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Oamenii muncii din țara noastră 
condamnă acțiunile perfide 

ale cercurilor agresive

PROIECTUL DIRECTIVELOR CONGRESULUI AL Ill-lea AL P. M. R.
- .............................. . ----- - ■ - ■■ ■■■- —

„Bucură, însuflețește, 
cheamă66

Pornim Ia muncă cu forțe înzecite
Maț zilele trecute cercetam, ca 

de obicei, cîmpul, culturile gos
podăriei noastre colective. Am 
poposit mai îndelung la tarlaua 
cu griu. Privind marea de 
grîu uniform, de un verde în
chis, cu spice dese ca peria, am 
simțit cum îmi cuprinde ființa 
o mare bucurie. Și, deodată, 
m-am dus cu gîndul înapoi, în 
anii de neagră mizerie pe care 
o îndurau țăranii 
timpul moșierimii și 
Aici, pe âccst teren, 
zuiește acum lanul 
grîu al colectivei, 
erau numai petecuțe 
pămînt, pe care trudeau cu că
luții lor costelivi, 
învechite, obidiții 
din sat. Și iată

de

noștri pc 
burgheziei, 
unde tălă- 

întins de 
odinioară 

sărace dc

cu pluguri 
sărăcani 

cit bel
șug dă astăzi acest păiuînt unit 
liolaltă, lucrat cu mașini mo
derne de tot felul, după re
gulile științei agricole — toate 
puse la îndeinîna colectiviștilor 
noștri de regimul nostru demo
crat-popular.

Cind m-am întors de la cîmp 
la sediul colectivei, sosiseră zia
rele în care era publicat pro
iectul Directivelor celui • de al 
IlI-lea Congres al P.M.R. Gru
pați în jurul tovarășului Petre 
Ioniță, secretarul organizației 
de partid, oamenii ascultau cu 
mare atenție fiecare cuvînt care 
era scris acolo.

,,La sfîrșitul perioadei 1960—- 
1065 în agricultură vor lucra 
un număr de circa 100.000 de 
tractoare fizice, pesle 70.000 de 
semănători, peste 43.000 com
bine de cereale păioasc, peste 
8.C00 combine de porumb, pre
cum și alte mașini agricole“.

------•------

Colectiviștii au ascultat cu
vînt cu cuvînt tot ce prevede 
partidul să sc înfăptuiască în 
următorii ani în ce privește 
sporirea producției de cereale 
.și animale. Au stat apoi să dis
cute și să chibzuiască pe înde
lete toate acestea. Clătinau din 
cap cu uimire, cu admirație și 
cu bucurie.

Partidul, care ne-a arătat în 
primăvara Iui ’49 calea cea 
dreaptă pe care s-o urmăm, ne 
arată și acum precis și sigur 
cum și cind vom ajunge la un 
nivel de viață asemănător celor 
mai avansate țări. Gospodăria 
noastră colectivă este lînără, de 
curînd înființată, dar ea s-a con
solidat bine, producțiile de ce
reale și produse animale cresc

continuu. Anul acesta noi vom 
lupta pentru a obține în medie 
la hectar peste 2,100 kg grîu, 
3.000 kg de porumb boabe, 
3.000 litri lapte pe fiecare cap 
de vacă furajată și altele.

Sîntem hotărîți să acordăm o 
și mai mare atenție dezvoltării 
gospodăriei noastre colective, în
tăririi ei economico-organizato- 
rice, așa cum ne învață parti
dul. Vom dezvolta multilateral 
averea noastră obștească, ne vom 
strădui să muncim mai bine, 
după regulile științei agricole, 
pentru ca să sporim mereu re
coltele lanurilor dc grîu și po
rumb, producția de lapte și 
came a animalelor.

DUMITRU CEPTUREANU 
președintele G.A.C. Condu- 

rata, regiunea Ploești

Un fel nobil căruia 
îmi voi consacra toată 

capacitatea și cunoștințele
. In curînd voi fi dc ogoare, 
în mijlocul colectiviștilor. din 
comuna Buciumeni, raionul Ol
tenița, ca inginer zootehnist. 
Aștept cu emoție clipa sosirii 
in satul in care am fost reparti
zat, mă gîndesc de pe acum la 
une'.e măsuri ce vor trebui luate 
in sectorul zootehuc, la înfiin
țarea unei case-laborator. la 
oamenii pe care i-am cunoscut 
cu puțin timp în urmă, cînu 
am fost prin gospodărie. Da. 
aștept cu emoție clipa aceasta 
a plecării in producție, dar și 
cu o mare mindrie. Pentru că. 
iată, mai mult ca niciodată. în 
agricultura patriei noastre sînt

Hotărîți 
să dea viață 
prevederilor
Bucurie și însuflețire deose

bită a stîrnit Proiectul Direc
tivelor Congresului al IlI-lea al 
partidului în rîndul oțelari- 
lor de la Reșița. Olaru Constan
tin, șeful uneia din cele mai 
bune brigăzi de tineret de la 
O.S.M. — cu care am stat de 
vorbă după apariția proiectului 
de Directive — spunea:

— Cifrele cu- privire la dez
voltarea industriei siderurgice și 
a producției de oțel și laminate, 
aceste perspective mărețe, . au 
sporit elanul nostru in muncă,- 
in întrecere. Sarcinile care ne 
revin nouă, siderurgiștilor, sînt 
deosebit de importante. Privind 
felul cum a prins aripi întrece
rea in cinstea Congresului, cum 
muncesc în aceste zile oamenii 
muncii, sintem convinși că ceea 
ce in momentul de față, consti
tuie un proiect vast de măsuri și 
perspective, cum se arată in pro
iectul de Directive, se va înfăp
tui aovea.

Același lucru îl spun și ti
nerii din brigăzile conduse de 
Stenghel Gheorghe de la cup
torul nr. 1 ți Bartl Francisc de 
la cuptorul nr. 5.

Știți ce înseamnă 25.000 tone 
laminate ? 321,5 km șină de 
cale ferată sau 250 bucăți tur
bine de 3.000 kJV. Aceste pro
duse și altele vor fi date peste 
plan de harnicii laminatori ai 
Reșiței în cinstea Congresului 
partidului. Cei din echipa prim- 
laminatorului Andreș Lepa Ion 
S-au angajut să dea in fiecare 
schimb cu 6 la sută mai multe 
laminate, iar laminatorii de la 
toate liniile de laminare ale Re- 
țiței și-au propus să lamineze 
cel puțin 30 la sută din pro
ducție la toleranțe negative. Și 
ei se țin de cuvînt. Pe lingă 
producția realizată peste plan 
pină acum, laminatorii au rea
lizat în primele 4 luni 3 mi
lioane lei economii la prețul 
de cost.

Interes deosebit prezintă ci
frele privind sporirea produc
ției de Laminate, care în anul 
aces'.a, față de anul 1955, crește 
de peste 2 ori.

— Va fi o producție serioasă, 
nu glumă — spune șeful uncia 
din brigăzile ut emisie, Bod.-e 
Andrei, referindu-se la faptul 
că in 1965 se prerede ca pro
ducția de laminate finchutv 
bare pentru țevi) r« c-sjr* /« 
peste 2 milioane tone. I or
besc laminctorii ți despre insta
lațiile de laminare noi care 
vor ți puse in funcțiune. dar 
vorbesc și de creșterea produc
tivității, de avîntu! cu care ei 
însăși vor da viață acestor ci
fre, despre hotărirea d- a fi 
la înălțimea acestor sarcini.

NICOLAE CATANA 
ION VELINCOV

In proiectul Directivelor celui de ol lll-’ea Congres ol P.M.R. se 
prevsde ca producția industriei construcțiilor de mașin! să crescă 
în 1965 de 2,2 ori față de 1959 și să sporească pină in 1975 

de aproximativ 7 ori.

„Pentru aceasta 
trebuie să învățam 

temeinic44
Dfn ziua în care a aporut 

proiectul Directivelor Congresu
lui al IlI-lea al P.MR., pentru 
planul de dezvoltare a econo
miei naționale pe anii 1960-1965 
și pentru programul economic 
de perspectivă, visurile tuturor 
elevilor de școală medie, care 
peste cîteva săptămîni vor păși 
în viață, au prins parcă arjpi 
și-au început să zboare tot 
mai sus. spre culmile înalte 
ale socialismului și comunis
mului- In fata fiecăruia s-au 
deschis noi și minunate perspec
tive.

La clasele a XI-a de la Școa
la med!e „Aurel Vlaicu" din 
Capitală, ca pretutindeni în 
tară, proiectul Diiectivelor Con
gresului a stîrnit un deosebit 
interes și entuziasm. Pregăti
rile pentru examenul de matu
ritate se împletesc acum cu dis
cuții aprinse despre alegerea 
viitoarei profesiuni. Fiecare își 
face planuri, fiecare se gîndește 
plin de emoție, de nerăbdare la 
ziua cind va intra ca muncitor 
într-o uzină sau pe un șantier, 
ca student într-o facultate șau 
ca elev la o școală tehnică, 
alăturîndu-și eforiul la munca 
entuziastă a milioanelor de oa
meni din patria noastră, pentru 
îndeplinirea mărețelor sarcini.

Cind l-am întrebat pe Emil 
Vladimirescu ce vrea si- de
vină după absolvirea școlii me
dii mi-a răspuns hetărit:

— Vreau să lucrez în indus
tria constructoare de mașini.

Apoi a scos din servietă z:a- 
nil Împături cu grijă și mi-a 
arătat un raragraf subliniat cu 
creion roșu Scria aco’o câ 
^Muducțu industriei construc
ts cr de naș-Ri va crește in a- 
nul 19E5 de 2-2 on lată de

— Cele ce-afli riW! aid 
întărit și mai mu’t hotărirea. 
m-au făcut sâ-m: dau seama și 
mai bine de importanța ne care 
o acordă partidul acesîtj ra-

p|inirea acestui obiectiv. $1 o 
voi face.
. Emil Vladimirescu s-a și ca
lificat de fapt ca mecanic auto 
în cadrul practicii pe care a fă
cut-o la atelierele C.F.R.

Studierea proiectului Directi
velor i-a făcut pe elevi să înțe
leagă mai bine ce mare impor
tanță acordă partidul pregătirii 
temeinice a viitorilor munci
tori. tehnicieni și ingineri, i-a 
făcut -să. Înțeleagă mai temei
nic că economia socialistă are 
nevoie- de cadre cu o -înaltă 
calificare.

— Am citit în proiectul Di-,

MONICA VERDEȘ

(Continuare în pag. 3-a)

muri industriale, a con’-.-uat el.
Sînt în clasa a Xl-a. termin 
școala, deci incepînd din arest 
an pot contribui și eu la înde-

de înfăptuit lucruri uriașe, ne
maicunoscute în istoria țării. 
O părticică din acestea îmi va 
fi dat să înfăptuiesc și eu. Și 
atunci cind știi că ai în fată 
sarcini atît- de mărețe te simți 
mai însuflețit, mai entuziast, 
ești bucuros și mîndru că ți se 
cere să-ți dăruiești toate cu
noștințele și puterile tale. Nici 
cind un tînăr specialist agricol 
din țreculul țării noastre n-a 
avut în fată un asemenea 
cîmp uriaș de posibilități pen
tru a-și valorifica toate cunoș
tințele și priceperea sa.

Ca viitor specialist in zooteh
nie rn-am oprit îndeosebi asupra 
prevederilor din proiectul de 
Directive în ce nrivește crește
rea animalelor Mi-au rămas în 
minte niște cifre extraordinare. 
Pină în 1965 trebuie să ajun
gem la un efectiv de aproxima
tiv 5 800.000 bovine, din care 
aproximativ 2.900 000 vaci, iar 
producția de lapte să ajungă Ia 
peste 50 milioane hectolitri. Nu
mărul oilor va ajunge la 13 mi
lioane, iar cel al porcilor la 
circa 7.500 000. producția de 
carne urmind să se dub'.cze.

Ca'culind totul cu -o înaltă 
precizie științifică, partidul ara
tă că pentru obținerea unor a- 
semenea producții uriașe e ne
cesar să se asigure o bază fu
rajera ccrrespunzătoa-e. Astfel, 
porumbul, și mai ales porumbul 
siloz, trebuie să devină furajul 
principal în hrănirea animale
lor, producția de masă verde la 
hectar a pășunilor și tinetelor 
trebuie să crească odată și ju
mătate.

Sint sarcini deosebit de mari 
și importante. îndeplinirea lor

UNDE AM
$1 UNDE AM

Ne-am învățat să 
privim înainte, cu 
fruntea sus, c.u sen
timentul c-avem de 
făurit istoria țării și 
sîntem răspunzători 
de destinele ei. An 
de an, tot mai clar 
ni se conturează vii
torul, un viitor ce ne 
aparține și căruia-i 
dăm viață, pe care 
îl calculăm matema
tic cu precizia unei 
mașini electronice, 
cu căldura, omene
scul și imaginația pe 
care ne-o dă parti
dul clasei munci
toare.

Ne-am născut să
raci într-o Jară bo
gată, ne-am făurit 
vise într-o țară unde 
în trecut n-aveai 
dreptul sa visezi.

Unde am fa și 
Unde am ajuns ?

MARIAN TOMES CU 
student anul V 

Institutul Agronomic 
A. Bălcescu” București

FOST
AJUNS

dat
oa-

Partidul ne-a 
demnitatea de 
meni, ne-a făcut să ne 
îndreptăm umerii, 
ne-a dat lucirea din 
ochi pe care nu o au 
decît învingătorii. 
Ne așteaptă viața, ne 
așteaptă răspunderea, 
ne așteaptă veacul a- 
cesta înfloritor pen
tru țara noastră.

Deschide. priete
ne, ochii și lasă gin- 
durile tale si zboare-. 
Uite cum cifrele 
prind viață, pornind 
din același izvor al 
izbînzilor, cum ■ se 
transformă în nebă
nuite minuni. 3,3 mi
lioane tone oțel pen
tru mașini ți con
strucții uriașe, pen-, 
tru trăinicia visuri
lor tale. 18,5 mi
liarde ktch" energie 
electrică pentru ca

acest angrenaj 
gantic să fie ' pus în 
mișcare și luceferii 
să-ți lumineze dru
mul spre mîine, 
25.000 tractoare, ca 
si nu mai știi ce în
seamnă 
coarnelor 
500. mii 
ți minte chimice 
pămintul să nu 
rodească din -1 
mile străbunilor tăi, 
45 milioane perechi 
i/icâ’țăminte. ca să 
se țteqrgâ și aminti
rea opincii rămasă 
încă de pe arum o- 
biert de muzeu,

asprimea 
plugului; 

tone îngri- 
’ e ca 

i mai 
lacri-

6.5W~ mii tone ci
ment pentru can-~ 
struefia uzinelor ți a

P. SALCLDEANU

(CoittinUare
în pag. 3-a)
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Proiectul Directivelor celui de a’ III lec Congres al P.M.R. pentru planul de dezvoltare <J econo
miei nafona'e pe anii 1960—1965 și pentru programul economic de perspectivă, prevede o creș, 

tere considerat a a volumului producției de carne, ule’ comestibil și zahăr.

Aspect din timpul mitingului de la Uzinele „Republica’,

în Capitală, ca și în alte lo
calități ale țârii, în cadrul unor 
mari mitinguri ținute în nu
meroase întreprinderi și institu. 
ții, oamenii muncii condamnă 
uneltirile cercurilor imperialiste 
din S.U.A. răspunzătoare pentru 
torpilarea conferinței - la nivel 
înalt și își exprimă sprijinul de
plin față de poziția justă a Uni
unii Sovietice care, demascînd 
aceste uneltiri, a adus un imens 
serviciu cauzei păcii.

Redăm mai jos aspecte de Ga 
c'teva dintre aceste mitinguri.-

La Uzinele 
„Republica"

Mitingul de la Uzinele „Re
publica” din Capitală la care au 
participat 2.000 dc metalurgiști, 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
plină de însuflețire.

— înfierăm cu toată hotărirea 
politica perfidă a cercurilor a- 
grCsive din S.U.A. care se stră
duiesc din răsputeri să aț țe 
„războiul rece“ — a spus jn 
cuvintul său electricianul Ion 
Baicu. La Paris — a continuat 
c! — datorită poziției ferme, pli
ne de demnitate adoptate de 
Uniunea Sovietică, ațițătorii la 
război au suferit o înfrîngere 
rușinoasă. Forțele păcii s-au în- 
tărit și mai mult. Pentru aceasta 
noi, toți oamenii muncii din țara 
noastră, mulțumim guvernului 
sovietic, tovarășului. Hrușciov, 
care i-au pus Ia respect pe duș
manii păcii. (Metalurgiștii scan
dează : Jos ațițătorii la război I 
Trăiască lupta popoarelor pentru 
pace 1).

în mijlocul metaliirgiștilor, ca 
invitat al lor la miting, a parti
cipat academicianul Emil Con- 
durachi.

De ce dorește rc^cțiunea im
perialistă ca în relațiile interna, 
ționale să domneasca o atmosle- 
tă tulbure, d? încordare ? a în
trebat vorbitorul. Răspunsul, este' 
clar. Destinderea generală nu 
cctivine. militarișfilor, fabricanți
lor de armament' care adună 

I profituri uriașe .pe seama po
poarelor. Cîrid la 1 mai avionul- 
spion american a apărut pe ce
rul sovietic pentru a-și îndeplin4 
misiunea sa ticăloasă, el a fost 
doborît dintr-o singură . lovitură 
a rachetiștilo'r sovietici. Să știe 

‘ atentatorii imperialiști că . cerul 
țărilor sociafîsb este închis pen
tru ei, că îri”accste țări stăpini 
sinf oamenii^muncii, cei ce-și 

-făuresc viața*și viitorul potrivit 
p'opriei lor voințe șj care știu 
.«5 apere munca lor pașnică, sii- 
yera nit ate a. uriUtca. ț ăr Lor ■
lor. să lupte d:rz pentru a asi- 

—gura-triiffliftil-păcTi- -alcoexisten- 
ței pașnice.

Luînd* -cuvintul în * continuare,, 
lăcătușul Grigore Morjan, refe
rind forța lagăruluj socialist în 
frunte- cu Uniunea Sovietică, a 
subliniat: Prin acțiunile lor ga?g“ 
sterești cercurile' imperialiste' 
s-au demascat și mai-mu’.t - "In 
fața lumii, politica. lor răz
boinică este șT mai di sere* 
dilată, izolarea lor' este și mai 
mare. Sâ știe proprietarii mari--' 
lor trusturi de armament câ au 
trecut EmpurUe cind puteau căl
ca în picioare» re pedepsii!, su
veranitatea și independența' po
poarelor.

In încheiere, în ariauzeîe una
nime a’e celor prezenți vorixio- 
fj! a spus: Ponorul nostru, 
muncitor, sub coodecerea part:* 
dulăi, a Comitetului său Cen
trat în fruste cu tovară-

I șui Gieerghe Gheorgtiiu-Dei,, 
J a mari realizări în
j făurirea vjet i sale not Să pu- 

ren cu toți: umărul nostru de 
• m_-.c e.x Ia traducerea In viață 
. a mărețelor planuri elaborate de 
I psrrid. să pășim cu tot elanul 

pe drumul - luminos al socialis-

La sfîrșitul meta-
lurgiștii de Ia Uzinele „Republi
ca" au adoptat o moțiune, a că
rei citire a fost însoțită de a- 
plauzele furtunoase unanime ale 
participanților.

La Institutul 
politehnic 

din Capitală
La Institutul politehnic, din 

București a avut loc un rpiting 
la car'e au participat peste 3.000 
de studenți ai institutului.

Reca-pitulind acțiunile S.U.A, 
care au provocat eșuarea conte- 
rinței de la Paris, prof, univ.* 
Constantin Dinculescu, rectorul 
Institutului politehnic, care a 
luat primul cuvintul, a subliniat 
ca . aceste acțiuni au fost săvîrși- 
te nu întimplâtor ci cu premedi
tare, culminind cu proclamarea 
spionajului ca principiu al poli
ticii americane.

.In, mesajul adresat zilele aces
tea de Eisenhower dictatorului 
fascist Franco se încearcă incă 
o dată ’ a se' jnstifica aceste ac
țiuni la care imperialiștii ame
ricani nu intenționează sa re
nunțe, ci, dimpotrivă să le lega- . 
lizeze pe plan internațional.

Noi, .a spus în încheiere prof, 
uniy. Constantin Dinculescu, 
condamnam cu toată hotarirea a- 
ceste acțiuni :rtișinoase ale Sta
telor Unite. In fața atitudinii 
dîrze și demne a U.R.S.S., în 
fața protestelor . opiniei publice 
mondiale aceste provocări au su. 
ferit un jalnic eșec și sînt sor
tite eșecului 'și in - viitor. Genera
lilor de la Pentagon le spunem 
sâ ia aminte, să. nu se Joace' cu 
focul. Forțele picii silit in stare 
să-i înfrîneze pe toți aței care 
nu vor să traga învățăminte din 
lecțiile istoriei.

• Ultimele cuvinte ale vorbitoru
lui au fost subliniate de puterni
cele'' aplauze ale celor prezenți.

A luat apoi cuvintul studen
tul llie Soit din anul V al Fa
cultății de metalurgie. După ce 
a înfierat acțiunile provocatoa
re a'.e ațîțătorilor la război a- 
mericani, el a spus: „Pretutin
deni și întotdeauna în războaie

Foto : N. STELORIAN

.tineretul a dat cele mai nume
roase jertfe- Tineretul urăște 
războiul, iubește pacea și-* luptă 
pentru ea. Noi sîntem hotărîți 
s-o apărăm cu toate forțele’*. ■

Referindu-se la perspectivele 
luminoase pe care proiectul 
de Directive al Congresului 
al IlI-lea al P.M-R- le des
chid tineretului ' studios din 
țara noastră, ca și întregu
lui nostru popor, vorbitorul a 
subliniat: „Grija partidului pen
tru tineretul studios, pentru in- 
vățămîntul nostru superior,, se 
oglindește cu prisosință, prjir' 
tre altele, în hotărirea de a se 
conșțrui un nou institut poli
tehnic în Capitală. Ne angajăm 
să luptăm cu și mai multă ho- 
tărîre sub conducerea partidu
lui nostru drag, pentru J viața 
noastră fericită, pentru pace**.

Au mai luat cuvintul prof, 
univ. Dumitru Dumitrescu șl 
Roșea Sorin, student in anul V 
al Facilității de Chimie care au 
subliniat că agresorii imperia
liști, s-au acoperit de rușine și 
s-au cpmpromis în fața opiniei 
publice și că popoarele trebu e 
să fie vigilente pentru a apăra 
bunul cel mai de preț al ome
nirii — pacea l

In portul 
Constanța 

’) b J -
La mitingul din portul Con

stanța au luat paria luni după- 
amiazâ 1.5LV m uncitori* de la 
secțiile mecanizate -și silozuri, 
de '.a Atelierele de reparații na
vale ,,23 August", docheri, ma
rinari. tehnicieni, ingineri și 
funcționari.

Tovarășul Dumitru Anastasiu, 
secretarul Comitetului de partid 
al Direcției regionale a naviga
ției civile Constanța. referin- 
du-se la acțiunile provocatoare 
săvîrșite de S.U.A. înaintea

(Continuare în pag, 3-a)

Popoarele vor dejuca 
uneltirile agresorilor!

â bia teșiți din schimbul de 
XI- dimineață, 2000 de mun

citori de la Uzinele ..Re
publica" se adunaseră la miting, 
in curtea uzinelor.

tn așteptarea începerii mitin
gului eei prezenți discutau cu 
aprindere despre cele citite în 
zivre' în~ legătură ' cu~ provocările 
imperialiștilor americani ; ei co
mentau cu minis uneltirile 
cercurilor imperialiste americane 
rare au torpilat conferința de 
la'Paris.' ‘ -

lată-l în imediata apropiere 
a tribunei improvizate în aer Ii-, 
her pe tinârul lăcâtuș-mecanic 

j Stere Florea. El ne. împărtășește 
i gîndurile și sentimentele cu care 
a venit la acest miting ,^Sint 
plin de mîhie împotriva provo
catorilor americani. Să știe im
perialiștii câ nu se poate vorbi 
de pe poziții de forță cu noi, 
oamenii lumii socialiste. Ca răs
puns la prarorările războinicilor 
inrâiți de la Washington ne t om 
înzeci eforturile în munca noa
stră- pașnică sub conducerea par
tidului, ne rom întări patria și 
ton întări astfel pacea".

In curinte pline de căldură, 
utemistul Bele iu Paul, muncitor 
fruntaș in secția laminor 3 ne-a 
împărtășit atașamentul față de 
poziția justă a Uniunii Sovie
tice : „Torarășul Hrușciov a ac
ționat așa cum o cer interesele 
păcii. El i-a pus la punct pe im
perialiștii amercani care voiau 
să se așeze la masa tratativelor 
cu pumnalul la cingătoare. 
Reacționarii plini de turbare, 
perfizi și urzitori de războaie din 
Statele Unite au primit o lecție 
s-o ținâ minte. Sini recunoscă
tor L niunii Sovietice ți tovară
șului Hrușciov pentru aceasta. 
Și sprijinim din toată inima 
atitudinea fermă. principială, 
demnă a delegației sovietice la 
Parts*.

Tinârul Bălan lordache, res
ponsabilul brigăzii utemiste de

muncă patriotica nr. 2 din uzină, 
brigadă fruntașă pe Capitală, a 
ținut să spună și el ce gîndește 
în aceste minute înainte de înce- 
perea mitingului. : „Noi muncim 
sub conducerea partidului ca să 
facem patfia.'jiaastră', mereu mai 
frumoasă, mai înfloritoare. Și 
nit -vom permite ațîțătorilor la 
război imperialiști sâ atenteze la 
pacea lumii. Vigilența și lupta 
'hotărită a noastră, a tuturor oa
menilor cinstiți de pe glob, va 
dejuca orice uneltiri ale agre
sorilor". ’

Aceeași indignare ți mînie fața 
de provocatorii imperialiști, ace
eași adeziune deplină față de po
litica justă a U.RS.S., aceeași 
hotărîre fermă de a pune umă
rul pe mai departe, cu și mai 
mare energie la apărarea păcii, 
a străbătut și în cuvintul celor 
ce au urcat la tribună.

Simplu, viguros, ei au expri
mat ceea c^ gîndea întreaga 
masă a celor 2000 de oameni 
participanți la miting.

Atunci cind vorbitorii se refe
reau la acțiunile provocatoare 
ale cercurilor conducătoare ame
ricane, răsuna cu putere glasul 
mulțimii în uriaș clocot de in
dignare. Se auzeau nenumărate 
voci: ^Condamnăm perfidia Sta
telor Unite „Rușine ațițăto- 
ri or la război americani !", Și, 
minute în șir se scanda : „Jos 
cu cei ce vor război — pentru 
pace luptăm noi

Iar dnd cei ce au luat cu
vintul vorbeau despre politica 
de pace a Uniunii Sovietice a- 
p'a’izele aprobatoare izbucneau 
asemenea unui tunet. Răsunau lo
zinci entuziaste: „Trăiască Uni
unea Sovietică — bastionul pă
cii!", „Trăiască pacea!". Se scan
da puternic „U.R.S.S.—U.RS.S", 
„Socialismul construim, pacea noi 
o întărim !'‘

* ■ I
EM. RUCAlț



Din nou despre problema nr. 1 a fotbalului
Concursul cultural sportiv al tineretului

Entuziaste întreceri
în etapa

Primii pași în sport
de masă

Sute de tineri și virstnici din 
Comuna Furculești, raionul Ale
xandria au asistat la desfășura
re® primei etape din cadrul con’ 
cursului Qultural-sportiv al ti
neretului. în această importantă 
competiție de masă s-au între
cut aproape 300 de tineri.

.Pentru organizarea temeinică 
0 întrecerilor acestei etape, or
ganizațiile U.TM. împreună cu 
asociația sportivă au desfășurat 
o largă muncă de atragere 
a tinerilor la practicarea di
feritelor discipline sportive, 
în fiecare sat din cadrul co
munei, organizațiile V.T.M. s-au 
preocupat de alcătuirea loturi
lor reprezentantive. precum și 
de amenajarea bazelor sportive.

Ziua întrecerilor a, fost o a- 
devărată zi de sărbătoare. De la 
căminul cultural spectatorii s-au 
deplasat la terenul de sport 
unde s-iau desfășurat întrecerile 
sportive, Atît meciurile de fot

bal, volei, oină, eît și între
cerile de șah și atleticm au știr- 
nit un deosebit interes in ria
dul tineretului.

Aceste concursuri au constituit 
un bun prilej de atragere a ti
nerilor pe terenurile de sport. 
Multi (Unire ei făceau abia 
acum cunoștință cu fotbalul sau 
atletismul. Olga Gh., Paul Bar- 
băl a ta. Petre Dugheana, Nițu 
Mihăilă sint cîțiva din campio
nii comunei noastre care ne 
vor reprezenta în întrecerile 
intercomunale.

Organizația V.T.M. a hotărî! 
să organizeze cit mai des a- 
semenea intilniri sportive la 
care să atrasă de fiecare dată 
tot mai mulși tineri țărani mu* 
cttori,

TLIE PAVA 
secretarul comitetului U.T M 

din comuna Furculești

Majoritatea tinerilor din sat 
în întreceri

Sub lozinca „Nici un tînăr în 
afara unei formații artistice, 
wci un tînăr în afara unei dis
cipline sportive" tinerii din satul 
Stupina, raionul Hîrșova, mobi
lizați de organizația de bază 
V.T.M., s-au pregătit intens 
pentru întrecerile pentru faza 
î-a a „Concursului cultural- 
sportiv al tineretului** organizat 
în întîmpinarea celui de-al 
III-lea Congres al P.M.R. și a 
zilei de 23 August

Astfel, în fiecare seară la că
minul cultural au avut Joc re
petiții ale formațiilor de cor, 
teatru, dansuri, grupe de reci
tatori etc.

De asemenea sub îndrumarea 
Inginerului Matei Filjmon, tine

rii au făcut antrenamente susți
nute la atletism. Tov. Nicc.ie 
Simionescu, din comitetul comu
nal U.T.M. s-a ocupat de antre
narea și pregătirea hner.tar 
pentru competițiile de tir-

Avînd în vedere posib&uțita 
focale s-a introdus la acest con
curs călăria. spori practicat și 
iubit de tinerii din sat, dar că
ruia pînă acum nu i s-a da: 
prea multă atenție- Prilej de 
dezvoltare și ridicare a nivelu
lui calitativ al activității cultu
rale și sportive a tineretului, 
concursul a antrenat spre acea
stă activitate, majoritatea tine
rilor din sat.

ROMULUS MO€A\® 
învățător

Numeroase pot fi cauzele unei 
înfringeri. Poți să pierzi spu- 
nind că arbitrul ți-a „mincat" 
meciul, că ai jucat în nouă sau 
în zece oameni, că ai fost în 
deplasare, că publicul n-a fost 
sportiv, că ai ratat un „unspre
zece metri'*, că ai fost - derutat 
de tactica neobișnuită a adversa
rului, că stoperul a înscris în 
Îropria poartă, că în minutul 

a fost marele moment psiho
logic, care... etc. etc.

Nimic din toate acestea în 
apăsătorul 0-2 de duminică.

Și aici, e drept, putem vorbi 
de cauze imediate, directe, fi
nind, mai ales, de orientarea 
tactică

a) O sută de mii de specta
tori observă că mai bine de o 
repriză. reprezentativa ceho
slovacă joacă aproape fără por
tar. Numai cei cinci înaintași 
ai noștri, aflati în imediată a- 
propiere a lui Stacho, nu ob
servă nimic !

O sută de mii de spectatori 
știu că în asemenea ocazii nu 
încerci să driblezi pînă la doi 
poți de poartă (mai ales cind 
ai in față o atit de tehnică și 
de redutabilă apărare) ci șuiezi 
de la distanță, prin surprin
dere Numai cei cinci înaintași 
ai noștri nu știu acest lucru 
elementar. Driblează, driblează, 
driblează...

b) O apărare înalta, atletică 
nu poate fi făcută mat la jocul 
de cep. In asemenea ocazii, 
dzelssl se âștigă prin pase la fi
nd ierbii, iuți și derutante. 
Ocre antrenorii noștri n-au vă
zut niciodată jueînd C.C.A. ? 
Mirar Tâtaru și Raksi ar fi 
pzZit si le sufle la ureche „se
cretul" și celorlați trei colegi 
de linie.

e) Ca și la Sofia, ne-a lip
sit coordonatorul, vizionarul, ră

tăcitorul între cele două ca
reuri de 16 metri ale cîmpului 
de joc. Uși fel de dispecer tac
tic al echipei.

Dur nu aceste cauze directe, 
imediate, care țin de tactica 
unui anume meci, explică in
tr-adevăr insuccesul. Tactica e 
virful. piramidei ț baza ei însă 
e tehnica. Tocmai de aceea, din- 
tr-un ansamblu de aspecte le
gate de meciul de duminică, să 
discutăm despre nivelul tehnic. 
La acest capitol, echipa noa
stră a dezamăgit și a uimit ase
menea unui inginer despre care 
s-ar descoperi că nu știe tabla 
înmulțirii. Nu mă gindesc la 
marile subtilități tehnice, la 
marile rafinamente de preluare

se regrupează în tihnă. N-am 
putut vedea, la apărătorii noștri, 
o singură minge expediată di
rect „dinir-o bucată" către îna,- 
intarea noastră. Nu. Mingea a 
fost preluată bătrînește, potri
vită pe-ndelete, moșmondită.

De ce oare ? Fiindcă cei un
sprezece au avut de luptat din 
greu cu propriile lor insufi
ciențe tehnice. Cum poate sa 
reușească marele calcul al în
scrierii unui gol, dacă la fie
care pas stai să socotești „pe 
degete*1 cit face 7x9? Bagajul 
cunoștințelor tehnice s-a dove
dit a fi (și asta o constatăm 
cam de multă vreme, la unele 
confruntări internaționale) sără
căcios, rudimentar. Ce s-ar face

a balonului, la finețea paselor 
expediate cu .,efect“. ca la bi
liard... Am văzut insă duminică 
atitea stopuri greșite, greoaie, 
atîtea pase la adversar, atîtea 
lufturi!

O acțiun^, o cursă pericu* 
loasă pe poartă se construiește 
folosind un ansamblu de opera
ții elementare, executate rapid, 
instantaneu, reflex. Amintiți-vă 
insă realitatea de pe teren : ex
trema primește mingea, dar în 
loc să țișnească fulgerător sau 
s-o retrimită în viteză, o sto
pează tacticos, cu calmul sorbi
rii unei cafeluțe ; apoi desfă
șoară o vastă piruetă cu raza de 
zece metri, în direcția porții 
noastre ; apoi se oprește ; în
cepe să gîndească cui să paseze, 
și așa mai departe. Iar în timpul 
oc6sta, fericită, apărarea ceha

un balerin care n-ar ști decît 
doua-trei figuri?

Există in biografia tuturor 
marilor fotbaliști un capitol co
mun : studiul individual. Ore 
în șir — povestesc toți maeștrii 
balonului rotund — au repetat 
de o sută, de o mie de ori a- 
celași exercițiu. Chiar și în 
afara obișnuitelor zile de antre
nament. Pînă la epuizare a- 
proape. Din acest punct de ve
dere, fotbalul se apropie de tir. 
Numai așa se stabilește acea 
convorbire intimă dintre jucător 
și balon pe care o urmărește^ 
de la fază la fază, cu respirația 
tăiată, un stadion întreg.

...Ne-ar fi plăcut să discutăm 
despre probleme finind de ma
turitatea echipei. Să dezbatem, 
după un meci de importanța ce
lui de duminică, despre cutare 
amănunt al vreunui nou sistem

de joc, despre posibilitatea îm
bunătățirii jocului unui anume 
om sau compartiment. Și iată- 
ne revenind mereu la aceeași 
problemă, veșnica problema 
nr. 1; ridicarea pregătirii teh
nice. Fără tabla înmulțirii, nid 
un exercițiu de algebră a fotba
lului (tactica, deci), nu poate 
fi rezolvat.

Ne- giruiim la viitoarele for
mații reprezentative, unde își 
vor găsi locul talentații noștri 
juniori care au cucerit de cu- 
rînd laurii unei invidiate con
sacrări pe plan european. Ne 
gîndim la pregătirea lor teh
nică de pe acum, din această 
clipă. Cind avem un tineret atît 
de talentat și cu asemenea con
diții de dezvoltare ca acelea de 
astăzi, nu e oare cit se poate 
de firesc să așteptăm de la pri
ma reprezentativă a țării rezul
tate de același nivel ? Jucătorii 
care au șchiopătat duminică 
n-au fost la rîndul lor talen
tații juniori de ieri ? Și atunci?

Nu cumva slaba lor pregătire 
tehnică (ceea ce firește, nu se 
poate remedia peste noapte, la 
citeva antrenamente ale lotului 
reprezentativ) se explică prin- 
țr-o minimă exigență față de 
pregătirea lor în cadrul clubu
rilor ? Antrenorul ,jndulgent" 
care gîndește astfel : „băiatul 
ăsta, plin de talent, tot e mai 
bun decît ceilalți, ce să-mi mai 
bat capul cu el?“, judecă la ni
velul celor mai scăzute cerințe. 
Meșteșugărește. Avem nevoie 
însă de o gindire la nivelul ce* 
rințelor echipei noastre repre
zentative.

La nivelul exigențelor celor 
100.000 de spectatori de dumi* 
nică.

Ce vă propuneți, tovarăși an
trenori ?

VIGTOR VÎNT0

Cei mai buni îi ajută pe începători
Ca și în celelalte întreprin

deri, școli și instituții din țară, 
în orașul și regiunea Constanța 
întrecerile sportive din cadrul 
concursului cultural sportiv al 
tineretului sînt în plină desfășu
rare. La întreprinderea metalur
gică „Energia**, s-au organizat 
acțiuni interesante care au mo- 
bll’izat peste 270 tineri la aceste 
întreceri. Zn urma popularizării

—•- - - -

O nouă caravana de cicloturiști 
a pornit duminică dimineața că
tre Mogoșoaia. După o excursie 
Interesantă ei se vor întoarce 
plini de voie bună in București.

Foto i S. SPIREA

concursului pnn gaze** de pe 
rele, afișe, adunări generale 
U.T.M. deschise, s-a reorgani
zat formația de cor. brigada ar- 
tistică de agitație și bineînțeles 
echipele sportive.

Pentru buna desfășurare a 
întrecerilor, tinerii au hotârît 
să-și amenajeze o bază spor
tivă corespunzătoare. Astfel, ti
nerii, sprijiniți de conducerea în
treprinderii au amenajat un te
ren de volei și o pistă pentru 
popice. Imediat după aceasta 
s-a trecut la organizarea între
cerilor sportive. Pini acum cele 
mai bune rezultate au fost ob
ținute de echipa de popicari a 
cazangiilor, condusă de comu
nistul Petre Coronă. Șahul este 
și el un sport care a cuprins 
un număr mare de tineri mun
citori. în acest sens, o contri
buție de seamă au adus-o tine
rii Ghiriță Xicolae și Buzoianu 
Iulian care au ajutat un mare 
număr de tineri să învețe jocul 
de șah. Seară de seară ei pu
teau fi văzuți li dub, expHcind 
tinerilor din tainele jocului de 
Șah.

întrecerile sportive sint in toi. 
Organizația U.T.M, din aceas’ă 
întreprindere s-a angajat si a 
tragă toți tinerii la practicarea 
sportului, iar concursurile cul
tural-sportive sini un prilej mi
nunat pentru îndeplinirea ace
stui angajament

MAREȘ TO.MA 
secretarul Comitetului orășe

nesc L’.rJf. Constanța

Noutăți 
olimpice

+ Tnv-un meci internațio- 
-a. de- box desfășurat la 
Leipzig, echipa selecționată 
a ÎL D. Germane a învins 
rtj scorul de 14-6 echipa o- 
japică a Angliei.

«Rezultate valoroase au 
fos: înregistrate în ziua a 
doua a concursului atletic 
de a Tuia, unde evo/jesză 
wsnbr. echipei olimpice a 
L R5.S-. Piotr Bolotnikțv a 

proba de 5.000 m.
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Sportul este o mare 
pasiune a elevilor 
școlii medii nr. 3 
^Al. Odobescu* din 
orașul Pitești.

In aceste zile e- 
lerii școlii partici
pă cu mult entu
ziasm la întrecerile 
sportive ale Con
cursului cultural- 
sportiv al tineretu
lui. Dimineața sau 
după amiaza — 
cei peste 630 par
ticipant. se antre
nează sau se în
trec pentru cuce

rirea titlului de 
campion al școlii.

Să facem cunoș
tință cu voleiba
liștii clasei a XI-a 
C. Atenție cu care 
așteaptă serviciul 
echipei adversare 
(cl. a XI-e Dj lesă 
să se înțeleagă cit de 
polp:tant este me
ciul f fotografia de 
sus).

In start hun 
poate asigura ade
sea victorie. De 
aceea elevele din 
cL IX a l.au ce

rut ajutorul toea- 
rășuiui profesor de 
educație fizici, Cor
nel GKetie. (foio- 
grar-.a din zujleej.

Baschetul ere 
multe prietene ia 
dese I-« C. f» 
aoa eaș valebH 
cere r« educe do
zei • X-a C, mah 
rirnite tictorie. 
(fotogrofie de jet).
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Duminica sportiva
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VIATA SPORTIVĂ LA REȘIȚA POATE FI
După o zi de munca însufleți

tă la strung sau la furnal, la 
ețelărie sau laminoare,, numeroși 
tineri reșițeni se îndreaptă spre 
Sălile de sport, terenuri șl sta
dioane. Sportul reșițean are 
vechi tradiții. An de an din 
rîndul metalurgiștilor reșițeni 
s-au ridicat elemente talentate 
care s-bu afirmat în concyrsur le 
sportive interne și internaționale. 
Reșițenli se mîndresc cu sportivi 
cunoscuți în întreaga țară ca 
Fiat, Secoșan, Borduz, Indru, 
Mărășescu etc., car© cu cîțiva 
ani în urmă alcătuiau una din 
cele mai puternice formații pu- 
gilistice din țară, precum și a 
unor remarcabili luptători, hal
terofili, atleți etc.

Nu de mult, la Reșița a avut 
loc o consfătuire în care au fost 
dezbătute unele probleme ale 
activității sportive de masă din 
marele centru metalurgic.
- Una din întrecerile sportive 

care se desfășoară cu regulari
tate in cadrul combinatului - 
spunea tov. Emil Cozma, preșe
dintele asociației sportive „Me
talul" —. este campionatul de ca
să. Cu prilejul ultimei ediții a a* 
cestui tradițional concurs, s-au 
întrecut la disciplinele fotbal, vo 
Iei, tenis de masă, șah și popice 
aproape 700 de tineri și tinere 
din 13 mari secții ale uzinei. O 
■mare parte dintre partici-panțîi 
la această întrecere erau din 
secțiile- laminoare, fabrica de lo
comotive electrice, sculărie, unde

în urma cu cHva timp, octvte- 
tea sportivă avea un caracter 
sporadic. Tinerii metalurgtști re- 
șițeni participă de asere-ec :n 
număr mare la diverse întreceri 
interne.

— Aceste întreceri — spunea 
electricianul Sorin Mihăilescu - 
au menirea să asigure continui
tate în activitatea sportivă a ti
neretului, între o ediție ș: alta 
a spartachiadei.

— Cu toate acestea, activita
tea de la noi - spunea tinărui 
forjor Matei Pirvu, poate avea 
un caracter și mai larg. Inițiati
va asociației sportive de a or
ganiza concursuri intersecții s-a 
dovedit a fi foarte utilă, un nu
măr mare de tineri fiind antre
nați în aceste concursuri. Din 
păcate însă, de pe listele de 
participare lipsesc numeroase 
secții în cadrul cărora își des
fășoară activitatea sute de ti
neri muncitori. La ultima ed:- 
ție a concursurilor intersecții 
de pildă, au lipsit tinerii din 
secțiile : oțelărie Martin, furna
le, cocserie, fabrica de produse 
refractare, cei din secția fier 
vechi, și Căile ferate uzinale.

Principala cauză a acestor 
stări de •ucrur', au arătat nume
roși vorbitori, o constituie lipsa 
de preocupare a comitetului 
U.T.M. și asociației sportive a 
combinatului metalurgic pentru 
a antrena și aceste secții în 
concursurile de casă. Din aceas
tă pricină sute de tineri nu iau

parte efectiv ta activitatea spo"- 
tivă. Este suficient să amintire că 
numai la căile tarate uzinale, 
lucrează sute de tineri munci
tori.
- In munco de antrenare o 

tinerilor Ia activitatea sportiva 
un rol de seamă il au fără în
doială secțiile pe ramură de 
sport d:n codrul asociației spor
tive, spunea tinărul Francis Dau- 
wirț de secția motoare. Din 
cadrul asociației sportive „Me
talul" lipsesc insă secții pe ra
mură de sport la discipline

și la ctietism, disciplina de bază 
in socrtui de mesă.

D*- ce cauză osoetatta spor
tivă „Metalul* nu are sec: pe 
roreurâ de sport la aceste drici- 
p ne ? Cu vreme in urmă, con- 
s; ‘ut asociației sportive c cedat 
clubului C.S.M.R. (club care se 
ocupă de activitatea sportiva de 
performanță) ci te va secții de 
ccq mai mare importanță.

Numărul celor care se pregă
tesc in aceste secții ole clubului 
este extrem de mic in raport cu 
numărul tinerilor dornici să

însemnări pe marginea 
unei consfătuiri

foarte importante, unele cu o 
frumoasă tradiție la noi.
- Apare cu ’ totul paradoxal 

- spunea in consfătuirea noas
tră tînărul Za-rici losîf faptul 
că asociația sportivă a comr 
binatului de unde în urmă cu 
cîtva timp s-au ridicat numeroa
se elemente de mare talent în' 
boxul romînesc, nu are în pre
zent o secție de box. Lipsește 
de asemenea secția de lupte, 
iar în cadrul secției de. haltere, 
care se pregătește sub îndruma
rea unui antrenor calificat, acti
vează un număr restrîns de ti-, 
neri. Aceeași situație o găsim

practice sportul. Este, desigur, 
normal ca cei mai buni sportivi 
să treacă să fie pregătiți in ca
drul clubului. Aceasta nu în
seamnă însă că trebuie desfiin
țate secțiile pe ramuri de sport 
din cadrul asociației.. Rolul aso
ciației este să atragă un număr 
cit mai mare de tineri la activ5- 
tatea sportivă, să-i ajute pe a- 
cedstă cale, să și călească să
nătatea, sa se pregătească in
tens, în mod . științific, să urce 
cei mai huni, spre culmile mă
iestrie' sportive. In această pri
vință clubul ar putea da un

mc-e ojute*- Acest lucra inso nu 
se inti-np’o. •

— De oMW. se: -Se-esul no- 
nr*estot de C-S-M.R. ioță de dez
volta rec octSkâtil spo-bve de 
masă (de*. ccecsta constituie 
pepiniera dubuiui) — spunea to
varășul Pirvu Matei din secția 
forjă — se ogiindește și in 
slabul ajutor dat de club aso
ciației in ceea ce privește ins
tructorii sportivi și echipamentul.

In legotură cu cele de mai 
sus, participanții la consfătuire 
au făcut propuneri care ar pu
tea duce 'a îndreptarea lucruri
lor, la lorg -ea bazei de masă 
a sportului in Combinatul Me
talurgic Reșița. Ca primă mă
sură șe impune reînființarea în 
cadrul asociației sportive „Me
talul" a secțiilor pe ramură de 
sport la discipline care exercită 
o mare atracție în rîndul tineri
lor metalurgiști. Prîntr-o mai 
strinsă colaborare cu Clubul 
sportiv muncitoresc Reșița, care 
dispune de săli corespunzătoare, 
s-ar putea de asemenea stabili 
an orar care să permită pregă
tirea succesivă atît a sportivilor 
din secțiile de performanță cit 
și a celor din cadrul asociației 
sportive.

Una din disciplinele sportive 
cele mai rămase în unmă este 
atletismul. Deși este disciplina 
sportivă care poate cuprinde 
cele mai largi mase de tineri, 
el a fost lăsat pe un plan se-

eundo', W'ecgc octivtote Io 
otietism oe$foșurindw-$e oocr cu 
prilejul spc-îocrcoeio' f-e-etu- 
lui. Stadionul csoc-atie', terenu
rile sportive din orașul Reșița 
pot as'gura o «orgă activitate 
sport vă de ~asâ kî ceea stă dis
ciplină. Se impune insă moi 
multa preocupare pentru antre
na.-ec tineretului în întreceri 
atletice precum și lichidarea ca
racterului de campanie din ac
tivitatea atletică a tinerilor mun
citori reșițeni.

Gubul sportiv muncitoresc are 
datoria să colaboreze cit mai 
strins cu asociația sportivă „Me
talul", să-i acorde sprijinul ma
terial și instructorii sportivi ne
cesari pentru a asigura sportului 
reșițean o bază largă, de masă.

Comitetul U.T.M. printr-o strîn- 
să colaborare cu asociația spor
tivă trebuie să ducă o intensă 
muncă de mobilizare a tineretu
lui la activitatea sportivă. Este 
de dorit ca tinerii din toate sec
țiile combinatului să participe 
în număr cît mai mare la compe
tițiile de masă, la întrecerile in
tersecții și interasociați'. Numai 
intensificînd .activitatea de masă, 
sportul reșițean va cuceri suc
cese la nivelul tradițiilor pe care 
le are acest centru metalurgic.

E. PITULESCU

locul întti cu 25hll’4” iar la in
dividual primul s-a clasat Ta
rakanov Ciclistul romin G 
Moiceanu s-a clasat al doilea. 
Cosma al șaselea, iar Ion Va- 
s ie pe locul 9. La cursă au par
ticipat 86 de alergători din 8 
târî.
, Duminică, la poligonul Tu

na.-; a iuat sfârșit cea de-a Vl-a 
ediție a campionatelor interna
ționale de tir ale R. P. Romine, 
la care au participat țintași din 
11 țări. Din nou probele au fost 
dominate de trăgătorii sovietici, 
care au confirmat înalta lor 
clasă. La armă liberă, calibru 
mare, 3X40 focuri, pe primul

loc s-a clasat Vasili Borisov 
(U.R S.S ) cu 1130 punctă,

■h In sala Dinamo din Capi
tală s-a încheiat duminică în- 
tîlnirea internațională de scri
mă intre echioeie R- P. Polone 
,și R. P. Romine. In ultimele 
două zile ale concursului repre
zentanții noștri s-au comportat 
excelent, ciștigînd cele patru 
turnee individuale. In proba de 
spadă valorosul nostru trăgător 
Adalbert Gurath a ocupai pri
mul loc cu 6 victorii. El a 
fost urmat de polonezii Strzalt- 
ze și Kureab. spadasini de cla
să internațională.

Selecționata de rugbi a Bucureștiuiui o întîlnit duminică pe sta
dionul „23 August'1 formația P.U.C. de care a dispus eu 

scorul de 41-3.
Foto .- VAL PIETREANU



întrecerea socialista
IN CINSTEA CELUI DE AL III-LEA

CONGRES AL P. M. R.
Nu numai origadaz 

:i și noi să ne întrecem!

Toți sînt de părere câ teh
nicianul brigăzii, Grigo* 
rescu Murea — din secția 

uteria centrală a Uzinelor 
’rogresul" Brăila, este unul 
ntre oamenii cu multă expe- 
»nță. Și nu greșesc. Nu de- 
saba s-a urmărit ca el să facă 
irte dintr-o brigadă formată 
n tineri. Brigada condusă de 
jmunistul Bratu Ștefan, formată 
n 34 de oameni, are o 'mare 
iportanța în uzină. Aici se con- 
cționează S.D.V.-urile — sculele, 
spozitivele, verificatoarele de 
ecizie necesare celorlalte sec- 

p re lucrătoare ale marii uzine, 
ereu sosesc comenzi pentru 
atrițe sau diferite dispozitive 
î care nu le-au mai făcut 
ciodctă, Doar tehnica este, în 
treprinderile noastre, în conti- 
jă dezvoltare. Ca să le tre- 
■ască interesul și pasiunea 
întru meseria de lăcătuș, el 

spunea adesea tinerilor;
— Cum ai putea săcoșiohai- 
i dacă nai avea foarfeci și 
: de cusut? Așa-i și cu noi 
câtuși i I Cum ar !ucra tovarășii 
n secții fără sculele pe care le 
cern noi ?.
Brigada de lăcătuși condusă 

» comunistul Bratu Ștefan a 
jținut steagul de brigadă frun- 
șă, nu numai pe uzină ci și 
î orașul Brăila, timp de nouă 
ni de zile. Pe aprilie însă 
s pierdut. Titlul a fost cucerit 
6 o brigadă din secția rotărie : 
igada lui Micu Marin. Eveni- 
entul, evident, a produs înflă- 
irate discuții în cadrul brigă- 
i. Și desigur, măsuri. Cuvîntui 
părerile lăcătușilor, dorința 

e de a cuceri trofeul, s-au con. 
etizat în angajamentele pe 
ire și le-au luat în cinstea 
ongresului al lll-lea al parti- 
j'ui, Ce și-au propus ei să 
ică ? Să reducă la zero rebu- 
irile,. să dea numai lucru de 
jnă calitate și să realizeze lu- 
ar fiecare om importante eco- 
omii. (Pe aprilie brigada a fă- 
jt economii în valoare de 5.620 
i). întrecerea a cunoscut o in- 
orare deosebită. Au apărut 
jmne că vor deveni din nou 
știgători ai întrecerii, lată și 
teva amănunte. In munca lor, 
nerii lăcătuși dau prioritate sa
loanelor pe care le confecțio- 
sazăi Cu ajutorul acestora, în 
iferitete secții, se fac economii 
e metal prin reducerea consu- 
urifor specifice. In ultimele 
le, după ce lăcătușii au luat 
jnoștință de grandioasele per- 
jective de dezvoltare a indu- 
:riei socialiste prevăzute în pro
fetul Directivelor celui de-al 
l-lea Congres al P.M.R., de ro
ii eovîrșitor pe care ii au uzi- 
ele constructoare de mașini și 
tilaje, cum este și uzina for - 
zina „Progresul" din Brăila —, 
i brigada lăcătușilor de la seu- 
trie centrală s-a hotârit extin- 
erea întrecerii și între membrii 
rigăzii.
— Avem numai de cîștigat din 

sta, a explicat tînărul candidat 
e partid Lucian Caraivan în 
irstă numai de 19 ani, care a

venit cu îdeea. El l a provocat 
la întrecere pe vecinul de-ală- 
turi, comunistul Chiriță Bă’an, 
un alt t'nâr lăcătuș în vîrstă de 
23 ani. Bratu i-a provocat la în
trecere pe Munteanu și Simio- 
nescu.

Vasăzică a pornit o întrecere 
chiar intre membrii brigăzii. 
Pînă acum întrecerea se desfă
șura între colectivele brigăzilor. 
Nu se urmărea însă în parte 
munca și contribuția fiecărui 
tinăr din brigadă, aportul lui la 
cucerirea locului fruntaș. Din a- 
ceastă cauză întrecerea nu-i sti
mula pe toți membrii brigăzii. 
Efectul acestei inițiative este de 
două ori îmbucurător. Odată 
pentru că, antrenați în întrecere 
în mod individual, rezultate'e di
recte in producție sint mai bune, 
iar a doua oară pentru faptul 
că fiecare tinăr simțindu-se în 
întrecere cu vecinul său, încear
că să facă tot cei stă in putință 
ca să muncească mai bine. Sim
țul răspunderii față de sarcinile 
individuale ca și față de cele 
colective o crescut și el are un 
efect direct in rezultatele eco
nomice, în producție, ale brigă
zii. Apoi, colectivul brigăzii este 
interesat ca fiecare tînăr să 
muncească bine, să pună umă
rul fo săltarea brigăzii. De aici, 
necesitatea întrajutorării, formâ 
care înviorează întrecerea, ajută 
la creșterea oamenilor.

întrecerea înfierbîntată a lă
cătușilor pentru cucerirea unui 

Joc cît mai de frunte, este în 
aceste zi'le deosebit de animată. 
Cei doi tineri, Caraivan și Bă
lan, lucrează la două bancuri 
alăturate. Dacă-i privești cu cită 
atenție lucrează, cu cîtâ grijă 
urmăresc planurile, desenele, îți 
dai seama că ei muncesc în a- 
ceste zile în mod deosebit. A 
treia zi după pornirea întrecerii 
între cei doî, Caraivan a primit 
să facă o matriță de ștanțat 
ronde’e, compusă din mai multe 
plăci. El s-a pus repede pe 
treabă. Desenul era destul de 
complicat. Matrița trebuia ur
gent făcută. S-a apucat să tra
seze fiecare placă în parte. Nu-i 
ieșea însă. Bălan l-a văzut cum 
se străduie. El mai făcuse ase
menea matrițe. Se pricepea mai 
bine la trasaj. S-a apropiat de 
e.| și j-a zis. :

— Măi Lucian să-ți arăt eu 
cum să faci. Doar știi că noi ne 
„batem" cu minutele. Pierzi tu 
timp, pierd și cei care așteaptă, 
pierde brigada și uzina.

In acest mod <e manifestă în 
aceste zile, întrajutorarea intre 
tineri. Este o mărturie conclu
dentă că oamenii aceștia își 
pun in focul întrecerii nu numai 
forța, elanul fizic ci și gind:rea, 
înțelepciunea for și conșVfoțo 
socialistă a muncii. Se vede lim
pede din asta că marele eveni
ment care se apropie - Con
gresul partidului — are darul nu 
numai să-i înflăcăreze în între
cere pe oamenii muncii, dar să 
dea la iveală și uriașe bogății 
spirituale ale acestora.

V. GABULEA

Brigade de tineret „Libertatea* din secția l-a eusut a fabricii 
de încălțăminte ,Janos Herbak“ din Cluj condusă de Io landa 
Gergheli este fruntașa în producție. lat-o în fotografie îm-s 
preună cu membrele brigăzii sale discutind despre angaja* 

mentele luate în c:nstea Congresului a1 lll-lea ol partidului.
Foto: N. STELORIAN

Din rezultatele întrecerii
• In toate secțiile productive 

ale Uzinelor „Industria Simții" 
din Gîmpia Turzii s-a extins 
inițiativa de a spori indicii ex
tensivi de utilizare a mașinilor. 
Această inițiativă contribuie la 
creșterea producției și producti
vității muncii și la obținerea 
unor importante economii. 
Oțelarii de aici, de pildă, care 
au prelungit durata de funcțio
nare a cuptorului Martin intre 
două reparații, au elaborat în 
ultimele 2 luni cu 7.4 la sută 
mai mult metal pe fiecare mp. 
vatră de cuptor și zi calenda
ristică.

• Mecanicii șj fochiștii depo
ului G F.R Arad traduc în viață 
angajamentul luat în întrecerea 
socialistă în cinstea Congresului 
partidului de a transporta lunar 
cîte un tren folosind combu
stibil economisit.

Primul care și-a îndeplinit 
acest angajament a fost meca
nicul Emil Socaci. care a re
morcat cu combustibil economi
sit luna trecută un tren pe di
stanța Arad-Simeria. Exemplul 
Iui a fost urmat și de alți me
canici de locomotive de la Arad 
și de la ale depouri din cadrul 
regionale; C.F.R. Timișoara, 
care de la începutul anului și 
piuă acum au reușit să econo
misească peste 16.500 tone com
bustibil convențional
• .Ca aceleași mașini să pro

ducem mai multe fire de calitate 
superioară’ — acesta este obiec
tivul principal pe care Și l-au

propus textiliștii Uzinelor „Mol
dova" în întrecerea socialistă pe 
care o desfășoară în cinstea 
Congresului partidului. Exem
plul comunistelor Maria Secu, 
Aglaia Duceg și Maria Voitescu, 
care se află în fruntea acțiunii 
de folosire intensivă a mașini
lor este urmat cu însuflețire și 
de celelalte filatoare

7n sprijinul acestei acțiuni, 
colectivul de aici a propus și 
aplicat diferite măsuri tehnico- 
organizatorice, printre, care să 
numără mărirea cu 5 la sută a 
vitezei la mașinile cu inele, 
montarea unor dispozitive pen
tru evitarea ruperilor firelor și 
altele. Drept urmare, indicele 
de utilizare a mașinilor a crescut 
cu 2,1 la sută, iar filatoarele 
au dat în plus 3.400 kg fire de 
la luarea angajamentului în 
cinstea Congresului partidului.

Cocleli oferii 
de Camera de Comerț 

a R. P. Romîne 
eu prilejul organizării 

la București a Expoziției 
tehnice franceze

Camera de Comerț a R P. 
Romine a oferit luni seara un 
cocteil la restaurantul „Pescă
ruș" cu ocazia organizării la 
București a Expoziției tehnice 
franceze.

Au participat Ștefan Voitec și 
Gherasim Popa, vicepreședinți 
ai Consiliului de Miniștri. Gogu 
Rădulescu, ministrul Comer
țului. Carol Loncear, ministrul 
Industriei Grele, Mihai Suder, 
ministrul Economiei Forestiere, 
Alexandru Sencovid, ministrul 
Industriei Bunurilor de Con
sum. Alexandru Lăzăreanu, 
adjunct al ministrului Afa
cerilor Externe, Mihai Petri, ad
junct al ministrului Comerțului, 
reprezentanți ai altor ministere 
și ai întreprinderilor de comerț 
exterior.

Au luat parte Jacques Emile 
Paris, ministrul Franței la Bu
curești, membri ai Legației 
Franței, reprezentanți și spe
cialiști ai întreprinderilor fran
ceze participante la expoziție.

Invitații au fost primiți de 
Titus Cristureanu, vicepreședin
te al Camerei de Comerț a R.P. 
Romine.

(Agerpres) 

-------•-------

Premiera 
filmului artistic 

„Valurile Dunării**

Luni seara ă avut loc în noua 
sală a Palatului R. P. Romine 
premiera filmului artistic „Va
lurile Dunării", producție a Stu- 
dioului Cinematografic „Bucu
rești".

Au participat reprezentanți ai 
conducerii Ministerului Invăță- 
mlntului și Culturii, oameni de 
artă și cultură, ziariști romini 
și străini, un numeros public.

Tov. Paul Cornea, directo
rul Studioului Cinematografic 
„București", a prezentat specta
torilor pe principalii interpreți 
și realizatori ai filmului.

Noul film romînesc, realizat 
după scenariul lui Francisc 
Munteanu și Titus Popovici de 
regizorul Liviu Ciulei, este in
spirat din lupta oamenilor mun
cii din tara noastră împotriva 
cotropitorilor fasciști. Acțiunea 
filmului se petrece în ajun de 23 
August 1944,

In completare a fost prezentat 
noul film de desen animat al 
lui Ion Popescu-Gopo „Homo- 
Sapiens".

(Agerpres)

/Jzz/.

Construirea unei noi fabrici 
de policlorură de vinii

Consiliul de Miniștri a aprobat printr-o hotă- 
re Începerea lucrărilor de construcție a fabricii 

b policlorură de vinii, obiectiv important, prevă- 
nt in profilul Combinatului chimic de la Bor- 
Bști, care va contribui la dezvoltarea industriei 
oastre de mase plastice.
In prezent, constructorii acestui nou obiectiv al 

idustriei noastre chimice au început paralel cu 
tecuțarea lucrărilor - de organizare a șantierului, 
lontajul stîlpilor prefabricați Ia hala principală 
e producție.

Fabrica de policlorură de vinii urmează să in
tre in producție in 1962 cu o capacitate de 12.000 
tone, iar in stadiul final va dispune de o capacitate 
anuală de 36.000 tone policlorură de vinii

Utilajele tehnologice de bază pentru producerea 
policlorurii de vtml vor fi livrate de Uniunea So
vietică, iar o bună parte se vor executa in țară. 
Multe din instalațiile noii unități vor fi ampla
sate în aer liber, ceea ce va duce la reducerea 
timpului de execuție și a costului lucrărilor.

Ce/ieti fa
Jstanțatde că/iti

Vot v 
Operei 

cotite :
• Slujbașii
• Cezab 6/wrruu 
•AahcaNucinbeh

Oamenii muncii din țara noastră 
condamnă acțiunile perfide 

ale cercurilor agresive

din Capitală.fn timpul mi

(Urmare din pag. I-a) 

proiectatei conferințe la nivel 
înalt, a spus printre altele: 
„Cînd imperialiștii americani au 
fost prinși cu mița în sac și 
cînd minciuna cu pretinsul zbor 
în scopuri de cercetări meteoro
logice a fost demascată prin 
declarațiile făcute de pilotul a- 
merican și prin materialele gă
site asupra sa, reprezentanții 
guvernului S.U.A-, în loc să 
condamne acest act tiîlhăresc, 
au ridicat spionajul, încălcarea 
banditească a frontierelor unor 
state cu care se află în relații 
normale, la rangul de politică 
națională. Aceasta a fost cea 
mai -perfidă manevră care a az- 
virlit și ultimul văl de minciu
nă cu care reprezentanții cercu
rilor ultrareacționare monopoli
ste din S.U.A. iși ascundeau a- 
devărata lor față de ațițători la 
război. (Jos abîtătorii la răz
boi! trăiască forțele de neîn
vins ale păcii l se aude din ron
durile asistentei).

întregul nostru popor, a spus 
în continuare vorbitorul, se de
clară întru totul de acord cu 
poziția justă a Uniunii Sovie
tice și înfierează actele bandi
tești comise de imperialiștii a- 
mericani. Cuvintele vorbitorului 
sînt subliniate de aplauze și se 
scandează : „Trăiască lupta pen
tru pace ! Rușine agresorilor! 
Trăiască Uniunea Sovietică, bas
tionul păcii și independenței po
poarelor 1“

Torpilarea conferinței de la 
Paris a spus în continuare tov. 
Anastasiu, nu înseamnă cîțuși 
de puțin că de acum înainte 
cercurile războinice din Occi
dent vor putea să-și facă de 
cap-

Popoarele lumii sîrrt vigilente, 
și cine duce o politică perfidă, 
să știe că i se va smulge masca, 
iar adevărul va fi înfățișat po
poarelor. Noi continuăm să 
credem cu fermitate in posibili
tatea tratativelor, dar tratative 
duse de pe poziții de egalitare, 
de pe poziții de pace, de pe po
ziții cinstite. Popoarele nu au pu-

CUVÎNTUI

gului de la Institutul Politehn ic 

tuf și nu pot fi înșelate. _ Ele 
știu de partea cui este adevărul- 

A luat apoi cuvintul macara- 
giul Dumitru Ungureanu care a 
spus printre altele: Sint un 
simplu muncitor, dar tocmai de 
aceea mă interesează in cel mai 
înalt grad pacea, triumful ei pe 
întreg pămintul. Războaiele s-au 
purtat întotdeauna pe spinarea 
noastră, a muncitorilor, au dus 
la moartea a milioane de munci, 
tori în timp ce domnii imperia. 
liști își măreau averile lor fabu
loase și benchetuiau. Știu ce în
seamnă războiul și de aceea do. 
ream ca la conferința de la Pa
ris să se facă un nou pas în di
recția înfăptuirii propunerii Uni- 
unii Sovietice pentru dezarmarea 
generală și totală. Dar așteptă
rile tuturor oamenilor cinstiți din 
Întreaga lume au fost înșelate 
de către imperialiștii americani. 
Profitorii de război, simțind
cum le fuge pâmîntul de sub
picioare au făcut tot ce le stă 
în puteri incercînd să dea peste 
cap realizările dobîndite cu 
prețul unor mari eforturi în di. 
recția slăbirii încordării în rela
țiile internaționale.

Au mai luat cuvîntui, Gheor- 
ghe Constantin, mecanic-șef pe 
motonava „Transilvania", ope
ratorul de dană Bejgu Andrei, 
muncitorul Vasile Olaru de la 
seoția siloz și docherul Vasile 
Vasiliu. Tn dese rinduri vorbito
rii au fost Întreruptă de aplauze
le celor prezenti, care iși expri
mau astfel solidaritatea cu lupta 
forțelor păcii și socialismului 
pentru destindere, pentru coexis. 
tență pașnică.

La Fabrica 
„23 August" 
din Tg, Mureș

Ia hala mare a Fabricii de 
mobile -.23 August" din Tîrgul 
Mureș s-au adunat sute de 
muncitori, tehnicieni și ingineri, 
romini. și maghiari.

In întreaga lume s-a ridicat 
un val de indignare și protest

STUDENTIMII

Un țel nobil căruia 
ni voi consacra toată 

capacitatea 
ți cunoștințele

(Urmare din pag- I-a)

1 cere desigur eîorturi seri- 
tse. Dar care va fi rezultatul!1 
ive'lul de trai al oamenilor 
uncii va crește considerabil, 
slșugul de pe masa muncito- 
ilui și țăranului va sDori mult, 
entru atingerea unui aseme- 
•a țel nobil merită să-ți in- 
îini toate puterile și cunoștin
țe. să muncești din toată ini- 
a fără preget.
Din proiectul de Directive 
lese limpede că științei i șe 
:ordă un tot mai mare rol în 
jricultură, ca de altfel in 
>ate domeniile economiei. Ea 
î va spune un cuvint greu în 
utilizarea solului, prin ingră- 
tre și irigare, în mecanizarea 
terărilor. care se vor extinde j 
in ce. în ce mai mult._ In creș- 
irea animalelor, pe lingă.asi- 
urarea bazei îurajere. deosebit ! 
e important este ca îngrijirea 
>r să fie făcută după recoman- 
ările științei. Va' trebui să fo- 
>sim oe deplin uriașa bază, teh- i 
ică pe -are statul o pune la ’ 
ispoziție, să lucrăm mai știin- j 
fie oămintul. să creștem mai 
ine animalele...

Pășesc cu bucurie In marele 
etașament al specialiștilor din 
gricu'tura noastră socialista 
ie așteapta sarcini minunate, 

iapta oentru înfăptuirea loz 
i o mare cinste și datorie.

„Pentru aceasta trebuie să învățăm temeinic"
(Urmare din pag. I-a)

rectivelor Congresului că pentru 
construirea Combinatului side
rurgic de la Galați vor fi con
centrate cele mai bune forțe 
tehnice și organizatorice, spu
nea Virgil Manole din clasa a 
Xl-a F. Aceste cuvinte mi-au 
dat mult-de gândit. Și noi ele

vii va trebui să devenim ase
menea cadre tehnice și organi
zatorice. Dar pentru acest lu
cru trebuie să ne însușim te
meinic cunoștințele predate aici 
în școală, să învățăm conștiin
cios, temeinic.

— La noi în clasă, a interve
nit Dumitrii Calus-, fiecare e- 
lev. după studierea proiectului

UNDE AM FOST

Șl UNDE AM AJUNS
(Urmare din pag. l-a) 

viitorului cămin al 
familiei tale, 374 mii 
tone hîrtie, ca să 
înveți prietene si să 
scrii versuri, și toate 
acestea atît de cu- 
rind!

Dintr-o țară agra
ră înapoiată socia
lismul a făcut o țară 
cu o industrie și o 
agricultură în plin 
avînt, iar directivele 
partidului și planul 
de perspectivă, că
rora o să le dăm 
viață, vot ridica 
țara noastră alături 
de cele mai înain
tate țări ale lumii. 
Știm să visăm, avem

dreptul să visăm, a- 
vem lingă noi pe în
drumătorul și sfătui
torul visurilor noa
stre — Partidul. Dar 
pentru ca rodul do
rințelor noastre să 
fie deplin, pentru ca 
cifrele să prindă 
conturul faptelor 
grăitoare ne așteaptă 
învățătura. Să învă
țăm prietene tînăr, 
să învățăm și iarăși 
să învățăm. Căile 
spre cunoaștere sînt 
deschise tuturor și 
fiecare dintre noi 
are datoria să cu
noască. aceste căi. să 
se pătrundă de înțe-. 
leșul lor adine. să 
devenim ingineri ai

profesiilor noastre. 
.4 nu învăța în
seamnă a jindui la o 
fericire la care nu 
ai contribuit cu tot 
ce-ai putut, a nu în
văța înseamnă a-ți 
înșela tinerețea, a nu 
învăța înseamnă a 
avea un zbor nicio
dată prea înalt, nici
odată întreg.

Ne așteaptă viața. 
ie așteaptă răspun
derea. ne așteaptă 
veacul acesta înflori
tor ol țării Să fim 
demni prin munca 
noastră entuziastă și 
perseverentă, de mă
rețul nostru veac, 
prietene.

Directivelor, și-a luat angaja
mentul să nu obțină pini la 
sfîrșitul anului, cât și la exame
nul de maturitate, nici o notă 
sub 7.

Fentru îndeplinirea acesrui 
angajament fiecare a început 
să învețe cu și mai multă per
severență și seriozitate, se or
ganizează cît mai multe gruDfi 
de întrajutorare-

Radu Dragu este ajutat e. 
cum la matematică și fizică de 
doi colegi ai săi pentru ca să-și 
îndrepte notele la aceste o- 
biecte.

— Le-am cerut acest ajutor, 
a completat Radu, pentru că în 
meseria de electrician pe care 
vreau să o practic ai nevoie 
de cunoștințe temeinice, tfofod 
seama mai ales de dezvoltarea 
pe care o va lua această ra
mură în următorii ani

Pentru toti elevii claselor a 
Xl-a, de la această școală, fie 
că unul vrea să devină strun
gar. altul nr^esor sau inginer, 
aîturJăcătuș,-turnător Wti mun
citor pe unul din șantierele 
care se vor deschide, proiectul 
Directivelor Congresului con
stituie un imbol-d, o chemare 
spre o muncă entuziastă de în
sușire a unor temeinice cunoș
tințe, spre o muncă creatoare, 
plină de satisfacții.

INFORMAȚII
Ministrul învățămi olului Su

perior din R. P, Polonă. Hen
ryk Golansky, însoțit de llie 
Murgulescu, ministrul învâțimin- 
tului și Culturii, Ștefan Bălan, 
adjunct al ministrului tnvățâ- 
mintului și Culturii și Wojciech 
Knittel, secretar al Ambasadei 
R. P. Polone la București, a fă
cut simbătă și duminici o vizită 
prin citeva localități din țară : 
Bicaz, Lacul Roșu, stațiunile de 
pe Valea Prahovei.

Reîntors în Capitală, în 
cursul dimineții de luni oaspete
le polonez a vizitat Universita
tea „C. 1. Parhon“,

it
Cu ocazia aniversării a 80 de 

ani de viață ai poetului Tudor 
Arghezi, Teatrul Național L- 
Caragiale“ a organizat duminică 
dimineața în sala Studio, un ma
tineu poetic. Despre opera ma
relui nostru poet a vorbit criticul 
literar Radu Popescu. Numeroși 
actori au recitat apoi din poe
ziile lui Tudor Arghezi.

★
Ambasadorul R. P. Ungare la 

București, Bela Nemety, a ofe
rit luni, in saloanele ambasa
dei, un cocteil cu ocazia pre
zentării la București a operetei 
„Vițelușul tărcat44 de compozi
torul Otto Vincze din R- P. 
Ungară.

La cocteil au participat repre
zentanți ai Ministerului Invă- 
țămintului și Culturii, Ministe
rului Afacerilor Externe, muzi
cieni și alți oameni de artă și 
cultură-

~rn dimineața aceasta studen- 
/ ții politehnicieni au pără

sit pentru o oră febra
examenelor, cursurile cu mii de 
pagini și liniștea bibliotecilor.
Amfiteatrul îi găzduiește ca în* 
zilele de curs. Dar de-astă dată 
ei nu s-au adunat pentru a as
culta o obișnuită prelegere din 
programul de studiu, Sînt în 
amfiteatru sute și sute de tineri 
ce simt nevoia să-și exprime gin- 
durile ce-i preocupă în legătură 
cu recentele evenimente interna
ționale. împreună cu profesorii 
lor, ei s-au strîns pentru a-și ri
dica glasul împotriva cercurilor 
agresive din S.U.A. care au tor
pilat conferința la cel mai înalt 
nivel.

învățătura nu-i îndepărtează 
de problemele vieții internațio
nale. înainte de a intra în sala 
de examene ei parcurg pagi
nile ziarului proaspăt apă
rut, Stan Nicolae din a- 
nul II al Facultății de mecanică 
învață pentru examenul de peste 
citeva zile, la rezistența mate- 
rialelor. Cind a auzit de mitingul 
din institut a ținut neapărat să 
fie prezent.

— Vreau să-mi exprim indig
narea față de atitudinea aventu
rieră a conducătorilor americani. 
Eu am fost muncitor la Bicaz și 
sint învățat să spun lucrurilor pe 
nume. Ceea ce au făcut imperia
liștii este o acțiune tîlhărească, 
Avionul-spion a fost trimis 
de Pentagon cu scopul evident 
de a se îngropa conferința de la 
Paris. Bine a făcut tovarășul 
Hrușciov cînd ă refuzat să ia 
parte la conferință atita timp 
cît domnii americani nu-și re
cunosc fapta murdară, nu sint 
pedepsiți vinovății și nu se iau 
măsuri pentru a împiedica repe
tarea lor...

Constantin Șiel din anul V al 
Facultății de metalurgie va fi 
peste citeva luni inginer. Va ple
ca să muncească poate chiar în 
Reșița lui dragă.

— Poporul, tineretul nostru 
s-a dedicat muncii pașnice de 
construire a socialismului. Cît 
de mult ne însuflețește tabloul 
măreț al anilor ce vin pe care 
ni-l zugrăvește proiectul Directi 
vetor Congresului al lll-lea al 
P.M.R. ! Poporul nostru iubitor 
de pace aPr°ba cu căldură pozi

ția justă a Uniunii Sovietice pen
tru că știe că această poziție ser
vește pe deplin intereselor păcii 
mondiale. Ideile coexistenței 
pașnice vor triumfa în lume, 
oridt s-ar zbate negustorii de 
moarte și avocații lor din guver
nul american. Coexistența pașni
că va birui deoarece forțele pă
cii sînt de neînvins...

Conf. univ. Florea Oprea, 
prodecan al Facultății de chimie 
industrială, ne spune :

— Cercurile imperialiste din 
S.U.A. sînt vinovate de torpila
rea conferinței la cel mai înalt 
nivel. Prin atitudinea lor provo
catoare, aceste cercuri și-au atras 
dezaprobarea și indignarea tutu
ror oamenilor cinstiți. Acțiunile 
S.U.A. sînt incompatibile cu 
cerințele elementare ale unor 
relații normale între state și nu 
pot decît să compromită și mai 
mult pe promotorii lor. în a- 
celași timp, strădaniile nobile ale 
U.R.S.S. în apărarea păcii, fer
mitatea cu care demască provo
cările imperialiste, găsesc prețui
rea sinceră a popoarelor.,.

..u4 început mitingul. La tribu
nă urcă profesori și studenți. 
Aplauze repetate subliniază cu
vintele vorbitorilor ce înfierează 
acțiunile ostile păcii ale cercu
rilor conducătoare din S.U.A.. 
Răsună lozinci : „Rușine cercu
rilor agresive din S.U.A. care au 
torpilat conferința la nivel 
în<ilt.“ înțelegi cu ușurință in
dignarea ce-i stăpînește pe stu
denții politehnicieni față de per
fidele manevre ale capetelor în- 
fierbîntate de peste ocean.

Am notat cuvintele unuia din 
vorbitori : „Dacă există cineva 
în Occident care are vreo îndo
ială în ce privește poziția noa
stră de sprijinire a politicii de 
pace a Uniunii Sovietice, a țării 
noastre și a celorlalte țări 
ale lagărului socialist, precum 
și în ce privește mînia cu care 
condamnăm politica provocatoare 
și ostilă păcii dusă de cercurile 
guvernante din S.U.A. atunci 
propunem să le trimitem să as
culte banda de magnetofon a 
ședinței noastre de astăzi".

Cît de bine au exprimat aceste 
cuvinte gîndurile studenților 
politehnicieni și ale dascălilor 
lor...

M. RAMURA

împotriva acțiunilor agresive și 
provocatoare intreprrn.se de 
cercurile imperialiste din S-U.A, 
care au torpilat conferința la 
nivel înalt — a spus directorul 
fabricii, Kiss Gyula.

Cum se pot duce tratative 
rodnice intr-o situație, în care 
o țară afirmă cu cinism că ya 
continua spionajul împotriva ăla 
tor țări ? Ce fel de relații ba
zate pe încredere reciprocă se 
pot stabili în aceste condiții ? 
Asupra reprezentanților S.U.A- 
apasă întreaga răspundere pen
tru eșuarea conferinței de la 
Paris, deoarece ei au refu
zat cererea legitimă a U.R S.S. 
de a condamna acțiunile de 
spionaj și de a se an
gaja să nu mai repete a- 
ceste acțiuni. Atitudinea demnă 
și hotărîtă a guvernului sovie
tic este aprobată de întrpgul 
nostru popor, de toate popoarele 
iubitoare de pace.

După cuvîntui muncitoarei 
fruntașe Kali Ilona, a vorbit; 
muncitorul Ciorbă llie. Domnii 
imperialiști, a spus el. să știe 
că cu țările socialiste nu se 
poate trata de pe poziția poli
ticii de forță, că ele nu pot ti 
înfricoșate și îngenunchiate. La
gărul socialist în frunte cu 
U.R.S.S-, a subliniat el. posedă 
toate mijloacele necesare pen
tru a da riposta cuvenită orică
rui agresor. Totuși țările socia
liste luptă și vor lupta și mat 
departe pentru victoria ■ coexis
tenței pașnice.

..Noi. tinerii muncitori — a 
spus Barabăs Peter — dorim 
din tot sufletul să trăim în pace 
și de aceea luptăm, sub condu
cerea partidului nostru, pentru 
înflorirea patriei, pentru . cauza 
măreață a păcii pe păanînt".

Participînd ca invitat la mi
tingul muncitorilor de la Fa
brica „23 August", scriitorul 
Siitb Andras a luat cuvîntui a- 
rătind că intelectualitatea din 
țara noastră condamnă cu cea 
mai mare hotărîre politica 
cercurilor imperialiste america
ne care au torpilat conferința 
la nivel înalt, .

La Atelierele 
C. F. R. „llie 

Pintilie" din lași
Peste 1.000 muncitori, tehni

cieni, ingineri și funcționari 
s-au adunat luni după lăsarea 
lucrului la mitingul de la Ate
lierele C.F.R. „llie Pintilie" din 
lași.

După cuvîntui de deschidere 
rostit de tov. Mihai Fălticeanu, 
președintele comitetului sindi
cal, s-a urcat la tribună mai
strul cazangiu Girdea Corne- 
liu. „Piedicile pe care cercurile 
reacționare americane încearcă 
să le pună în calea Însănătoși
rii atmosferei internaționale — 
a spus el — sporesc mai mult 
hotărirea tuturor celor ce iu
besc pacea de a lupta pentru a 
impune coexistența pașnică! 
de a lupta pentru o dez
armare generală și totală, 
pentru rezolvarea problemei 
germane și obținerea unei 
păci trainice Puternicul la
găr al socialismului in frun
te cu Uniunea Sovietică, ma
sele muncitoare din toate 
țările sînt apărători de ne
învins ai păcii. (In sală se 
strigă : Forțele păcii sînt mai 
puternice ! Facea va învinge 1),

Ultimul a luat cuvîntui prof. 
uniV, Gheorghe Cașler. prorec
tor aî Institutului politehnic din 
Iași. „Oricît ar încerca diferiți 
diplomați americani, ca și oficia
litățile de la Pentagon, să as
cundă sau să deformeze adevă
rul — a spus el, ei nu vor pu
tea să înșele popoarele și să 
scape de răspunderea ce le re
vine pentru încercările de ă îm
piedica însănătoșirea atmosferei 
internaționale. Poporul nostru, 
clasa muncitoare, toți oa
menii muncii. oamenii de 
știință din orașul lași fe
licită pe tovarășul Hrușciov 
pentru felul demn și ferm, în 
care a afirmat poziția justă a 
Uniunii Sovietice. (Din sală ră
sună voci: Trăiască Uniunea 
Sovietică, bastion al păcii 1).

★
La toate mitingurile oamenii 

nuncii au adoptat în unanimi
tate moțiuni de sprijinire a P» 
liticii de pace a U.R.S.S, și de 
condamnare a acțiunilor provo
catoare ale imperialiștilor ame 
ricani-

intreprrn.se


S-a deschis

Opinia publica mondiala

sesiunea specială
a Consiliului
de Securitate
al o.. N. U.

Proiectul de rezoluție prezentat
de Guvernul Sovietic

NEW YORK 23 
— La. 23 mai ora 
New Yorkului) s-a 
siunea specială a Consiliului de 
Securitate al O.N.U., convocata 
la cererea Uniufiii Sovietice - 
pentru a exarhrna problema „ac
țiunilor agresive ale aviației mi
litare a S-U.A, împotriva Uniu
nii Sovietice, care au creat un

(Agerpres).
15.08 (ora 

deschis se-

pericol pentru pacea generală". 
La ședință a luat cuvintul A.A. 
Gromîko, ministrul Afacerilor 
Externe al U.R S S.

Din însărcinarea guvernului 
■ sovietic el a prezentat spre exa-* 

minare Consiliului de Securi
tate următorul proiect 
luție :

de rezo-

^Consiliul de Securitate, examlnînd problema acțiunilor 
«le aviației militare a S.U.A. împotriva Uniunii Sovietice 
creat un pericol pentru pacea generală,

agresive 
care au

subliniind că violarea suveranității altor state este incompati
bilă cu principiile și țelurile Cartei O N U.,

considered că astfel de acțiuni creează un pericol pentru pa
cea generală,

condamnă pătrunderea avioanelor americane în spațiul aerian al 
altor state și consideră asemenea acțiuni drept acțiuni agresive,

propune guvernului Statelor Unite ale Americii să ia măsuri 
imediate pentru a pune capăt acțiunilor de acest fel și a nu ad
mite repetarea lor pe viitor’^

Drumul navei 
cosmice sovietice

• Se confirmă posibili
tatea dirijării mișcării

sateliților
• In cabină s-au men
ținut condit'i compatibi

le cu via{a omului
MOSCOVA 23 (Agerpres) — 

TASS transmite: Pina la 23 mai 
ora 18 (ora Moscovei), nava 
cosmică sovietică a înconjurat 
Pamintul de 134 de ori, strabă- 
tînd in acest timp 5,7 milioa
ne km

De dnci zile, nava-satelit ur
mează o orbită nouă. Cabina 
ermetică care s-a desprins oe 
nava-satelit se mișca acum pe o 
orbita toarte apropiata de orbi
ta navei. Datele privitoare la 
noua orbita a navhi-satelii obți
nute anterior, au fost cont.r- 
mate intra totui de rezuliate.e 
măsurătorilor directe. Penoaua 
de rotație a navei-sateht es.e 
oe 94,2 minute, iar apogeul și 
perigeul sînt ae &90 și respec
tiv 306,5 Iun.

Rauioemițatorul ,,Signal*4 de 
pe nava satelit continua să func
ționeze normal pe frecvența 
19.995. Mhz. transmițând pe Pu- 
mint date asupra presiunii, asu
pra temperaturii și asupra func
ționam aparatelor.

Ca urmare a prelucrării nu
meroaselor informații telemelri- 
ce transmise de nava-satelit 
s-au obținut materiale prețioa
se. Printre altele au fost obți
nute date importante cu privire 
la procesele legate de trecerea 
navci-satelit de pe o orb.tâ pe 
alta, care confirmă posibilitatea 
dirijării mișcării satejților

Informațiile teiemetr.ee trans
mise de nava-satelit continuă 
sa fie recepționate și prelucra
te. Din ultime.e dale reiese că 
in cabina ,s-au menținut condi
ții «compatibile cu viața omului.

Ultima treapta a rachetei pur
tătoare iși continuă mișcarea 
orbita anterioară.

pe

In Japonia

Puternice manifestații antiguvernamentale
TOKIO 22 (Agerpres). — 

TASS transmite: Răspunzînd 
acțiunilor de violență săvîrșite 
de guvern cu prilejul ratifică, 
rii tratatului militar japono-a- 
merican, opinia publică progre
sistă a Japoniei a pornit o miș
care pentru demisia imediată a 
cabinetului Kiși și dizolvarea 
parlamentului. La 21 mai în di
ferite părți ale țării au avut loc 
acțiuni ale forțelor democrati
ce, care s-au desfășurat sub lo
zincile : „Jos cabinetul Kiși!“, 
„Nu vom tolera transformarea 
Japoniei intr-o bază atomică- 
strategică a S.U.A. !“. In a- 
ceeași zi 150 de deputați socia» 
Jiști s-au prezentat la reședința 
oficială a primului ministru pen
tru ca în numele partidului să 
ceară (.'emisia cabinetului. Refu- 
zind să se întâlnească cu repre
zentanții poporului, primul mi
nistru Kiși a dat instrucțiuni să 
nu se permită intrarea socialiș
tilor în Clădire. Totuși, depu- 
tații au reușit să pătrundă în 
clădirea reședinței. Primul mi
nistru a fost‘nevoit să asculte 
declarația socialiștilor, dar a re. 
fuzat să le satisfacă revendică
rile.

mai la Tokio sute de reprezen
tanți ai orașu'ui Yamato in a- 
propierea căruia este situată 
baza militară americană Ațughi. 
Ei au adus 10.000 de petiții cu 
aceste cereri, pe care și-a pus 
semnătura aproare întreaga 
populație adultă a orașului.

★
TOKIO 23 (Agerpres). — La 

23 mai, în fața clădir.i ambasa-
un 

din

condamnă provocările adepților

Mare miting 
la Roma

ROMA 23 (Agerpres). — La 
22 mai, din inițiativa organiza
ției „Mișcarea italiana pentru 
pace", la Roma a a\ut loc ua 
mare m -ing de protest împotri
va acțiunilor cercurilor guver
nante ale S.U.A. care au torpi
lat conferința ia nivel înalt.

Mitingul a fost prezidat de 
socialistul Ferdinando Targetti.; 
vicepreședinte aî Camerei Depu
tation Lucio Luzzatto. membru 
al Consiliului Mondial al Păcii, 
a ros.it o cuvîntare

Cind Luzzatto a vorbit despre 
acolitii americanilor din alte 
târî care au pus la dispoziție 
baze pentru provocări partid- 
pantii la nrting au aprobat c-j 
aplauze furtunoase amntele 
vorbi.arului in sală se auzeau 
exclamațiile: _A:i;aioru ia răz- 
bo: și complicii lo.- sâ fie îintu- 
îți Ia. stopul inîanJdfie 
lichidate bâzele america ne dn> 
Italia r, n Tr^ască pacea !*.

Apoi, deputatul P eîro Ingrau 
a rostit,o amplă cm*:atare in 
care a ceru! tuturcr parîiz>n;lor 
păcii dn italia sa-și dubleze 
efortuxi.e pentru a izola forțele 
reacționare care se opun destin
derii.

Avem nevoie de un președinte 
care să-i poată controla 

pe generali”

In scri-

om care

iur
U-Ul

„Elefteria“: U.R.S.S. 
dorește sincer pacea

M

lumii... Trebuie 
comportarea cercu- 
care în cele mai

Comunicatul
U. I. s.

★
TOKIO 22 (Agerpres).— „Să 

fie evacuate imediat de pe pă» 
mîntul japonez avioanele ame
ricane cu reacție „Lockhead 
U-2 l“, „Jos tratatul o'e securita
te japono-american care a trans, 
format Japonia într-o bază mi
litară americană !“ — cu ase
menea lozinci au sosit la 21

dei' americane a avut loc 
miting al oamenilor muncii __
Tokio la care au participat re
prezentanți din alte orașe 
tații, Participanții la 
s-au pronunțat vu hotărice îrm 
potriva vizi<ei președintelui Ei
senhower in Japonia și impoiri- 
va folosirii bazelor americane 
de pe teritoriul Japoniei pentru 
trimiterea de avioane ce spio
naj în alte țări vecine cu 
Japonia.

TOKIO 23 (Agerpres). — 
Agențiile de presă anurfță că la 
23 mai au avut loc noi de
monstrații de protest la Tokio. 
Deși era zi de lucru, o coloană 
compactă de oameni ai muncii a 
străbătut străzile orașului în- 
dreptindu-se apoi spre centru. 
Demonstranții purtau pancarte 
cu lozincile: „ los guvernul Kiși I 
Jos tratatul negru ! Cerem dizol. 
varea imediată a parlamentu
lui !“.

Apropiindu-se de reședința 
oficială a primului ministru Kiși. 
demonstranții au ales delegați 
care să remită lui Kiși petiții cif 
revendicările lor. Ei nu au putut 
însă pătrunde în reședința lui

a e
miting

Kiși. care era înconjurată 
toate părțile de puternice d?ta- 
șamente de polițiști prevăzute cu 
mașini blindate grele. în fața 
reședinței premierului au fot 
instalate, pentru prima dată m 
istoria Japoniei, baraje de sirmă 
ghimpată. Demonstranțn au ce
rut să se intilnească cu Kiși. dar 
el i-a refuzat. Studenții au n- 
cercat atunci si pătrundă cu for
ță in reședință, dar au fot ata
cați de poliție. După cum anunță 
agănția United Press Interna
tional. in urma ciocnirilor dintre 
poliții și atudenți âu fost răni’e 
128 de persoane. Corespondentul 
agenției americane relatează că 
polițiștii au putut respinge ps 
demonstranți numai după ce au 
primit noi întăriri. Demonstran
ții au manifestat apoi mai de
parte pe străzile orașului Tokio.

După cum reiese din relatările 
corespondenților de presă stră
ini, in aceste zile capitala Japo
niei arată ca un oraș in care a 
fost decretată starea excepțio
nală.

de

ATENA 23 (Agerpres). — 
TASS transmite: Uniunea So
vietică rămîne la politica pâr.i 
și coexistenței pașnice, scrie zia
rul „Avghi**, comentind cuvin- 
tarea rostită de N. S. Hrușciov 
la mitingul de la Berlin. 
U.R S.S. ta depune toate efor
turile pentru a evita agravarea 
situației internaționale și pentru 
a împiedica revenirea la vre
murile cele mai rele ale rizbo- 
iului rece. Această politici gâr 
sește un larg răsunet in Occi
dent.

Ziarul ,.Elefteria“ scrie ci 
U.R-Ș.S. dorește sincer pacea și 
folosește toate posibilitățile pen
tru a o consolida. ^Cuvintaree 
primului ministru sovietic coiv 
f.rmă părerea ci N. S. Hru*~ 
ciov dorește o nouă cneferinfi 
la nivel uudf. Ziarul „To 
I <m«~ scoale in evidență decla
rația lui .V. 5. Hrușciov câ 
l siunea SOTreCeâ r« tace total 
pentru a consolida pocea.

NEIT YORK 23 (Agerpres).- 
Ziarul „Chicago Daily News” pu
blici scrisoarea cititorului Geor
ge Gordon (Chicago).
<o«re se spune : „Poți oare a- 
vea încredere că un
conduce un stat se ta îngriji de 
menținerea păcii dacă, potrivit 
propriilor lui afirmații, fără sa 
fie provocat a dat ordin să se 
comită acțiuni agresive in spațiul 
aerian al altor țări ?

Nici un american nu poate 
spune ceva pentru justificarea 
zborurilor noastre de spionaj 
deasupra Rusiei și Chinei”.

Același ziar publică următoa
rea scrisoare a lui L. H. Moller 
din Skoky (statul Illinois):

..Continuatorul politicii lui 
John Fos ter Dulles „de echili
bristică în pragul războiului” 
este fratele lui, Allan Dulles, 
conducătorul Direcției Centrale 
de Investigații și oricit ar fi de 
s’.raniu Congresul nu are nici cel 
nai mic control asupra acestei 
politici.

Dacă domnul Eisenhotcer nu-l 
va înlătura pe Dulles din postul 
lui influent și nu-l va sili să se 
retrasă din viața politică, noi 
tom fi în permanentă primejdie 
ce anul din actele lui necugetate 
să poată constitui începutul unei 
mar: catastrofe”.

^Na este oare timpul ca Con
gresul cerceteze ce influență 
exercită marile corporații și pro
ps. clarii industriei de război usu- 
pa politicii Departamentului de 

. întreabă in scrisoarea lor 
fot . Johnson din Chicago.

Ziarul „Chicago Tribune” a 
publicat o scrisoare a unui cititor 
al său care scrie : ^Dacă am re- 
ca-yscal câ am pătruns în spa- 
rw oeriau ci Uniun'i Sovietice 
in acoperi de spioaej. de ce nu 
rr*3« sâ ge cerem scuze ?**

tn serifoarea sa. publicată de 
ziaml «Aew York Herald Tri- 
bvne"'. E. Crosf din Nete York 
cere ai

g-zvena ne i îoi e 
Iar n respecte 
morale pe cere 
de dei ia fața

și a restului 
condamnată 
rilor oficiale 
importante probleme a provocat 
întotdeauna decepții și încurcă
turi poporului american. In pre
zent, cînd această acțiune a eșuat 
chțar și acei oameni care au cres
cut într-un mediu de totală ig
noranță și au aprobat de bună
voie tot ce afirma guvernul 
„trimis”, potrivit părerii lor, de 
..dumnezeu”, sînt cuprinși de 
dezgust și neîncredere”..,

★
LONDRA 23 (Agerpres). — 

TASS transmite : Americanii $înt 
tot mai dezamăgiți și in rîndurile 
lor se intensifică criticile la 
adresa guvernului american în 
legătură cu rolul pe care l-a avut 
în torpilarea conferinței la nivel 
înalt, scrie D. English, corespZli- 
dentul din New York al ziarului 
„Sunday Dispatch”.

English scrie că a vorbit cu 
zeci de americani și că „toți a- 
ceștia sînt necăjiți și alarmați”. 
Un fotograf bine cunoscut mi-a 
spus : „Probabil că cei din Eu
ropa sînj foarte indignați d^n 
cauza noastră. Putem striga orice 
ne place, dar trebuie să recu
noaștem că ne revine vina că am 
spulberat speranțele întregii 
lumi”.

Astăzi în tren am auzit urmă
toarea discuție : ,^Avem nevo'e 
de un președinte care să-i poată 
controla pe generali... Altfel ne 
vom prăpădi”.

La aceasta, cineva a răspuns t 
„Recunosc că aceasta nu este un 
lucru prea ușor. Dar de data a- 
ceasta voi vota pentru un om cu 
cap, indiferent de partidul din 
care face parte”.

PRAGA 22 (Agerpres). — 
a 

co
că 

aș- 
_  , la 

nivel ina’t să se adopte mă
suri concrete pentru destin
derea încordării internațio
nale și pentru crearea unei 
atmosfere de coexistență 
pașnică. Secretariatul U.I.S. 
iși exprimă regretul că prin 
recentele lor acte agresive 
S.U.A. au împiedicat ținerea 
conferinței la nivel înalt și 
depun acum eforturi pentru 
o revenire la războiul rece.

Forțele războiului și agre
siunii vor să împiedice re
zolvarea celor mai urgente 
probleme- Ele sînt

Uniunea Internaționala 
Studenților a publicat un 
municat in care arată 
țoale popoarele lumii au 
teptat ca b conferința

probleme. Ele sînt intere
sate în continuarea înarmă
rii și a experiențelor cu ar
mele nucleare, în menținerea 
bazelor lor militare pe teri
toriile străine, ele sprijină 
pactele militare agresive și 
restaurarea militarismului 
german și japonez și doresc 
continuarea războaielor colo
niale, și de asuprire .

Dacă studenții și toți oa
menii iubitori de pace vor fi 
vigilenți; se arată în înche
ierea comunicatului, atunci 
fqrțele imperialiste agresive 
vor fi silite să renunțe la 
planurile lor agresive și vor 
fi create noi condiții în care 
va putea fi organizată o 
conferință la nivel înalt. în
tr-o atmosferă de respect 
înțelegere reciprocă.

?•

Uriașe mit îngeri 
și demonstrații 
în R. P. Chineză

Ar PEKIN 22 (AgerpreM — 
Dupn rum anunță agenția Chi
na Nouă la 21 ma’ p^sTe 
milioane de loCmtori din 13 
rașe d:n China au oart c ?at 
mitinguri și demonstrații

ma 10 
o- 
îa 
în

sorijinul poziției jusre a Uniu
nii Sov e'ice și de condamnare 
a imperialismului american care 
a torpilat conferința șefilor gu
vernelor celor patru mari pu
teri.

Nanlfcstârl culturale 
romlncști

Sărbătorirea maestrului Arghezi 
in R. P. Ungară

rrimsilor .să îndemne pe 
guvernului și organele 

ca în acțiunile 
înaltele principii 
le proclamă atit 
poporului nostru

guvernului
R P Bulgaria

SOFIA 22 (Agerpres).
i B T A. re aieaza câ 
Repoteicri Popa « e BjI- 
iacaî o de^ a.ație ia ie
rt» confer.atei Ia

Dsclarat'a

Ar 
veri 
g>rfa a 
gciarâ 
nivel tai:

Pumnii 
pooa-r.e

in::.-: ea a a ve,

m-

de ia Paris.
bj’.gar. ca și toate 

tub.toare de oare, se 
ia deciaraje a aștep.at 

inali cu sD2- 
ca zur.icipanfii la aceasta 
.e vjt a j'fie la rezolva- 

internaționale 
care deo nde 
r.:reaga .urne

Acțiuni ostile păcii
ATACAREA SEDIILOR 
UNOR ORGANIZAȚII 

DEMOCRATICE VESTGERMANE

FRANCO RĂMINE... FRANCO

Festivitățile consacrate aniversării 
revoluției împotriva dominației 

spaniole în Argentina
BUENOS AIRES 23 (Ager, 

pres). — La Buenos Aires. în 
piața centrală „Piaza de Mayo“, 
a auuf loc la 22 mai ceremonia 
oficială a deschiderii festivi tați
lor consacrate aniversării a lăO 
de ani de ’a revoluția din mal 
1810, începutul luptei poporului 
argentinian împotriva domina
ției spaniole, pentru independen
ță națională. Președintele Repu
blicii Argentina, Arturo Fron- 
dizi, a declarat deschisă „Săptă
mâna sărbătorit din Mai" in 
timpul că'eia în întreaga țoră 
vor avea loc ' mari manifestații.

La festivitate ia parte o dele
gație a R- p- Romîne formată 
dn acad. Mihail Ralea, vicepre
ședinte al Prezidiului Marii Adu. 
nărț Naționale a R. P. Romîne, 
general de armată lacob Teclu, 
ing. Mihai Ciobanu, preșe
dintele Camerei de Comerț a 
R. P. Romîne, și Francisc Păcu- 
raru, ministrul R. P. Romine in 
Argentina.

La ora 11 dimineața, în su
netele unui .marș solemn, pre
ședintele Reoublu'ii Argentina, 
dr. Arturo F'ondizi, s-a îndrep
tat spre pavilionul din fața pa
latului prezidențial și' a înălțat 
drapelul național alb-albastru al 
Republicii Argentina.

Apoi președintei^ s-a îndrep
tat spre clâdw-.a „Cabildo*, unde 
la 2rj mii 1810 patrioții argen
tinieni au anunțat răsturnarea 
puterii viceregelui spaniol, și au 
creat pr>.ma țunfâ guve< namen- 
tală 3 statului argentinian in
dependent.

Din balconul acestei clădiri 
Istorice, președintele Frondieî a 
rostit c cuziniare

Apoi, Frondizi și alte persona
lități argentuuene. delegațiile 
stră.ne și oaspeții s-au înapoiat 
la tribuna spec’ală din fața Vo
tatului Trandafirii'*’ Locuitorii 
capitalei- Argentinei au ■'talutat 
cu căldură pe oaspeții străini.

In încheierea ceremoniei ofi
ciale a avut toc o paradă mili
tară, precum și parada elevilor 
la care au participat 50JW0 de 
elevi d>n diferite institute de în
vățământ din Buetids-Aires.

BUDAPESTA 23. 
pondentul Agerpres 
Cu prilejul celei de-a 
versori, a lui Tudor Arghezi, In
stitutul pentru relații culturale 
cu străinătatea al R. P. Ungare 
și catedra de limba romînă a 
Universității „Etvos Lorand” au 
organizat la teatrul „Egyelemi 
Szinpad” din Budapesta o seară 
literară-artistică închinată poetu
lui ’ romîn..

La festivitate au participat re
prezentanți' ai Ministerului Cul
turii, profesori și studenția și 
alți oameni de cultură, precum 
și Ensile Pogăceanu ambasado
rul R.P.R. la Budapesta.

★

BUENOS AIRES 22 (Ager- 
. pres). — TASS transmite: 
A. N.- Kosîghin, prim.vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., conducătorul dele
gației guvernamentale sovietice 
•la sărbătorirea celei de-a” 150-a 
aniversări a 
independență națională a Argen
tinei, însoțit de B. N. Alexeev, 
ambasadorul. U.R S.S. în Argen
tina, a v'zitat Pe dr. A. Fron- 
dizi. președin'elp Republicii Ar. 
gentina, la Palatul prezidențial.

A. N. Knsîghin a - remâs .pre-, 
ședinteluî Frondizi’.•mesajul per-’, 
sonal al tu; N S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S, Intre președmțeîe 
Frondizi și A. N. Kosîghin a’ 
avut loc o îndelungată convor
bire în cursul căreia au fost dis
cutate probleme ale situației in
ternaționale Ș’ relațiile dintre 
U.R S S. și Republica Argentina.

rev'oldției f pentru

— Cares- 
transmite: 
80-a ani-

lui Tu-
Kopeczi 
al edi-

La 
dat 
de

Despre viața și opera 
dor Arghezi a vorbit 
Bela, directorul general 
turilor din R. P. Ungară, 
realizarea programului și-au 
concursul mai mulți artiști 
frunte.

Ziarul „Nepszabadsag" a 
blicat un articol amplu în cațe 
este descris Arghezi, omul și 
poetul. In ultimul număr al 
Revistei Uniunii Scriitorilor din 
R.P.U. ,.Elet es lrodalom" 
dor lozsef, într-un articol 
gios, 
priu

BERLIN 22 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția 
A D N., în noap.ea spre 21 tnai 
sedii’e a patru organizații din 
Berlinul occidental — Un.unea 
persoane.ur persecutate de na- 
z ști. I niunea sindicalelor li
bere ge-mane. Uniunea tinere
lului liber german și Asociația 
peni.ru pretenla 
îică — au fost 
provocator de 
noscuți.

NEW YORK 23 (Agerpres). 
— Corespondentul din Madrid 
al agenției United Press Inter- 
naț'onal relatează că guvernid 
spaniol a hotărît să interzică 
selecționatei Spaniei să sa în
tâlnească Ia Moscova și Madrid 
c i selecționata Uniun i Sov e- 
t:ce îi sferturile de finala ale 
Cupei Europe: la fotbal.

SATELIȚI

germa no-sovie- 
atacate in mod 
indivizi necu-

.PARADA"

SPIONI

LUC.. 
rea irob emelo* 
neso.niîonate de 
întărirea sacri ia î __ _
Soe.aațee pcp>areior au fo^t 
insa înșelate. In legătura cu a- 
ceusta in declarație se sublinia- 
ză că răsjunde’ea pentru torpi
larea conferinței de la Faris re- 
vine exc’nsiv guvernului State
lor Un e a!e Americri

G :vemr! Republicii Popula"e 
Bulg3';a și întregul pxîcr bul
gar, se spin declarație, spri
jină nece-diîionat decla at a gu
vernului sorietx. încadrai unor 
mari adun^ri și mitingu-i oa
menii muncii din tara noastră 
Înfierează acțiunile cercurilor 
agresive americane și salută cu 
căldură poz't’a fermă a delega
ției sovMfce și personal a tova- 

«rășu’.uî N S- Hrușciov condu
cătorul guvernului sovietic.

pu-

tratează despre stilul pro- 
marelui nostru poet.

SOFIA 23 (Agerpres). — Sub 
titlul „Un schilnb. cultural bogat 
în bucurii și învățăminte..." zia
rul ..Rabotnicesko Delo" din 23 
jnai publici o amplă și elogioasă 
cronică a spectacolelor dale la 
Sofia de' ansamblul de balet al 
Teatrului de 'Operă și Balet al 
R.P.R.

Printre cele mai interesante 
rgalizâri. ale baletului romînesc 
din cele ' prezentate pe scena 
Operei tPopțdare din Sofia se 
spune in cronică — sînt baletele 
„La piață” și „Priculiciul" — pe 

, motive din folclorul romînesc — 
și „Tricornul" pe motive spa- 
’•nioTe..^ -.ir'

Rolul principal al țigăncii 
Cltiva — esțeâ. ințeriM-e^at de 

. Valentina ■ JMăstiți, . artistă de 
mare tălăriT.' 'Ea evoluează cu 
mișcări largi într-un ritm im
pecabil în rolul plutonierului 
dansează Stere Popescu, unul 
din cei mai apreciați artiști ai 
ansamblului care ne vizitează. El

are o preferință pentru pasul 
caracter, pe care îl execută ex
celent, redind viața interioară a 
eroului.

Baletul „Priculiciul" are o pu
ternică pecete folclorică. La mon
tarea lui, maestrul de balei Oleg 
Danovschi a utilizat pe deplin 
bogatul folclor bănățean într-o 
manieră nouă, mișcări bruște ca 
de marionete.

Muzica este semnată de com
pozitorul Zeno Vancea care a 
găsit un limbaj original pentru 
a reda frumusețea, armonia și 
bogăția dansului popular routi
ne, c.

Sub bagheta dirijorului Cornel 
Trăilescu, care a condus exce
lent, orchestra Operei Populare 
din Sofia a interpretat muzica 
cu multă sensibilitate.

De un binemeritat succes s-au 
bucurat cele două spectacole ale 
baletului ..Romeo și Juliela” de 
S Prokofiev.

I

MOSCOVA 22 (Agerpres).— 
TASS transmite: în Statele 
Un.:s se desfășoară lucrări in
tense in vederea creării de sa- 
teliți-spioni se spune intr-un ar
ticol apărut in z arul „Sovetski 
Flof*. Potrivit celor relatate de 
presa americană „cea mai mare 
priori:ate națională se acordă 
sateiituiu: ..Sarnos'* destinat să 
fotografieze obiective militare 
și industriale cu ajutorul uncr 
aparate și camere de televiziune 
speciale.

Astfel, scrie ziarul, imperia
liștii americani nu numai că 
au proclamat diversiunea și 
spionajul drept politică de stat 
a SU.A, ci și creează mijloace 
pentru desfășurarea spionajului 
aerian.

BONN 22 (Agerpres). — 
TASS transmită : După eșudrea 
conferinței la nivel înalt, aultr 
ritațile militare americane și 
vestgermane iși demonstrează 
„puterea militară". La 21 mai 
cu prilejul zilei forțelor ar
mate ale S.U.A. la Munchen a 
fost organizată O mare paradă 
militară a trupelor americane 
la care au luat parte și subuni
tăți ale Bundeswehrului.

Presa subliniază că 
a fost ..cea mai

aceasta 
mare paradă 

din perioada de după război"- 
La paradă au luat parte. 16.000 
soldați americani și vestgermani, 
peste 800 de tancuri și alte ma
șini militare, aviația.

Parăzi militare au avut loc de 
asemenea in Berlinul occidental 
și la Bremerhaven.

ZBORURI PROVOCATOARE 
DEASUPRA VASELOR 

COMERCIALE SOVIETICE

Un document grăitor

Sînt deja bine 
cunoscute acțiunile 
piraterești între
prinse de Statele 
Unite împotriva Cu
bei, in care s-a 
instaurat un guvern

ce nu e pe pla
cul Washingtonu
lui. Violarea spa
țiului aerian, incen
dierea plantațiilor 
de trestie de zahăr, 
omorîrea sau ră-

nirea țăranilor cu
banezi - lată cite- 
va din metodele 
„diplomatice" pe 
care le fo*osesc im
perialiștii ameri
cani în relațiile lor 
cu vecinii...

Intențiile Statelor 
Unite care uneltesc 
fățiș împotriva Cu
bei sînt demascate 
și de documentul 
pe care-l reprodu
cem alăturat. Este 
un aviz tipărit ‘ in 
cantități mari de 
Ambasada S.U.A. 
de la Havana. Avi
zul este destinat sâ 
fie afișat' „in caz 
de război" pe imo
bilele ocupate de 
cetățeni sau socie
tăți aParținind Sta
telor Unite, 
adresează 
persoanelor 
sînt in 
te sau 
ze la 
cestor , ,
Deci se face apel 
direct la • forțele 
subversive, contra
revoluționare, care 
au strîpse legături 
cu țmperialișții a- 
rnericâni.

Toate acestea 
dezvăluie încă o da
tă intențiile, egrre- 
sive ale Statelor 
Unite față de po
porul Cubei care 
și-a redobindit re
cent independența

El se 
„tuturor 

care 
stare sâ aju- 
să coopere- 
a pâra rea a- 
proprietâți".

REDACJIA șl ADMINIS1 RAI IA: București, Piața „ScînteiP, Tel. 17 60.10. Tiparul; Combinatul Poligrafic „Casa Sdnteij-.j

MOSCOVA 22 (Agerpres). — 
TASS transmite : In ultimul 
timp forțele aeriene militare ale 
S.U.A. și-au intensificat zboru
rile provocatoare deasupra vase
lor comerciale sovietice, scrie 
in coloanele ziarului „Vodnîi 
Transport" Pasili Jarkov, mem
bru al Colegiului Ministerului 
Flotei Maritrne al U.R.S.S. De 
regulă, arată autorul, avioanele 
evoluează deasupra vaselor în 
zbor razant, fapt care pericli
tează atit navele cit și avioanele. 
Adesea, avioanele americane co
boară in picaj deasupra navelor 
sovietice și aruncă diferite o- 
biecle,

f,Pirații și provocatorii să fie 
îndepărtați de pe drumurile ma
ritime cere ziarul.

MOSCOVA. — Averki Aristov. 
Leonid Brejnev, Ekaterina Fur- 
țeva, .Nikita .tlrușclov. Nikolai 
Ignatov, Nuritd:n, Muhitdinnv. 
Dmitri Poleanski. Mihail Susitm 
și Plot' Pospelov au luat parte 
la 22 mai la 
lui vienez pe 
sutui1’".

ROMA. 
„Unita

spectacolul baletu- 
gheață „Țara suri-

La 21 mai ziarul 
__  . a anunțat că pînă la
15 tnai, în cursul campaniei de 
schimbare 3 carnetelor de par
tid, în rînduriie Partidului Co
munist Italian au intrat 116.705 
de no» membri, adică mai mult 
decît în tot cursul anuluj 1959. j.

PRAGA. — Agenția Ceteka a. 
nuntă «că la 23 mai >a avut loc 
la Universitate^ Carolina din 
Prasa ședința festivă pentru a- 
cordarea t țiului de doctor Ho
noris Causa al Facultății de 
științe juridice cunoscutului eco

nomist american șl activist pe 
tărîm social Cvrus Eaton, lau
reat al premiului Internațional 
Lenîn pentru întărirea păcii în
tre popoare.
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La New York

Dezvelirea sculpturii 
lui E. Vucetici 
„Să prefacem 

paloșele in pluguri'1
W YORK 22 (Agerpres),— 

TASS transmite : La 21 mai a 
avut loc dezvelirea sculpturii lui 
E- Vucetici: „Să prefacem .palo
șele in pluguri’* pe care guvernul 
sovietic a dăruit-o Organizației 
Națiunilor Unite. Sculpturii a 
fost așezată în parcul din fața 
clădirii O.N.U. din New York.

Luînd cuvintul in fața asisten
ței care a participat la aceasta: 
ceremonie. A. A. Sobolev, repre
zentantul permanent al U.R.SS. 
la O.N.U., a arătat că sculptura 
întruchipează visul sfint al pp- 
porului sovietic și al popoarelor 
întregii lumi ca armele de dis
trugere să fie transformate in 
unelte de muncă constructivă.

In cuvîntul său de răspuns 
D. Hammarskjoeld. secretarul 
general al O.N.U., a mulțumit 
guvernului sovietic pentru acest 
dar și a spus că cuvintele inscri- 
se pe piedestal „Să prefacem, 
paloșele în pluguri” vor aminti 
de cea mai importantă sarcină 9 
contemporaneității.

------•------

Călăii sudvietnamezi 
comit asasinate in masă

HANOI 22 (Agerpres). —. Po
trivit știrilor .sosite din Vietna
mul de sud, nu demult autorită. 
țile sudvietnameze au exbcutaț 
un mare număr de membri ai 
rezistentei, inclusiv peste 300 de 
detinufi din închisoarea Kieng 
Fong.

In știri se arată că în' închi
soarea Kieng Fong peste 300 de 
deținuți sînt închiși pe o supra*5 
față de 70 rn2. Multora dintre 
aceștia le sini legate mîfnile și 
picioarele și ziua și 'noaptea. 
Mîncarea lor se compune, din 
puțin orez de proastă calitate și 
din apă murdară- In caz de 
boală deținuților nu li se. acordă 
nici un ajutor medical.'

Acest regim sever aplicat de 
autoritățile sudvietnameze Joșii», 
lor membri ai Rezistenței a.pro
vocat o adincâ indignare în 
durile populației locale.

------•------

Violente cutremure 
de pătnint in Chile
SANTIAGO, CHILE 23 (Â- 

gerpres). — După cum relatea
ză agențiile de presă. d:n cau
za dificultății comunicațiilor, 
este imposibil să. se cunoască 
in prezent cu precizie. cifrț -e- 
xactă a victimelor ți pagubelor 
provocate de violentele cutre
mure de oămin't înregistrate la 
21 ți 22 măi în regiunea sudi
că din Chile In ță.cUriiă ofi
ciale. transmite corespondentul 
France Presse, se exprimă te
merea ca numărul mortilor se 
ridică la peste 300 iar al răniți- 
lor la mai multe mii de persoa
ne. Numeroase orașe au fost 
pe jumătate distruse Autorită
țile au dispus evacuarea popu
lației din Puerto Ancud. capi
tala provinciei Chiloe, unde s-a 
produs un nou cutremur și unde 
aproape o sută de persoane au 
dispărut luate de valurile uria
șe provocate de cutremurul an
terior. In regiunea Puerto Co
ronel. din cauza valurilor care 
au măturat literalmente portul, 
populația s-a refugiat pe coli
nele din apropiere. Vulcanul Or- 
șono, la circa 1000 km sud de 
Santiago, a erupt acoperind 
complet un refugiu unde se gă
seau 9 persoane.

Toate forțele militar» din 
Chile au fost puse în stare de 
alarmă. Iar festivitățile prevă
zute pentru sărbătorire» celei 
dc-a 150-a anjyersărl • Inde
pendenței țării au fast suspen
date. .II.'

Agenția Reuter relatează că 
cutremurul din Chile s-a resim
țit pînă tn insula Hawai unde 
valuri de zece metri înălțime 
au pustiit coastele insulei. Jn 
regiunea Hilo. S-au ■ înregis
trat doi morți, mai mulți răniți 
și mari pagube materiale.

•5

ANKARA. — După cum trans
mite corespotdentu' agenției 
France Presse, la 22 maț guver
nul Tur-iei a. adoptat hotărirea 
ca In perioada cit va- dura sta
rea excepțională în țară la Uni
versitățile și instituțiile de în- 

' vățămfnt superior dirt Turcia sâ 
• tra' re'nceapă cursurițe care au 
’ fost suspendate la 29 -.apr’He pșț 

■f timp de o lună în urma demon- 
sirațiilor antiguvernamentale ale 

. studenților Sesiu tea examenelor 
. a fost amlnată pînă ’ in octom

brie- - .
KÂBUL.c — La 21 mai. Sardar 

Muhammed Da ud. primul mi- 
njștru .al .Alganistațiului, ș a îna
poiat ■ la Kabul ^ venind din 
U.R.S S

Piiruul minjstru al"Afganista
nului'a lost în Uniunea Sovie
tic^ la odihnă^i tratament.

■ ■ v •
MQN.COyA — Șțudioul de fii-* 

me do știință dopulărizată din 
Moscova 'a 'terminat' noul film 
„înaintea saltului în Cosmos

SpectatorH ncesluu-Ftlm devin 
martorii unor experiențe extrem 
de interesante al căror scop 
este studierea influenței stării 
de imponderabilitate asupra or
ganismului viu.

teiemetr.ee
peni.ru

