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Tinerii muncitorieconomii

a preluat-o nu de

In întreprinderile din orașul Craiova
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muncii

Pregătiri 
pentru deschiderea 

noului an universitar

De trei ori 
mai multe

intr-o dimineață, înainte de 
începerea lucrului, în sala de 
croit a fabricii de încălțăminte 
„Nicolae Bălcescu“ din Capitală, 
un grup de tineri ascultau cu a- 
tenție indicațiile responsabilului 
brigăzii. Acesta era cunoscutul 
fruntaș în producție Nicolae Mi
litam, iar tinerii din jurul lui 
făceau parte din brigada a cărei 
conducere 
mult.

Asemenea 
zează destul 
gadă. Militaru îi adună pe tineri 
în jurul lui, le vorbește cu în
suflețire despre sarcinile ce le 
au, despre importanța îndeplini* 
rii lor, despre felul concret în 
care trebuie să muncească fie
care dintre ei, le împărtășește 
din experiența sa. Pe cei care 
înainte obținuseră rezultate mai 
slabe în producție ca de pildă 
pe tînăra Gavrilă Elena, care în 
luna iulie a avut un deficit de 
lb dm, p. piele, ca și pe alții, 
i-a adus să lucreze chiar lîngă 
el.

Și rezultatele acestei munci n-au 
întîrziat să se arate.

Acum Gavrilă Elena, de pil
dă, nu mai risipește materialul. 
Ba dimpotrivă, de la 1 august 
ca a realizat o economie de peste 
331 dm. p. de piele.

Cît de importantă este iniția
tiva lui Nicolae Militaru o do
vedește faptul că această briga
dă care înainte nu reușea să ob
țină decît rezultate minime (nu
mai circa 600 dm. p. piele pe 
luna) acum, numai în primele 20 
de zile ale lui august a realizat 
o economie de 2488 dm. p. piele, 
cu 1868 
realizase 
iulie. Și 
brigadă 
bune.

discuții se organi- 
de des în noua bri-

dm. p. mai mult decît 
brigada în toată luna 

rezultatele obținute de 
sint din ce în ce mai

SABINA BARBU

Boris Polevoi 
la Cluj

Duminică, scriitorul sovietic Bo
ris Polevoi, care ne vizitează țara 
cu prilejul celei de-a 15-a ani
versări a eliberării Romîniei de 
sub jugul fascist, s-a întîlnit la se
diul filialei Cluj a Uniunii Scrii
torilor din R. P. Romînă cu scrii
tori romîni și maghiari din acest 
oraș. Oaspetele a fost salutat de 
Nagy Istvan, membru corespon
dent al Academiei R.P.R., preșe
dintele filialei Cluj a Uniunii 
Scriitorilor din R. P. Romînă.

Scriitorul Boris Polevoi a mul
țumit pentru primirea prietenească 
ce i s-a făcut.

(Agerpres)

Succesele

IN EDITURA 
TINERETULUI

in luptă pentru creșterea 
productivității

Plenara C.C. al PM.R. din 13- 
14 iulie a.c, adoptînd un nou 
complex de măsuri pe linia creș
terii continue a nivelului de trai 
al poporului nostru, a arătat oa
menilor muncii că bunăstarea ge
nerală este strîns legată de lupta 
lor pentru sporirea productivității 
muncii, pentru reducerea prețului 
de cost și realizarea de cit mai 
multe economii.

Alături de vîrstnici, îndrumați 
îndeaproape de comuniști, tinerii 
muncitori din întreprinderile ora
șului Craiova au obținut noi suc
cese în lupta pentru creșterea pro
ductivității muncii, tn luna iulie 
tinerii au contribuit alături de 
vîrstnici ca productivitatea muncii 
să crească la uzinele „7 Noiem
brie" cu 5,1 la sută față de sar
cina de plan, iar la „Electro- 
putere" cu 1,6 la sută — pe cap 
de muncitor. Prin ce căi s-a ajuns 
la asemenea rezultate? Iată citeva 
răspunsuri ;

profesionale tinerii au primit un 
sprijin prețios din partea munci
torilor vîrstnici, a maiștrilor. La 
strungărie-mecanică maistrul Mișu 
Ștefănescu s-a ocupat îndeaproape 
de tineri. El le-a arătat pract c 
cum se lucrează la mașină, cum 
se încep operațiile, cum trebuie 
ascuțite cuțitele etc. Ajutorul to
vărășesc i-a făcut pe tineri să lu
creze mai bine, să sporească pro
ductivitatea muncii. Tot în vede
rea ridicării calificării profesio
nale, împreună cu conducerea sec
ției, comitetul U.T.M. a repartizat 
pe muncitorii mai slabi pregătiți 
din punct de vedere al calificării 
profesionale pe lingă fruntași. In 
acest fel, cu ajutorul 
candidat de partid 
Dumitrescu Ștefan 
rupă din rîndurile 
ale celor ce rămîn

Creșterea calificării 
și acțiuni deosebite. Așa, de pll-

tînărului 
Knizel Ion, 

a reușit să se 
tot mai mici 

in urmă.
a permis

dă, în anumite perioade pentru 
ca lucrul să se execute în condi
ții mai bune și Intr-un timp mai 
scurt, tinerii s-au constituit în 
echipe în care fiecare execută anu
mite operații. Lucrîrtd astfel, echi
pa formată din Dumitrescu Ște
fan și Knizel lom a reușit să mă
rească productivitatea muncii cu 
peste 2 la sută.

Creșterea productivității muncii 
a dus la realizarea de însemnate 
economii. In secția strungărie- 
mecanică, de exemplu, în luna 
trecută, creșterea productivității 
muncii cu 3 la sută a contribu't 
la realizarea de economii în va
loare de 11.044 lei.

Aceasta nu înseamnă însă că 
s-a făcut totul. Organizația U.T.M. 
trebuie să se ocupe de ridicarea

LIDIA POPESCU

(Continuare în pag. 3-a)

Problema numărul unu— 
calificarea tinerilor

Este știut că de gradul de ca
lificare depinde stăpînirea tehnicii 
noi de către tineri, mai buna or
ganizare a muncii acestora, apli
carea experienței înaintate, fac
tori care duc la creșterea produc
tivității muncii. Pe această linie 
comitetul U.T.M. de la Uzinele 
„7 Noiembrie“ a întreprins o se
rie de acțiuni. In uzină mulți ti
neri nu reușeau să se ridice la 
nivelul fruntașilor ; alții mai pu
țini Ia număr, nu-și îndeplineau 
sarcinile de plan. Turnătorul An- 
cuța Gheorghe de pildă, datorită 
slabei sale calificări lucra chiar 
sub normă.

La propunerea comitetului 
U.T.M. au fost organizate patru 
cursuri de minim tehnic pentru 
80 de tineri. Urmînd cursurile, 
mulți tineri au reușit să lucreze 
din ce în ce mai bine. Ancuța 
a ajuns unul din cei mai buni 
turnători din echipă. Lucrează 
piese complicat.? și cîștigă cu 
sută la sută mai mult decît îna
inte. lovan Petre, Tudor Petre și 
Ghiță Ion de la secția strungărie 
mecanică, care au fost în aceeași 
situație își depășesc acum sarci
nile cu 5—10 și 15 la sută.

Pentru ridicarea calificării lor

tinerilor
din regiunea Hunedoara

Folosind experiența și metodele 
de muncă ale muncitorilor 
vîrstnici fruntași în producție, ti
nerii care lucrează în întreprin
derile industriale din regiunea 
Hunedoara au înregistrat anul a- 
cesta succese de seamă în sporirea 
producției și reducerea prețului de 
cost.

Tinerii din exploatările carboni
fere și miniere din regiune au ex- 
tras de la începutul anului și pînă 
acum, peste prevederile planului 
89.900 tone de cărbune și minereu. 
Acest succes se datorește aplicării 
cu succes de către numeroase bri
găzi de tineret a inițiativei mine
rilor de la Aninoasa, privind depă
șirea zilnică a sarcinilor de plan 
pe fiecare post.

Acordînd o atenție deosebită 
sporirii indicilor de utilizare a 
agregatelor, tinerii siderurgiști de 
la Hunedoara și Calan au dat 
peste prevederile planului între 
1 ianuarie — 26 august 18.700 tone 
de fontă, 24.900 tone aței, 18.000 
tone de laminate, 32.000 tone de 
cocs metalurgic etc. La oțelăria 
tineretului de la Combinatul side
rurgic Hunedoara au fost elabo
rate anul acesta, în afara sarci
nilor de plan, 6.800 tone de oțel. 
Cele mai mari realizări au fost 
obținute de tinerii care lucrează 
în schimbul condus de tinărul 
maistru oțelar Ștefan Tripșa, 
distins de curînd cu titlul de Erou 
al Muncii Socialiste.

(Agerpres)

a apărut:
Sub îngrijirea Institutului de 
Istorie a Partidului de pe lingă 

C.C. al P.M.R.

Contribuții la istoria 
organizației 
leniniste de 

din Romînia
de Gh. Moț, V.
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tineret 
Vol. II.
Ștefănescu,

C. Mocanu
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Muncă voluntară

de LUPAN GH.

(Din expoziția de fotografii ar
tistice „Pe drumul socialismului“)

20 noi cinematografe
în regiunea Timișoara
curind în regiunea Timișoa- 
fost amenajate și date in fo-

De 
ra au , . . .
losință 20 de noi cinematografe 
dotate cu aparate de proiecție de 
fabricație romînească.

Astfel, de curind locuitorii co
munei Bulgăruș au vizionat filme 
in noul cinematograf construit prin 
contribuția voluntară a colectiviști
lor din comună. Tot zilele acestea 
minerii și țăranii din Rusca-Mon- 
tană au primit un nou aparat de 
proiecție pe bandă lată. Noi cine-

a- 
ou 

moi fost amenajate in localitățile 
Plugova, Delinești, Lățunoș, Șopo- 
tu-Nou, Moderat, Șopotu-Vechi și 
altele.

In același timp o serie de ci
nematografe au fost reamenajate 
și modernizate. La cinematografele 
din Sînicolau-Mare, Orșova și Jim- 
bolia, spectatorii pot viziona acum 
filme și pe ecran lat. La Timișoara 

a fost dat în fo
losință noul ci
nematograf „Fi. 
limon Sîrbu", 
iar cinematogra
ful „Tineretu
lui“ funcționea
ză acum într-o 
nouă sală cu a- 
proape 500 de 
locuri.

molografe sătești, înzestrate cu 
parate de proiecție romînești,

*
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Mii de studenți, vară de vară, 
timp de șase săptămîni, îmbracă 
salopeta, intră în uzine alături 
de muncitori și învață de la a- 
ceștia, din practica producției. 
Procesul acesta al confruntării 
cunoștințelor teoretice cu rea;i. 
tatea practică în producție pre
zintă mare importanță pentru

In concediu de VINȚILA GH. 

(Din expoziția de fotografii artistice „Pe drumul socialismului”)

( A gerpres)

Indicațiile mais- 
rului sînt ascul
tate cu deosebi
tă atenție. Tine 
rii Voicu Ion, 
Soagher Zamfir 
și Boșman Ghe
orghe, membrii 
unei brigăzi de 
tineret de la în
treprinderea „E- 
lectroaparataj“ 

din Capitală, dis
cută cu maistrul 
lor Mihoc Gheor
ghe, calitatea a- 
paratuîui la care 
ei lucrează. A- 
ceastă brigadă a 
realizat, de li 
începutul anului, 
4-1.000 lei eco
nomii la mate

riale.
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formarea complexă a viitorului 
specialist. Practica este o formă 
deosebită de studiu și un mijloc 
de educație: un studiu viu, 
multilateral, o școală de edu
cație prin muncă, în mijlocul oa
menilor muncii.

Acum, sîntem la capătul pe
rioadei de practică. A avut loc 
colocviul, fiecare student a fost 
apreciat după munca și compor
tarea sa. Ne propunem să înmă- 
nunchem în acest material im
presiile muncitorilor, maiștrilor, 
tehnicienilor, inginerilor, cadrelor 
didactice și ale practicanților 
însuși, cu privire la modul cum 
s-a desfășurat practica în acest

„ASEMENEA INGINERI 
AȘTEPTĂM"

marele 
au făcut 
an, sute 

de studenți. Prima serie de stu
denți a părăsit uzina, de mai 
bine de două săptămîni. Despre 
studenții care au plecat se vor
bește însă și acum. Cuvintele de 
laudă precumpănesc. Prim topi- 
torul Ion lacob, de la furnalul 
nr. 4 a avut pe lingă el, la prac
tică, numeroși studenți. Nu.i știe 
pe toți pe nume, dar știe cu cer
titudine un lucru: „c-au fost bă
ieți excelențî“.

— M-a impresionat — ne spu
nea el — interesul studenților 
pentru munca noastră. Ne-au 
fost ucenici conștiincioși, deși 
peste cîțiva ani ne vor fi ingi
neri. Deocamdată nu s-au dat în 
lături să învețe de la noi. Ne-au 
urmărit fiecare mișcare cu in
teres, ne-au cerut să-i lăsăm să

Hunedoara, în 
combinat siderurgic 
practică, ca în fiecare

practică
lucreze și i-am lăsat cu plăcere, 
cu încredere. I-a interesat în 
deosebi desfășurarea procesului 
de producție, de funcționarea 
furnalelor și mașinilor. Ne-ar 
bucura să le fi satisfăcut do
rința lor de a cunoaște cît mai

toarele electrice și apoi le-au ve
rificat.

Despre îmbinarea activității 
de însușire a cunoștințelor prac
tice cu o activitate utilă produc
ției, sînt deasemenea lucruri bune 
de spus. Cei mai buni sfudenți

Ancheta noastrâ printre muncitori, 
profesori și studenți

bine munca pe care o vor în
druma apoi ca ingineri.

Fiecare muncitor cu care am 
discutat a ținut să remarce a- 
cest interes al studenților pen
tru a-și însuși cunoștințe și de
prinderi practice necesare for
mării lor ca ingineri.

— Inginerii noștri au ținut în 
fața studenților lecții practice— 
a intervenit în discuție maistrul 
șef Ștefan Tripșa de la secția 
oțelărie nouă. Erau un fel de 
lecții-seminar în care ne puneam 
întrebări reciproc și ne lămu
ream reciproc 
buie să știți că 
de învățat cîte 
den ți). Și aici, 
ved.t același 
lor de practică sînt pline de în
semnări, de schițe, veneau la a- 
ceste lecții după ce studiau un 
bogat material bibliografic. 
Abia după aceea urma verifica, 
rea practică a notițelor în fața 
cuptoarelor și furnalelor.

— In timp ce-și verificau cu
noștințele — adăuga prim topi- 
torul Niță Dumitru — studenții 
făceau și-o treabă utilă : ei au 
executat toate calculele la cup-

problemele (tre- 
și noi am avut 
ceva de la stu- 
studenții au do- 
interes : caietele

au alcătuit o echipă care a lu. 
crat efectiv la cuptoare, alții 
s-au încadrat în echipe de mun
citori și-au muncit cot la cot cu 
aceștia. Dar aportul cel mai în
semnat l-au adus studenții în 
mișcarea de inovații din combi
nat. Directorul tehnic al combi
natului, tov. inginer Alexandru 
Mircea a ținut să remarce în 
deosebi această latură a activi
tății studenților.

Deosebit de apreciată de cel 
din combinat este inovația stu
dentului Bubă Mircea din anul 
IV al Facultății de electrotehnică 
din Iași, pii/md întărirea sarci
nii pe bandă la furnalele 3 și 4. 
Studenții au studiat în Combina
tul siderurgic de la Hunedoara 
peste 60 teme pentru întocmirea 
a tot atitea lucrări științifice. 
O notă bună pentru ei, dar și 
pentru dascălii lor care au știut 
să le trezească interesul pentru 
munca de cercetare științifică 
creatoare. Asemenea ingineri 
așteptăm noi în combinat și-i 
vom primi cu bucurie mai ales 
că la formarea lor ne-am adus 
și noi contribuția.

In curînd se va deschide noul 
an universitar.

Pentru a se crea condiții cit 
mai bune de viață și învățătură, 
în timpul verii s-au efectuat lu
crări de reparații la institutele 
de învățămînt superior, la cămi
nele și cantinele studențești. Tot
odată vor fi date in folosință noi 
cămine și cantine. In toamna a- 
ceasta pentru studenții ieșeni se 
va deschide o cantină de 1200 de 
locuri, iar studenții Institutului A- 
gronoinic „Nicolae Bălcescu“ din 
Capitală vor primi un nou că
min de 300 de locuri.

Laboratoarele Universității „C.I. 
Parhon“ au fost înzestrate cu apa
ratură electronică, iar cele ale In
stitutului politehnic din București 
cu aparatură electronică și un 
microscop metalografic universal 
Neophot. Institutul politehnic din 
Cluj are astăzi o complectă apara
tură electrică, iar Universitatea 
„Babeș-Bolyai“ un goniometru de 
reflexie pentru cristalografie. In
stitutele politehnice din Timișoara 
și lași au fost dotate cu mașini 
universale pentru încercări asu
pra materialelor de construcție la 
50 de tone — iar Institutul de 
Construcții din București cu un ae- 
roproector pentru aerofotograme- 
trie.

Inmînarea Ordinului „23 August 
clasa

H

C. F. R.
Grivița Roșie“

Luni după-amiază, în sala noii 
cantine a Atelierelor C.F.R. „Gri
vița Roșie“ a avut loc festivitatea 
înmînării Ordinului „23 August“ 
clasa La, conferit acestor ateliere 
cu prilejul celei de-a XV-a ani
versări a ci'iberăril Romîniei de 
sub jugul fascist, pentru contri
buția de seamă la lupta revolu
ționară a clasei muncitoare și la 
făurirea regimului democrat- 
popular, pentru rolul important 
în refacerea și normalizarea 
după război a transporturilor pe 
calea ferată, precum și în dezvol
tarea

In 
tori,' 
neri, 
prin munca lor plină de abnegație 
au făcut ca această importantă 
întreprindere să-și aducă din plin 
contribuția la construirea socialis
mului în patria noastră.

La adunare au luat parte tovară
șii Gheorghe Stoica, secretarul Pre
zidiului Marii Adunări Naționale, 
Florian Dănălache, prim-secretar 
al Comitetului Orășenesc Bucu
rești al P.M.R-, Dumitru Simu
lescu, ministrul Transporturilor 
și Telecomunicațiilor, Dumitru 
Diaconescu, președintele Comite
tului executiv al Sfatului Popular 
al Capitalei.

Tovarășul Gheorghe Stoica, în- 
mînînd înalta distincție conducerii 
întreprinderii, a felicitat călduros 
pe harnicii ceferiști în numele 
Comitetului Central al P.M.R., al 
Consiliului de Miniștri și al Pre
zidiului Marii Adunări Naționala.

economiei naționale.
sala se aflau mii de munci- 
fruntași in producție, ingi- 
•tehnicieni, funcționari care

r

Tov. D. Simulescu, ministrul 
Transporturilor și Telecomunica
țiilor, a urat muncitorilor, ingine
rilor, tehnicienilor și funcționari
lor de la „Grivița Roșie“ noi suc
cese în lupta pentru reducerea 
prețului de cost și îmbunătățirea 
calității reparațiilor de locomoti
ve și vagoane.

In continuare, tov. Dumitru 
Miron, directorul Atelierelor 
C.F.R. „Grivița Roșie“, a subli
niat faptul că acordarea înaltei 
distincții constituie încă o dovadă 
a prețuirii de care se bucură din 
partea partidului și guvernului, 
a întregului popor, lupta revolu
ționară a ceferiștilor și munca 
lor.

in încheierea adunării, maistrul 
cazangiu Alexandru Codescu, 
Erou al Muncii Socialiste, a dat 
citire unei telegrame adresate 
C.C. al PM.R., Consiliului de 
Miniștri și Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale, prin care mun
citorii, inginerii, tehnicienii și 
funcționarii de la Atelierele „Gri
vița Roșie“, exprimîndu-și pro
funda recunoștință și mulțumirea 
pentru înalta distincție acordată 
își reafirmă hotărîrca de a munci 
cu abnegație pentru dezvoltarea 
continuă a transporturilor și a 
economiei țării pe drumul socia
lismului.

Cei prezenți au aprobat prin 
puternice aplauze textul telegra
mei, manifestîndu-și într-o atmos
feră de puternic entuziasm drago
stea și devotamentul lor față de 
partid și guvern.

Inmînarea Ordinului „Steaua 
Republicii Populare Romîne“ 
clasa l-a, regiunii Constanța

■

La Palatul Sporturilor din Con
stanța a avut loc luni după-a- 
miază festivitatea înmînării Ordi
nului „Steaua Republicii Populare 
Romîne“ clasa I-a, regiunii Con
stanța, conferit de Prezidiul Ma
rii Adunări Naționale a R.P.R. cu 
prilejul celei dea XV-a aniversări 
a eliberării Romîniei de sub jugul 
fascist, pentru înfăptuirea colecti
vizării agriculturii întregii regiuni,

O ÎNDRUMARE COMPETENTĂ 
DIN PARTEA CADRELOR 

DIDACTICE

Practica studenților din Insti
tutul de căi ferate „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej“ din București a soli
citat o organizare prealabilă, 
temeinică, asigurarea unor 
locuri de muncă pe specialități, 
pe ani de studiu, unde să existe 
toate condițiile ca cele șase săp- 
tămîni de practică să fie fo
losite efectiv.

Repartizați în numeroase cen
tre — la Cluj, Timișoara, Bucu
rești, Iași etc., în uzine, pe șan
tiere de construcții, la stații fe
roviare, la întreținerea căilor fe
rate — studenții aveau nevoie 
de o îndrumare permanentă din 
partea cadrelor didactice. A- 
ceasta a fost asigurată: asi
stenți, conferențiari, profesori, 
cu toții, timp de două săptămîni 
au stat, prin rotație, în mijlocul 
studenților. Studenții au înțeles 
astfel că practica este o parte 
indisolubilă a procesului de în- 
vățămînt, căreia cadrele didac
tice îi acordă aceeași atenție ca 
și cursurilor și seminariilor. In 
plus, prezența cadrelor didactice 
la locul de producție alături de 
studenți a făcut să sporească și 
responsabilitatea celor din intre, 
prinderi pentru practica studen
ților. Ingineri, tehnicieni, munci
tori, cadre didactice, au colabo
rat la alcătuirea unor programe 
de practică în care pregătirea

pentru succesele obținute în întă
rirea economico-organizatorică a 
gospodăriilor agricole colective, în 
sporirea producției la hectar, con
tractarea și livrarea către stat a 
unor însemnate cantități de pro
duse agricole.

Luînd cuvîntul cu prilejul Înmî
nării înaltei distincții, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, președintele 
Prezidiului Mari) Adunări Națio
nale a R. P. Romîne, in numele 
Comitetului Central al P. M. R., 
Consiliului de Miniștri și Prezi. 
diului Marii Adunări Naționale a 
felicitat pe oamenii muncii din re
giunea Constanța și le-a urat noi 
succese în activitatea lor viitoare.

La festivitate au participat 
membrii comitetului regional de 
partid și deputății sfatului popu
lar regional, directori de G.A.S. 
și S.M.T., președinți de G.A.C. și 
secretari ai organizațiilor de bază 
din G.A.C., numeroși activiști de 
partid și de stat,

Au luat cuvîntul Nicolae Hudi- 
țeanu, Erou al Muncii Socialiste, 
președintele G.A.C. „Filimon Sîr
bu“ din comuna Comana, raionul 
Negru Vodă, Dumitru Dumitru, di
rectorul G.A.S. Pietroiu, Dumitru 
Macarie, directorul S.M.T. Do- 
robanțu, Nicolae Gaidagiu pre
ședintele G.A.C. din comuna To- 
palu, raionul Hîrșova și Stroe 
Stan, directorul G.A.S. Moșneni, 
care au mulțumit cu căldură par
tidului și guvernului pentru înalta 
distincție acordată regiunii.

Apoi tov. Vasile Vilcu, membru 
supleant al C.C. al P.M.R., prim- 
secretar al Comitetului regional 
de partid Constanța, a vorbit des
pre dezvoltarea regiunii în cei 15 
ani care au trecut de la elibera
rea țării de sub jugul fascist.

Ordinul „Steaua Republicii 
Populare Romîne“ clasa I-a, a spus 
în încheiere tov. Vasile Vîlcu, con
stituie pentru oamenii muncii din 
regiunea Constanța _
pentru a îndeplini și depăși an
gajamentele luate spre binele celor 
ce muncesc, pentru construirea 
socialismului în patria noastră 
scumpă, Republica Populară Ro
mînă.

Participanții la adunare au a- 
probat textul unei scrisori de mul. 
țumire adresate C.C. al P.M.R., 
Consiliului de Miniștri al R.P.R. 
și Prezidiului Marii Adunări Na
ționale,

un imbold

(Agerpres)

L. LUSTIG
D. FĂGĂDARU
N. ARSENE

(Cotinuare în pag. a 3 a)
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INMÎNAREA ORDINULUI MUN
CII CLASA I-A, GOSPODĂRIEI 
AGRICOLE COLECTIVE „VIC

TORIA“, LENAUHEIM



Duminica sportivă
Simian Ismailciuc 
campion european

Campioni ai
Spartachiadei

Acum citeva luni sute de 
mii de tineri, pionieri și șco
lari din țara noastră, s-au 
avîntat cu entuziasm la startul 
întrecerilor primei etape a ce
lei de-a JV-a ediții a Sparta
chiadei de vară a tineretului și 
a primei Spartachiade a pionie
rilor și școlarilor. Mulți dintre 
ei erau debutanți, fie la atle
tism, tir, înot, volei sau hand
bal și cum era și firesc de alt
fel primul concurs nu l-a scu
tit de emoții. De-a lungul în
trecerilor cei mai buni au în
vins emoțiile, lipsa de expe
riență, afirmîndu-se pe parcurs 
ca sportivi dotați, cucerind 
dreptul de-ași disputa întîieta- 
tea în întrecerile finale ale 
acestor două mari competiții 
sportive de masă. Și de astă 
dată cei mai buni, dintre cei 
mai buni au izbutit să învingă, 
cucerind titlul de campioni ai 
Spartachiadei. Majoritatea tine
rilor campioni sînt reale spe
ranțe ale sportului romînesc 
într-o disciplină sau alta, fapt 
care confirmă încă odată rolul 
competițiilor sportive de masă, 
în descoperirea elementelor ti
nere dotate.

Pe cîțiva dintre acești ti
neri cîștigători ai primului titlu 
de campioni ai Spartachiadei, 
vi-i prezentăm convinși că des
pre numele lor, despre noile 
lor performanțe vom auzi în 
curînd

J
multi atleti» !»

umor i!

Atletul MIHAI CIBU 
in Orașul Stalin, campion al 
Spartachiadei tineretului în pro

ba de 100 m. plat juniori.

Ultima ediție a Spartachiadei 
de vară a tineretului, precum și 
o seamă de alte competiții spor
tive de masă printre care cam
pionatele școlare de atletism 
au prilejuit afirmarea unor 
elemente tinere deosebit de 
dotate. Mihai Cainicov, Eliza 
Sot, Mihai Cibu, frații Kinceș, 
Afanasie Savin, Dumitru Asta- 
fiei, Mircea Axente, Smaranda 
Poenaru, Simona Dăscălescu și 
mulți aiții au demonstrat prin 
performanțele realizate în dife
rite concursuri că în foarte 
scurtă vreme, vor putea deveni 
sportivi de frunte ai țării noa
stre în această disciplină. Ase
menea constatări îmbucurătoare 
ne-a fost dat să facem de multe 
ori în ultimii ani. Urmarea fi
rească ar fi fost ca de la an la 
an lotul republican de atletism să 
cuprindă nume noi, care să se 
afirme prin depășirea graniței 
performanțelor înaintașilor lor. 
Dar... lucrurile nu stau tocmai 
așa. In ultimii doi, trei și chiar 
cinci ani, în lotul național au 
fost promovați puțini juniori.

Cum se explică această situa
ție ? In legătură cu aceasta 
ne-am adresat tovarășului FLO- 
RIAN LASLAU, secretar general 
al Federației romîne de atletism.

— Chestiunea în discuție preo
cupă îndeaproape federația de 
specialitate, ne-a mărturisit to
varășul Florian Lasiău și 
prezintă două aspecte. In pri
mul rînd deficiențele pornesc de 
la faptul că un număr insufi
cient încă de asociații sportive 
au secție de atletism. Astfel atle
tismul nu se bucură 
orașe ca de pildă : 
Constanța, 
altele de o propagandă cores
punzătoare ; <..............
tică în aceste orașe de cele' mai 
multe ori sporadic, cu prilejul 
unor competiții sportive de masă. 
O scamă de elemente dotate care 
se remarcă cu prilejul acestor 
competiții, ca și o bună parte a 
masei largi de participanți, intră 
după terminarea întrecerilor în... 
vacanță, de multe ori totală 
chiar. Acolo însă unde asociațiile 
sportive au secții de atletism ca, 
de pildă la Reșița, Hunedoara în 
cadrul asociațiilor sportive ale 
marilor combinate metalurgice 
și siderurgice, la Orașul Stalin 
unde Clubul sportiv școlar „Lu
ceafărul" dispune de o puternică 
secție de atletism, la București 
unde de asemenea Clubul sportiv 
școlar este o adevărată pe
pinieră a atletismului nostru, 
sînt crescuți juniori talentați.

Așadar, consider că prima la
cună care stînjenește încă pro
pagarea tot mai largă a atletis
mului în rîndurile juniorilor o 
constituie lipsa secțiilor de atle
tism din cadrul unor asociații 
sportive, in legătură cu aceasta 
aș vrea să subliniez faptul că o 
serie de comitete orășenești 
U.T.M. se ocupă încă siab de 
sprijinirea comitetelor U.C.F.S., 
a asociațiilor sportive 
tarea atletismului în 
niorilor.

A doua lacună se 
deosebi la pregătirea 
afirmați cu prilejul
cursuri de amploare. Odată afir
mat ca talent, juniorul trebuie 
să beneficieze de un program de 
pregătire care să-i asigure în 
primul rînd o proporțională dez
voltare fizică. Apoi, neîndoielnic, 
programul trebuie să cuprindă 
lecții de antrenament care să

în dezvol- 
rîndul ju-

referă în- 
juniorilor 

unor con-

al

Convorbire 
cu tovarășul 

Florian Lasiău, 
secretar general 
Federației romîne 

de atletism

în multe 
Timișoara, 

Craiova, Galați și

atletismul se prac-

dezvolte calitățile fizice recla
mate de proba căreia s-a dedicat 
juniorul : forță și viteză pen
tru aruncători, elan și vi
teză pentru săritori, rezistență 
pentru alergătorii de fond etc. 
Dacă aceste cerințe sînt respec
tate și îndeplinite în taberele 
centrale organizate de federație 
pentru juniori, nu același lucru 
se întîmplă pe plan local în ca
drul secțiilor de atletism. De 
aceea cînd o seamă de atleți ju
niori cu perspective sînt chemați 
în loturile reprezentative în ve
derea unor competiții internațio
nale, avem surpriza de a găsi 
pe o bună parte din ei sub forma 
corespunzătoare. Asemenea con
statări s-au făcut în preajma ve
rificării lotului de juniori ce tre
buia să participe la triunghiu
larul de atletism R. P. Polonă— 
R. Cehoslovacă — R. P. Romînă, 
unde cei mai mulți atleți selec
ționați s-au prezentat cu o pre
gătire insuficientă. O parte din
tre acești juniori au avut după 
primul antrenament febră mus
culară, ceea ce indică că în aso
ciațiile sportive au efectuat an
trenamente slabe, de o mediocră 
intensitate. Mulți dintre aceștia, 
dacă nu toți, sînt pregătiți de

antrenori foarte bine calificați: 
Al. Pândele, Dr. V. Arnăutu, an
trenor I. Buzdugan etc. Lipsa 
de grijă a acestor antrenori 
pentru pregătirea fizică a elevi
lor lor S. Beker, B. Karoly, 
frații Kinceș etc. ne-a privat de 
alcătuirea unui lot și mai valoros 
al țării pentru această întîlnire 
(în care dealtfel după cum se 
știe am obținut rezultate neco
respunzătoare). Și nu-i de mi
rare astfel că o seamă de ju
niori talentați dispar înainte de 
a se consacra cît de cît.

— Ce măsuri preconizează fe
derația de atletism pentru lichi
darea acestor lacune ?

— in vederea dezvoltării pe 
bază de masă a atletismului, a 
creșterii îndeosebi a numărului 
juniorilor, s-a stabilit deja îm
preună cu Ministerul învăță
mântului și Culturii un plan de 
măsuri în scopul propagării atle
tismului în rîndurile elevilor din 
școlile elementare, medii și pro
fesionale. Pe această linie încă 
din primele zile ale anului șco
lar vor fi organizate o seamă de 
întreceri atletice cu caracter de 
masă în scopul formării la elevi 
a gustului pentru atletism.

Cît privește mărirea număru
lui de asociații sportive cu secții 
de atletism, aceasta privește în 
mod special comisiile regionale, 
orășenești și raionale ale U.C.F.S. 
Un rol hotărîtor în scopul pro
pagării atletismului mai cu sea
mă în rîndurile tinerilor munci
tori, îl au și organizațiile de bază 
U.T.M. precum și comitetele oră
șenești U.T.M. care trebuie să 
sprijine mai activ organele 
U.C.F.S. în această direcție.

Negreșit, federația va luă mă
surile cuvenite față de antreno
rii care nu dovedesc cuvenita 
grijă pentru pregătirea junio
rilor. Pe de altă parte vom lărgi 
maj mult frontul pregătirii ca
drelor calificate, prin formarea 
de noi școli și cursuri care să 
asigure asociațiilor, cluburilor 
sportive noi contingente de in
structori, antrenori și profesori 
de specialitate.

Sîntem convinși că în acest fel 
se vor asigura condiții din ce în 
ce mai bune pentru dezvoltarea 
tot mai largă a atletismului în 
rîndul juniorilor.

Duminică pe lacul Bertrasse, 
din apropiere de Duisbttrg (R.F. 
Germană), vislașul romîn Simion 
Ismailciuc a adus o nouă victorie 
culorilor sportive ale patriei noa
stre, cucerind titlul de campion 
european în proba de canoe sim- 
plu-viteză. în ultimii ani pescarul 
din Delta Dunării era cunoscut și 
apreciat de specialiștii străini ca 
un protagonist al probelor de 
fond unde, alături de coechipie
rul său D. Alexe, reușise să-și 
înscrie numele pe lista campioni
lor europeni, mondiali și olimpici 
în probele de dublu. La Duisburg 
talentatul canoist romîn s-a ară
tat că este capabil de perfor
manțe de răsunet și în întrecerile 
de viteză, unde a demonstrat o 
înaltă măiestrie.

Chiar de la începutul cursei, 
Ismailciuc a preluat conducerea 
Vîslind cu multă forță și într-un 
ritm susținut, campionul romîn a 
reușit să respingă atacurile prin
cipalilor săi adversari Party 
(R. P. Ungară) și Beliaiev 
(U.R.S.S.), trecînd primul linia 
de sosire cu un avans de aproa
pe 4”.

Cu mult succes a evoluat și e- 
chi.pajul nostru de dublu Calinov- 
Sidorov, clasat pe locul II in pro
ba de canoe dublu viteză (1.000 
m) și locul 3 în proba de fond. 
Un alt echipaj al țării noastre 
— D. Alexe—A. Iscovici — a o- 
cupat locul III în proba de canoe 
dublu viteză.

Campionatele 
europene de tir

In orașul Milano au început du
minică campionatele europene de 
tir. Trăgători din 20 de țări vor 
concura aici la armă calibru re
dus, pistol viteză și pistol preci
zie. La prima probă 60 de focuri 
poziția culcat au participat peste 70 
de concurenți. O foarte bună com
portare a avut trăgătorul nostru 
N. Rotaru care a ocupat locul 
IV cu performanța de 590 p. La 
proba de talere aruncate din 
șanț după 50 de talere conduce 
reprezentantul echipei bulgare 
Malțev. Trăgătorii noștri I. Du- 
mitrescu și Gh. Enache au tota
lizat 48 și respectiv 47 de puncte.

S-au încheiat jocurile 
internaționale sătești

In orașul Pleven din Bulgaria 
s au încheiat întrecerile interna
ționale sătești ale celei de a patra 
ediții, O bună comportare a avut 
reprezentanta noastră O. Cataramă 
care a ocupat locul 1 la disc pre
cum și Vamoș care <a cîștigat cursa 
de 1.500 metri. Im aceste între
ceri sportivii romîni au cucerit 19 
medalii.

Așa s-a marcat unul din goluri: printr-o acțiune pornită din colțul 
terenului, mingea interceptată de unul dintre înaintașii reprezen- 

va intra în plasă, cu toată inter- 
polonez. <

tativei secunde a țării noastre, 
venția portarului

In Iugoslavia, luptătorii 
noștri pe locul II

Foto : R. VASILE

Frumoasa comportare 
a fotbaliștilor noștri

9 Varșovia : 
O București: 
a Szczeczin :
9 Bacău R.P. Romînă (juniori)—R.P. Polonă

Fără îndoială că principalul 
eveniment sportiv al zilei de du
minică l-a constituit confrunta
rea echipelor noastre reprezenta
tive de fotbal A, B, tineret și ju
niori cu formațiile respective ale 
R.P. Polone. Bilanțul acestor con
fruntări ne-a fost favorabil în trei 
dintre cele patru întîlniri, victo
ria revenind formațiilor 
iar una soldîndu-se cu un 
de egalitate.

Principala întîlnire (de 
ceasta a dat și cele 
griji iubitorilor de fotbal) a fost 
cea de la Varșovia unde prima 
noastră reprezentativă avea de sus
ținut un greu examen în fața se
lecționatei R.P. Polone, care se 
prezenta la joc după o serie de 
rezultate foarte bune. Echipa noa
stră se prezenta la acest meci cu 
o formulă de atac modificată, în 
care apăreau doi tineri debutanți, 
unul în postul de centru (Dridea) 
și unul pe cel de inter (Sercdai). 
Prima noastră formație a trecut

R.P. Romină (A) —R.P. Polonă 
R.P. Rotnînă (B)—R.P. Polonă 
R. P. Romînă (tineret)— R.P.

(A) 3-2.
(B) 5-1.
Polonă (tineret) 
(juniori) 2-0.

H.

noasire, 
rezultat

fapt, a- 
mai multe

R. VASILE

Pentru onoarea
uzinei

tnotătoarea RODICA MUN- 
TEANU, elevă, orașul Bucu
rești, componentă a ștafetei 
4X60 m., campioană a primei 
Spartachiade a pionierilor și 

școlarilor

Atletul DUMITRU RADUCA 
NU — tînăr țăran muncitor 
din raionul Murgeni — cam
pion al Spartachiadei tineretu
lui în proba de 1.000 m. plat

LAU-Aruncătorul de greutate
RIAN DOBROTA, educator 
intr-o școală profesională din 
orașul Sibiu, campion al Spar 
tachiadei tineretului în proba 
de aruncare a greutății seniori.

— Atunci cînd susținem o în
tîlnire de fotbal, fie chiar ami
cală, îmi spunea deunăzi tînărul 
călitor Tomiță Oprea, de la Uzi
nele „I. C. Frimu“-Sinaia, căpi
tanul echipei, cei unsprezece ju
cători au un singur nume, cel 
al uzinei.

Logica aceasta este firească. 
Sportivii se bucură de încrede
rea de a reprezenta pe terenul 
de sport cele oîteva mii de mun
citori ai uzinei.

— Dacă unul dintre' apără
tori, mijlocași sau înaintași—îmi 
spunea mai departe căpitanul 
echipei — nu-și respectă adver
sarii sau își dă aere de vedetă, 
nu știrbește oare prestigiul uzi
nei, onoarea culorilor asociației 
noastre sportive ?

Evident. Nu-i de miraTe, așa 
dar, că fiecare sportiv al uzinei 
—fotbalist, atlet sau voleibalist— 
nu uită pe terenul de sport că 
el este înainte de toate munci
tor la ,J. C. Frimu”.

Și mi-a fost dat să aflu, că 
nu-i în firea căpitanului de echi
pă să se laude. Tînăra formație 
de fotbal a uzinei se află acum 
în categoria secundă de fotbal a 
țării. Un succes, judecind după 
faptul că în această dispută au 
avut de înfruntat formații consa
crate. O altă performanță a ti' 
nerilor fotbaliști de la „I. C. Fri
mu’’, constă într-un fapt la pri
ma vedere insezisabil : nici un 
singur jucător n-a fost sancționat 
pe parcursul trecutului campio 
nat. Să nu credeți cumva că toți 
s-au născut sportivi disciplinați. 
Nici vorbă de așa ceva. Și-acum 
încă, muncitorii uzinei, utemiștii 
și colegii săi de echipă mai sînt 
rupărați pe lăcătușul Vasile Pe 
trescu, centrul înaintaș al echi 
pei de fotbal — „vedeta noastră“, 
cum îi mai spun încă unii, după 
cum se intitula un articol scris 
de un grup de muncitori la ga
zeta de perete a uzinei. Ei nu 
pot uita așa de ușor că unul din
tre sportivii uzinei s a arătat a 
fi pe terenul de sport un îngîrn 
fat, un indisciplinat.

— Sportivii noștri prețuiesc 
onoarea uzinei, i-au spus ute- 
miștii în adunarea generală în 
care a fost discutată atitudinea 
Iul Vasile Petrescu, care din pâ 
cate nu era la prima abatere de 
la comportarea demnă a unui 
sportiv. Te-ai crezut „buricul 
pămîntului“ și-ai uitat că mulți 
alți sportivi ai uzinei sînt talen
tați. Privește-i pe strungarii Con

stanitin Dragomir și Ion Staicu 
vicecampioni naționali la bob, pe 
instalatorul Mihai Bucur vice- 
oampion al țării în proba de sla
lom special juniori, pe strunga
rul Nicolae Potacu, care a adău
gat în palmaresul sportiv al uzi
nei și victorii internaționale ; lo
cul II în proba slalom uriaș al 
concursului internațional din Un
garia. In fiecare întrecere ei au 
luptat ou multă voință și dîrze- 
nie. Amintește ți de exemplu, de 
colegul tău de echipă, Dumitru 
Vîlceanu, care deși accidentat n-a 
vrut să-și părăsească tovarășii 
tocmai într-un meci greu. Victo
riile cucerite de sportivi, sînt 
victorii ale uzinei, ale noastre și 
pentru asta îi prețuim ou toții.

Utemiștii l-au trezit la vreme 
pe Vasile Petrescu din îngîmfare. 
Prima confirmare : sîrguința cu 
oare se antrenează în vederea în
ceperii campionatului categoriei 
B de fotbal.

— Măi băieți, le spune el co
echipierilor, anul acesta trebuie 
să cucerim primul loc.

Și n-ar fi exclus ca în palma
resul sportivilor uzinei (echipa 
de volei băieți — campioană ra
ională, 3 vicecampioni ai țării 
la ski, titluri cucerite în anul a- 
cesta, 23 sportivi clasificați) să 
fie adăugată și această perfor
manță.

Mai trebuie reținut un fapt. Se 
remarcă un raport direct între 
sport și producție, între atitudi
nea de sportiv și cea de munci
tor. Sportivii Constantin Drago 
mir, strungar, Ion Staicu, strun
gar, Mihai Bucur, instalator, Ni
colae Potacu, strungar, Ion Pan- 
țîru, strungar, Al. Horvat, teh
nician, Dumitru Vîlceanu, vopsi
tor, Oancea Mircea, strungar 
(lista aceasta rămîne incomplec- 
tă) sînt fruntași în producție, 
muncitori cu o înaltă calificare. 
Un amănunt ar fi edificator. Bo- 
berii concurează 
oonstrucție proprie 
în timpul liber din materiale 
economisite. Pentru a 
rupe antrenamentele 
timpul verii ei au adoptat la cî 
teva boburi, în locul șinelor, 
roți de cauciuc. Astfel sezonul de 
iarnă îi va găsi bine pregătiți, 
gata pentru startul întrecerilor. 
Pentru ei, pentru toți sportivii 
de ța „I. C. Frimu’’-Sinaia, pres
tigiul mărcii uzinei, onoarea co 
lectivului sportiv, sînt deopotrivă 
lucruri de mare preț.

VAL. PIETREANU

pe boburi de 
executate

nu între 
nici în

O imagine din prima etapă a Turului ciclist al R.P.R., desfășurată duminică în Capitală, pe circuit 
închis și cîștigată de Ion Stoica (Voința).

Foto: VAL PIETREANU
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Tradiționalele întreceri „Cupa' 
Jadran“ la lupte la care au par* 
ticipat formații din 11 țări au luat 
sfîrșit. Luptătorii romîni au reu
șit să ocupe locul II în această 
întrecere la trei puncte diferen
ță de prima clasată, echipa Tur
ciei.

Întrecerea atleților 
școlari din București 

și Budapesta
cu succes acest examen ; compo- 
nenții ei văzîndu-și răsplătită însu
flețirea și puterea de luptă, cu o 
victorie de prestigiu. Scorul de 
3-2 cu care a luat sfîrșit această 
partidă înscrie în palmaresul no- lecționata școlarilor 
stru internațional 
balistic remarcabil și demonstrează 
că avem elemente 
care punînd în joc întreaga lor 
putere de luptă, acționînd cu 
voință și animați de dragostea 
fierbinte pentru culorile sportive 
ale patriei, pot obține rezultate 
în măsură să ridice prestigiul in
ternațional al fotbalului nostru.

în București a avut loc întrece
rea echipelor secunde, încheiată 
cu rezultatul de 5-1, în favoarea 
reprezentativei noastre, scor care 
oglindește superioritatea echipei 
noastre, care a ieșit în evidență 
în mod categoric pe parcursul în
tregii partide. Alcătuirea forma
ției noastre secunde a fost privită 
de unii cu oarecare rezervă. Pre
zentam o apărare

un succes fot-

tinere dotate.

Timp de două zile Stadionul Ti
neretului din București a găzduit 
întrecerea atletică dintre Clubul 
sportiv școlar din Capitală și se- 
' . , ' ’ din Buda
pesta, atît la fete cît și la băieți. 
După ultimele întreceri rezultatele 
sînt : 87-74 puncte în favoarea
sportivilor romîni la băieți și 59- 
34 puncte pentru oaspeți în între
cerea fetelor.

Jocurile mondiale 
studențești

rutinată, ală
turi de o înaintare formată 
tineri neconsacrați care lăsau sus
piciuni asupra felului jn care ur
mau să se descurce în fala apără
torilor polonezi. Această înaintare 
(Hașoti, Rakcsi, Lcahevtci. Maf- 
teuță, Vasilescu) a desfășurat însă 
un joc care a desfătat pur și sim
plu pe spectatorii din tribunele 
stadionului Republicii. Practicînd 
un joc în permanentă mișcare, cu 
pase rapide, inițiind acțiuni de 
mare spectaculozitate încheiate cu 
șuturi puternice la poartă, tinerii 
înaintași ai selecționatei secunde, 
au depășit de nenumărate ori ma
siva apărare poloneză. Portarul 
Granowschi a avut bune interven
ții, de ultimă secundă. Mobilita
tea atacanților noștri (bine susți
nuți de linia de halfi) a permis 
apărării să joace relaxat și sobru, 
să fie în permanență „odihnită“.

Satisfacția iubitorilor de fotbal 
a fost complectată de victoria cu 
2-0, a juniorilor noștri obținută 
la Bacău, după un meci în care 
tinerii noștri sportivi, au avut ini
țiativa, precum și de rezultatul de 
egalitate : 1-1 obținut la Szczeczin 
de către reprezentativa noastră de 
tineret. Rezultatele obținute dumi
nică ridică prestigiul fotbalului 
nostru pe plan internațional.

din

In cadrul jocurilor mondiale 
studențești care au loc în orașul 
Torino echipa țării noastre a reu
șit o frumoasă performanță : ea 
s-a calificat în prima grupă a 
semifinalelor alături de reprezen
tativele studențești ale R. P. Bub 
gare, Italiei și Franței. In întîl- 
nîrile preliminare, sportivii noș
tri au dispus cu 3—1 de Brazilia 
și cu 3—0 de Liban.

Turul ciclist 
al R. P. R.

tn condiții 
pe o ploaie 

torențială, însoțită de un vînț pu
ternic, cea de-a Il-a etapă â tu
rului ciclist al R.P. Romîne a so
licitat eforturi extraordinare.

Ultimii 15 km. sînt parcurși pe 
întuneric la lumina farurilor ma
șinilor ce însoțesc caravana ci- 
clistă. In pofida timpului ploios 
la Focșani o mulțime de spectatori 
aplaudă victoria la sprint a tima
rului Braharu (C.C.A.), care se 
impune de puțin în fața lui Șt 
Poreceanu (Victoria).

Iată clasamentul etapei: 1. I. 
Braharu, 2. Șt. Poreceanu același 
timp; 3. I Stoica același timp. Tot 
cu același timp a fost cronome
trat și un pluton 
gători.

In clasamentul 
dual, după două 
I. Stoica, urmat de Braharu, Șt. 
Poreceanu etc.

Desfășurată luni 
neobișnuit de grele,

de 20 de aler-

general indivi- 
etape conduce

★

Responsabilitatea antrenorului
Nu odată în cursul desfășură

rii unui meci de fotbal pe mar
ginea terenului de joc, vedem 
pe omul în trening care se a- 
gită trăind alături de sportivi 
încercările și emoțiile competi
ției. Acesta este antrenorul. A- 
plauzele cu care sînt răsplătite 
măiestria și virtuozitatea unui tî
năr fotbalist, buna lui pregătire 
și atitudinea sa din care reiese un 
înalt spirit de sportivitate se 
adresează și antrenorului său 
care deși nu evoluează pe teren, 
poartă răspunderea comportării 
sub toate aspectele, a elevului 
pe care îl pregătește.

Iubitorii de sport își amintesc 
plini de respect, de pildă, de fos
tul internațional Remus Ghiuri- 
țan. Ani de zile fotbalist de frun
te, el este azi un destoinic an
trenor al clubului Rapid-Bucu- 
rești. Munca stăruitoare și plină 
de abnegație a lui Remus Ghiu- 
rițan a dat fotbalului nostru o 
serie de elemente valoroase, bine 
pregătite din punct de vedere 
tehnic avînd comportarea dem
nă a sportivilor de tip nou. Nu
mele tinerilor fotbaliști Leahe- 
vici, Mafteuță, Milea și alții (unii 
au îmbrăcat recent pentru prima 
oară tricoul echipei naționale) 
sînt strîns legate de ale antre
norului ceferist Remus Ghiuri- 
țan sub ochii atenți ai căruia ei 
și-au desăvîrșit timp de ani de 
zile pregătirea și educația spor- 
tivă.

Semnificativ în acest sens este 
și exemplul comunistului Ion
Mihăilescu, fost căpitan al echi
pei noastre reprezentative de

fotbal. Modest și atăruitor antre-

norul Ion Mihăilescu s-a an
gajat să pregătească echipa 
„Bumbacul“ din campionatul 
orășenesc de fotbal. Luptînd cu 
perseverență împotriva unor men
talități retrograde existente ini
țial în sînul acestei echipe care 
făceau pe unii jucători să se sus
tragă procesului muncii, să aibă 
manifestări vedetiste și abateri 
de la morala comunistă, el a 
reușit să promoveze în sînul for
mației „Bumbacul“ un spirit 
nou, sănătos, în care dragostea 
pentru sport să fie strîns îmbi
nată cu o atitudine corespunză
toare față de procesul de produc
ție. Urmarea acestui spirit nou nu 
a întârziat să-și arate roadele. E- 
chipa antrenată de Ion Mihăilescu 
a cucerit primul loc în competi
ția la care concura. Sînt doar 
două exemple alături de care 
pot fi înscrise zeci și sute de a- 
cest fel și din care rezultă dra
gostea cu care marea majoritate 
a antrenorilor noștri își înțeleg 
menirea de a ridica mereu noi 
elemente în fotbalul romînesc, de 
a pregăti cu dragoste și răspun
dere tînăra generație de sportivi.

Sînt însă și unii antrenori a 
căror comportare nu se ridică la 
nivelul sarcinii de răspundere pe 
care trebuie s-o înfăptuiască, 
care prin atitudinea lor nu con
stituie un exemplu. De Ladis- 
lau Silahi fostul internațional își 
amintește cu ușurință orice iubi
tor de fotbal. Apreciat ca jucă
tor de fotbal eu experiență i s-a 
încredințat sarcina de a se ocupa 
de echipa de fotbal din Reșița. 
Departe de a justifica încrederea 
acordată, Ladislau Silahi a oobo-

rit treptat scara descompunerii 
morale, s-a complăcut într-o stare 
de incorectitudine și desfrîu. Pur
tător al unor mentalități înve
chite el a încetat să mai con
stituie un exemplu viu 
fața tinerilor fotbaliști 

fost încredințați 
a-i iniția în tainele

în 
care 
pen- 
fot- 

i ex- 
tol

de 
de

i-au 
tru 
balului, pentru a învăța din 
periența lui îndelungată de 
balist internațional. Stăpînit 
preocupări meschine, lipsit 
răspunderea propriei sale meni
ri, aceea de a contribui Ia ridi
carea fotbalului nostru, Ladis- 
lau Silahi a părăsit tabăra ace
lor care-și dăruiau întreaga lor 
experiență educării tinerei gene
rații de sportivi, pornind pe un 
drum obscur și lipsit de glorie. 
Exclus odată din viața sportivă 
pentru grave abateri de la nor
mele conduitei sportive, la stă
ruințele lui 
tățiilor sale de vechi 
în mod 
dicată suspendarea, 
acestea 
de această încredere 
dea posibilitatea 
întreaga lui putere de muncă în 
slujba nobilei misiuni de antre
nor. Manifestând aceleași prac
tici pentru care sportivii ceruseră 
odată îndepărtarea lui din rîndu
rile lor, de data aceasta ei l-au 
îndepărtat definitiv.

Un alt exemplu de acest gen 
ni-1 oferă antrenorul Ion Wet- 
zer. Stăpînit de interese meschi
ne, punînd deasupra oricăror pre 
ocupări avantajele materiale, Ion 
Wetzer n-a reușit să se simtă a- 
traa de nici unul din colectivele

și datorită cali- 
fotbalist, 

excepțional, i-a fost ri- 
Cu toate 

el nu s-a dovedit demn 
care-i dă- 

de a-și pune

care își puneau speranțe în cu
noștințele lui, eare-i așteptau sfa
turile și voiau să învețe din ex
periența sa.

Intr-un răstimp destul de scurt 
el s-a perindat prin numeroase 
colective sportive în 
Galați, Reșița etc. 
teau învăța tinerii fotbaliști de 
la Ion Wetzer atîta timp cît el 
întreprindea acest „turneu“ în 
goana după „condiții mai avanta
joase“? Ion Wetzer s-a manifestat 
ca un carierist, străin de simțul 
datoriei departe de a putea trăi 
adevăratele satisfacții ale muncii 
pe care le încearcă orice antre
nor cinstit.

Din păcate exemplele de mai 
sus nu constituie singurele de 
acest fel. Există încă unii antre
nori care nu înțeleg dato’în de 
onoare ce le revine în această 
muncă care cere multă responsa- 

da altă parte, o

Moinești, 
Ce pu-

bilitate. Pe de
seamă de organizații de bază 
U.T.M. nu dovedesc suficient 
spirit de discernămînt politic 
atunci cînd îngăduie ca ase
menea elemente să se ocupe 
de pregătirea tineriloT sportivi.

Antrenorul trebuie să fie un 
bun tehnician sportiv, dar în 
afară de aceasta și un educator 
permanent al sportivului în spi
ritul comportării demne atît în 
sport cît și în viața particulară.

El trebuie să se caracterizeze 
printr-o comportare ireproșabilă, 
constituind un exemplu personal 
în fata elevilor pe care-i pregă
tește și pe care trebuie să-i edu
ce oa sportivi înaintați ai zile
lor noastre, ca tineri frun
tași, atît în producție cît și

El
prin

pe terenurile de sport, 
trebuie să demonstreze 
conduita sa morală că este pur
tător al trăsăturilor înaintate, 
caracteristice sportivului de tip 
nou, pentru ca la rîndul său să 
poată cere aceiași lucru tine
rilor sportivi. El trebuie să 
inspire respect tinerilor jucă
tori prin întreaga sa compor
tare atît pe terenul sportiv cît 
și în afara lui.

Colegiile de antrenori de pe 
lingă consiliile regionale și oră- 
șănești U.C.F.S. au datoria să 
manifeste o mare exigență în 
munca de selecționare și promo
vare a antrenorilor. Ele trebuie 
să vegheze pentru ca cei cărora 
le revine sarcina de răspundere 
de a pregăti tineri sportivi să 
ofere garanția morală cerută 
unui educator sportiv. Promova
rea antrenorului nu trebuie să 
aibă drept criteriu doar capaci
tatea sa sportivă. Antrenorul tre
buie să fie o pildă de moralitate 
și cinste, un exemplu de conduită 
pentru elevii săi. El nu trebuie 
sa se limiteze doar la pregătirea 
sportivă a elevilor săi, ci să ur
mărească felul în care aceștia 
se comportă în producție și în 
viața lor particulară.

Organizațiile U.T.M. și aso
ciațiile sportive trebuie să ur
mărească și să sprijine activ 
munca antrenorilor pentru ca a- 
ceasta să se poată desfășura la 
nivelul responsabilității cc-i re
vine.

E, PITULESCU



VIAȚĂ DE ORGANIZAȚIE

T r e aba
pe jumătate

AUunarlie generale ale organi
zațiilor de bază U.T.M. consacra
te închiderii învățămîntului poli
tic de organizație pe anul tre
cut, in raionul Iași au fost folo
site și pentru recrutarea noilor 
propagandiști. Aici s-a discutat 
amănunțit despre munca fiecărui 
propagandist în parte, i s-a ară
tat fiecăruia părțile bune și defi
ciențele avute în anul de invăță- 
mint câre se închidea. Cei care 
au dovedit spirit de răspundere, 
strădanie pentru pregătirea lor, 
reușind să facă față cu succes sar
cinilor avute, au fost propuși și 
confirmați de către adunările ge
nerale să fie propagandiști și în 
acest an. Cei necorespunzători din 
-acest punct de vedere au fost în- 
locuiți. Propagandiștii care vor 
munci anul acesta sînt activiști 
utemiști, tineri muncitori, tineri in
telectuali, tineri țărani muncitori 
fruntași capabili, care vor putea 
să se achite cu cinste de obliga
țiile care revin unui propagandist. 
Mai bine de 30 la sută dintre ei, 
datorită sprijinului primit din 
partea organelor și organizațiilor 
de partid, sînt membri și candidați 
de partid.

După recrutarea lor, fiecare 
propagandist a fost invitat în 
fața biroului comitetului raional 
U.T.M., s-a discutat amănunțit 
cu dînsul dîndu-i-se totodată o 
seamă de indicații menite să-l 
ajute să-și îndeplinească bine a- 
ceastă muncă de răspundere. Ast
fel s-a reușit ca propagandiștii 
recrutați să fie oameni compe- 
tenți pentru această muncă, mulți 
dintre ei avînd o vechime de cîte 
4, 5, 6 ani ca propagandiști. Și 
pe ziua de 1 august, primii 98 de 
propagandiști din raionul lași au 
fost trimiși la cursul de instruire, 
organizat de către comitetul re
gional U.T.M.

Din acest punct de vedere, deci, 
al asigurării conducerii cursuri
lor și cercurilor politice ale 
U.T.M. cu cadre competente, cali
ficate, Comitetul raional U.T.M.- 
Iași a dovedit răspundere și se
riozitate. Dar cu aceasta nu pot 
fi considerate încheiate treburile 
pentru pregătirea deschiderii nou
lui an de învățămînt politic al 
U.T.M.

Era de așteptat ca tovarășii de 
la Comitetul raional U.T.M.-Iași 
să dovedească aceeași 
dere și preocupare și 
cruțarea cursanților,

bilirea cercurilor politice care se 
vor organiza în fiecare organiza
ție de bază, pentru încadrarea 
utemiștilor și tinerilor în cursuri
le și cercurile politice corespun
zătoare nivelului de pregătire al 
fiecăruia.

Dar această preocupare nu a 
existat și nu există încă. Tov. 
Vasile Turcea, prim-secretar și

in legătură cu pregătirile 
pentru deschiderea 

învățămîntului politic 
U.T. M. în raionul lași

răspun- 
pentru re
pentini sta

cu tov. Ion Enache, secretarul cu 
probleme de propagandă, cu care 
am discutat aceste lucruri, mo
tivau lipsa de preocupare pentru 
rezolvarea acestor treburi spu- 
nînd că mai este încă destul timp 
pînă la deschiderea învățămîntu
lui politic al U.T.M.

Treburile care au mai rămas 
de făcut pentru pregătirea tutu
ror condițiilor necesare asigură
rii deschiderii la timp a noului 
an de învățămînt politic al 
U.T.M., cer timp, cer o muncă sis
tematică plină de răbdare și de 
răspundere, care nu se poate re
zolva în pripă. Și tovarășii de 
la Comitetul raional U.T.M.-Iașl 
știu acest lucru. A îndruma orga
nizațiile U.T.M. să stabilească pe 
baza condițiilor existente cîte și ce 
fel de cursuri și cercuri politice de 
U.T.M. se vor crea în fiecare or
ganizație de bază, a populariza 
în rîndul uțemiștilor și tinerilor 
însemnătatea învățămîntului poli
tic pentru pregătirea lor politică, 
ideologică, a sta de vorbă cu ute- 
miștii și tinerii care vor urma în
vățământul politic pentru a-i în
cadra în acele cursuri și cercuri 
politice care corespund nivelului 
lor de pregătire — iată doar cî- 
teva din măsurile ce se cer a fi 
luate din vreme. Și tocmai de a- 
ceea te surprinde asemenea „li
niște", asemenea „seninătate“.

Lipsa de preocupare a comite
tului raional pentru a rezolva și 
aceste probleme importante, s-a 
răsfrînt asupra organizațiilor de 
bază U.T.M. La Probota, de pil
dă, una din cele mai mari comu
ne din raion, nici instructorul 
teritorial Gh. Ursu, nici membrii 
comitetului comunal U.T.M. sau 
ai birourilor organizațiilor

bază, nici utemiștii nu știu nimic 
în legătură cu recrutarea cursan
ților, cu stabilirea cercurilor po
litice care vor funcționa în acest 
an aici.

In comuna Lețcani — aceeași 
situație. In satul Dumbravă din 
comuna Ciurea anul trecut a 
funcționat un cerc politic „Să ne 
cunoaștem patria“ cu 20 de ute
miști. Acum la Dumbravă, Elena 
Radu, propagandistă și secretară 
a organizației de bază U. T. M., 
a „hotărît“ să creeze tot un cerc 
politic „Să ne cunoaștem patria", 
cu exact aceiași cursanți de anul 
trecut.

O situație asemănătoare există 
și în satul Hilita, comuna Costu- 
leni. In aceste sate nu s-a făcut 
nimic pentru organizarea cursu
rilor și cercurilor politice ale 
U.T.M., pentru încadrarea utemi
știlor și tinerilor în învățămîntul 
politic.

Ce arată aceste exemple ? 
Ele arată că biroul Comi
tetului raional U.T.M.-Iași do
vedește o slabă răspundere 
pentru îndeplinirea acestor im
portante sarcini. El a stabilit, 
ce-i drept, unele lucruri, dar nu 
le-a mai urmărit apoi, nu a mai 
controlat să vadă cum sînt ele 
aplicate în raion. De ce se mulțu
mesc oare tovarășii de la Comi
tetul raional U.T.M.-Iași cu ju
mătate de măsură ?

Comitetul raional U.T.M.-Iași 
are datoria să rezolve cu spirit de 
răspundere și pînă la eapăt pre
gătirea deschiderii noului an de 
învățămînt politic al U. T. M., 
care nu se oprește doar la re
crutarea propagandiștilor. E bine 
însă, ca și biroul Comitetului 
regional U.T.M.-Iași să controle
ze mai îndeaproape cum se ocu
pă tovarășii de la Comitetul ra
ional U.T.M.-Iași de pregătirea 
deschiderii noului an de învăță
mînt politic al U.T.M. și să-i de
termine să înțeleagă că nu mai e 
timp de pierdut, că trebuie să ia 
de urgență măsurile necesare, 
astfel ca și în acest raion, deschi
derea noului an de învățămînt 
politic să se facă la timp și în 
cele mai bune condiții.

»wnoi
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Tolbariu C. Nioolao-Odorhei; 
Carmen Popa-Coeteși; Sandu A 
vram-Oravița : Concursul gene
ral de admitere in facultăți se 
va ține intre 15 fi 25 septembrie 
a.c., cu excepția institutelor de 
artă la care probele practice se 
vor susține la dalele fixate de 
institutele respective.

înscrierile la concursul general 
de admitere se fac la secretaria
tele facultăților, între 15 august 
și 14 septembrie.

Gheorghe Pitieu-Orșova; Ma- 
ria Banu-Qîmpina; Florin Crețu- 
Jușteni : Broșura „Admiterea în 
învățământul superior“, editată 
de Departamentul învățământului 
Superior din Ministerul învăță
mîntului și Culturii cuprinde da
tele privitoare la admiterea în 
învățămîntul superior seral și 
fără frecvență.

Pentru a cunoaște programele 
obiectelor de la concursul de 
mitere, consultați broșura 
mai sus (fascicula l-a).

Vasile Cințui.Vasiui; Costică 
Avarvarei-Doroboi : Se pot pre
zenta la concursul de admitere 
în instituțiile de învățămînt su
perior cu frecvență, absolvenții 
școlilor tehnice care funcționea
ză în condițiile H£.M. nr. 1434/ 
1956 cu durata de studii de 4 
ani.

Acești absolvenți se pot pre
zenta la concursul de admitere 
la facultățile corespunzătoare 
specialității urmate în școala ab
solvită, pe baza repartizării în 
învățimîiltul superior dată de 
școală în acest an.

Vasile Anghelache-Giurgiu: La 
Institutul Politehnic din Bucu
rești, în cadrul Facultății de elec
tronică și telecomunicații există 
o secție de tehnică nucleară. Du
rata de studii : cinci ani. Secre
tariatul facultății este în Calea 
Griviței nr. 132.

în Orașul Stalin a fost construită o stație de redresare elec
trică pentru alimentarea cu energie a liniilor de troleibuze. 
In fotografie: exteriorul noii clădiri, iar în medalion: camera 
de comandă a stației, de unde se poate urmări și controla tro
leibuzele pe traseu și preciza imediat locul unde s-a ivii o 

eventuală defecțiune.

Lucrările celei de-a V-a 
conferinfe internaționale 
a reprezentanților Institu
telor de marxism-leninism

Duminică la Lenauheim, regiu
nea Timișoara a avut loc într-un 
cadru festiv înmînarea Ordinului 
Muncii clasa I-a gospodăriei 
agricole colective „Victoria“ din 
această comună, pentru rezultate
le deosebite obținute în întărirea 
economico-organizatorică și creș
terea proprietății obștești, pentru 
obținerea de recolte bogate și spo
rirea efectivului de animale la 
100 de hectare, pentru contracta
rea și livrarea către stat a unor 
importante cantități de produse 
agricole.

Colectiviștii din Lenauheim au 
fost felicitați în numele Comite
tului Central al P.M.R. și Consi
liului de Miniștri de tovarășul Ion 
Cozma, ministrul Agriculturii și 
Silviculturii. Apoi, tovarășul Fi-

In vederea sărbătoririi a 500 
de ani de existență a orașului 
București, expoziția Muzeului de 
istorie a orașului București, care 
cuprinde 5000 de piese — valo
roase materiale arheologice, do
cumente și diverse piese din cele 
mai diferite perioade și domenii 
de activitate, păstrătoare a trecu
tului orașului și a luptelor masej 
lor populare — va fi îmbogățită 
cu noi materiale. Se vor expune 
în original diferite documente 
rare, piese de aur, monezi din di
ferite epoci, tezaurul cu monezi 
turcești descoperit recent în Bucu
rești și numeroase alte obiecte 
descoperite pe șantierele arheolo
gice ale Capitalei.

Un colectiv al muzeului a . 
gătit pentru editare broșura inti
tulată „București — scurt isto
ric“. Bogat ilustrată și într-o for-

pre-

isto-

mă accesibilă maselor largi, bro
șura tratează istoria orașului 
București de la așezările omenești 
străvechi de pe teritoriul actualu
lui oraș, începînd de la primele 
urme aflate pe aceste locuri, și 
pînă la orașul înfloritor din zilele 
noastre.

Vor fi editate un album festiv 
cu imagini bucureștene intitulat 
„București la a 500-a aniversare“, 
precum și patru pliante care vor 
înfățișa piese din Muzeu din pe
rioada modernă, contemporană și 
aspecte din epoca construirii so
cialismului.

In a doua decadă a lunii sep
tembrie în colaborare cu Acade
mia R. P. Romîne la Muzeul de 
istorie a orașului București se vor 
organiza comunicări științifice con
sacrate aniversării a 500 de ani 
de existență a orașului București.

In cadrul ședinței din 31 au
gust a celei de-a V-a conferințe 
internaționale a reprezentanților 
Institutelor de marxism-leninism, 
institutelor și comisiilor de isto
rie ale partidelor comuniste și 
muncitorești, tovarășul Gh. Vasi- 
lichi, directorul Institutului de is
torie a partidului de pe lîngă C.C. 
al P.M.R. șeful delegației din 
R. P. Romînă, a expus cuvîntul 
de închidere la primul punct al or- 
dinei de zi.

Au continuat discuțiile la cel 
de-al doilea punct al ordinei de 
zi. Au luat cuvîntul: I. Rosner 
(Austria), N. R. Donîi (U.R.S.S.), 
Jaques Chambaz (Franța), N. 
Goldberger (R.P.R.) J. Jakobs 
(Anglia).

Lucrările conferinței continuă.

Elena Vasile-Siobozia; Ion Căl- 
dăraru-Reghin; Popescu Petre, 
Rîmnicn Sărat : Absolvenții din 
anii precedenți ai școlilor medii 
tehnice, ai școlilor tehnice și ai 
școlilor pedagogice se pot pre
zenta la concursul de admitere 
la învățămîntul cu frecvență, 
ducă prezintă adeverințe elibe
rate de întreprinderi sau comi
tetele executive ale sfaturilor 
populare raionale, din care să re
zulte că au efectuat stagiul 
de 3 ani in producție, conform 
prevederilor Decretului 180/1950.

Nicolae Andreescu și Petre 
Scaldat-CălaTași : V-ați orientat 
bine în alegerea facultății pe care 
vreți s-o urmați. Iureșul construc
țiilor ce se desfășoară în patria 
noastră necesită în permanență 
cadre bine calificate. Institutul 
de construcții din București are 
o secție în cadrul Facultății „Con
strucții“ cu specialitatea Con
strucții civile, industriale și agri 
cole. Durata de studii : cinci ani 
și jumătate.

Marin Stan-Bisrtrița- Studenții 
care au promovat ultimul an de 
studii ai Instituțiilor de învăță- 
mint superior, cursul de zi, fi au 
fost angajați în producție, ca 
tehnicieni, fără a fi promovat 
examenul de stat, vor beneficia 
de concediu fără plată de cel 
mult 30 de zile în vederea mm- 
ținerii examenului de stat.

Pentru obținerea concediilor 
din producție în vederea trece
rii examenului de stat, cei în cau
ză vor face dovada, cu adeve
rințe eliberate de decanul facul
tății, că pregătesc examenul de 
stat.

Candidații înscriși la examenul 
de stat vor susține examenul pe 
baza planurilor de învățământ în 
vigoare la data prezentării 
examenul de stat.

la
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S. Șandor-Gheorghieni: 
sfătuim să urmezi Facultatea 
mecanică de la Institutul politeh
nic din Orașul Stalin (b-dul 
Stalin nr. 8), care are următoa
rele secții : Automobile și trac
toare ; 7'ehnologia construcției 
de mașini; Tehnologia prelucră
rii la cald; Mașini pentru indus
tria lemnului. Durata de studii : 
cinci ani.

Tinerii muncitori
în luptă pentru creștereaANUNȚ

Pentru noul an școlar la 
Centrul școlar agricol din Si
biu, se primesc elevi în anul I 
la următoarele școli :

1. Școala 
agricoli.

2. Școala 
veterinari.

3. Școala 
grafi.

4. Școala
5. Școala 

cola cu secții romînă și ger
mană.

6. Școala profesională meca
nică agricolă cn secții romînă 
și germană.

La școlile tehnice de maiștri 
se primesc absolvenți ai școli
lor profesionale cu 3 ani de 
producție, iar cei care au la 
bază 1—2 ani de școală medie 
tehnică, după un an de pro
ducție.

Examenul de admitere în
cepe la 1 septembrie.

La școlile tehnice de topo- 
grafi și veterinară se primesc 
absolvenți ai școlilor medii cu 
diploma de maturitate. înscrie
rile se fac pînă în ziua de 24 
septembrie. Examenele încep 
la 25 septembrie.

La școlile profesionale agri
colă și mecanică agricolă se 
primesc absolvenți a 7 clase 
elementare în vîrstă de 14—17 
ani. Examenul de admitere în
cepe în ziua de 7 septembrie.

Actele necesare, obiectele de 
examen și alte informații se pot 
obține de la Secretariatul șco
lii din Sibiu, str. Dimitrov 
nr. 2, telefon 1235.

productivității muncii
C. SLAVIC

lip Geltz, membru al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a înmî- 
nat consiliului de conducere al 
gospodăriei Ordinul Muncii clasa

La festivitate au luat parte re
prezentanți ai organelor de partid 
și de stat, numeroși colectiviști, 
mecanizatori, tehnicieni și ingineri 
agronomi.

Intr-o atmosferă entuziastă co
lectiviștii au aprobat în una
nimitate trimiterea unei telegrame 
de mulțumire Comitetului Central 
al P.M.R., Consiliului de Miniș
tri și Prezidiului Marii Adunări 
Naționale.

Cu același prilej, colectiviștii 
din Lenauheim au sărbătorit îm
plinirea a 10 ani de la înființarea 
gospodăriei lor.

Consfătuire privind cultura 
griului în G.A.S.-urile din regiunea 

București

tehnică

tehnică

tehnică

de maiștri

de maiștri

de topo-

tehnică 
profesională

veterinară, 
agri-
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calificării tuturor tinerilor și mai 
cu seamă de dezvoltarea mișcă
rii de inovații. în prezent nu nu
mai că șînt puțini tineri inova
tori, dar inovațiile se rezolvă cu 
multă greutate. In această direc
ție trebuie să-și îndrepte mai 
mult atenția comitetul U.T.M. 
pentru ca fiecare tînăr să obțină 
o productivitate a muncii mereu 
mai superioară.

Inovațiile — 
cale importantă pentru 
creșterea productivității 

muncii

în 
de 

Ion

Recent în Capitală, la Institu
tul de cercetări pentru mecani
zarea și electrificarea agriculturii 
a avut loc o consfătuire privind 
cultura griului în gospodăriile a- 
gricole de stat din regiunea Bucu
rești.

La consfătuire au participat to
varășii : Al. Moghioroș, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Bucur Schiopu, adjunct al mini
strului Agriculturii și Silvicul
turii, Gh. Necula, prim-secretar 
al Comitetului regional București 
al P.M.R., Vasile Mateescu, pre
ședintele Sfatului popular al re
giunii București, consiliile de con
ducere ale gospodăriilor agricole 
de stat, șefii de secție și briga
dierii fruntași în cultura griului, 
mecanicii șefi și șefii brigăzilor 
pentru mecanizarea completă din 
gospodăriile agricole de stat din 
regiunea București, secretari ai 
comitetelor raionale ale P.M.R. 
din regiune, specialiști de la in
stitutele de cercetări și din De
partamentul gospodăriilor agri
cole de stat.

Participanții la consfătuire au 
analizat rezultatele obținute 
de gospodăriile agricole de stat 
în organizarea producției de 
grîu și îndeosebi măsurile agro
tehnice ce trebuie aplicate în noul 
an agricol pentru obținerea unei

producții cît mai ridicate 1« hec
tar.

Referatele prezentate și discu
țiile care au avut loc au arătat că 
în acest an gospodăriile agricole 
de stat din această mare regiune 
agricolă a țării, au obținut, în 
ciuda condițiilor climatice ne
prielnice într-o mare parte a re
giunii o recoltă bună de grîu. 
Astfel ele au livrat pentru fondul 
central de cereale al statului 
peste prevederile planului anual 
mai mult de 6000 tone de grîu 
și secară. Multe gospodării agri
cole de stat, printre care Draga
lina, Mînăstirea, Periș, Buftea, 
Bucșani, Mărculești și altele au 
recoltat în medie 2.000-2.300 kg. 
grîu la hectar. Aceasta dovedește 
— așa cum au subliniat numeroși 
vorbitori la consfătuire — rezer
vele mari pe care le au gospodă
riile agricole de stat în sporirea 
simțitoare a producției și la a- 
ceastă cultură.

împărtășind experiența lor, nu
meroși muncitori fruntași, briga
dieri, mecanizatori, ingineri și 
tehnicieni au scos în evidență 
însemnătatea pe care o are în 
mărirea producției de grîu a- 
plicarea diferențiată a măsurilor 
agrotehnice la această cultură.

Asemenea 
loc în toate

consfătuiri au avut 
regiunile țării.

Informații
Duminică s-a înapoiat în Capi

tală cel de al doilea grup de 300 de 
colectiviști care au făcut o călăto
rie în Uniunea Sovietică cu „tre
nul prieteniei“, organizată de 
Consiliul General A.R.L.U.S. în 
colaborare cu Ministerul Agricul
turii și Silviculturii și O.N.T. 
Carpați. Colectiviștii romîni au 
vizitat expoziția „Realizările eco
nomiei naționale a U.R S.S.“, 
orașele Moscova si Kiev, colho
zuri și au avut întîlniri cu mun
citori sovietici.

laburist Konni Zil-Deputatul
liacus, aflat în țară la invitația 
I.R.R.C.S., a vizitat în ultimele 
zile Combinatul poligrafic „Casa 
Scînteii“, Institutul de geriatrie 
și unele muzee din Capitală. Oas
petele a avut de asemenea o în
trevedere cu acad. M. Ralea, pre
ședintele Institutului romîn pen
tru relațiile culturale cu străină
tatea.

In prezent dl. Zilliacus vizi
tează regiunea Constanta.

Imaginea noastră vă prezintă un colț al expoziției închinate îm
plinirii a 10 ani de la fabricarea primului aparat de radio în 

țara noastră, deschisă de curînd în Capitală.

Din registrul aflat la cabinetul 
tehnic al Uzinelor „Electroputere“ 
afli că în primul semestru al a- 
cestul an au fost propuse 269 de 
inovații. Cele 69 inovații aplicate 
au adus economii postcalculate în 
valoare de peste 51.000 Iei. In lu
nile iulie și august la cabinetul 
tehnic au fost primite 52 de ino
vații, menite să contribuie în mă
sură însemnată la creșterea pro
ductivității muncii și realizarea 
de economii.

Comitetul U.T.M. al uzinelor a 
acordat în ultima vreme mai mul
tă atenție mișcării de inovații în 
rîndul tinerilor desfășurînd tot
odată o largă muncă de populari
zare a acțiunii tinerilor de la fa
brica „Encsel Mauriciu" din Tg. 
Mureș. Printre cei 137 de inova-

Despre cele șase săptămîni

(Urmare din pag. I-a)

teoretică a studenților să se îm
bine armonios cu problemele ri
dicate de producție. Toate aces
tea s-au răsfrînt pozitiv asupra 
muncii studenților.

In primul rînd, așa cum re
marca tov. conf. univ. Ion Sebe- 
șan, participarea directă a ca
drelor didactice Ia conducerea și 
controlul practicii a asigurat 
respectarea programului de 
practică. Îndrumarea didactică 
s-a îmbinat cu îndrumarea de 
specialitate din partea unor 
maiștri, tehnicieni și ingineri. 
In acest an s-a dovedit cu pri
sosință că studenții pot să rea
lizeze lucruri utile pentru între
prinderi fără a stingheri cu ni. 
mic desfășurarea practicii.

La „Grivița Roșie", de pildă, 
studenții s-au antrenat alături 
de muncitori în întrecerea desfă
șurată în cinstea lui 23 August.

Trebuie să avem, în viitor, 
spune în încheiere tov. rector 
Pop Simion, mal multă elastici
tate în alcătuirea programului 
de practică — după ani de stu
diu, după specialitate și chiar 
după specificul fiecărei întreprin
deri în care studenții fac prac
tică. Și ceea ce am făcut bun 
anul acesta să dezvoltăm anul 
viitor.

p r
„AM ÎNVĂȚAT MULT 
DE LA MUNCITORI“

Studenții din Orașul Stalin 
s-ău despărțit greu de uzinele 
din oraș unde au făcut practică. 
Au luat colocviul, toți cu note 
peste 8 și continuă să poves
tească, oricui îi întreabă cum a 
fost la practică...

— Anul acesta am simțit în. 
tr-adevăr ce înseamnă practica 
în producție. Eu de pildă, — ne 
spune Miulescu Leon din anul 
III, Ia secția motoare a uzinelor 
„Steagul Roșu“ au învățat neîn
chipuit de mult. Ajutat de mun
citorul Octavian Popescu am 
devenit stăpîn pe freză. In în
trecere am avut fericirea să ob
țin un succes deosebit. La strun- 
jirea cilindrului am redus timpul 
de executare de la 30 secunde la 
20 secunde ceea ce înseamnă că 
în vechiul timp realizez o ju
mătate piesă în plus.

Dorel Măirușan a lucrat pe 
mașina universală la strunjit, 
Neagu Zefir a înlocuit un mun
citor plecat în concediu, Ro- 
deanu Vasile s.a dovedit în fa
brică același fruntaș ca în fa
cultate.

— La fabrică, spune Frîn- 
cu Tănase, președintele aso
ciației studenților din Facul
tatea de mecanică, am făcut un 
pas înainte spre profesia de 
inginer. Un rezultat remarca
bil e acela că pe lîngă încadra
rea efectivă In producție stu-

a c t i c ă
denții — s-au încadrat și în 
mutica organizației U.T.M. a fa
bricii. încă de la început s-a 
constituit un comitet de prac
tică pe uzină condus de secre
tarul U.T.M. Nicolae Dumitru. 
S-a făcut un plan de muncă co
mun cu organizația U.T.M. a 
fabricii, studenții participînd la 
toate acțiunile organizate de 
către aceasta : muncă voluntară, 
ședințe de producție, adunări 
etc. Doi studenți au ținut refe
rate : Boiangiu loan „Cum am 
devenit student“ iar eu am vor
bit despre o călătorie în R.D.G.

Boncoi Gheorghe, secretarul 
U.T.M. al Facultății de meca
nică și-a făcut practica la Cîm- 
pulung-Muscel în întreprinderea 
care i-a trimis la facultate. 
„M-am întors la meșterii Căli- 
nescu Marin și Cataramă Nicu- 
lae spune el, cei care m-au în
vățat meseria“.

L-am vizitat apoi pe 
tul Bernat loan acasă, 
primit mama :

— Poftiți! Sînt mama
întoarce. E pe la „Strungul“. 
Acolo a făcut practica și nu se 
mai desparte de uzină, l-a plă
cut foarte mult. O să vă poves 
tească el.

Intr-adevăr, ne povestește : 
„A fost, nu ca în ceilalți ani 

cind practica noastră însemna 
plimbarea prin secții, cînd stin
gheream pe muncitori. Anul a- 
cesta, muncind cot la cot cu

studen- 
Ne-a

lui. Se

muncitorii, am contribuit la 
îndeplinirea planului de pro. 
ducție. Am cunoscut muncitorul 
prietenos și atent cu cei care 
muncesc. Muncitorul are un 
obicei : îți privește salopeta și 
te cunoaște ce fel de om ești. 
Anul acesta salopetele noastre 
au fost întrebuințate mult.

Muncitori ca A. Bosze și I. 
Cocsis mi-au fost adevărați pă
rinți. Pe Neagu Emil, călitor 
la secția tratamente, o fire ve
selă nu-1 pot uita. „Cînd vei fi 
inginer fii om harnic și modest 
și oamenii te vor Iubi“ — mi-a 
spus el.

Cînd am venit în uzină mun
citorii ne-au primit cu bucurie. 
Cînd am plecat ne-a părut rău 
și nouă și muncitorilor. Am dat 
la plecarea noastră o serbare, 
iar muncitorii o masă priete
nească. Legătura cu fabrica o 
vom păstra mereu și în timpul 
anului".

★
Lucrînd într-un mediu nou, 

între muncitori harnici, care 
desfășoară o muncă eroică pen
tru construirea socialismului, 
studenții în marea majori
tate s-au schimbat mult. Exi
gența față de ei înșiși, spiritul 
de combativitate , dragostea și 
disciplina in muncă, însușirea 
unor temeinice deprinderi prac
tice — sînt cuceriri însemnate 
pe care le-au dobîndit în fa
brică.

tori mulți sînt tineri fruntași 
producție. Răsfoind registrul 
inovații găsești un nume: 
Munteanu, maistru la matrițerie. 
E un tinăr veșnic preocupat de 
problemele producției, cutezător. 
După cercetări îndelungi, a izbu
tit: inovația sa „modificarea con
strucției la reperul armătură izo
lator pentru separator STIN și 
STIPN de 6 și 35 KV“ reduce tim
pul de lucru cu 22 minute și a- 
duce anual economii de peste 
10.000 lei. Citesc mai departe: 
loan Chimoiu: în urma inova
ției sale timpul de lucru la pro
dusele pe care le execută se mic
șorează cu 123 minute.

Cînd îți povestește utemistul Bă- 
luică Gheorghe cum a ajuns la 
inovația sa parcă îl vezi zile în
tregi frămîntîndu-se, încercând, 
bucurîndu-se de izbîndă. La în
ceput a fost așa o idee, care l-a 
preocupat zile de-a rîndul. Ce-ar 
fi, și-a zis, să înlocuiesc alama 
prin O.L. 38 la execuția fundului 
de cuvă, de la I.U.P. 10/600 ? 
Rezultatul l-a bucurat nu numai 
pe el ci întreg colectivul de mun
că. Datorită acestei inovații prin 
reducerea timpului de lucru cu 60 
de minute, prin economiile 
material, se economisește 
aproape 50.000 lei.

După Plenara C. 6. al 
din iulie a.c. mișcarea de 
ții a căpătat o și mai largă dez
voltare. Mulți tineri muncitori, 
ingineri și tehnicieni și-au pro
pus să rezolve probleme care să 
ducă la creșterea productivității 
muncii. Astfel, tînărul Petre Săf- 
toiu, tehnolog principal îm
preună cu tînărul inginer Săn- 
doiu Gabriel lucrează Ia o ino
vație care va aduce anual eco
nomii de 50.000 lei. Este vorba 
de modificarea construcției colec
toarelor de la motoarele electro
car. Care sînt avantajele? Prin
tre altele se reduce timpul de 
lucru la freza re cu o treime, la 
strunjire cu 60 la sută, la bobi
na j cu 20 la sută etc. Inovația 
celor doi tineri vine să se adauge 
celorlalte prin care tinerii din 
ttzină se străduiesc să contribuie 
la realizarea de economii în ca
drul miliardului 
pe care în acest 
cii urmează să-l 
cînile de plan.

Dezvoltînd mișcarea de inova
ții comitetul U.T.M. nu trebuie 
să scape din vedere celelalte pro
bleme. In uzină sînt încă tineri 
care nu folosesc din plin timpul 
de lucru. Organizația U.T.M. tre
buie să arate tinerilor mai mult 
ca pînă acum, că lupta pentru 
folosirea deplină a timpului de 
lucru este forma cea mai simplă 
și eficace de participare a tineri
lor la îmbunătățirea muncii în 
uzină. De asemenea trebuie popu
larizată și extinsă mai mult ex
periența înaintată. Numai așa 
lupta pentru o înaltă productivi
tate va deveni o mișcare de masă.

Oaspeți străini 
ne vizitează țara

! de 
anual

P.M.R. 
inova-

de lei economii, 
an oamenii mun- 
obțină peste sar-

O parte a delegațiilor de femei 
care la invitația Consiliului Na
țional al Femeilor din R. P. Ro- 
mînă au luat parte la sărbători
rea celei de-a 15-a aniversări a 
eliberării patriei noastre, au vizi
tat orașul și regiunea Cluj.

Au fost vizitate Uzinele „Ianoș 
Herbak“, Teatrul Național, Biblio
teca centrală universitară, clini- 
cile universitare, Grădina Botani
că, șantierele de construcții de lo
cuințe, magazine și monumente de 
artă din vechiul centru ardelean, 
cooperativa de consum din Iclod, 
raionul Gherla, salina Ocna-Dej, 
G.A.C. Gîțcău, raionul Dej.

Delegațiile de femei s-au întîl- 
nit cu activele comitetelor raional 
și orășenesc ale femeilor.

*
întorși în Capitală, după o vi

zită întreprinsă în țară, membrii 
delegațiilor sindicale străine care 
au participat la sărbătorirea zilei 
de 23 August In țara noastră au 
fost luni oaspeții metalurgiștilor 
de la Uzinele „23 August“. Ei au 
vizitat sectoarele mecanică grea, 
mecanică ușoară, atelierele auto
motoare și secția de vagoane unde 
s-au interesat de condițiile de mun. 
că și de viață ale muncitorilor din 
această importantă întreprindere.
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N. S. Hrușciov: De pe urma 
îmbunătățirii relațiilor sovieto-americane 

vor avea de cîștigat popoarele 
tuturor țărilor mari și mici
Vizita lui N. S. Hrușciov la stanița Veșenskaia

MOSCOVA 31 (Agerpres). — 
TASS transmite ;

După cum s-a anunțat, la 30 
august N. S. Hrușciov a sosit în 
stanița Veșenskaia în vizită la cu
noscutul scriitor sovietic Mihail 
Șolohov. N. S. Hrușciov a fost 
întimpinat de conducători de par
tid și de stat din regiunile Ros- 
tov și Stalingrad. Pretutindeni el 
a fost salutat cu bucurie și cu 
aclamații cordiale.

In piața staniței a avut loc un 
mare miting la care au luat cu- 
vîntul conducători ai organizații
lor obștești, Mihail Șolohov și 
N. S. Hrușciov.

Participanții la miting au în- 
tîmpinat cu vii aplauze apariția 
la tribună a eminentului lor con
sătean Mihail Aleksandrovici Șo
lohov. In cuvîntarea sa vie și 
emoționantă, el a spus printre 
altele :

Apreciem cu toții în mod deose
bit vizita lui Nikita Sergheevici, 
și pentru că în ajunul unei 
întîlniri de cea mai mare răspun
dere, a întîlnirii de importanță 
istor.că cu președintele S.U.A., el 
a găsit posibilitatea, fie și pentru 
scurt timp, să ne viziteze și să 
se intereseze de viața locuitorilor 
de pe cursul superior al Donului. 
(Aplauze).

Scumpe Nikita Sergheevici I 
Veți pleca cu avionul peste ocean. 
Dar, iată, această părticică a 
poporului sovietic, întregul popor 
sovietic și nu numai poporul so
vietic vor fi cu gîndul alături de 
dv. Și in numele locuitorilor sta
niței Veșenskaia și al scumpilor 
noștri oaspeți din Stalingrad și 
Voronej vreau să vă asigur că și 
noi vom fi alături de dv- acolo, 
in America. (Aplauze). Vă do
rim scumpe Nikita Sergheevici să
nătate și succes in toate. (Aplauze 
furtunoase, prelungite).

La miting a luat cuvîntul to
varășul N. S. Hrușciov, primse- 
cretar ăl C.C. al P.C.U.S. și pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., întimpinat cu aplauze 
furtunoase de toți cei prezenți.

In prima parte a cuvîntării 
6ale, tovarășul N. S. Hrușciov a 
vorbit despre munca intensă pen
tru transpunerea în viață a hotă- 
rîrilor Congresului al XXl-lea și 
ale Plenarei din iunie a C.C. al 
P.C.U.S., despre larga mișcare 
populară ce se desfășoară în ora
șele și satele din țară pentru în
deplinirea înainte de termen a 
planului septenal.

In prezent, situația din țara 
noastră este foarte bună, a spus 
N. S. Hrușciov. Acest fapt se da- 
torește unității de nezdruncinat 
a poporului în jurul scumpului 
său partid comunist.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
în lupta întregului popor pentru 
construirea comunismului un ma
re și important rol îl joacă inte
lectualitatea sovietică ieșită din 
rîndurile poporului, intelectuali
tate din care fac parte și scrii
torii sovietici. Prin operele lor 
cele mai bune, scriitorii noștri 
contribuie la întărirea unității 
poporului, ajută la educarea oa

menilor sovietici în spiritul comu
nismului. Un exemplu viu al a- 
cestui fapt este creația marelui 
nostru scriitor soviet.c Mihail 
Aleksandrovici Șolohov. (Aplauze 
furtunoase).

Tovarășul N. S. Hrușciov a fă
cut o profundă analiză a însem
nătății creației lui Șolohov. Mi
hail Aleksandrovici Șolohov, a 
spus vorbitorul, este bine cunoscut 
atît în țara noastră cît și dincolo 
de hotarele ei. Operele sale de 
mare talent au făcut ocolul lumii 
întregi, sint editate și citite în 
toate colțurile lumii. Numai în 
Uniunea Sovietică cărțile lui Șo
lohov sînt editate într-un tiraj 
de 30 milioane de exemplare în 
60 de limbi.

Partidul nostru și întregul po
por soviet e îl apreciază pe Mi
hail Aleksandrovici Șolohov ca 
pe un eminent artist care și-a con
sacrat marele său talent slujirii 
măreței cauze a construirii comu
nismului. (Aplauze furtunoase).

Creația profund partinică și 
populară a lui Șolohov arată cu 
o incontestabilă putere de con
vingere că drumul parcurs de 
țara noastră a fost greu, compli
cat, dar a fost singura cale justă 
spre viața fericită a întregului 
popor. (Aplauze furtunoase).

Partidul comunist a condus 
poporul nostru pe această cale le
ninistă. Și în operele lui Mihail 
Șolohov întîln.'m minunați comu
niști — conducători și organiza
tori care trăiesc aceeași viață cu 
poporul. Șolohov știe să arate ca 
nimeni altul rolul partidului co
munist. care a ridicat poporul la 
lupta pentru construirea vieții 
noi și pentru educarea omului 
nou.

Partidul nostru a acordat în
totdeauna șj continuă să acorde 
o mare atenție dezvoltării litera
turii și artei, îi consideră pe scri
itori drept ajutoarele lui active 
și devotate în educarea comunistă 
a oamenilor muncii. în prezent, 
cînd tara a intrat în perioada 
c ’strucției. desfășurate a comu
nismului. acest rol al artei crește 
în mod deosebit. Construim co
munismul în numele omului, tn 
numele fericirii. Oamenii trebuie 
să ajungă în comunism eliberați 
de deprinderile legate de pro
prietatea pr.'vată, de egoism, de 
interese meschine, de tot ceea ce 
împiedică pe oameni să trăiască 
în chip comunist. Pentru literatu
ra sovietică este important nu nu
mai să redea acțiunile și faptele 
oamenilor, ci și să arate izvoa 
rele ideologice ale eroismului care 
ia naștere în cadrul luptei pen
tru victoria comunismului.

M. A. Șolohov arăta la cel de-al 
doilea congres al scriitorilor că 
spiritul partinic al artistului so
vietic rezidă în încrederea lui pro
fundă în justețea cauzei noastre: 
„Fiecare dintre noi scrie la în
demnul inimii sale, iar inimile 
noastre aparțin partidului și po
porului drag pe care îl slujim 
prin arta nostră“. Tocmai din a- 
cest spirit partinic, aparținînd 
organic creației lui Șolohov, și din 
legătura permanentă cu viața po

porului său, izvorăște marea forță 
a operelor sale. (Aplauze furtu
noase).

Poporul nostru, partidul nostru 
apreciază mult faptul că in acea
stă minunată perioadă de reali
zări grandioase, M. A. Șolohov 
reprezintă cu cinste literatura so
vietică, oglindește cu cinste fap
tele eroice ale poporului sovietic, 
bărbăția și devotamentul nețăr
murit al oamenilor sovietici față 
de cauza partidului leninist care 
transformă viața pe baza învăță
turii nemuritoare a marxism- 
leninismului. (Aplauze furtunoase).

Știți, a spus N. S. Hrușciov, 
că în viitorul apropiat urmează să 
plec în Statele Unite ale Ame- 
ricii, răspunzînd invitației preșe
dintelui Eisenhower. Am plăcerea 
de a invita în această călătorie pe 
Mihail Aleksandrovici. (Aplauze 
furtunoase). Cred că și lui îi va 
fi de folos să cunoască mai în- 
deapreape viața Americii contem
porane.

In prezent, a arătat N. S. 
Hrușciov, absolut toți oamenii 
sint interesați și preocupați de 
problema asigurării păcii în lu
mea întreagă, problemă conside
rată, pe bună dreptate, ca fiind 
cea mai importantă din viața in
ternațională.

Vorbind despre actuala situație 
internațională, tovarășul N. S. 
Hrușciov a arătat că, apreciată 
după criteriul principal — menți
nerea păcii în întreaga lume — 
situația internațională nu este 
atît de rea. Ea este chiar bună.

Referindu-se la declarația pre
ședintelui S.U.A., Eisenhower, la 
conferința de presă din 25 au
gust, N S. Hrușciov a spus: Sîn- 
tem pe deplin satisfăcuți de decla
rația președintelui S.U.A. făcută 
la conferința de presă. Această 
declarație arată că dl. Eisenhower 
este dispus să contribuie la înlă
turarea încordării în relațiile din
tre state. Considerăm aceasta ca 
o bază favorabilă pentru apropia
tul schimb rodnic de păreri cu pre
ședintele.

Președintele S.U.A, a spus 
N. S. Hrușciov, își dă seama că 
principalul constă acum în asigu
rarea păcii în lumea întreagă. în 
această privință nu avem divergem 
țe cu președintele și salut sincer 
declarația lui.

N. S. Hrușciov a remarcat cu 
regret că, răspunzind la întrebă
rile ziariștilor, președintele S.U.A. 
a reluat într-o oarecare măsură 
unele expresii purtînd amprenta 
„războiului rece“. Aș dori să 
cred, a spus șeful guvernului so
vietic, că în acest caz președintele 
nu a făcut decît să plătească un 
tribut vechilor păreri precon
cepute.

N. S Hrușciov a arătat în con
tinuare că relațiile sovieto-engleze 
au început să se îmbunătățească 
simțitor și că volumul schimburi
lor comerciale cu Franța, Italia 
și Germania occidentală a crescut.

Aplicăm cu fermitate principii
le coexistenței pașnice. Noi spu
nem : Să nu ne amestecăm unul 
în treburile interne ale altuia, să 
nu căutăm să rezolvăm cu forța 
armelor divergențele Ideologice și 

alte probleme litigioase. Dacă ne 
vom Înțelege pe această bază, 
vom găsi ușor mijloace pentru a- 
sigurarea coexistenței pașnice. In 
cazul acesta ar fi asigurate con
diții în care războiul ar fi ex
clus din viața societății.

Partidul nostru, Comitetul Cen
tral, guvernul sovietic, a declarat 
N. S. Hrușciov, sînt ferm con
vinși că am ajuns la o etapă 
cînd aceasta va deveni realitate. 
Fiecare nou succes al U.R.S.S., 
succesele tuturor țărilor socialiste 
apropie această perioadă. Ideea 
coexistenței pașnice va triumfa. 
Comunismul și-a apărat dreptul 
la existență, a spus N. S. Hruș
ciov.

Noi propunem pacea, iar aceia 
care sînt pentru „războiul rece“ 
ne împing la agravarea situației, 
la continuarea cursei înarmărilor. 
Vrem sa facem totul pentru a lichi
da starea de război rece și a slăbi 
implicit încordarea internațională, 
a spus N. S. Hrușciov. Coexistența 
pașnică și rachetele încărcate, pre
gătite pentru a fi lansate pe teri
toriile altor state — sînt lucruri 
incompatibile. Cînd vorbim despre 
coexistența pașnică avem in vede
re crearea în rîndurile poporului 
a convingerii că războiul care nu 
există astăzi, nu va exista mîine 
și nici mai tîrziu.

De aceea, a spus N. S. Hruș
ciov în continuare, acceptăm re
ducerea armamentelor, acceptăm 
retragerea trupelor noastre din 
R. D. Germană, Polonia și Unga
ria, dacă puterile occidentale se 
vor declara și ele dispuse să-și 
retragă trupele de pe teritoriile 
statelor străine.

Ne dăm desigur seama, a arătat 
N. S. Hrușciov, că între Uniunea 
Sovietică și Statele Unite există 
multe divergențe.

Nu negăm aceasta. Dar astăzi 
problema se pune în felul urmă
tor : să menținem și pe viitor a- 
ceste divergențe, să nu acționăm 
împotriva eventualelor ascuțiri sau 
să căutăm căi pentru înlăturarea 
lor ? Uniunea Sovietică se decla
ră dispusă să caute acorduri re
ciproc acceptabile în cele mai ar
zătoare probleme internaționale.

In prezent, în centrul atenției 
întregii lumi se află problema 
slăbirii încordării internaționale 
și lichidării „războiului rece“. Iată 
de ce știrea privind schimbul de 
vizite între șefii guvernelor Uniu
nii Sovietice și Statelor Unite ale 
Americii a avut un ecou atît de 
viu și larg.

La 29 august, a spus tovarășul 
N. S. Hrușciov, s-a primit răspun
sul cancelarului Republicii Fede
rale Germane, domnul Adenauer, 
la mesajul meu din 18 august a.c. 
La prima citire, acest răspuns 
face o impresie favorabilă, dar 
asemenea documente, alcătuite de 
diplomați cu experiență necesită 
nu numai o citire atentă ci și un 
studiu minuțios, înțelegerea a 
ceea ce scrie printre rînduri.

Dacă ne referim la fondul me
sajului de răspuns al d-lui Ade
nauer, trebuie remarcat în primul 
rînd că el este mult mai reținut 
în ceea ce privește tonul și, în

de
vom

ne

că aceste pro- 
în mesaj în- 
succintă și ge- 
dori ca guver- 
să expună mai 

privire

această privință se deosebește 
considerabil de documentele ante
rioare ale guvernului R. F. Ger
mane.

In mesajul d-lui Adenauer sînt 
abordate probleme deosebit de im
portante, este exprimată dorința 
de a se ajunge la o înțelegere 
mai bună a acestor probleme a- 
cute în interesul dezvoltării cola
borării între țările noastre. Dacă 
aceste cuvinte vor fi urmate 
fapte se poate presupune că 
putea înlătura bariera care 
desparte în discutarea problemelor 
actuale ale relațiilor internaționa
le și vom putea face un anumit 
pas pe calea destinderii încordării 
internaționale și îmbunătățirii re
lațiilor dintre U.R.S.S. și R.F.G.

Trebuie subliniat 
bleme sînt tratate 
tr-o formă cu totul 
nerală, iar noi am 
nul R. F. Germane 
complet propunerile cu’ [ ' ' 
la rezolvarea unor probleme im
portante ca problema dezarmării 
și a lichidării „rămășițelor răz
boiului“ și cea a dezvoltării cola- 
borăririi între țările noastre. După 
părerea noastră, aceste probleme 
nu sînt insolubile, dacă și cealaltă 
parte dorește rezolvarea lor.

Firește că am să răspund cu 
plăcere la acest mesaj al d-lui 
Adenauer. Aș vrea să cred că a- 
cest mesaj nu este un document 
în care se vorbește despre un lu
cru și se subînțelege un altul. 
Sînt obișnuit să gindesc așa cum 
gîndesc oamenii simpli, care ac
ceptă cu încredere sensul direct al 
cuvintelor și nu să caute un alt 
sens care se află numai între rîn
duri.

In încheierea cuvîntării sale, 
tovarășul N. S. Hrușciov a spus : 

Vreau să subliniez încă odată 
că plec în Statele Unite cu inten
ții bune, cu dorința fierbinte de 
a contribui în modul cuvenit la 
cauza destinderii încordării inter
naționale, la cauza consolidării 
păcii.

Oricărui om cu judecată sănă
toasă îi este clar că de pe urma 
îmbunătățirii relațiilor sovieto- 
americane au de ciștigat nu nu- 
mai popoarele Uniunii Sovietice 
și S.U.Â., ci și popoarele tuturor 
țărilor mari și mici, întrucît ele 
nu vor război, ci sînt însetate 
de pace trainică și îndelungată.

★
Serbarea populară din stanița 

Veșenskaia a constituit o emoțio
nantă demonstrație a dragostei 
fierbinți a oamenilor muncii din 
regiunea Donului față de marele 
partid leninist.

sale,

stanița
N. S. Hrușciov în vizită la scrii
torul M. A. Șolohov în 

Veșenskaia

-----•-----

âmîna
prieteniei 

italo-romîne
ROMA 31 Corespondentul Ager

pres transmite : La Sulmona con
tinuă manifestările organizate în 
cadrul săptămînii prieteniei italo- 
romîne, organizate din inițiativa 
Asociației „Italia-Romînia“ și a 
Consiliului municipal al localității. 
După conferința de presă ținută 
de primarul orașului, generalul 
Ruggieri, sîmbătă 29 august a fost 
inaugurată la Teatrul Comunal, 
expoziția afișului de teatru romî- 
nesc. La deschiderea expoziției a 
luat cuvîntul criticul de artă ita
lian, profesor Morojani.

Duminică 30 august a avut loc 
sub Porticele orașului deschiderea 
Expoziției Teatrului Romînesc.

PRAGA. Agenția Ceteka anunță 
că la 30 august, în satul Slana 
Vodă, situat la poalele munților 
Babiagora, (regiunea Ziiina), a 
avut loc solemnitatea dezvelirii 
unui monument ridicat în memo
ria lui V. I. Lenin, care a locuit 
aici în august 1912.

HANOI. La 31 august au început 
tratativele intre delegațiile de par
tid și guvernamentale ale R. D. 
Vietnam și R. P Mongole, care 
se află la Hanoi. La intilnirea 
care a avut loc la 31 august au 
participat primul ministru și mi
nistrul Afacerilor Externe ai R. D. 
Vietnam, Fam Van Dong, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Mongole, J. Țedenbal, minis
trul Afacerilor Externe, Sagdarsu- 
ren și alți membri ai delegației.

LONDRA 30. După cum trans
mite agenția Reuter, la 30 
august la reședința de vară 
de la Chequers a primului 
ministru al Angliei, au continuat 
tratativele între președintele Ei-

Deschiderea Tirgului 
internațional de toamnă 

de la
LEIPZ1G 30 (Agerpres). — tn 

seara zilei de 29 august a avut loc 
la Leipzig in prezența delegațiilor 
guvernamentale și comerciale din 
numeroase țări deschiderea festivă 
a tradiționalului Tîrg internațio
nal de toamnă. La deschiderea 
Tirgului a luat parte și delegația 
guvernamentală a R. P. Romine 
condusă de Al. Sencovici, ministrul 
industriei bunurilor de consum.

La deschidere a rostit o cuvîn- 
tare Henricli Rau, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al Re
publicii Democrate Germane, mi
nistrul comerțului exterior și in- 
tergerman.

Referindu-se la apropiata intil- 
nire între N. S. Hrușciov și D. 
Eisenhower, H. Rau a spus : „Noi 
vedem în aceasta confirmarea unei 
atmosfere favorabile pentru destin
derea continuă a încordării inter
naționale“.

Rau c subliniat importanța în
trecerii economice pașnice a celor 
două sisteme.

★
In hala nr. 1 a expoziției co

lective te întîmpină standul fru
mos amenajat al R. P. Romine. 
Aici sînt expuse cu mult gust și 
pricepere produse din sectoarele 
industriei ușoare, alimentare și 
agro-alimentare. Se remarcă sorti
mente variate de țesături și con
fecții, pielărie și încălțăminte, 
produse chimice și farmaceutice, 
mobile și alte produse din lemn. 
O notă deosebită dau standului 
romînesc frumoasele obiecte de ar
tizanat — mult apreciata artă 
populară rominească.

HANOI 30 (Agerpres). — După 
cum anunță Agenția Vietnameză 
de Informații, ministrul Afaceri
lor Externe al Republicii Demo
crate Vietnam a publicat o decla
rație în care protestează cu ho
tărîre împotriva hotărîrii S.U.A. 
de a acorda guvernului regal al 
Laosului un „ajutor extraordi
nar“.

Statele Unite, se spune în de
clarație intenționează să livreze 
guvernului Sananikone echipament 
militar, arme de diferite tipuri și 
avioane militare în scopul de a 
întări armata Laosului. In deda- 

senhower și primul ministru Mac
millan în legătură cu situația in
ternațională.

După cum a declarat la o con
ferință de presă Hope, șeful Direc
ției presei din Ministerul Afaceri
lor Externe al Angliei, Eisenho
wer și Macmillan nu au împuter
nicit pe reprezentanții lor să facă 
declarații despre conținutul trata
tivelor.

OTTAWA. — La Pugwash (Ca
nada) și-a încheiat lucrările con
ferința internațională a oamenilor 
de știință, convocată din inițiativa 
lui Cyrus Eaton, cunoscut indu
striaș american și reprezentant al 
vieții publice.

MOSCOVA. La 31 august A. A. 
Groinîko, ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S a vizitat expo
ziția americană de la Moscova, 
unde a fost întimpinat de E. Ere- 
evs, însărcinat cu afaceri al 
S.U A. la Moscova. Directorul ex
poziției Mac Clellan l-a însoțit pe 
A, A. Gromîko și i-a dat explicații.

Leipzig
ln același timp întreprinderea 

„Cartimex‘ prezintă la Hansa 
Messehaus un mare număr de lu
crări din literatura romină, pre
cum și discuri „Electrecord', tim
bre filatelice etc.

★
la dimineața zilei de 30 august, 

delegațiile guvernamentale îm
părțite în patru grupe au vizitat 
mai multe clădiri și hale ale Tir
gului. Grupul de delegații guver
namentale condus de Heinrich 
Rau, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R.D. Germane, mi
nistrul Comerțului Exterior și In
ter german a vizitat hala nr. I, 
unde se află standul R.P. Romine. 
De o atenție deosebită s-au bucu
rat produsele textile, de mobilă și 
cele agro-alimentare.

După cum arată ziarul „Neues 
Deutschland", „dintre exponatele 
R. P. Romine te cuceresc in mod 
deosebit mobila modernă, țesătu
rile de calitate, precum și conser
vele“.

Delegația guvernamentală a R-P- 
Romine, condusă de Alexandru 
Sencovici, ministrul industriei bu
nurilor de consum, precum și losif 
Puvak, ambasadorul R.P. Romine 
la Berlin, au participat la deschi
derea oficială a Tirgului, in ca
drul grupului condus de Max Se- 
frin, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri și ministrul Sănătății 
al R.D. Germane.

Delegația guvernamentală romi
nă a vizitat apoi in hala nr. I stan
durile U.R.S.S., R. P. Chineze, 
R.P. Romine, R.P.D. Coreene și 
altele.

rație se subliniază că această ho- 
tărîre a guvernului S.U.A., repre
zintă o încălcare grosolană a a- 
cordurilor de la Geneva în pro
blema Laosului. In condițiile ac- 
tualei situații, extrem de încor
date din Laos, creată de guver
nul Sananikone și de Statele Uni
te, o astfel de hotărîre, se arată 
în declarație, intensifică și mai 
mult încordarea în Asia de sud- 
est și pune în primejdie securita
tea R. D. Vietnam.

Guvernul R. D. Vietnam averti
zează că în continuarea politicii 
guvernului S.U.A. de amestec în 
treburile Laosului va duce la se
rioase urmări a căror răspundere 
o va purta în întregime guvernul 
american.

Pentru salvarea 
patnoților spanioli

chemarea de a 
Simon Sanchez 
lorlalți patrioți

PEKIN 31 (Agerpres). - ZI a- 
rul „Jenminiibao“ subliniază în
tr-un articol consacrat pregătirii 
de către autoritățile franchiste a 
judecării lui Simon Sanches Mon- 
tero, membru în Biroul Polit c 
al C.C. al Partidului Comunist 
din Spania, și a altor democrați 
spanioli, că această provocare po
lițienească josnică este un com
plot îndreptat împotriva Partidu
lui Comunist din Spania și a în
tregului popor spaniol.

Criticînd politica antipopulară a 
regimului lui Franco, politica de 
reiprințare a maselor populare și 
de servilism față de străini, zia
rul „Jenmin jibao" se adresează în 
numele poporului chinez opiniei 
publice din lumea întreagă, cu 

salva viața lui 
Montero și a ce- 
spanioli.

ln acel sinistru început de 
septembrie, cind crainicii posturi
lor de radio vesteau în toate 
limbile păinîntului că trupele hi- 
t'.eriste au invadat Polonia, cuvîn
tul RĂZBOI răsuna înfricoșător în 
urechile omenirii Omenirea avea 
să plătească cu 32 de milioane de 
morți — de trei ori mai mult de
cît în primul război mondial — 
și 35 de milioane de răniți, cu 
distrugerea nenumăratelor orașe 
și comori de artă, cu pîrjolirea 
pămînturilor, cu revenirea la su
pliciile evului mediu ridicate la 
cub în cuptoarele de la Buchen- 
wald și Oswiecin.

Războiul s-a abătut brusc asu
pra bătrînului continent. Dar el 
apărea ca o surpriză numai pentru 
acei naivi care în cafenelele Bucu- 
reștiului, ca și ale altor capitale 
europene din deceniul al patrulea 
al veacului nostru credeau că 
nesațul fiarei hitleriste ar putea 
fi potolit de politica mioapă a 
„neintervenției" puterilor occiden
tale De tapt Etiopia și Austria, 
Spania și Cehoslovacia, împreună 
cu atacul japonez în China nu fu
seseră decît prologul marii drame 
a cărei cortină s-a ridicat la 1 
septembrie 1939.

Cînd „băieții“ în cămăși negre 
ai lui Mussolini comiteau „acte de 
vitejie“ semănînd moarte în Adis- 
Abeba lipsită de apărare, cind 
samuraii se năpusteau asupra 
continentului asiatic lăudîndu-se 
că „cine stăpînește Ch.na, 
stăpînește întreaga Asie“, iar 
Chamberlain își agita retoric um
brela spunînd că a asigurat pa
cea pentru decenii și chiar veacuri 
îngăduindu-i lui Hitler să sfîrtece 
Cehoslovacia — glasul Uniunii So
vietice avertiza neîncetat — dar 
din păcate neluat în seamă în ca
pitalele occidentale — asupra pri
mejdiei ciumei brune

Cel de al doilea război mondial 
a cuprins în șase ani 61 de state 
cu 1.7 miliarde de locuitori, adică 
80% din populația întregului glob. 
Astăzi în Occident mulți istorici se 
fac luntre și punte ca să „explice“ 
provocarea celui de al doilea 
război mondial prin „starea psi
hică a națiunilor“ (cum fac Hey-

nes și Hoffman în lucrarea „Ori
ginea și caracterul celui de-al 
doilea război mondial" apărută la 
New York) sau prin „Schimbarea 
caracterului Germaniei, a com
portării ei“ (cum face diplomatul 
american G. Kennan în lucrarea 
„Diplomația americană în anii 
1900—1950). Ei trec sub tăcere 
faptul că războiul a izbucnit da
torită contradicțiilor sistemului 
capitalist, a concurenței dintre 
marile monopoluri imperialiste, 
luptei lor pentru piețe de desfa
cere și izvoare de materii prime. 
Dealtfel la început războiul a iz
bucnit între puterile imperialiste 
și numai după aceea s-a transfor
mat într-un război just, antifas
cist. Toate aceste „omisiuni“ 
urmăresc să șteargă din amintirea 
popoarelor care au îndurat cum
plite suferințe ideea că hitlerismul 
s-a îngrășat datorită dolarilor și 
lirelor curși din cornul abunden
tei prin planul Dawes și prin pla
nul Young, prin iertarea datoriilor 
de război și acordarea de credite 
din partea imperialismului oc
cidental care a dus la în
curajarea agresorului. „Ordinea“ 
de la Versailles a fost răs
turnată de inițiatorii ei nu pen
tru că ea conținea flagrante ne
dreptăți la adresa germanilor, ci 
pentru că c:uma brună promitea 
cel mai repede înfăptuirea maca
brului „Drang nach Osten“ li
chidarea primului stat socialist 
din lume.

La două zile după atacarea Po
loniei Anglia și Franța au decla
rat război Germaniei. Dar în 
anumite cabinete occidentale se 
aștepta cu nerăbdare ca Hitler 
să-și ridice sabia asupra U.R.S.S. 
In iarna 1939-1940 nu s-au dus 
operațiuni militare de seamă, ceea 
ce i-a îngăduit lui Hiller și gene
ralilor săi să se pregătească pen
tru noi cotropiri. La 9 aprilie 
1940 Germania a atacat Dane
marca și Norvegia, la 10 mai 
Belgia, Olanda și Luxemburgul, 
după care linia Maginot nu a mai 
constituit o piedică pentru intra
rea în Franța. La 14 iulie 1940 
hitleriștii au pătruns în Paris, 
după ce trupele anglo-franceze

20 de ani de la declanșarea celui de al doilea război mondial

Oam enii ază !
cunoscuseră dezastrul de la Dun- 
kerque.

Abia cînd a avut la dispoziție 
aproape toate resursele Europei 
cotropite, Hitler și generalii săi 
au atacat la 22 iunie 1941 Uniunea 
Sovietică. Cu toate că Hitler a 
aruncat în luptă aproape întreaga 
sa armată pe frontul de Răsărit, 
poporul sovietic a reușit în Marele 
Război pentru Apărarea Patriei 
să-l respingă pe agresor. Cît de 
crunt și-a bătut joc istoria de 
trepădușii de la Reichskan- 
zelari (dintre care o bună 
parte ridică astăzi la Bonn 
capetele îmbibate de idei revan
șarde) 1 Ei împărțeau teritoriul 
sovietic în Reichskomissariate, gu
vernate după directiva „cine în
drăznește să privească pieziș, să 
fie împușcat Drumul de la Sta
lingrad la Berlin a fost presărat 
de epocale birmnți ale ostașilor 
sovietici și acum nimeni nu se 
îndoiește că al doilea front a fost 
deschis în vata lui 1944, abia 
cînd s-a dovedit că armata sovie
tică ar fi putut elibera singură 
întreaga Europă.

Istoria arată astfel clar că de
clanșarea celui de-al doilea răz
boi mondial a devenit posibilă 
datorită sprijinului pe care hitler 
rismul l-a primit din partea cercu
rilor imperialiste occidentale. In 
unele capitale occidentale fascis
mul german era considerat a fi 
acea forță de șoc capabilă, chipu
rile, să nimicească Uniunea So
vietică și să restabilească domina
ția mondială a capitalismului. Gu
vernul hitlerist a folosit cu abili
tate orientarea antisovietică a po 
liticii externe a unor state .occi
dentale. orbirea lor anticomunistă. 
Hitleriștij intenționau însă nu nu
mai să se răfuiască cu statul so
cialist ci. în același timp, să lichi-

deze și pe concurenții săi din lu
mea capitalistă spre a-și putea 
instaura propria dominație mon
dială.

Popoarele din Europa și-au dat 
seama de primejdia groaznică pe 
care o reprezenta agresiunea Ger
maniei fasciste, că victoria ace
steia ar fi însemnat instaurarea 
celei mai reacționare și deșăn
țate dictaturi, înrobirea popoare
lor. Masele populare din toată 
Europa au înțeles că fascismul 
trebuie oprit cu orice preț. Ele 
au exercitat o puternică presiune 
asupra guvernelor cap.taliste. 
Așa s-a întîmplat de pildă în An
glia și Franța. Cînd contradic
țiile imperialiste ale Angliei și 
Franței cu Germania iui Hitler 
au ajuns la maximum, libertatea 
și independența lor națională a- 
jungînd în pericol de moarte, 
popoarele au putut influența po
litica guvernelor. Războiul impe
rialist dus de Anglia și Franța, 
deci, a căpătat un caracter just 
prin încadrarea în război a 
popoarelor acestor țări.

Faptul că popoarele din unele 
țări capitaliste au fost in stare 
să exercite influență asupra ca
racterului războiului la care par
ticipau guvernci'e lor, reflecta 
schimbările de importanță istori- 
co-mondială petrecute în rapor
tul forțelor sociale în perioada 
de după Revoluția din Octombrie, 
constituind o dovadă a rolului 
crescând al popoarelor ’n viața 
societății. Intrarea Uniunii Sovie
tice în război a desăvirșit proce
sul de transformare a ceiui de 
al doilea război mondial într-un 
război just de eliberare împo
triva fascismului. Succesele Uniu
nii Sovicitice au inspirat forțe noi 
și au insuflat încredere tuturor 
popoarelor care lup'au împotriva

fascismului. O serie 4e guverne 
burgheze au fost nevoite să in
tre în alianță cu Uniunea So
viet că.

Marele Război pentru Apărarea 
Patriei dus de U.R.S.S. care a 
avut un rol hotăritor în distru
gerea mașinii de război hitle
riste a avun un larg și profund 
caracter eliberator. U.R.S.S. a 
salvat — cu prețul unor uriașe 
sacrificii — omenirea de crunta 
robie fascistă, a salvat civiliza
ția umană de sumbra perspectivă 
pe care o dădea dominația hitle- 
rismului. Pentru aceasta, în
treaga omenire va fi in reci re
cunoscătoare primului stat socia
list din lume.

Romînia, împotriva voinței 
poporului romîn, a fost împinsă 
în prăpastia criminalului război 
antisovietic. Partidul clasei mun
citoare a unit în jurul său tor
țele patriotice ale țării și a lup
tat pentru răsturnarea cheii an- 
tonesciene, pentru ieșirea Romî- 
niei din tîlhăres:ul război anti
sovietic și alăturarea e; la coa
liția antihitler.stă. Ofensiva vic
torioasă a armatelor sovietice pe 
teritoriul țării noastre a insuflat 
maselor populare curaj, ridicîn 
du-le la luptă sub conducerea co
muniștilor împotriva ocupanților 
hitleriști și a cozilor lor de to
por înfăptuind astfel la 23 August 
1944 insurecția armată victori
oasă. După 23 August 1944, 
armata romînă a participai 
cu toate forțele ei la răz
boiul antihitlerist lumină alături 
de armata sovietică pină la vic
toria finală asupra fascismului 
german.

Rezultatele celui de-al doilea 
război mondial sînt b ne cunos
cute: o serie de state s-au des
prins din sistemul capitalist și 
au pornit pe calea socialistă de

dezvoltare, s-a creat sistemul 
mond al socialist; Uniunea So
vietică s-a întărit considerabil, 
situîndu-se în fruntea puternicu
lui lagăr al păcii, democrației și 
socialismului ; imperiile coloniale 
au fost zdruncinate și a apărut 
noua Chină și o serie de alte 
state independente în Asia șj A- 
frica ; criza generală a capitalis
mului s-a ascuțit. Dacă Uniunea 
Sovieitică a putut să facă față re
vărsării torentului de oțel hitle- 
r.st și să-l îngroape, acum, după 
trecerea a două decenii, cînd exi
stă puternicul lagăr socialist este 
clar că orice agresor care ar ri 
d ca mîna împotriva lagărului so
cialist și-ar senina singur con
damnarea la moarte-

Toată lumea știe că în Occi
dent se întreprind măsuri de încu
rajare a militarismului vestger- 
man, că Bundeswehrului i se ofe
ră cu dărnicie arma atomică în 
speranța deișartă că „istoria se 
va repeta“, adică militarismul 
vest-german va fi împins spre Ră
sărit. Dar, după cum arăta cu 
deplin temei N. S. Hrușciov tn 
mesajul adresat săpiătni.ia tre
cută cancelarului K. Adenauer. 
„deosebit de mult a greșit guver 
nul fascist al lui Hitler El con 
sidera că o campanie spre Răsă
rit nu este un război. c> o plim
bare militară ușoară. Dar această 
plimbare s-a terminat după cum 
știm cu crahul stalului german. 
In prezent, însă, condițiile pentru 
repetarea unei asemenea politici 
aventuriste sint nu mai bune, ci 
ma| rele pentru acei cate urzesc 
asemenea planuri". U.R S S dis
pune astăzi de o uriașă forță in
dustrială de armament modern 
cum nu are nici o țară din lume. Cu 
toate acestea, ea promovează o 
politică consecventă de pace și 
înțelegere între popoare, este

pentru lichidarea „războiului rece“ 
și interzicerea armelor de exter
minare în masă, pentru încheie
rea Tratatului de pace cu Germa
nia și lichidarea oricăror focare 
de război în lume.

Acum, la două decenii de la 
începutul celui de-al doilea război 
mondial se conturează posibilita
tea uneii cotituri în ielațlile in
ternaționale. La ordinea zilei se 
află necesitatea unei colaborări 
constructive, restabilirea încre
derii pe baza coexistenței paș
nice, așa cum de ani și ani de 
zile susțin Uniunea Sovietică și 
celeilalte țări socialiste. Politica 
sovietică de coexistență pașnica 
exercită o uriașă influentă asupra 
întregii vieți internaționale. Pres
tigiul Uniun.i Sovietice în lumea 
întreagă este mai ridicat decit 
oricînd, deoarece popoarele văd în 
politica sovietică un model de 
slujire consecventă a cauzei păcii 
și colaborării. Influența exercitată 
asupra opiniei publice mondiale 
este uriașă, ceea ce a determinat 
pe unii diplomați occidentali să-și 
reconsidere o seamă de atitudini. 
In această ordine de idei a fost 
salutat apropiatul schimb de vi
zite Hrușciov—Eisenhower. Zilele 
trecute scria în „New York llo- 
rald Tribune“, cunoscutul publi
cist american Walter Lippmann: 
„Semnificația vizitelor Eisenhower 
—•Hrușciov nu prezintă un prea 
mare mister. Ele constituie recu
noașterea adevărului fundamen
tal al omenirii de astăzi că pro
blema păcii și a războiului va fi 
hotărîtă la Moscova șj Washing
ton. Numai U.R.S S. și S.U.A 
pot duce un război nuclear și 
deci numai ele pot lua hotârîri 
de ultimă Instanță care să în
semne pace sau război“. In alți 
termeni, dar în același spirit, se 
exprima Adlay Stevenson, fostul 
candidat al partidului democrat 
la postul de președ nte, în cartea 
„Prieteni și dușmani. Ce-am ln 
vățat în Rusia“, apărută recent 
la New York. Cu toate că are 
păreri preconcepute despre socia
lism, Stevenson ca și alte per
soane de vază din America ea 
Harriman, Warburg și alții ajung

la concluzia că lumea capitalistă 
nu are nimic de» ciștigat de pe 
urma „războiului rece“, ci totul 
de pierdut.

Dar tendințele realiste în politi
ca americană mai sînt alterate de 
voci care și-au făcut o profesiu
ne din războiul rece. Printre aj 
cestea a răsunat glasul răgușit al 
fostului președinte Harry Truman 
care pe vremea cînd era senator 
preconiza în 1942 ca rușii și 
nemții să fie lâsați să se omoare 
mai mult ’ntrei ei, iar în 1950 
a trimis în calitate de președinte 
trupe americane, fără aprobarea 
Congresului, pentru întețirea răz
boiului coreean.

Dar popoarele tși pun întreba
rea : oare înțelegerea care a fost 
posibilă între marile puteri fu 
timpul războiului antihitlerist, în 
cadrul coaliției împotriva fascis
mului, nu poate fi posibilă și în 
actualele condiții internaționale ? 
Această înțelegere nu numai că 
este posibilă, dar este și imperios 
necesară.

...La două decenii după sfîrșitul 
primului război mondial, asupra 
Europei se abătuse urgia celui 
de-al doilea război mondial, flă
cările lui cuprinzînd mereu alte 
țări. La două decenii de la înce
putul celui de al doilea război 
mondial oamenii de pretutindeni 
nu au uitat suferințele prin care 
au trecut. In această zi, în lumea 
întreagă se desfășoară Ziua inter
națională de luptă împotriva pri
mejdiei unui nou război. Popoarele 
lumii se pronunță astăzi cu tot 
mai multă hotărîre împotriva unui 
nou război pustiitor, pentru 
coexistență pașnică și pace trai
nică în lume.

Incheindu-și cumplitul dar și 
eroicul „Reportaj cu ștreangul de 
gît“. Jiilius Fucik scria în tem
nița hitleristă : „Oameni, eu v-am 
iubit I Vegheați 1“. Oamenii nu 
uită. Oamenii veghează I Astăzi 
există pe lume forțe capabile să 
trîneze planurile agresive ale 
amatorilor de noi aventuri. Aces
tea sînt popoarele înseși, este ma
rele lagăr al păcii și socialismului 
în frunte cu U.R.S.S.
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