. divizii atomice. 
Este limpede ce urmăresc S.U.A. 
prin aceste pregătiri militare fe
brile : să transforme Coreea da 
Sud într-un avanpost al planurilor 
lor agresive în Extremul Orient 
îndreptat împotriva țărilor lagăru
lui socialist.

Pentru a duce la îndeplinire 
planurile agresive, S.U.A. și slu
gile lor din Coreea de Sud au în
scăunat în țară o politică de te
roare, de înăbușire a drepturilor 
și libertăților populației sud- 
coreene. Astfel, numai în cursul 
anului trecut au fost aruncați în 
temnițe 240.000 oameni nevinovați.

înfeuda rea Coreei de Sud de 
către monopolurile americane și 
politica aventuristă pe care o duc 
S.U.A. și clica lisinmanistă au 
consecințe dezastruoase asupra 
economiei țării. Industria și agri
cultura se găsesc într-o stare jal
nică, falimentară. Astăzi producția 
globală a industriei din Coreea de 
Sud s-a redus cu 50 la sută în 
comparație cu ultima perioadă a 
ocupării țării de către japonezi. 
6.000.000 de șomeri cutreieră dispe
rați țara in căutare de lucru. 
Este semnificativă în această direc
ție rezolvarea pe care a găsit-o 
guvernul Coreei de Sud față de 
creșterea neîncetată a mizeriei in 
care se zbate populația. Este vorba 
de planul de „strămutare“ for
țată a cetățenilor sud-coreeni pe 
plantațiile monopolurilor ameri
cane din America Centrală și de 
Sud. Mai exact, acest plan înseam
nă de fapt legalizarea sclavajului 
în Coreea de Sud.

După 6 ani de la încheierea ar
mistițiului în Coreea, opinia pu
blică mondială, întregul popor 
coreean consideră că pentru asigu
rarea păcii în Coreea, pentru uni
ficarea pașnică a țării, este esen
țială retragerea neîntirziată a tru
pelor americane din Coreea de 
Sud. Lupta dreaptă a poporului co
reean pentru pace, pentru unifica
rea țării, se bucură de sprijinul în
tregii omeniri iubitoare de pace.

I R. LUCIAN

Cresc preturile la 
produsele alimentare 

in Franta
PARIS 27 (Agerpres). — După 

cum rezultă din _ datele furnizate 
de Institutul național de statisti
că, în regiunea pariziană continuă 
să se urce prețurile la produsele 
alimentare. In cursul săptămînii

începe defilarea delegațiilor tineretului lumii...
Telefato : „AGERPRES“Vizita lui R. Nixon în U

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 27 iulie zia
rul „Pravda“ a publicat sub sem
nătura lui luri Jukov un reportaj 
asupra întîlnirii prietenești care a 
avut loc la o vilă din afara Mos
covei între N. S. Hrușciov și R. 
Nixon.

O zi de duminică luminoasă fi 
însorită. Vicepreședintele S.U.A., 
R. Nixon, împreună cu soția fi 
cu persoanele care ii însoțesc, se 
plimbă pe aleile parcului care în
conjoară vila guvernamentală din 
afara Moscovei, pusă la dispoziția 
lor de. președintele Consiliului de 
Miniftri al U.R.S.S.

Spre ora 14, la vilă sosește tov. 
N. S. Hrușciov, împreună cu soția, 
iar apoi tovarășii F. R. Iiozlov fi 
A. 1. Mikoian, împreună cu so
țiile, fi alte persoane.

Corespondenții sovietici și stră
ini, înconjurind pe conducătorii 
guvernului sovietic fi pe oaspeți, 
încep să-i fotografieze fi ia notițe, 
Observind că un corespondent a- 
merican notează cu zel fiecare 
cuvint, Iov, N. S. Hrușciov re
marcă :

— Scrieți, scrieți 1 Numai să 
scrieți just ceea ce auziți, deoarece 
unii dintre colegii dv. scriu com
plet altceva decît ceea ce aud. 
lată, de pildă, ziarele americane 
au scris că eu și dl. Nixon, d’.scu- 
tind in bucătăria casei americane 
standard in ziua deschiderii expo
ziției, am ajuns aproape să ne 
jignim reciproc.

— Sînteți ofensat ? l-a întrebat 
N. S- Hrușciov pe R. Nixon,

—• In nici un caz, a răspuns vi
cepreședintele, Dimpotrivă, am

avut o convorbire foarte intere
santă.

— Atunci, a spus N. S. Hrușciov 
unui ziarist american, scrieți acest 
lucru și dezmințiți știrile cores
pondenților americani. Sint de 
acord cu dl. Nixon : intr-adevăr, 
am avut o convorbire foarte prie
tenească și interesantă. Fiecare 
dintre noi și-a expus sincer fi di
rect vederile. Scrieți că acest lucru 
l-a declarat Hrușciov și că 
confirmă R.

Sint de 
Nixon, și a 
adauge încă 
declarat el, intre mine și dl. Hruș- 
ciov există divergențe pe care le 
recunoaștem in mod cinstit fi des
chis. Sintem insă de acord intr-o 
privință : atit el cit și eu căutăm 
să vorbim direct, fără să ocolim 
problemele acute. Amindoi consi
derăm că tocmai pe o astfel de 
cale, pe o cale cinstită, fățișă, tre
buie discutate divergențele dintre 
noi.

— Just, a spus N. S. Hrușciov.
Conducătorii guvernului sovietic 

și oaspeții americani părăsesc vila 
și se îndreaptă spre debarcuderul 
unde se află șalupele. întregul 
țărm al rîului Moscova este tixit 
cu locuitori ai Moscovei care se 
scaldă și fac plajă- Vizindu-i pe 
conducătorii guvernului sovietic și 
pe oaspeți, ei îi intîmpină cu 
aplauze. N. S. Hrușciov se adre
sează vicepreședintelui Nixon :

— Priviți cum arată oamenii 
pe care Congresul dv. ii numește 
intr-o rezoluție „robi ai comunis
mului“ f Seamănă ei a robi ?

îl
Nixon.
acord, a răspuns 

adăugat că ar vrea 
un cuvint. Desigur, a

R. 
să

Libertate patriotilor greci !
Scrisoarea adresata de Manolis Glezos 

tuturor oamenilor iubitori de pace
ATENA 27 (Agerpres). — Mapolis Glezos a adresat tuturor oa

menilor de bună credință care luptă pentru libertatea sa și a 
i„i.u. j o ... Opjnjj pnbțicg mondiale o scri-

alimentare.
13—19 iulie au crescut considera
bil prețurile Ia 15 categorii de 
produse alimentare, inclusiv produ
sele lactate, legumele și fructele.

Economiștii prevăd ca în lunile 
noiembrie-dccembrie vor avea lot 
noi sporiri de prețuri la cartofi, 
legume, preparate de carne și pro
dusele lactate.

In mulțime răsună rîsete vesele 
fi prietenești.

— Noi nu sintem robi, spune o 
femeie între două virste plină de 
sănătate. Trăim o viață fericită, 
lată cei doi fii ai mei care au ab
solvit nu de mult institute de în
vățământ superior. Trăim admira
bil.

— Cine, dintre dv. are studii su
perioare și medii ? întreabă N. S. 
Hrușciov.

Ca răspuns se ridică o mulțime 
de miini.

Conducătorii guvernului sovietic 
și oaspeții fac o plimbare înde
lungată cu șalupa pe riul Mos
cova. Țărmurile sint pline de oa
meni veniți să se odihnească. A- 
tenția oaspeților este atrasă de un 
mare număr de automobile, pro
prietate personală, cu care mosco- 
viții au venit pină aici.

Păzind pe șalupă pe conducăto
rii guvernului sovietic, moscoviții 
îi salută cu căldură.

Vicepreședintele Nixon spune in 
limba rusă : „Pace și prietenie 1“

Tov. N. S. Hrușciov adaugă :

★

MOSCOVA 27 (Agerpreș). — 
TASS transmite: Luni dimineață 
au părăsit Moscova, plecind la Le
ningrad, Richard M. Nixon, vice
președintele S.U.A., precum și ce
lelalte ofic alități americane care 
îl însoțesc în călătoria lui in Uniu
nea Sovietică.

Richard Nixon este însoțit de 
asemenea de Frol Koriov, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de AU- 
niștri al U.R.S.S., Gheorghi Jukcrv,

„Este adevărat t Pace fi priete
nie !“ dar cu aceasta nu se lichi
dează încă bazele militare a/late 
pe teritoriile altor țări. Fără a- 
ceasta nu poți asigura in mod real 
pacea fi prietenia.

Are loc un schimb de replici in 
legătură cu rezoluția Congresului 
american. Moscoviții consideră 
necesar să amintească d-lui Nixon 
că această rezoluție jignitoare nu 
se împacă cu cuvintele multor per
sonalități americane despre dorin
ța de a trăi în pace fi 
cu Uniunea Sovietică.

După inapoierea la 
cinstea vicepreședintelui 
fi a persoanelor care îl însoțesc 
a fost o/eril un dejun, in timpul 
dejunului și după aceea are loc o 
convorbire însuflețită fi sinceră, in 
cursul căreia sint abordate proble
mele ce se discută in prezent la 
Conferința de la Geneva a miniștri- 
lor Afacerilor Externe, precum fi 
probleme privind relațiile sovieto- 
americane.

prietenie

vilă in 
R. Nixon

(Text prescurtat)

★

președintele Comitetului de stat 
pentru relațiile culturale cu țările 
stră ne și de alte persoane oficiale.

împreună cu vicepreședintele 
S.U.A. a plecat la Leningrad, 
L. Thompson, ambasadorul S.U.A. 
în U.R.S.S.

în cursul dimineții Richard 
Nixon și celelalte oficialități ameri
cane care îl însoțesc, au sosit la 
Leningrad.

celorlalți democrați greci, întregii 
soare cu următorul conținut:

„Dragi prieteni din lumea în
treagă 1 Dați-mi voie să vă strîng 
puternic mina și să vă mulțumesc 
pentru tot ce ați făcut în numele 
democrației în țara noastră. 
Dați-mi voie de asemenea să con
sider pe fiecare din voi un prieten 
al meu. Democrații greci simt în 
permanență legăturile frățești care 
îi unesc cu voi, cu sutele de mi
lioane de oameni, mari și simpli, 
care pe întreg pămîntul apără în 
felul lor, l<a locul lor, libertatea și 
pacea.

Procesul care s-a încheiat recent 
constituie o violare grosolană a 
drepturilor omului. Adevărul a 
luminat ca un fulger inimile oa
menilor. Și noi, cei care am fost 
judecați, știm că acest complot ur
zit împotriva noastră a temperat 
chiar și furia manifestată față de 
noi de onorabilii noștri adversari.

Voi, prietenii noștri de peste ho
tare, să nu identificați niciodată in 
gîndurile voastre Grecia cu acei 
care pedepsesc libertatea. In țara 
care a creat opere ca Parthenonul

și care s-a acoperit de glorie prin 
mișcarea de rezistență va trăi tot
deauna o nestinsă dragoste de li
bertate. Și dacă aici democrația 
este crunt persecutată, aceasta se 
întîmplă pentru că ea are rădă
cini adinei în rindurile poporului, 
pentru că tirania își dă seama că 
este neputincioasă și este cuprinsă 
de teamă.

Procesul care s-a încheiat 
curînd înseamnă persecutarea 
numai a cîtorva oameni, ci a 
tregului popor. Judecîndu-î pe
cuzați, slugile străinilor au vrut 
să pună un căluș în gura acelora 
oare cer in țara noastră lilxertate, 
puțină pîine și mai mult oa orice 
pace 1

Dragi prieteni 1 Durerea s-a aș
ternut peste Grecia, țară care are 
nu numai un trecut glorios dar și 
un viitor promițător. Dar această 
durere fără margini se va trans
forma în mînie, in rezistență, în
tr-o luptă implacabilă împotriva 

împotriva baze- 
arma rachetă,

de 
nu 
în-
a-

Împotriva legilor sclavagiste șt 
pentru eliberarea de 6ub jugul 
unui pumn de exploatatori.

Împotriva acestei lupte, care 
este o parte a mișcării mondiale 
pentru un viitor mai bun, ș*-au 
îndreptat loviturile acei care ne-au 
persecutat. Dar participanții la a- 
ceastă luptă acordă o uriașă im
portanță rezultatelor procesului, 
deoarece timp de 15 zile poporul, 
inolusiv oamenii cei mai conserva
tori dar cinstiți, au aflat adevărul 
și și-au dat seama din nou că 
adevărul este de partea acelora 
care sint perseoutați.

dominației străine, 
lor morții pentru

SOF1A 27 
transmite : 
publicității 
centrale de statistică de pe lingă 
Consiliul de. Miniștri al R. P. Bul
garia in legătură cu rezultatele în
deplinirii planului de stat de dez
voltare a economiei naționale pe. 
primul semestru al anului 1959. 
Planul, producției industriale globa
le a fost îndeplinit in primul se
mestru al anului 1959 cu 101,4 la 
sută.

TIRANA. — Presa albaneză pu
blică comunicatul Direcției centrale 
de statistică de pe lingă Comisia 
de stat a planificării in legătură 
cu îndeplinirea planului de stal pe 
primul semestru al anului 1959. 
In comunicai se arată că in indus
trie planul, in ceea ce privește 
producția globală, a fost îndepli
nit tn proporție de 103,3 ta sută. 
In comparație cu primul semestru 
al anului precedent, producția glo
bală industrială a crescut cu 26.1 
la sută.

MOSCOVA. — La 27 iulie, A. I. 
Mikoian. prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri a] U.R.S.S., 
a primit la Kremlin delegația gu
vernamentală economică a R. P. 
Ungare, condusă de Antal Apro, 
pi im-viceprcședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. P. Ungare, care 
se află tn U.R.S.S.

HELSINKI. - S Nițulescu, — 
ministrul R. P. Romîne la Helsinki, 
a oțerit un coc kt aii cu ocazia pre
zenței la Helsinki a delegației ro-

(Agerpres). — B.T.A. 
La Sofia a fost dat 

comunicatul Direcției 
de pe lingă

mine condusă de tovarășul lan 
Pas. care a varlicipat la Con
gresul Organizației Internaționale 
de Radio. La cocktail a luat 
parte ministrul Culturii Finlandei, 
H. Hosia directorul Radiodifuziu
nii finlandeze, E. Sundstrom, per
sonalități culturale din conducerea 
asociației de prietenie Finlanda- 
Romlnia

TAȘKENT. — Ziarul „Pravda 
Vostoka" publică o cronică în le
gătură cu încheierea spectacolelor 
prezentate de a'tiștii din Republi
ca Populară Romină la Tașkent — 
capitala Uzbekistanulùi. Minunatele 
clntece închinate păcii, fericirii și 
muncii în interpretarea artiștilor 
Angela Moldovan, Emil Gavriș, 
Nicu Stănescu. au lăsat o impresie 
deosebit de plăcută, se arată în 
cronică.

SOFIA. — Tn dimineața zilei de 
26 iulie a avut loc în apropiere de 
Varna festivitatea inaugurării pri
mei Case internaționale a ziariști
lor

PARIS — Ziarul „L’Humanité" 
relatează victoria forțelor republi
cane din Departamentul Pas-de 
Calais, unde a avut loc la 26 iulie 
al doilea tu- al alegerilor pentru 
organele locale din cantoanele 
Vimy și Oudan. In ciuda coaliției 
candidaților Partidului socialist 
francez, Mișcă-ii republicane popu
lare și Uniunii pentru Noua Repu
blică, victoria în. alegeri a fost ob
ținută de candidații Partidului Co
munist Leandre Leloquart și André 
Mancy

, Dragi prieteni 1

Judecarea noastră s-a terminat 
Dar în țara în care s-a născut de
mocrația, aceasta a fost ferecată 
în lanțurile legii fasciste 375 și ale 
tuturor legilor solavagiste din pe
rioada războiului civil (regimul 
deportărilor administrative, legea 
509, „Certificatele“ cu privire la 
opiniile sooiale etc). Zeci de pa- 
trioți cinstiți se află de cinici ani 
in temniță și așteaptă să fie jude
cați, fiind, ca și noi, acuzați de 
„spionaj“. Ei sint victime al ace
luiași complot. Mii de alți luptă
tori din rezistență, cărora in țările 
voastre li s-a rezervat de pe acum 
un loc în parthenoanele gloriei na
ționale, se află în închisori și în 
deportare de 12-15 ani.

/Milioane de oameni trăiesc fără 
să vadă lumina zilei, fără să lu
creze și fără să aibă vreo speran
ță, pentru că nu semnează „dilo- 
sii“ (declarații prin care să renun
țe la convingerile lor politice de 
stingă și să-și exprime atașamen
tul față de guvernanții de astăzi).

Așadar, vedeți dragi prieteni, că 
nu numai procesul este o sfidare 
Ia adresa conștiinței democratice 
mondiale. Întregul sistem de tira
nie din țara noastră, camuflat „ul> 
trista aparență a democrației, este 
de asemenea o sfidare la adre
sa ei.

Alăturați-vă Eladei, democrați 
din lumea întreagă ! Independent 
de divergențele ideologice, există 
o responsabilitate comună pentru 
apărarea umanismului și a dreptu
rilor cetățenești. Din punct de ve
dere spiritual, Grecia a făcut un 
serviciu de neprețuit libertății și 
civilizației. De aceea ea merită ca 
democrația să revină pe pămin- 
tul ei.

Din adîncul inimii poporului no
stru luptător, vă salutăm, prieteni 
din lumea întreagă.

MANOLIS GLEZOS 
închisoarea „Averoff“, 24 iulie 1959 

Scrisoarea a fost publicată ds 
ziarul „Avghi“ la 26 iulie.

REDACȚIA șl ADMINISTRA [IA : București, Piala ..Scinteli“. Tel. 17.60.10. Tiparul: Combinatul Poligrafic ..Casa Scinteti". STAS 3452 52.


