
Proletari din toate țările, uniți-vâ!
Oameni ai muncii din patria noastră! Inttmplnațl cea 

de-a XHI-a aniversare a eliberării patriei ca noi succese în 
îndeplinirea planului de stat pe 1957! Desfășurați tot mai larg \ 
întrecerea socialistă! Luptați pentru creșterea productivității 
muncii și reducerea prețului de cost, garanția sigură a ridicării \ 
continue a nivelului de trai !

(Din chemările C.C. al P.M.R. Ia a XIII-a aniversare a eliberării patriei).

IȘcînteîatineretuluiL
Fora|-record,

DE ÎNTRECERE premii . rf„,rJ
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CARNET

PLOEȘTI. (de la coresponden
tul nostru).

O sonda pusă în foraj în zona 
mai puțin cunoscută se aseamă
nă cu un examen de maturitate, 
în asemenea situații faci uz de 
toate cunoștințele. Cîteodată de
vii ingenios, rezolvînd probleme 
pe care nu le-ai întîlnit în cartea 
tehnică de foraj, dar care-ți apar 
atunci cînd sfredelești adîncurile 
pămîntului. Despre un asemenea 
examen mi-au povestit acum cî
teva zile tinerii sondori din bri
gada comunistului Ion Ștefan de 
la schela petroliferă Berca-Buzău.

Ce se întîmplase? Spre sfîrșitul 
lunii martie, 15 utemiști sondori 
au cerut să li se încredințeze fo
rajul unei sonde. Și nu o sondă 
oarecare. Ei aveau ambiția să-și 
încerce forțele la o sondă de 
mare adîncime. Aveau multă - 
biție și nu vroiau să rămînă mai 
prejos față de utemiștii de 
sondele tineretului 325, 119,

Dorința le-a fost îndeplinită. 
Tovarășului Ion Ștefan i s-a în
credințat misiunea ca împreuna 
cu cei 15 utemiști să foreze sonda 
330. Structura geologică a terenu. 
lui unde fusese amplasată sonda 
lor era mai puțin cunoscută. în
cercatul brigadier a spus tinerilor 
în clipa cînd aceștia au început 
să sape, că sarcina lor la sonda 
330 e mai mult decît un examen.

întrecerii celor trei brigăzi^ de 
la sondele tineretului s-au alătu
rat din prima zi și băieții din 
brigada lui Ion Ștefan.

Lupta n-a fost deloc ușoară. 
Era vorba doar de întrecerea în 
cinstea zilei de 23 August, 
iar tinerii noștri aveau toată am
biția să nu rămlnă de rușine.

ain-

la 
102.

O nouă instalația 
la uzina cocso-chimică

La uzina cocso-chimică din ca
drul combinatului siderurgic de 
la Hunedoara a intrat luni în 
funcțiune o instalație de valori
ficare a bazelor de piridină u- 
șoară din gaz de cocs. Prin in
trarea în funcțiune a noii insta
lații, piridină din gaz este reți
nută in saturator împreună^ cu 
amoniacul din gaz sub formă de 
sulfat de piridină; acest sulfat 
este apoi neutralizat cu vapori 
de amoniac și se produce astfel 
piridină ușoară care va fi folo
sită ca materie primă în indus
tria chimică și farmaceutică.

In prezent la uzinele cocso- 
chimice din Hunedoara, cu aju
torul noilor instalații intrate a- 
nul acesta în funcțiune, se pro
duc : benzen brut, sulfat de a- 
moniu și piridine. Prin valorifi
carea acestor trei produse, care 
constituie materia primă impor
tantă pentru economia națională, 
se ieftinește în mod simțitor pre
țul de cost al cocsului.
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IN SLUJBA 
unei cauze 
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Aplicînd forajul rapid, folosind 
Întreaga capacitate de lucru a 
instalației, victoria a fost de par
tea tor. In cinstea zilei de 23 Au
gust sonda 330 a fost terminată cu 
49 de zile mai de vreme decit 
prevederile din comanda geologo- 
tehnică.

In carnetul sondei, brigadierul 
Ștefan a consemnat pe lingă cele 
49 zile economisite care i-au adus 
un record de foraj pe schelă și 
economii de 319.255 lei realizate 
la materiale și piese de schimb. 
Cele mai însemnate economii au 
fost realizate la chimicale, lanțuri 
și in plus o garnitură de tubaj.

Drept răsplată, pe lingă sala
riul obișnuit, tinerilor li s-a acor
dat un premiu de 51.451 lei.

Acum băieților din brigada 
munistului Ion Ștefan li s-a 
credintat o a doua sondă.

co
in- 

E 
vorba de sonda 109 la care au și
început forajul. încă din primele 
zile de foraj la cea de a doua 
sondă au și* căpătat un avans de 
peste 30 la sută metri forați mai 
mult, în cinstea zilei de 23 
August.

MURGENI
al 14-lea raion 

complect 
cooperativizat 

In aceste zile din ajunul 
lui 23 August din regiunea 
iași ne-a sosit vestea că 
luni ultimele familii de țărani 
muncitori din raionul Mur
geai au intrat in gospodăriile 
agricole colective și întovără
șirile agricole existente. In 
cele 55 de sate și 18 comune 
ale raionului sînt acum 19 
gospodării agricole colective 
și 92 Întovărășiri agricole; 
ele cuprind peste 12.800 de 
familii de țărani muncitori 
care lucrează împreună peste 
30.000 ha. de pămînt.

Raionul Murgenl este pri
mul din regiunea Iași și cel 
de al 14-lea raion din țară 
complect cooperativizat.

(Agerpres).

Tovarășul Ho Și Min-oaspete drag al țării noastre

Aspect de la vizita tovarășului Ho Și Min la Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Rom în

Din lupta P. C. R
pentru pregătirea și înfăptuirea
actului de la 23 August

încă de Ia începutul războiului 
antisovietîc Partidul Comunist din 
Romînia a avut ea preocupare 
centrală realizarea frontului na
țional împotriva fascismului și a 
cotropitorilor hitleriști. La 6 
septembrie 1941, P.C.R. a propus 
o platformă pentru crearea fron
tului național antifascist, care cu
prindea următoarele revendicări 
principale : încetarea războiului 
contra Uniunii Sovietice ; răstur
narea guvernului antonescian ; 
lupta împotriva dictatului hitle* 
rist de la Viena; încetarea ma
sacrării și a jefuirii populației 
din Basarabia și Bucovina; ares
tarea și pedepsirea vinovaților tră
dători de țară ; încetarea pro
ducției de război.

în cadrul frontului național an
tifascist, rolul cel mai important 
trebuia să revină clasei muncitoa
re. Propunînd unirea tuturor for
țelor patriotice din țară, comuniș
tii urmăreau să pună la baza a* 
cesteia frontul unic al clasei mun
citoare. Lupta clasei muncitoare 
împotriva hitleriștilor și a lachei
lor lor din Romînia trebuia să con
stituie imboldul principal care să 
ridice la lupta activă masele largi 
ale țărănimii, intelectualității.

Adunări festive
consacrate zilei de 23 August

Luni in numeroase 
întreprinderi și insti
tuții din Capitali au 
avut loc adunări fes
tive consacrate celei 
de-a 13-a aniversări 
a eliberării patriei 
noastre.

La adunarea orga
nizată la uzinele ce 
poartă numele sărbă
torii eliberării po
porului nostru — 23 
August — au parti
cipat peste 1.000 de 
metalurgiști. Despre 
insemnatatea zilei 
de 23 August a vor
bit tov. Emllian Ho
rea. secretarul comi
tetului de partid.

Tov. Constantin 
Putinică, directorul 
general al uzinelor 
a făcut apoi bilanțul 
activității metalur- 
giștilor concretizată 
in realizarea princi
palilor indici de plan. 
De la inceputul anu
lui și pină acum 
producția globală a 
depășit cu 7,2 la sută 
pe cea din perioada 
corespunzătoare a a- 
nului trecut, produc
ția marfă cu 3,4 ia 
sută, iar productivi
tatea muncii cu 5,4 
la sută; metalur- 
giștii au economisit

aproape 1.000.000 lei. 
Colectivul uzinelor 
„23 August*1 a reali
zat in cinstea zilei 
de 23 August utilaje 
noi pentru industria 
chimică, petroliferă șl 
siderurgică, printre 
care un turn de spă
lare, o oală de 190 
tone pentru Industria 
siderurgică, proto
tipul unei automaca
rale etc.

In mod deosebit 
s-au evidențiat co. 
lectivele de munci
tori de la cuptoarele 
Martin șl electrice, 
atelierul de pregătire 
din hala 1 vagoane, 
atelierul aparataj îl 
atelierul prese din 
secția forjă.

La uzina „Vaslle 
Roaită" a luat cu- 
vintul ing. Ștefan Al- 
dea, directorul Între
prinderii. Vorbitorul 
a trecut in revistă 
realizările pe care 
muncitorii, tehnicienii 
și inginerii uzinei 
„Vasile Roaită" le-au 
obținut în cinstea lui 
23 August. Noul 
ștand de probă șl 
laboratorul de incer. 
cat pompele centri
fugale șl axiale, a 
căror amenajare este

terminată, va duce 
la îmbunătățirea 
substanțială a cali
tății produselor.

De asemenea in 
întrecerea in întim- 
pinarea zilei de 23 
August a inceput fa
bricarea în serie a 
pompelor axiale pen
tru hidroameliorări, 
s-au lansat in fabri
cație 14 pompe cen
trifugale cu un ran
dament superior ce
lor in fabricație; 
productivitatea mun
cii a crescut cu 10 
la sută.

La adunarea fes
tivă ce a avut loc la 
fabrica de confecții 
„Gh. Gheorghiu-Dej“ 
din Capitală tov. I. 
Steinbach, directorul 
fabricii, a vorbit 
despre semnificația 
zilei de 23 August 
pentru poporul nostru 
și despre realizările 
ob(inute de colecti
vul fabricii in cinstea 
acestei mărețe sărbă
tori.

EI a arătat că in 
cinstea zilei de 23 
August colectivul fa
bricii a dat peste 
plan 118.380 diferite 
confecții.

micii burghezii de la orașe și sate 
etc. Pentru realizarea unității de 
acțiune a clasei muncitoare era 
necesar să fie făurit Frontul unic 
muncitoresc atît jos cit și sus.

Cu toate că platforma din 6 
septembrie 1941 era justă, au 
existat o serie de greutăți și slă
biciuni, care au împiedicat în pri
mii ani ai războiului dezvoltarea 
unor acțiuni de amploare împotri
va dictaturii antonesciene. Reali
zarea frontului național antifas
cist a întîmpinat greutăți datorită 
atît teroarei antonesciene și refu
zului sistematic de a colabora al 
liderilor partidului național țără
nesc și național liberal cît și din 
cauza activității dizolvante a unor 
clemente dușmănoase în frunte 
cu Foriș strecurate în conducerea 
Partidului Comunist.

Aceste elemente au desfășurat o 
acțiune perfidă și criminală, care 
țintea la descompunerea și lichi
darea organizațiilor de partid, 
predînd în mîinile siguranței și 
gestapoului cadre de bază ale 
partidului și denunțînd acțiunile 
patriotice de sabotare a produc
ției de război sau acțiunile parti
zanilor organizate de comuniști. 
Atacul principal al trădătorului 
Foriș și al partizanilor săi a 
fost îndreptat împotriva cadrelor 
și organizațiilor de partid. Așa 
cum a arătat tov. Gh. Gheorghiu* 
Dej în raportul la cea de-a 30-a 
aniversare a partidului „Foriș în
conjurat de clica partizanilor săi 
provocatori și agenți de po^țfe — 
ca și cl — a provocat o acțiune cri
minală de descompunere și lichi
dare a organizațiilor de partid".

în acest scop, grupul de trădă
tori „descoperea" în rîndul orga
nizațiilor de partid, „acțiuni frac- 
ționiste“, „vechi oportuniști", „ci
raci ai lui Hitler" etc. Numai în 
Capitală au fost predați siguran
ței cîteva sute de activiști dintre 
care mulți au fost executați de

călăii lui Hitler și Antonescu. 
Printre aceștia a fost și Petre 
Gheorghe, fostul secretar al co
mitetului județean Ilfov care a 
desfășurat o luptă neabătută îm
potriva bandei lui Foriș.

Cu toate acestea organizațiile 
de partid, comuniștii, au luptat 
cu abnegație împotriva cotropito
rilor naziști, pentru doborîrca fas
cismului, pentru libertate și inde
pendență națională. In ciuda con
dițiilor grele în care își desfășu
rau lupta, comuniștii și ceilalți 
luptători antifasciști, înfruntînd 
teroarea bestială a gestapoului și 
plutoanelor de execuție ale lui 
Antonescu, au organizt încă în 
primele zile ale războiului în uzi
ne și în fabrici, acte de sabotaj 
și au mobilizat grupe de patrioți 
împotriva mașinii de război hitle- 
riște. Forța cea mai hotărîtă și 
cea mai consecventă a luptei an
tifasciste a fost clasa muncitoare.

Un aliat de nădejde al clasei 
muncitoare împotriva războiului 
hitlerist a fost țărănimea, care s-a 
ridicat pentru a-și apăra familiile 
și avutul de crimele și jaful hitle
riștilor. Adînca nemulțumire a 
populației față de regimul fascist 
și de continuarea războiului s-a 
manifestat și în rîndurile micii 
burghezii și ale intelectualității.

Ca urmare a inițiativei patrio
tice a P.C.R. și sub influența is
toricei victorii a armatelor 
vietice de la Stalingrad,
1943 a fost creată coaliția an
tifascistă — Frontul patriotic an
tihitlerist — în care intrau Par
tidul Comunist din Romînia, 
Frontul plugarilor, Uniunea pa* 
trioților, Partidul țărănesc socia
list

80- 
în

și Madosz-ul. Crearea frontu- 
Conf. univ.

I. GHEORGHIU

Un grup da participants de la Festivalul 
da la Moscova ne vizitează țara

La invitația C.C. al U.T.M. 
ne vizetează tara un grup de 
37 de delegați străini din țările 
arabe, S.U.A. și America latină 
care au participat la Festivalul 
Mondial al Tineretului de la 
Moscova. Oaspeții vor vizita

localități istorice, monumente 
și muzee. întreprinderi și loca
lități pitorești din țară, se vor 
intilni cu tineri muncitori, ță
rani și intelectuali din patria 
noastră, x

Recepția oferită de Prezidiul
Marii Adunări Naționale a R. P. R 

în cinstea tovarășului Ho Și Min
Duminică seara, Prezidiul Marii 

Adunări Nationale a R. P. Romine 
a oferit o recepție la Palatul Ma
rii Adunări Naționale în cinstea 
președintelui Republicii Democrate 
Vietnam, tovarășul Ho Și Min.

La recepție au luat parte: pre
ședintele Ho Și Min, însofit de to
varășii Hoang Minh Giam, minis
trul Culturii. Hoang Van Hoan, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, dr. Pham Ngoc Thach, 
locțiitor al ministrului Sănătății, 
precum și Nguyen Van Kinh, am
basadorul R. D. Vietnam in R.P. 
Romînă.

Au participat tovarășii: Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar 
al C. C. al P.M.R. membru al 
Prezidiului Myirii Adunări Națio
nale, Chivu Stoica, președintele 
Consiliului de Miniștri, Gheorghe 
Apostol, general de armată Emil 
Bodnăraș, Nicolae Ceaușescu, A- 
lexandru Moghioroș, Constantin 
Pîrvulescu, președintele Marii A- 
dunări Naționale, membri ai Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R., 
Dumitru Coliu, Grigore Preoteasa, 
Leonte Răutu, general colonel 
Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, 
membri supleanti ai Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R., Janos Fa- 
zekaș, Vladimir Gheorghiu, se
cretari ai C.C. ai P.M.R., Ai. Bîr- 
lădeanu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Avram Bunaciu, 
secretar al Prezidiului Marii A- 
dunăti Naționale, acad. I. Gh. 
Maurer, ministrul Afacerilor Ex
terne, membii ai C.C. al P.M.R., 
membri ai guvernului, membri ai 
Prezidiului și deputați ai Marii A- 
dunări Naționale, conducători ai 
institutilor centrale și ai organi
zaților obștești, oameni de știință 
și cultură, generali și ofițeri supe-

riori al Forjelor noastre Armate, 
ziariști romîni și străini.

Au participat șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu-

Cuvîntarea 
tovarășului Gh. Gheorghiu-De]

Dragă tovarășe Ho Și Min,
Dragi oaspeți, 4
Permiteți-mi să exprim din partea Prezidiului 

Marii Adunări Naționale a R.P. Romine, a Guver
nului și Comitetului Central al Partidului Mun
citoresc Rom în, precum și în numele întregului 
nostru pepor muncitor care v-a întîmpinat cu 
toată căldura și cu prietenească dragoste, profunda 
bucurie de a vă saluta în mijlocul nostru.

Vizita dv. în țara noastră, aflată la mii de ki
lometri depărtare, ne bucură în mod deosebit, ea 
fiind o dovadă a prieteniei care unește tot mai 
mult popoarele noastre și a interesului reciproc 
pe care partidele și guvernele noastre îl poartă 
pentru stringerea necontenită a colaborării fră
țești dintre țările noastre socialiste.

Faptul că relațiile dintre țările socialiste se 
string tot mai mult, că sprijinul reciproc, legatu
rile și contactele dintre popoarele noastre se dez
voltă fără întrerupere, are o importanță istorică 
considerabilă. El constituie o garanție a succesului 
marii cauze căreia popoarele noastre îi dedică 
toate eforturile lor, victoria păcii în lume, victoria 
socialismului și democrației !

Vă mulțumim călduros pentru vizita priete
nească pe care o faceți în țara noastră și care 
fără îndoială va contribui la dezvoltarea și mai 
mare a relațiilor de colaborare frățească între ță
rile noastre, la o și mai bună cunoaștere reci
procă.

Va propun să ridicăm un toast pentru talentatul 
și viteazul popor vietnamez, pentru prosperitatea 
Republicii Democrate Vietnam, pentru victoria 
luptei de unitate națională a poporului vietnamez.

Să ridicăm un toast în cinstea scumpului nos
tru oaspe, tovarășul Ho Și Min, președintele Re
publicii Democrate Vietnam, conducătorul încercat 
al poporului vietnamez în lupta sa eroică pentru 
independență națională și socialism, să-i urăm 
multă sănătate și succes deplin în lupta pentru 
democrație și socialism.

Să ridicăm un toast pentru toți scumpii noștri 
oaspeți, soli ai poporului vietnamez prieten 1

Pentru întărirea mai departe a prieteniei și co
laborării frățești, pentru unitatea de nezdruncinat 
a țărilor lagărului socialist in frunte cu marea 
Uniune Sovietică!

reștl, membrii ambasadei R. D. 
Vietnam în R. P. Romîna și alți 
membri ai corpului diplomatic.

Au rostit cuvîntări tovarășii:

Gheorghe Gheorghiu-Dej șl preșe-i 
dintele Ho Și Min.

Recepția s-a desfășurat într-ai 
atmosferă de caldă prietenie.

Cuvîntarea 
tovarășului Ho Și Min

Scumpi tovarăși și scumpi prieteni,
Transmijindu-vă astă-seară salutul călduros 

al poporului vietnamez către poporul frate romin, 
să-mi fie permis de asemenea să exprim tn nu
mele partidului și guvernului Republicii Demo
crate Vietnam recunoștința noastră față de Par
tidul Muncitoresc Romin și față de Guvernul Re
publicii Populare Romine, pentru ajutorul frățesc 
pe care ni l-au dat în opera noastră de recons
trucție.

In cursul celor 9 ani ai Îndelungatului și greu
lui nostru război de eliberare națională ne-a fost 
de un mare sprijin moral să simțim alături de ncl 
pe poporul frate romin. In ciuda depărtării, inima 
poporului romin bătea la unison cu cca a poporu
lui nostru. Bătălia noastră pentru eliberarea Viet
namului, lupta noastră impotrlva colonialismului 
a fost și lupta voastră. In ciuda distanțelor geo
grafice, țările noastre erau aproape, deoarece sub 
aspecte diferite luptam împreună, pentru cauza 
independenței popoarelor, a păcii și socialismului.

Regăsind astăzi pe pămintul romin această fra
ternitate vibrantă cu care sintem intimpinați, a'm 
simțit inai mult ca oricind simpatia călduroasă 
pe care poporul romin nu a incetat să o manifeste 
față de poporul nostru în cursul anilor lungi șl 
grei ai luptei pe care am dus-o.

După instaurarea păcii, muncitorii și marinarii 
voștri și-au unit eforturile pentru a ne ajuta în 
opera de reconstrucție și de construire treptată a 
socialismului în țara noastră. Nu vom putea uita 
niciodată eforturile depuse de bravii muncitori de 
la uzina „Ernst Thălmann" pentru a furniza Viet
namului tractoarele cerute, nici cele ale curajoși
lor marinari de pe vasul „Dimitrov" care au în
fruntat mările pentru a le transporta in timp util 
in Vietnam. Cum să uităm de asemenea pe tova
rășii din ansamblul artistic „Ciocirlia". care so
seau in Vietnam pentru a aduce ceva din melo
diile ineîntătoare și din dansurile variate ale bo
gatului folclor rominesc. In ciuda mărilor și mun
ților, munca tovarășilor muncitori, marinari, ar
tiști romini, a delegațiilor economice rominz, a 
apropiat popoarele noastre. Ea a Încurajat po
porul nostru in Îndelungata și greaua luptă pen-

(Continuare in pag. 4-a)
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$l seminarului international 
studențesc de Ia Sinaia

In trenul care ne ducea din 
Moscova, de la Festival, spre 
București, un vagon era ocupat de 
tineri care nu ne mai văzuseră 
niciodată țara. într-o dimineață, 
unul mă opri pe coridor. E fru
moasă Sinaia d-voastră? Mergem 
acolo!

Azi l-am reîntîlnit la Sinaia în
tr-o cochetă vilă de sub munte.

Alături de 80 de tineri romini, 
au sosit aici 77 delegați străini din 
38 de țări. Ei au o preocupare in
teresantă. în cadrul taberei inter
naționale de studenți vor participa 
între 19—26 august la seminarul 
cu tema „Probleme actuale ale 
colaborării internaționale studen
țești".

Seminarul inițiat de Uniunea a- 
sociațiilor studențești din R.P.R.. 
are un caracter consultativ de dis
cuție amicală. Faptul că partici
panta nu pun neapărat la vot 
problemele și nu elaborează poate 
documente, nu micșorează cu ni
mic însemnătatea lui ca instru
ment al schimbului de idei și ca 
ajutor pentru consolidarefl unității 
tineretului

în acest sens seminarul interna
țional studențesc de la Sinaia, du
pă cum îmi spunea Farouk Ibra
him din Sudan, este una din nu
meroasele manifestări care conti
nuă ideile recentului Festival 
Mondial.

în același timp, tinerii oaspeți 
au binevenitul prilej de a ne cu
noaște țara. La aceasta a contri
buit interesanta conferință care a 
avut loc ieri ținută de tov. lonescu 
Bujor, directorul general al tnvă- 
țămîntului superior din Ministerul 
învățământului și Culturii. Tot
odată de cea mai mare însemnă
tate sînt vizitele pe care studenții 
din străinătate le fac în diferite 
localități. Astfel, duminică, ei au 
făcut cunoștință cu instalațiile pe
trolifere din Ploești și au văzut lă 
Cîmpina Muzeul memorial Grigo- 
rescu. Zilele acestea, va fi vizitată



Ne gindim cu profund respect la țăranii Dobrogei care au 
înțeles mal de vreme decît alții că fericirea lor viitoare stă 

în lucrarea în comun a pămîntului. Ne gindim cu firească

i Organizații LETAL și tineri fruntași în munca pentru
cooperativizarea complectă a agriculturii din regiunea Constanța Perseverență

Ii

admirație la cei care au luminat și netezit drumul Dobrogei 
spre socialism. Sub conducerea și îndrumarea organiza- 
țiilor de partid au muncit, ca sprijin nelipsit în munca de
cooperativizare a agriculturii tineri pasionați de ideile transformării socialiste a agriculturii.

Acum, în preajma marii sărbători a eliberăm
1

patriei, pentru tot ce-au făcut în anii puterii

populare, merits elogii tinerii mecanizatori, activiști, colectiviști care s-au făcut zi de zi agi-
tatorii acțiunilor puternice de transformare socialistă a agriculturii dobrogene. Merită elo-
giile noastre tinerii intelectuali și tehnicieni ai satelor care și-au înțeles menirea lor de a-și
închina forțele și cunoștințele în folosul dezvoltării unei agriculturi socialiste.

Numai în primăvara anului acesta au muncit în echipele de agitatori peste 2.300 de tineri

din regiunea Constanța. Toți aceștia au acumulat o experiență bogată din care încercăm să

oglindim cîteva frînturi în această pagină. Pentru merite deosebite în munca de cooperați-

vizare a agriculturii un număr de 25 de tineri, două organizații de bază U.T.M. și 4 comitete

raionale U.T.M. au primit „Diploma de Onoare” C.C. al U.T.M. iar Comitetului regional

Un flăcău
a

U.T.M. Constanța i-a fost decernat Drapelul Comitetului Central al U.T.M.

mai

rămase

II li o

spun 
uite 

răboj

pe
3

zici dum- 
venit de

re-
peste 1.000 
pe care le 
împreună cu

asta îmi

Un flăcău se întorcea de la 
armată. Părea parcă stingher pe 
locurile pe care nu le văzuse de 
atîta timp și poate în acele clipe, 
s-a gîndit la ce va avea de făcut 
de acum încolo. E pînă aici o 
identică asemănare cu ce i se în
tâmpla lui Serghei Tutarinov în 
primele pagini ale romanului 
„Cavalerul stelei de aur" carte, 
pe care Ion Gîscă a citit-o cîndva 
în armată și de care tocmai acum 
și-a adus aminte. între ce avea să 
facă mai tîrziu Ion Gîscă și ce i 
s-a întâmplat mai departe lui Ser
ghei sînt asemănări destule.

Venise toamna. Dinspre mare 
bătea briza rece și foșneau frun-

B A I A T U L

PASARARULUI

Tineri distinși cu „Diploma de 
Onoare" a C.C. al U.T.M. pen
tru munca entuziastă în spri
jinul cooperativizării agricul. 
turii din regiunea Constanța. 
De sus în jos : loan Zamfir. 
Ageacai Peuzi, Ion Trifu, Du

mitru Panait, Ion Gîscă

zele uscate de porumb. O toamnă 
ca toate celelalte ? Nu prea.

Flăcăul venit din armată n-a 
avut timp să simtă nostalgia 
toamnei pentru că peste tot far
mecul ei se învolbura 
atîtor treburi ! Era de 
cretarul organizației 
U.T.M. și reușise să 
ceva. Discutase mult cu secreta
rul de partid. Băieții și fetele sa
tului se adunaseră în jurul lui. El 
i-a unit, i-a apropiat între ei, a- 
poi le-a pus în față o sarcină ime
diată de care s-au pasionat cu 
toții.

„Trebuie să facem și noi tot 
ce ne stă în puteri ca să lămurim 
oamenii să intre în gospodăria co
lectivă sau în întovărășire, trebuie 
să punem umărul și să urnim sa
tul spre o altfel de viață, să-l 
ajutăm să înțeleagă că mult mai 
bogați și mai mulțumiți vom fi 
dacă ne unim puterile și pămîn- 
tul, așa cum ne arată partidul**.

Utemiștii au fost împărțiți în 
echipe de agitație și au bătut luni

neliniștea 
acum se- 
de bază 
facă cîte

de zile la porțile sătenilor 
Corbu de Jos. Dar numai atît n-ar 
fi deajuns. S-au gîndit zile și 
nopți la rînd și-au întocmit un 
program pentru echipa artistică 
de agitație. Pe urmă au adunat 
într-o seară Ia căminul cultural o 
mînă de oameni și le-au citit din- 
tr-o carte. A doua seară numărul 
ascultătorilor s-a întreit. Și mai 
tîrziu sala era mereu plină. O fată 
citea cu glas cristalin întâmplări
le lui Davîdov, cînd s-a dus în 
staniță la Gremeacii-log să pună 
temelie colhozului. Oamenii se 
minunau cît de mult se asemă
nau întâmplările din carte cu 
cele ce se petreceau la ei în sat.

Au mers așa treburile pînă 
spre primăvară, cînd ultimul om 
și-a lipit petecul de pămînt lîngă 
tarlaua mare a satului.

Organizația a primit diploma 
de onoare a Comitetului Central 
al U.T.M. și o insignă. Insigna o 
poartă din cînd în Ion Gîscă sau 
o dă cîte unui utemist care mer
ge în alt sat cu treburi. „Ca să 
știe și alții 1“

Osmancea, comună pierdută în 
stepa învăpăiată a raionului Negru 
Vodă, era în mare fierbere. Co
muniștii și utemiștii hotărîseră că 
a sosit vremea ca comuna și satul 
Ciobănița să se colectivizeze în 
întregime. Penzi Agiacai, un tînăr 
bine legat la trup, netrecut încă 
de 27 de primăveri, brigadier 
zootehnic al gospodăriei colective 
din Osmancea, trăia din plin 
toată această frămîntare. De o 
săptămînă încheiată aproape că 
nu mai dormise și nu mai mîn- 
case deloc. Cît era ziua de mare 
bătea gardurile cetățenilor din cir
cumscripția ce-i fusese încredin
țată, ale rudelor sale care nu erau 
încă înscrise în gospodăria colec
tivă.

Penzi ajunsese azi la capătul 
răbdării. Dis-de-dimineață fusese 
pe la unchiu-său, Nazilipe Ghiba- 
duza, un bătrîn trecut de multișor 
de 60 de ani.

—- De-o lună de zile 
porți pe drum. Ai făcut 
și ba zici că o semnezi 
amiază, ba că o semnezi 
că o semnezi mîine, ba 
mai semnezi deloc. O ții

o

mă tot
cererea

că n-o 
una că 

nu intri în colectivă, că acolo e 
sărăcie. Ți-am dovedit că nu ai 
dreptate. Uite, îți fac pentru ulti
ma dată socoteala celor primite 
numai de mine, fără familie, în
tr-un an — secetos, ții minte — 
de la colectivă : 780 kg. grîu, 800

zilele următoare însă îndîr- 
lui Penzi a dat roade. Bă- 
Mitat îl privește cu ochi 
Ozman Manbet — o altă 

a lui —- s-a convins că în

NUMAI DATORIA
— Nu ți-am zis eu, 

fa? Mocofanul păsăraru- 
lui se însoară cu Tu
dora lui Pîrvulescu.

— Să dea domnul, că 
n-am nimic contra, dar 
zău, nu prea-mi vine a 
crede.

Pe uliță, călcînd rar, 
se apropie „mocofanul" 
băiatul păsărarului, ute- 
mistul Ion Zamfir.

Femeile îi iscodiră ou 
priviri curioase fiece 
mișcare și abia li răs
punseră la binețe.

Băiatul păsărarului —* 
tată-su, Ene Zamfir, om 
harnic și priceput, e res
ponsabilul fermei de pă
sări a gospodăriei colec
tive din Răzoarele — se 
opri in fața curții Tudo- 
ricăi Pîrvulescu și prinse a 
bate ușor în poartă. Ieși 
chiar Tudora.

De cum păși pragul, 
Zamfir fu luat în pri
mire de bătrînul Paras- 
chiv:

— Ei, ia zi taică pen
tru oe veniși ? Tot cu 
colectiva ? Aci bătrînul 
se opri pentru o clipă 
și privind femeile se 
oțărî la ele.

— Ei, voi ce-ați rămas 
cu gurile căscate ? Mai 
duceți-vă pe la treburile 
voastre că avem și noi 
de discutat lucruri de-ale 
noastre, bărbătești.

Femeile ieșiră rușt-

note, iar bătrînul, trăgîn- 
du-se mai aproape de 
Zamfir, începu a-i vorbi.

— Măi băiete, ia hai 
să vorbim noi acum se
rios, ca între bărbați. 
De cîte ori ai venit tu 
în ultima lună pe la 
mine?

— P/
— Nu știi, să-ți 

atunci tot eu că 
mi-am făcut un
colea pe tocul ferestrH. 
De 47 de ori. Asta se 
chiamă că de 47 de ori 
vreme de cîte două trei 
ore mi-ai vorbii despre 
gospodăria colectivă. Eu 
am înțeles tot, dacă vrei 
poți face cu mine și un 
seminar. Măi băiete dar 
eu îți spun acum sincer, 
omenește, nu intru. Sînt 
întovărășit și 
ajunge.

— Ei dacă 
neata că am
47 de ori și tot nu te-am 
convins atunci am să 
mai vin de 470 de ori 
și pînă la urmă tot o să 
te conving!

— Pînă atunci ai face 
bine să te muți la noi 
ca să nu mai bați toată 
Ziua drumurile. Uite eu 
tot am fată mare, te în
sori cu ea și pentru că 
de tind lumea și pămîn- 
tul socrul nu se împacă 
cu ginerele o să avem și

noi un motiv de sfadă! 
Primești?

— Nu! Nu primesc. 
Cu fata dumitale nu mă 
însor.

— De ce mă, nu ți-o 
fi plătind ? E urîtă, 
schiloadă, nu-i vrednică, 
nu are avere?

— Ba tocmai asta e 
că are și mie nu-mi tre
buie. Averea ei e i 
mult sărăcie.

— Cum așa?!
— Simplu. Zestrea 

oare mi-o dai e de 
hectare; ori, dacă fata 
ar fi colectivistă atunci 
am avea parte din 
colta celor 
de hectare 
vom munci 
ceilalți.

Bătrînul 
gînduri și abia într-un 
tîrziu vorbi din nou:

— Ia zi, Zamfire, care 
dintre mușteriii tăi au 
mai intrat,?

— Ce mușterii? eu 
n-am nici un 
mușterii I

— De mine 
ascunzi, că eu 
hram porți. Știu eu 
nu doar pentru Tudora 
ai prins a-mi trece pra- 
gul-

— Bine, dacă-i așa 
ascultă: din „mușteriii" 
mei, cum li numești, 
dumneata, s-au înscris

oprin-

Gh. Sandu, Dumitru 
Stoian, Voicu Andrei, 
Florea Radu, Ștefan 
Gioanea, Dumitru Șchio
pa, Ion Duduneică, An
ton Propeanu, Stoian 
Gheorghe, Maria S. 
Constantin, Bița Pricop.

— Cum, și Bița lui 
Pricop s-a înscris?

— Da, Iar tind o veni 
bărbatu-su de la cătănie 
se trece și el.

Dintr- odată,
du-se în fața tînărului, 
îl întrebă răstit:

— Zamfire, cit ai pri
mit tu anul trecut, dar 
să-mi spui repede, să 
nu-mi tiduiești o min
ciună.

— Fulger dacă vrei. 
Am avut 245 zile-muncă 
pentru care mi s-au cu
venit 500 kg. grîu, 
kg. secară 1.800 
porumb și nu uita 
anul trecut am avut 
cetă!

400

că
se-

că

de — Mda 1 Ei bine,
du-te acuma. Lasi-mă

»ă nu te tn pace 1 Las' că văd
știu ce eul

;— S<5 mai viu pe-aici?
— La ce să mai vii? 

Umblă băiete sănătos că 
dacă vrei să ne mai ve
dem și să mai stăm de 
vorbă o să ne tot cioc
nim nas în nas pe-acolo, 
pe la gospodărie.

— In ultimul an, îmi spunea 
Negruț Vasile, am muncit în re
petate rînduri ca agitator la Cosu- 
ja, la Hîrșova și la Ciobanu. Și 
cu toate că știam de fiecare dată 
că mai ales la început, n-am să 
duc o viață liniștită nimic nu 
m-ar fi putut opri să merg acolo. 
Eram nerăbdător să mă apropii de 
sufletele oamenilor, să-i ajut să-și 
lămurească gîndurile, concepțiile.

Și iată cam în ce fel se întâm
pla.

Unii spuneau:
— Am fete de măritat, flăcăi de 

însurat — cum am să fac nunta ? 
Acolo-i tot o apă și un pămînt 1 
Trebuie să le string zestre.

Aveam răspunsul dinainte pre
gătit.

Și colectiviștii nuntesc, joacă și 
se veselesc și nicio tînără pere
che de însurăței nu se știe mai fe
ricită decît cei la a căror nuntă se 
petrec atîtea lucruri noi și atît de 
frumoase 1

Ii w prezentam în culori vii ® 
nuntă în gospodăria colectivă, așa 
cum văzusem eu că s-a făcut la 
Crișana și în atîtea alte părți, o 
nuntă la care nuntașii cîntau și 
jucau mai mult decît la altele, 
pentru că făceau cu toții parte din 
aceeași familie cu mirele, mireasa, 
socrii — marea familie a colecti
vei. In ce privește zestrea, nimeni 
n-ar putea să dea » zestre mai 
bună decît gospodăria colectivă. 
Nu un petec de pămînt va avea 
mireasa, ci sutele de hectare ale 
gospodăriei, pe care să tot ai pu
teri să le muncești. Dar i-au fă
cut și daruri.

— De la Neculal Tănase „atî
tea" zile-muncă.

— De la socrul-mare „atîtea" 
zile-muncă.

— Hm 1 făcea omul. Știu eu ? 
Așa o fi 1 Dar ce mă fac eu cu 
caii? Am și eu o pereche de cai. 
Cum să-i dau?

A N I

Aveam și pentru asta un răs
puns.

— Am să-ți povestesc o înttm- 
plare. Știi și matale că eu sînt șe. 
ful unei brigăzi de tractoriști de 
la S.M.T. Hîrșova. Astă vară a- 
veam niște tractoare pe la Nedei- 
ca, lîngă Mărașu.

Intr-o zi, m-am dus pe acolo să 
văd cum o mai duc băieții și pe 
cînd mergeam pe uliță, spre capul 
satului văd de departe lume multă 
și aud un plînset de femeie. 
M-am apropiat.'O femeie plîngea 
și se căina în gura mare, ținîn- 
du-se agățată de gîtlejul unui cal. 
Niște copii o țineau de poală seîn- 
cind. Bărbatul femeii ținea caii de 
căpăstru și pășea înainte, apăsat 
și grăbit.

— Măiculițăăăă, se căina fe
meia, căișorii noștri, căișorii no- 
tri 1 Ii mănîncă fripți banditul l 
Se duce să-i dea la golani, trăz- 
nește-1, doamne, numai nu-1 lăsa 1

Ce s-o mai fi 
timp nu știu, dar întîmplarea a 
făcut ca după 
trec pe la gospodărie tocmai într-o 
zi cînd era mare zaiafet. Nu-mi 
aduc aminte ce se sărbătorea. Mi 
se pare că un an de la înființarea 
gospodarei. Cine credeți că făcea 
zarva cea mai mare, cine chiuia și 
cine juca mai cu foc? Femeia 
aceea.

— Hai mormolocule, joacă și 
tu. Ai tras tu de mine să mă adu
ci aici, acum trag eu de tine.

M-am ’ 
glumă:

— Da 
dă? Nu

— De 
fost să-i 
pentru noi muncesc sărăcuții?

După ce-i terminam de istorisit 
întîmplarea, omul rîdea. Și zi 
așa, ai ? La început „Trăznește-I 
doamne" și la urmă „Hai de joa
că, mormolocule I" Rîdea cît rî
dea pe urmă cădea pe gînduri.

— Ei, dar eu am niște cai! Și 
ne ducea să ni-i arate. Noi știam 
însă că am urnit din loc bolovanul 
ce-i stătea în cale și că de-acum

petrecut între

vreun an să

dus și am întrebat-o în

cu caii cum a rămas da- 
mai plîngi după ei ?
ce să plîng ? — zice, ai 
vezi ? Parcă aicea nu tot

el începea să-l dea singur cu 
piciorul la o parte.

Așa se întimplă. Acum, că i-ai 
lămurit, îți sînt tei mai buni prie
teni, se uită la tine cu respect.

Acum te cheamă să bei cu ei, 
să-ți răsplătească binele care-l-ai 
făcut... Dar te simți prost, fiindcă 
ce-ai făcut pentru ei era o datorie.

Vasile Negruț, băiatul acesta de 
23 de ani, cu sufletul plin de pa
siune pentru viața oamenilor vrea 
să scrie toate acestea și încă 
multe altele într-un „articol" lung 
și amănunțit. El vrea să știe toata 
lumea că schimbarea care se pe
trece acum în felul de viață al 
țăranilor nu se înfăptuiește de loc 
la voia întîmplării.

Și dacă primește cu greu să în
chine un pahar cu un colectivist 
ce vrea să-i arate recunoștința, a 
primit cu bucurie și firească emo
ție distincția pe care i-a acordat-o 
Comitetul Central al U.T.M.

kg. porumb, 300 kg. orz, lînă, 
brînză, bani. Am deci ceea ce 
dumneata nu ai. La dumneata nu 
mai e vorba acum decît de bună 
sau rea voință.

— Să nu spui așa ceva. Eu sînt 
om cinstit.

— Atunci, semnezi cererea 
asta, sau o arunc în foc ?

Bătrînul se repezi la el.
— Las-o aici, nu ai dreptul să 
arzi, e cererea mea 1
— O fi, dar dumneata n-ai de

ce s-o mai ții în casă.
Bătrînul, posomorîndu-sc dintr-o 

dată clătină din cap zicînd :
— Rău te-ai mai făcut, parcă 

n-ai fi din sîngele nostru. Stai 
să-ți spun o vorbă : m-am sfătuit 
aseară cu baba și ea zice că dacă 
tu scrii în cerere cum că eu am să 
lucrez în brigada ta, merg la c 
lectivă.

Știindu-1 încăpățînat, Penii căzu 
de acord cu aceasta.

Dar bucuria acestei izbînzi fu 
repede acoperită de necazurile zi
lei. Bătrîna Mitat Murat la care 
a mers după ce a terminat discu
ția Cu Ghibaduza, îi făcu și azi 
o primire tot „solemnă**, luîndu-1 
în primire de departe cu gura.

în
jirea 
trîna 
buni, 
rudă
colectivă se trăiește mai bine și 
cu o mînă (căci este beteag) s-au 
lămurit și Islan Murat, Umăr 
Cheșmi, s-a convins chiar și fra
tele lui, Talat Agiacai. E drept, 
cu frate-său a avut cea mai mare 
bătaie de cap. Moștenind o mîn- 
drie din neam, Talat nu putea 
accepta ca fratele său să fie mai 
„deștept". Flăcăul se zbătuse și 
în stânga și în dreapta, voind f 
ajungă mai bine ca Penzi, da, 
viața îi refuzase împlinirea aces
tui capriciu. De cînd se căsătorise 
barem înverșunarea lui sporea și 
mai mult. Zilnic soția Iui îl mus
tra că nu-i bine ceea ce face, că 
ei, locuind sub același acoperă- 
mînt, trăind laolaltă Cu fratele, 
mănîncă din munca Ini, din bel
șugul lui. Dar Talat a trebuit sa și 
înfrîngă pînă la urmă proasta lui 
mîndrie și azi, cînd numai după 
un an de muncă în gospodărie și-a 
ridicat casă nouă, îi poartă recu
noștință lui Penzi. Cu intrarea 
Iui Talat în gospodărie. în casa 
lui Penzi Agiacai a coborît 
nou liniștea.

Comitetul

în sediul Comitetului raional 
Hîrșova a fost prinsă de curînd în 
perete diploma de onoare a Comi
tetului Central al U.T.M. în fața 
ei, cei care au perseverat luni și 
ani de zile să viseze mereu aceeași 
luminoasă priveliște (peste toate 
haturile raionului să treacă în 
lung și în lat tractoarele) trăiesc 
clipe de înălțătoare satisfacție.

Din zi în zi, poate chiar în zia
rul de mîine, o știre culeasă cu 
litere mari, negre, va aduce laco
nic la cunoștința tuturor că oda
tă cu cererea de intrare în gos
podăria colectivă depusă de „cu
tare" țăran întovărășit, raionul 
Hîrșova devine primul raion din 
țară complect colectivizat.

Da, astăzi sau mîine.
Și credeți că atunci activistul 

își va pune servieta la naftalină ? 
Da de unde ! Va schimba numai 
cîteva lucruri ce se găsesc în ea. 
Va scoate, de pildă, cartea lui Solo- 
hov „Pămînt desțelenit** pentru 
că seara va trebui să le citească 
tinerilor din „Cavalerul stelei de 
aur". Pijamaua, săpunul și proso
pul vor rămîne la locul lor.

★
Seară de întrebări și răspun

suri la Crucea. Sala plină de ti
neri.

O întrebare :
— Ce e aceea o zi-muncă ?
Răspunsul vine pe loc.
— Munca depusă de un colec

tivist într-o zi, după o anumită 
normă. Ea poate să însemne atî
tea pogoane semănate sau atîtea 
răsaduri repicate sau atîtea căru

țe cu gunoi cărate la cîmp. După 
cîte zile-muncă faci, atâtea venituri 
primești.

O altă întrebare :
— Tata are un căpețel de vie» 

așa, pentru sufletul lui. Ce se 
face el fără un butoiaș de vin, că 
dacă intră în gospodărie trebuie 
să dea și via ?

Răspunsul vine de undeva din 
sală.

— Nu rămîne el, tat’tu, fără bu
toiaș, n-avea frică. Numai că și 
butoiașu’ are sa se umple după 
muncă.

întrebările curg unele după al
tele dar și răspunsurile se țin scai.

Și iată că pe la miezul nopții, 
după ce s-au pus sute de între
bări și s-au dat sute de răspun
suri nimeni nu se mai scarpină 
în cap a nedumerire.

La cîtva timp după aceea sună 
la raion telefonul.

— Alo, tovarășul Stoian e a- 
colo ? Spuneți-i că în organizația 
U.T.M. de la Crucea s-a trecut în 
corpore la gospodăria colectivă. 
Utemiștii și-au lămurit părinții.

★
Tovarășul Stoian Vasile, prim- 

secretar al Comitetului raional 
U.TJM. Hîrșova se află pe teren, 
controlează munca tinerilor agita
tori.

— Și ziceți că n-o scoateți cu 
el la capăt ? Bine ! Haideți îm
preună.

Acasă la Anastasie Oancea s-a 
încins o discuție interminabilă- 
Stoian vorbește de 4 ore încon
tinuu.

— Ei, dacă nu vrei, nu vrei ! 
Nu te obligă nimeni! Noi plecăm.

— Păi de ce să plecați ? Stați 
aici, lămuriți-mă și pe mine !

Trec încă două ore. De trei ori 
a pus Atanasie Oancea ^mîna pe 
toc ca să-și scrie cererea și tot de 
trei ori a lăsat-o jos.

Stoian e puțin amețit. Se scoa
lă, își ia șapca. La ce ar mai ră
mîne ? I se învîrtește capul. Iese 
afară în curte.

— Staaaî, strigă omul din 
casă. Vino îndărăt. îa uite colea» 
o iscălesc. Se ghemuiește peste 
bucata de hîrtie și iscălind îl trec 
nădușelile.

— Gata ! Păi ce credeai că in
tru așa, legat la ochi ? Acuma 
stați colea la masă și mai luați 
și un pahar cu vin că doar n-ați 
fi cîștjgați la belciuge...

Sorbind vinul, Stoian se gîn- 
dește la ce-o să se întîmple mîi
ne. Dacă are în mînă cererea lui 
Atanasie Oancea e ca și cum ar 
avea 50 de cereri. Pentru că mîi
ne 50 de oameni care-1 așteptau 
pe omul ăsta gospodar și iscusit 
vor veni cu cererile:

— Iacă ne-am convins și noi- 
Am stat, am socotit...

Stoian zîmbește.
★

La Topologu sînt două organi
zații de bază U.T.M. : una la în
tovărășire și alta la gospodăria 
colectivă. Ele se au bine între ele 
și iată că astăzi întovărășiții au 
venit în vizită la colectiviști.

— Păi, să mergem să vedeți ! 
începem de la grajduri. Grajdu
rile noastre moderne...

Vizita durează ore întregi. Au 
și ce vedea.

Trebuie să mai redăm amănun
te ? Nu-i destul să știți că seara 
5—6 dintre utemiștii de la înto
vărășire au venit cu cereri de in
trare în gospodărie, și că în zilele 
următoare organizația U.T.M. de 
la întovărășire, scurgîndu-se pică
tură cu picătură în organizația 
colectiviștilor s-a pomenit într-un 
fapt de seară că nu mai există ?

De altfel zilele trecute în Topo
logu s-a înfăptuit colectivizarea 
complectă.

★
Toate acestea se petrec pentru 

că la plenarele comitetului raio
nal U.T.M. se discută pe larg des
pre colectivizare, se face schimb 
de experiență, se adoptă măsuri, 
metode noi, născute în cursul 
muncii de pe teren.

Și mîine, poimîine se anunță 
complecta colectivizare a raionu
lui Hîrșova. Această știre a deve
nit posibilă după 8 ani de fră- 
mîntări și muncă încordată. în ea 
se cuprind...

Caut degeaba. Nu se găsesc cu 
ușurință cuvinte pentru a reda lu
crurile așa cum sînt.

Ceva trebuie spus totuși. Ros
tind „complecta colectivizare** 
trebuie să te gîndești printre al
tele și la activistul care de 13 ani 
bate drumuri lungi și colbuite, 
uitând de multe ori să mănînce, 
care n-are timp să doarmă, și care, 
dacă stă în parc și privește răsă
ritul lunii, înainte de a se gîndi 
la iubită își aduce aminte că de
mult trebuie să se fi terminat a- 
dunarea generală a utemiștilor din 
Crucea.

SARCINA
a fost îndeplinită

O ploaie rece de primăvară cădea de două zile. 
Cu fața ascunsă în gulerul unei scurte, udă leoarcă, 
călcînd cu trudă, Trifu străbătea cei 18 km. de drum 
desfundat ce desparte GUdăul de Fetești. In zîm- 
betul ce-i flutura la colțul gurii citeai bucuria suc
ceselor pe care le trăise de curînd. Pe toate rudele 
sale, chiar și pe cei din a cincea spiță, reușise în- 
sfîrșit să-i convingă să intre în una din formele de 
cooperare în producția agricolă. Își asigurase astfel, 
cum spunea el, spatele frontului. Acum putea să 
meargă la oricine, cu fruntea sus, să discute despre 
intrarea în gospodăria colectivă, fără teamă de a fi 
luat drept demagog. Bucuriei acesteia i se adăuga și 
succesul ce în bună parte îi aparținea și lui. In 
ajun, într-un cadru festiv, ultimii tineri care-și con
vinseseră părinții pentru intrarea în gospodăria co
lectivă, sărbătoriseră trecerea în întregime a orga
nizației U.T.M. din Vlașca, în frunte cu secretarul 
el, cel mai apropiat colaborator al lui Trifu, Evan- 
ghel Șerbănescu, la socialism.

Toate acestea erau bune, dar acum alte gînduri îl 
frămîntau pe Trifu. Aseară, felicitîndu-l pentru suc
cesul de la Vlașca, primul secretar al comitetului ra
ional de partid îi încredințase o nouă sarcină.

— Mergi la Gîldău — îi spuse primul secretar — 
și alege-ți de acolo agitatori tineri și bătrîni, de nă
dejde, cu care să semnezi 'împreună actul de com
plectă cooperativizare a comunei.

La căderea serii, ud ca un burete, Ion Trifu ajun
sese la Gîldău și chiar în acea seară adună pe ute- 
miști și se sfătui îndelung cu ei. Tinerii primiră cu 
mult entuziasm sarcina cu care venise la ei primul 
secretar al comitetului raional U.T.M. Fetești. Totuși, 
entuziasmul în asemenea ocazii nu ajunge, oamenii 
aveau nevoie să fie temeinic pregătiți. Instructajele 
amănunțite care se țineau adesea i se părură a nu 
fi destul de eficace. Alegîndu-și un lot de agitatori

în primul rînd dintre tinerii colectiviști fruntași, 
Trifu își întocmi totodată și un plan, potrivit căruia 
în fiecare zi se deplasa pe teren cu cîte o echipă 
de agitatori.

La început numai seara, apoi și la prînz, intr-o 
scurtă consfătuire, Trifu primea informările agitato
rilor și împărțea sarcini și îndrumări. Treaba mer
gea bine, acțiunea începuse a da roade.

Dar odată cu primele succese se iviră și primele 
necazuri. Cîțiva agitatori prinseră a se descuraja și 
se iviseră de asemenea semne după care Trifu în
țelese că tinerii săi colaboratori nu mai credeau în 
reușita acțiunii la care participau. Utemista Vasilica 
Rogoz și utemistul Florin Ene declară categoric la 
ședința de seară că ei nu mai merg pe teren.

Pricina necazului era de fapt întemeiată. Pentru 
a doua oară Dina Paraschiv, cu care voiseră să stea 
de vorbă in legătură cu intrarea ei în întovărășire, 
îi întîmpinase cu vorbe de ocară.

Încrederea oamenilor în propriile lor forțe nu pu
tea fi redată decît muncind, muncind mereu îm
preună cu ei, pentru lămurirea tuturor oamenilor. 
Așa a și făcut.

După multă trudă, ultimii individuali au fost și 
ei convinși de superioritatea muncii in comun. La 
sflrșitul lunii, pe același drum, de astă dată scăldat 
în razele încă palide ale soarelui de primăvară și 
luminat puternic de succesul împlinit, Trifu se re- 
intorcea la raion. Sarcina încredințată de primul 
secretar al comitetului raional de partid fusese în
deplinită. Cele peste 800 de familii de țărani mun
citori din Gîldău aleseseră calea întovărășirii și a 
gospodăriei colective.

Pagină redactată de M. CARANFIL 
și I, ȘERBU



Din lupta P. C. R. 
pentru pregătirea și înfăptuirea 
actului de la 23 August

rmare pas
lui patriotic antihitlerist a însem
nat nn succes în lupta politică de 
mobilizare a maselor populare 
împotriva hitlerismului și dicta
turii. La baza activității frontului 
patriotic antihitlerist a stat 
platforma C.C. al P.C.R. din 6 
septembrie 1941.

Pe măsura intensificării activi
tății P.C.R. în vederea răsturnării 
dictaturii fasciste se făceau tot 
mai mult simțite acțiunile grupu
lui de trădători care se furișaseră 
în conducerea partidului. Vrînd 
să frîneze acțiunile antihitleriste, 
trădătorii se demascau însă tot 
mai mult. Existența acestui grup 
de trădători a fost remarcată încă 
din toamna anului 1943. Comuniș
tii, devotați intereselor poporului, 
din cci ce se aflau în închisori și 
în afara închisorilor au început 
să-și dfea seama că rămînerca mai 
departe a bandei lui Foriș în con
ducerea partidului însemna con
damnarea partidului la neputința 
de a-și îndeplini rolul său de 
conducător al luptei poporului 
pentru eliberarea sa națională și 
sociala.

La 4 aprilie 1944, în urma unor 
energice acțiuni duse în împreju
rările adîncii ilegalități, de către 
cadrele de bază ale P.C.R. din a- 
fară și din închisori și lagăre în 
frunte cu tov. Gh. Gheorghiu- 
Dej a fost demascată și înlătura
tă din conducerea partidului ban
da lui Foriș, Coffler. S-a format 
o conducere provizorie a partidu
lui. Noua conducere a ținut o le
gătură permanentă cu cadrele frun
tașe ale P.C.R. din lagăre și în
chisori, informîndu-le asupra si
tuației generale a partidului, a 
Stadiului luptei forțelor patrioti
ce, elaborînd în comun căile de 
rezolvare a problemelor esențiale.

Vestea înlăturării din conduce
rea partidului a grupului de tră
dători a fost primită cu bucurie 
și un entuziasm deosebit de către 
toți comuniștii ce se aflau în la
găre și închisori ca și cei din a- 
fara închisorilor.

După înlăturarea bandei, noua 
conducere a asigurat puternice le
gături cu activul de bază și a tre
cut la reorganizarea temeinică a 
tuturor verigilor partidului de sus 
pînă jos. „îndepărtarea acestora 
de la conducerea partidului a dat 
un nou elan, un mare avînt mun
cii partidului și luptei sale în 
fruntea poporului romîn“ (Gh. 
Gheorgliiu-Dej).

După înlăturarea agenturii duș
mane din conducerea partidului 
mișcarea patriotică antifascistă din 
Romînia a luat amploare. S-a pă
șit mai larg la organizarea forțe
lor ce aveau să ducă la doborî
rea dictaturii fasciste. Ca urmare 
a întăririi conducerii P.C.R. și a 
legăturilor ei cu organizațiile re
gionale de partid, activitatea par
tizanilor crește, formîndu-se noi 
unități și lărgindu-se cele existen
te. Partizanii acționau în munții 
Carașului, în jurul Brașovului și 
în Bucegi, în munții Vrancei, în 
Oltenia, Delta Dunării, în regiu
nea Maramureșului și Sucevei.

Creșterea stării de spirit anti
fasciste în masă; atragerea în lup
ta pentru doborîrea dictaturii fas
ciste a unor pături tot mai largi 
cereau mai mult ca oricînd reali

Deschiderea taberei și seminarului internațional 
studențesc de la Sinaia

(Urmare din pag, l-a)

Uzina de tractoare din Orașul 
Stalin, ca și G.A.C. Hălchiu. De 
23 August, la demonstrația de la 
București, oaspeții vor lua de ase
menea parte, iar în ceea ce pri
vește frumusețile naturii Romîniei, 
ele sînt sub ochii străinilor, în 
fiecare zi, chiar aici. »

Cu satisfacție am observat de
altfel că multora, țara noastră le 
era dinainte cunoscută. Stînd de 
vorbă cu Asok Ghosk, președintele 
Uniunii studenților de la Univer
sitatea din Calcutta, acesta mi-a 
povestit că la ei, în Bengal a și 
văzut la lucru utilajul petrolifer 
romînesc, pe care nu numai gu
vernul, dar și cei care-l întrebuin
țează îl socotesc superior utilaju- 
lui american și mai avantajos liv
rat decît acela.

Dar discuțiile personale, le re
zervăm pentru viitor. Începe pri
ma ședință a seminarului. 

ANAGRAMĂ
10 puncte

Un fruct de pădure bine-amestecat 
Dă verbul cu care un lingou e transformat.
Slovele din nou de le-amestecați
Un monstru găsiți, dar vă rog mai căutați! 
Căci monstrul în cauză, sucit, încă un pic, 
Rămîne tot în faună, ce-î drept, ceva mai mic. 
Acum din nou anagramat dar literalmente 
E-o fibră pentru frînghii foarte rezistente. 
Și-nsfîrșit cuvîntul înc-odat-sucit 
E „bun" doar pentru temă, căci nu e dorit 
Ca să ajungă un om în de deplînsa stare 
In care dacă-ajuns-a, scăpare nu mai are.

zarea unității de acțiune a clasei 
muncitoare.

La 1 Mai 1944 ce încheagă 
Frontul unic muncitoresc, expre
sie a unității de acțiune a clasei 
muncitoare. Crearea Frontului
unic muncitoresc a constituit
punctul de plecare al lichi
dării sciziunii din rîndurile
clasei muncitoare, a făcut posibilă 
creșterea forțelor antifasciste și a 
activității revoluționare a maselor.

în manifestul de 1 Mai 1944, 
Frontul unic muncitoresc chema 
întreaga clasă muncitoare, întreg 
poporul romîn Ia luptă hotărîtă 
pentru răsturnarea guvernului an
tonescian, pentru formarea unui 
guvern național din reprezentanții 
tuturor forțelor antihitleriste, 
pentru izgonirea armatelor hitle- 
riște din țară, pentru sprijinirea 
Armatei Sovietice eliberatoare și 
alianța cu Uniunea Sovietică.

în scurtă vreme după încheie
rea Frontului unic conducerea 
provizorie a P.C.R. a alcătuit pla
nul de doborîre a dictaturii anto- 
nesciene prin insurecția armată, 
în condițiile dictaturii fasciste, 
calea de răsturnare a guvernului 
antonescîan de către forțele pa
triotice interne nu putea fi de- 
cît insurecția armată. în vederea 
asigurării victoriei insurecției ar
mate P.C.R. a luat măsuri pentru 
înarmarea celor mai combative 
elemente din rîndurile proleta
riatului, pentru formarea coman
damentului militar, pentru crea
rea grupelor speciale de luptă 
etc.

Partidul Comunist din Romînia 
a hotărît încă din noiembrie 1943 
să treacă la constituirea unor gru
puri de luptă înarmate, formate 
din muncitorii cei mai conștienți 
și din patrioții hotărîți să lupte 
cu arma în mînă împotriva co
tropitorilor hitleriști și a slugilor 
lor antonesciene. Partidul n-a pu
tut trece însă efectiv la organiza
rea formațiilor înarmate, a gărzi
lor patriotice muncitorești decît 
după înlăturarea grupului trădă
tor din Comitetul Central și for
marea conducerii provizorii a 
partidului, la 4 aprilie 1944.

Cu toate greutățile existente, 
datorită și condițiilor de conspi
rativitate în care trebuiau făcute 
recrutările, înarmarea și instrui
rea acestor formații, partidul a 
reușit să îndeplinească planul de 
organizare a lor. Formațiile pa
triotice de luptă din întreprin
deri aveau misiunea de a sabota 
producția de război, dar în ace
lași timp de a apăra fabricile, 
uzinele și instituțiile publice de 
distrugerile trupelor hitleriste. 
Paralel cu aceasta, formațiile pa
triotice erau instruite în vederea 
luptei armate pentru doborîrea 
guvernului antonescîan, ocuparea 
instituțiilor fasciste și a obiective
lor militare hitleriste.

Comandamentul formațiunilor 
de luptă patriotice, instituit pen
tru a conduce lupta în întreaga 
țară, și-a creat, în scurt timp, or
gane regionale în Oltenia, Dobro- 
gea, Moldova, Banat, Țara Bîrsei, 
a asigurat baze de aprovizionare
cu armament și muniții și a sta
bilit nenumărate puncte de spri
jin în orașe și sate. în formarea 
gărzilor muncitorești, rolul de că

Observăm în sală numeroși con
ducători de organizații diferite, de 
diverse orientări. Salutăm pe Jiri 
Pelikan, președintele U.I.S. De jur 
împrejur cartonașe cu textul: 
„Camhodgia", „U.R.S.S", „Iugo
slavia^1, „Chile",.. Delegații își 
pun căștile.

La deschiderea seminarului a 
vorbit Ion Iliescu, președintele 
Uniunii Asociaților Studențești 
din R.P.R. El a prezentat un 
scurt istoric al acțiunilor re
cente, pe linia colaborării in
ternaționale studențești, evocînd 
conferința afro-asiatică a stu
denților de la Bandung, întîlni- 
rile neoficiale între conducătorii 
organizațiilor naționale studențești, 
cum a fost cea de anul trecut din 
Dubrovnik, organizată de Uniunea 
Studenților din Iugoslavia, confe
rința din America Latină și alte 
manifestări care demonstrează 
creșterea preocupării pentru adân
cirea legăturilor reciproce. 

11KIJ ! fî

petenie l-au avut organizațiile de 
partid.

Una din condițiile importante 
pentru pregătirea insurecției a 
fost atragerea armatei de partea 
forțelor antifasciste. încă din pri
mii ani ai criminalului război 
antisovietic, în armata romînă au 
avut loc nenumărate cazuri de 
nesupunere, proteste, dezertări în 
masă etc.; unele companii și re
gimente au refuzat a mai lupta. 
Pe măsura înfrîngerii suferite de 
armatele hitleriste, noi unități ale 
armatei romîne se ridicau împo
triva odiosului război. Aceste uni
tăți, împreună cu Divizia „Tudor 
Vladimirescu“ au constituit pri
mele detașamente ale armatei 
populare.

P.C.R. a desfășurat o largă 
activitate în rîndurile trupe
lor și a reușit să-și alăture un 
număr de ofițeri superiori și ge
nerali patrioți.

Din inițiativa P.C.R. s-a for
mat Comitetul revoluționar mi* 
litar care trebuia să pregă
tească într-un timp foarte scurt 
acțiunea militară a trupelor. De 
remarcat că în comitetul militar 
singurul partid politic ce lua par
te era P.C.R. al cărui delegat 
coordona acțiunea militară cu cea 
a formațiunilor de luptă patrio
tică.

Stabilită pentru 26 august, in
surecția armată a fost declanșată 
la 23 August 1944, ca urmare a 
începerii ofensivei sovietice din 
19-20 august și deoarece guvernul 
fascist antonescian hotarîse în șe
dința extraordinară a Consiliului 
de Miniștri din noaptea de 22-—23 
august să decreteze mobilizarea 
totală și să transforme țara în
tr-un imens cîmp de război.

Obiectivul insurecției era : răs
turnarea dictaturii militare fas
ciste, instaurarea unui regim de
mocratic, ieșirea din războiul de 
jaf împotriva U.R.S.S. și alătura
rea Romîniei la coaliția antifas
cistă în frunte cu Uniunea Sovie
tică. îndeplinirea acestui obiectiv 
era o necesitate vitală pentru în
tregul nostru popor, dornic de a 
pune capăt odiosului regim fas
cist și de a păși pe calea făuri
rii unui regim democratic în țara 
noastră.

în înfăptuirea actului de la 23 
August rolul hotărîtor l-au avut 
gărzile muncitorești înarmate, 
conduse de P.C.R. care au ares
tat guvernul antonescian și au 
scăpat principalele instituții din 
Capitală și care au colaborat a- 
poi cu armata pentru alungarea 
hitleriștilor. Organizatorul insu
recției armate — P.C.R. — a în
făptuit acțiunea coordonată a for
țelor patriotice populare și a sol- 
daților, ofițerilor și generalilor 
patrioți din armată, acțiune care 
a dus La doborîrea clicii antones
ciene, la ieșirea Romîniei diD 
războiul hitlerist și alăturarea Ro
mîniei la coaliția antifascistă.

Victoria insurecției armate de , 
la 23 August 1944 a constituit o 
cotitură fără precedent în istoria 
poporului nostru. în urma victo
riilor obținute de masele popu
lare conduse de P.C.R. în revolu
ția ce a început la 23 August 
1944, burghezia și moșierimea au 
intrat într-o criză politică din 
care nu au mai ieșit.

Vorbitorul a prezentat scopurile 
actualului seminar șl a salutat pe 
participanții la lucrările sale.

Apoi au avut loc discuții în pro
blemele de procedură. S-a ajuns 
la un acord deplin.

Lucrările seminarului continuă, 
în corespondența de mîine vom 
prezenta punctele de vedere ale 
raportului introductiv al întîlnirii 
expus de Uniunea asociațiilor 
studențești din R.P.R.

Chiar în momentul cînd trans
mitem, participanții îl aplaudă în
delung.

Cinematografe
PATRIA, BUCUREȘTI, GRADI

NA PROGRESUL. ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE : Două victorii; 
REPUBLICA (Cinemascop) : Ma
zurca dragostei; MAGHERU. I. 
C. FRIMU (sală și grădină). LI
BERTĂȚII (sală și grădină) : Ca
melia • V. ALECSANDR1, ELENA 
PAVEL (sală șl grădină), GH. 
DOJA (sală și grădină), 1 MAI 
(sală șl grădină) : Fedra ; LUMI
NA : Frumoasele'nopții; CENTRAL: 
Rio Escondido; DOINA: Un pi
chet în munți; MAXIM GORKI: 
Moara cu noroc ; TIMPURI NOI : 
Hoțul cenușiu ; TINERETULUI : O 
carieră ratată ; AL. POPOV : Tran, 
daflrii Iul Allah (colorat) : GRIVI- 
ȚA : Aîrica (seria l-a) ; VASILE 
ROAITA (sală și grădină), MIORI. 
ȚA, 23 AUGUST (sală și grădină): 
Intr-un ceas bun ; CULTURAL, 
ARTA (sală șl grădină) : TUI Bu- 
hoglindă ; UNIREA (sală și grădi
nă) : Drum periculos ; C. DAVID : 
Prea ttrziu ; ALEX. SAHIA (sală 
șl grădină) : Povestea unui oin a- 
devărat; FLACARA, AUREL 
VLAICU: Căpitanul din Koln ; T. 
VLADIMIRESCU (grădină) : Ro. 
meo și Julietta : MUNCA : înăl
țimi; MOȘILOR (sală și grădină): 
Jocul cu viața ; DONCA SIMO 
(sală și grădină) : Bătălia din gol
ful Caliacra ; ILIE PINTILIE (sală 
și grădină) : Din nou împreună ; 
POPULAR : Al 41-lea ; M. EMI- 
NESCU : Cîndva la Paris : VOL
GA : Artistă cu orice preț; N. 
BALCESCU (sală și grădină) : 
Odată în viață ; G. COȘBUC (sală 
și grădini): Dansez cu tine; OLGA 
BANCIC (sală și grădină) : Pră
pastia ; ALIANȚA: Noapte de car
naval.

Flamura Roșie Arad Entuziasm și... unele decepții
Cu prilejul inaugurării velodromului

a campionatulu 
R. P R

singura echipă victorioasă
I
1

în de lasare

regretabil

de

Dacă meciul de fotbal Dinamo- 
București—Flamura Roșie-Arad 
n-a reușit să ofere un spectacol 
fotbalistic de factură prea înaltă, 
el a plăcut totuși spectatorilor 
pentru ardoarea cu care cele două 
formații și-au disputat șansele po 
parcursul celor 90 de minute de 
joc. Sub acest aspect întâlnirea a 
plăcut reușind să țină trează a- 
tenția spectatorilor prezenți în 
tribunele Stadionului Republicii.

Rezultatul consemnat pe tabela 
de marcaj după 90 de minute de 
joc de l—O în favoarea fotbaliș
tilor de la Flamura Roșie răsplă
tește eforturile neprecupețite ale 
acestora în vederea obținerii unui 
rezultat cît mai bun. Este drept 
că dinamoviștii bucureșteni au a- 
tocat destul de hotărît în anumite 
perioade ale jocului fiind uneori 
la un pas de egalare. Atacul lor 
însă a resimțit lipsa pătrunzăto
rului Ene ceea ce a făcut ca efor
turile dinamoviștilor să nu se sol
deze nici măcar cu un gol, care 
le putea deschide alte perspective 
în acest joc. Este regretabil 
faptul că dinamoviștii n-au reușit 
să găsească o soluție fericită în 
înlocuirea atacantului Ene, de 
unde se trage concluzia că lipsită 
de un atacant înaintarea dinamo- 
vistă își pierde serios din poten
țial.

Nu-i mai puțin adevărat că 
apărarea Flamurei Roșii s-a achi
tat în modul cel mai onorabil de 
sarcină, ea reușind să stăvileuscă 
cu siguranță atacurile uneori des
tul de stăruitoare ale atacanților 
dinamoviști. în afară de aceasta 
portarul Goman a fost fourte in
spirat în intervenții, fapt pentru, 
care a cules meritate aplauze din 
partea spectatorilor. Revederea Pe 
teren a Flamurei Roșii a prilejuit 
o serie de constatări îmbucurătoa
re. Echipa s-a dovedit suficient 
de bine pregătită pentru dificila 
întrecere a campionatului catego
riei A. Fotbaliștii 
reușit uneori să 
țiuni frumoase,
te, orientate spre 
sărilor, au condus 
precizie mingea spre poarta di- 
namovistă prin deschideri lungi în 
special spre extrema dreaptă unde

arădeni au 
închege ac- 

bine gîndi- 
poarta adver- 
cu suficientă

»

Pe podiumul învingătorilor 
protagoniștii cursei de 200 me. 
tri garduri. Pe locul I polone
zul Krol cu un timp excelent 
24’8/10. Pe locul Ii romînul 
Valeriu Jurcă : 25’3.

Două zile, sîmbătă și duminică, 
Clujul, martor al atîtor „premiere" 
atletice de valoare, a fost gazda în
trecerii între speranțele atletismu* 
lui din R. Cehoslovacă, R. P. Po- 

ijlonă și R.P.R.
întrecerea a fost dominată de 

către tinerii reprezentanți ai atletis
mului polonez și ai celui cehoslo
vac.

De altfel și rezultatele întrece
rilor între țări relevă această supe
rioritate : Băeți : Polonia — Ceho
slovacia : 103 — 96 ; Polonia — 
R. P. R. : 123 — 77; Cehoslovacia 
— R. P. R.: 121—79. Fete : Polo
nia — Cehoslovacia : 53—53 ; Po
lonia — R.P.R. : 66—39 ; Cehpslo- 
vacia — R.P.R. : 66—39.

Fără a căuta să minimalizăm vic
toriile celor două echipe, trebuie să 
arătăm totuși că din punct de ve
dere moral cei care 
ceastă întrecere sînt 
tele noastre. Nu vă 
aruncat în luptă o 
tînără, (la fete media vîrstel nu de-

au cîștigat a- 
atleții șî atle- 

mirați. Am 
echipă foarte

Szekeli s-a dovedit a fi foarte a- 
gresiv în acest joc. Din păcate 
insă ei au dovedit multă impre
cizie în trasul la poartă precum 
și binecunoscuta lipsă de eficaci
tate. Cu toate acestea însă ară
denii au pierdut ocazia de a be
neficia de două goluri ca și fă
cute cind mingea a „lins" bara 
ieșind afară spre satisfacția por
tarului dinamovist care în ambele 
cazuri nu mai avea nimic de fă
cut. S-ar putea considera că în 
condițiile unui atac condus de... 
stoperul Băcuț II acesta nu putea 
da mai. mult decît atît. Nu se poa
te trece cu vederea faptul că în 
rîndurile înaintării arădene, figu
rau și alte nume consacrate în fot
balul nostru ca Mercea, Petschows- 
chi etc.

Veteranii echipei arădene au a- 
ratat cu acest prilej că-și merita 
locurile de titulari în formația 
Flamurei Roșii. Farmati a fost un 
adevărat stîlp al apărării jucînd 
ireproșabil tot timpul meciului, 
intervenind ferm și precis la om. 
Petschowschi, abil și fin tehnician 
așa cum îl cunoaștem, a distribuit 
cu precizie și imaginație mingi 
în toate direcțiile dovedindu-și 
încă odată calitățile de neîntrecut 
coordonator. Păcat că în acest 
meci nu și-a valorificat suficient 
șutul fiind, preocupat mai mult în 
a creea ocazii echiperilor săi, 
ceea ce desigur nu e rău. Șocant 
rămîne vechiul lui obicei de a 
protesta la orice decizie a arbi
trului. Buni Serfozo și Dușan.

De la dinamoviști am reținut 
elanul inepuizabil al lui Călinoiu, 
forma bună a lui Nicușor și Kd- 
szeghi, precum și puterea de lup
tă a lui Izghireanu care deși a 
greșit la golul înscris de arădeni, 
s-a străduit să facă un joc bun. 
Dinamoviștii și ei deficitari la 
capitolul eficacitate vor trebui să

Urcarea celor mal tineri
pășește 17 ani) fără experiența con
cursurilor internaționale. Muiți din
tre cei care au reprezentat culo
rile țării noastre au fost debutanți 
în întreceri internaționale. (De e- 
xemplu Voroneanu, Belmega, CzU- 
li, Kliment și alții). In același timp 
adversarii noștri aii prezentat la 
start elemente consacrate în atle
tismul țărilor respective, cum este 
cazul polonezilor Richter și Kowa- 
lic și a cehilor Kynos și Krol.

Privită prin această prismă, com
portarea atleților romîni nu trebuie 
privită cu scepticism, mai ales că 
majdritatea dintre ei, înfruntînd e- 
moțiile inerente unui asemenea 
concurs, și-au doborît recorduri 
personale și chiar unul republican. 
(Este vorba despre ștafeta de 
4 X 100 m. plat băieți).

Cele 2 zile au relevat cîteva 
„mari" talente. Sprinterul cehoslo
vac Kynos, care a obținut două 
victorii: la 100 și 200 m. plat. 
Rezultatele obținute sînt excelente: 
10,8 sec. și respectiv 21,8 sec. re-

Două declarații
Prof. EMIL NOVAK, conducă

torul lotului cehoslovac :
„A fost o luptă foarte frumoa

să, uneori palpitantă, ca de pildă 
proba de 1.500 m. obstacole. Pen
tru noi rezultatele sînt bune. Di
ferențele de puncte dintre atleții 
noștri și cei polonezi, comparativ 
cu anul trecut, sînt mai mici. Fe
tele noastre s-au prezentat mai 
slab decît ne așteptam.

Nu trebuie să vă descurajeze 
înfrîngerea. Ați prezentat o echi
pă surprinzător de tînără, talen
tată, aș putea spune chiar foarte 
talentată față de vîrsta ei. Mi-a 
plăcut mai ales Mircea Stein, un 
atlet de înaltă clasă ; săritorul la 
înălțime Cornel Porumb, cu con
diția să-și perfecționeze stilul, 
Dar dintre fete, inepuizabila „pup 

acorde atenția cuvenită șutului la 
poartă cu atât mai mult cu cît 
în acest meci au plătit destul de 
scump această deficiență.

E. P1TULESCU

O PROPUNERE
De cîteva zile a început campionatul divizionar de fotbal și odată 

cu el cortegiul de satisfacții, mulțumiri și nemulțumiri ale jucă
torilor, antrenorilor și tuturor iubitorilor acestui sport. Din ex
periența anilor trecuți am constatat că o însemnată parte de ne
mulțumiri izvorăsc și din slaba calitate a arbitrajelor.

Anul trecut, de pildă, pentru aceste motive au fost arbitri sus
pendați, retrogradați etc... Tot așa de adevărat este însă că în 
unele cazuri s-au ridicat acuzații nejuste după meciuri în care arbi
trajul n-a afectat rezultatul întîlnirii.

Deci unele nemulțumiri în materie de arbitraj au fost justificate, 
altele nu. Așa cum arătam mai sus, Comisia Centrală de fotbal și 
Colegiul Central al arbitrilor au încercat să soluționeze pe cît se 
putea regretatele incidente. Și totuși... după cîte s-au văzut în 
cursul desfășurării aceluiași campionat și chiar mai tîrziu î.n cadrul 
întîlnirilor din Cupa Primăverii și din prima etapă a campionatu
lui în curs (vezi Aurel Man — meciul C.C.A.-Energia Ploeștf și 
G11. Dragomirescu—Dinamo București—-Flamura Roșie U.T.A.) situa
ția n-a fost pe deplin satisfăcătoare. Se pare că nu avem încă la 
dispoziție un număr suficient de arbitri care să satisfacă deplin exi
gențele unui arbitraj de categoria A.

Pe de altă parte, în jocurile internaționale susținute, jucătorii 
noștri au întîlnit stiluri de arbitraj diferite de cele de la noi.

Problemele legate de arbitraj nu sînt epuizate în aceste cîteva 
rînduri. De fapt nici nu ne-ain propus aceasta.

Succinta expunere, pe teme de arbitraj, am crezut-o necesară 
pentru a prezenta următoarea propunere:

în unele meciuri în care forțele sînt sensibil egale, vechi 
rivalități, etc. etc. în alte țări au fost invitați pentru conduce
rea jocurilor respective arbitri străini.

De ce nu s-ar proceda și la noi în același chip? Federația noastră 
de fotbal ar putea lua legături cu federațiile corespondente din ță
rile vecine ca : Uniunea Sovietică, Ungaria, Iugoslavia, Bulgaria, 
Austria, Polonia și pe bază de reciprocitate să se ajungă la un 
schimb de arbitri. Arbitri ca sovieticul Latîșev, maghiarul Danko, 
austriacul Franz Grill etc. ar fi bine veniți pe stadioanele noastre. 
Iar noi am putea trimite arbitri ca Schulder, Kroner, Cruțescu 
și alții. S-ar aduce în primul rînd, un serviciu spectacolului 
fotbalistic în sine, și în al doilea rînd propriilor noștri arbitri care 
ar avea posibilitatea efectuării unui util schimb de experiență.

cord egalat). Stilul său de alergare 
a surprins pe specialiști, care-i pre
văd un mare viitor. Și alergătorul 
de garduri, polonezul Krol, a urcat 
de două ori pe podiumul în
vingătorilor, cucerind viotoria la 
110 m. garduri (timp 14 sec.) și 200 
m. garduri (24,9 sec.).

Dintre atleții noștri, în afara ce
lor doi învingători, Erika Scherer 
la greutate și Mircea Stein la tri
plu, am remarcat pe Gergely Gas
par, o mare speranță a sprintului 
nostru, pe inepuizabilul Ciobanu la 
400 m. plat, pe aruncătorul de 
greutate și disc Pemeki, pe sulițașa 
Wenczel Zitta, pe demifondista 
Czuli Ana și „mezina" echipei, 
pioniera Voroneanu.

O remarcă specială pentru aler
gătoarele de garduri: Xenia Miliu- 
tin și debutanta Karin Artz.

MIRCEA MUNTEANU 
corespondentul „Scînteii tine
retului" pentru regiunea Cluj

toaică" Czuli. Minusculei Voro
neanu îi prevăd un mare viitor.

în încheiere cîteva cuvinte des
pre organizare și gazde. într-un 
cuvînt : minunate. Mulțumim pe 
această cale pentru dragostea cu 
care am fost înconjurați.

N1COLAE GURĂU — antrenor 
de stat al R.P.R. :

„Diferența de vîrstă și mai o- 
Ies cea de experiență competițio- 
nală dintre atleții noștri și oas
peți a fost cel mai greu obstacol.

Cea mai elocventă dovadă că 
tinerii noștri atleți au luptat cu 
toate forțele pentru o clasare cît 
mai bună este „ploaia" de recor
duri personale. Puțini dintre atle
ții noștri nu și-au depășit cea mai 
bună performanță.

Ce denotă? Că avem juniori

După aproape doi ani, dumini
că a fost reluată activitatea ci- 
clistă de pistă. Numărul mare de 
spectatori care au umplut tribuna 
velodromului Dinamo, dovedește 
încă odată, că acest sport se 
bucură de o largă popularitate. 
Pînă la începerea competiției, 
spectatorii au admirat cu vădită 
mîndrie noul velodrom. Cicliștii 
bucureșteni vor avea de acum o 
bază sportivă modernă unde să se 
pregătească.

întrecerile au fost dîrze, cu 
toate că perioada de aclimatizare 
cu noua pistă a fost destul de 
scurtă.

Tache Petre (Dinamo) cîștigă 
proba de viteză, Ion loniță 
(C.C.A.) proba. 1 tur contra cro
nometru, iar M. Voinescu, proba 
de semifond.

La întrecere au participat și 
un număr mare de tineri care au 
dovedit calități pentru aceste pro
be. Printre aceștia se numără și 
Dan Budișteanu (Progresul „Casa 
Scînteii") care, participînd pentru 
prima oară la un asemenea con
curs, s-a clasat pe locul patru, si- 
tuîndu-se printre cei mai buni 
alergători în proba de viteză.

întrecerile au entuziasmat, dar 
arbitrajul a decepționat. Spectato
rii au fost nevoiți să protesteze cu 
vehemență la unele decizii ale ofi
cialilor. Dacă la alte sporturi o 
decizie inversă nu poate hotărî în 
unele cazuri soarta întrecerii, la 
ciclism însă... da ! Este vorba de 
deciziile inverse date în întrece
rile dintre Șt. Lemîndroiu (Dina
mo) și Petre Tache (Dinamo) și în 
special dintre Ion loniță (C.C.A.) 
și C. Voicu (C.C.A.). Poate în 
afară de cronometre și... ochi se 
vor găsi și alte „aparate" moderne 
de stabilire corectă a învingăto
rilor.

talentați, între cei foarte tineri. 
Cu mai multă experiență de con
curs, cu o echipă rodată, peste un 
an, vom discuta de la egal la egal 
cu adversarii noștri de astăzi. Nu 
priviți cu scepticism aceste în- 

frîngeri. Am avut mulți debutanți.
Trebuie să evidențiez pentru 

puterea de luptă pe cei doi că
pitani ai echipelor Erika Scherer 
și Mircea Stein. Apoi pe Ciobanu 
(200 m. și 400 m. plat), pe arun
cătorul Perneki, pe debutantul 
Gyori.

Dintre
sprinterul 
V ieczoheh 
cîștigătorul săriturii 
băieți Tarczenski (7,03 m.) și să
ritorul cu prăjina Bunn (Polonia 
— 4 m.)“.

oaspeți mi-au plăcut: 
ceh Kynos, poloneza 
(lungime 6 metri), 

în lungime

Cursa de 80 m. garduri în plină desfășurare. In acest mo
ment conduce romînca Xenia Miliutin. Ea va realiza ufi nou re
cord personal: 11 sec. 9/10 și totodată a treia performanță ros 
mînească din acest an.

în proba de viteză rezervată fe
telor, Constanța Fălticeanu (Loco
motiva) a întrecut-o surprinzător 
pe Mioara Gheorghe (C.C.A.).

La această probă — unica pen* 
tru fete — s-a. observat însă ace
eași lipsă, cu care organizatorii 
s-au obișnuit: numărul mic al 
participantelor. Doar patru colec
tive sportive au trimis cîte o fată. 
Patru fete, într-o asemenea între
cere e extrem de puțin.

Nu credem că asociațiile: Di-> 
nașno, C.C.A., Locomotiva, Fl. 
Roșie să dispună doar de cîte o 
singură ciclistă. Celelalte unde își 
desăvîrșesc măiestria sportivă dacă 
nu în întrecere ?

Nu mai vorbim de alte colec
tive — cu pretenții — care nu 
s-au învrednicit să trimită nici cel 
puțin atît.

Poate la viitoarea întrecere, cars 
va avea loc duminică 25 august, 
aceste lipsuri vor fi remediate.

Gh. Viziru a învins 
pe Asboth ți Adam
In campionatul internațional de 

tenis al R. P. Ungare, maestrul 
sportului Gh. Viziru a repurtat 
două victorii de mare prestigiu, 
întrecînd pe jucătorii maghiari 
Asboth (sferiur’ de finală) și Adam 
(semifinală), calificîndu-se prin 
aceasta în finala probei de sim
plu bărbați. Finala urmează să se 
dispute astăzi între campionul 
nostru și polonezul Skonecki.

In turneul de consolare la sim
plu femei Julieta Namian a învins 
categoric pe Gall (R. P. Ungară) : 
6—3, 6—3 iar la dublu bărbați 
Gh. Viziru șl A. Bardan au cedat 
cuplului Asboth-Adam cu 4—6, 
6—8, 5-7.

Al. Bizim a aruncat 
sulița la 72,40 m.

Sîmbătă după amiază s-a des
fășurat pe Stadionul Republicii 
din Capitală un concurs de veri
ficare al aruncătorilor de suliță. Un 
rezultat foarte bun a obținut Ale
xandru Bizim (Știința) : 72,40 m. 
Pe locurile dol-trei s-au clasat A. 
Demeter (Dinamo) 68,30 m. și Ion 
Stancu (Știința) 64,20 m.

★ La sfîrșitul acestei săptă- 
mîni se vor desfășura la Gând 
în Belgia campionatele europene 
de caiac-canoe. La această mare 
competiție țara noastră va fi re
prezentată de dublul campion 
olimpic Leon Rotman, Alexe Du
mitru, Simion Ismailciuc, Mircea 
Anastasescu și alții.

★ Duminică a luat sfîrșit la 
Zagreb, competiția internațională 
de polo pe apă „Trofeul Italiei". 
La această ediție victoria a re
venit formației U.R.S.S. care a 
obținut 4 victorii concludente.

Poliștii sovietici au învins 
printre altele și echipa campioa
nă olimpică « R.P. Ungare iar 
în meciul „cheie" susținut dumi
nică au terminat la egalitate 
(1-1) cu redutabila formație a 
Iugoslaviei. In ultimul joc echi
pa R.P.R. a făcut joc egal 2—2 
cu echipa Italiei. Formația noass 
tră s-a clasat pe locul 5.

■ir în cadrul competițiilor In
ternaționale de yachting de la 
Sopot, sportivii romîni au o com
portare excelentă, dominlnd con
cursul de „snipe". Primul loc a 
fost Cîștigat de Predescu cu 
4821 puncte urmat de coechipie
rul său Calcan cu 4158 puncte^ 
Pe locul trei s-a clasat Tazbiij 
(R.P. Polonă) cu 3647 puncte.

☆ In continuarea turneului peț 
cared întreprinde în R. Ceho* 
slovacă, echipa masculină da 
baschet. Progresul-București 6t 
susținut al doilea joc în compar 
nia formației Lokomotiv din Kum 
lovy Vary. Baschetbaliștii romîni. 
au repurtat victoria cu scorul d& 
69—61 (35—30).
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lucrările congresului r.Mi.D
* Jacques Denis a prezentat raportul privitor 

la noul statut al Federației * Vii dezbateri

Tovarășul Ho Și Min — 
oaspete drag al tării noastre

Cinstirea eroilor 
romîni

BUDAPESTA ( corespondentul 
Agerpres transmite) : In R.P. Un
gară, în aceste zile premergătoare 
sărbătorii naționale a poporului 
romîn, 23 August, se cinstește 
memoria ostașilor romîni căzuți 
în cursul celui de-al doilea război 
mondial pe teritoriul Ungariei.

La Mejkerek, o comună cu 3.000 
de locuitori din județul B.ekesc- 
saba, populația satului s-a adu
nat în fața monumentului ostași
lor romîni care a fost înălțat CU 
cîteva luni în urmă pentru a 
cinsti memoria eroilor căzuți pen
tru eliberarea Ungariei.

La monumentul ostașului erou 
Eftimie Croitoru și a celorlalți 78 
de ostași căzuți împreună cu el 
pe cîmpul de onoare la Tiszalok 
în județul Szabolcz-Szatmar a 
avut loc de asemenea în ziua de 
18 august o solemnitate la care 
au participat numeroși locuitori 
ai comunei.

V —■ —

IN OMAN 
continuă luptele

PARIS 19 (Agerpres). — După 
cum anunță corespondentul din 
Cairo al agenției France Presse, 
la 18 august Mohamed El Harsi, 
purtătorul de cuvînt al imamului 
Omanului, a declarat că toate a- 
tacurile englezilor împotriva for
tului Izki, care este încercuit, au 
fost respinse.

In continuare Harsi a spus că 
lupta continuă și că declarațiile 
englezilor că orice rezistență ar
mată ar fi încetat nu au nici un 
temei.

KIEV 18 (Agerpres). — Tass 
transmite: In ședința din după 
amiaza zilei de 17 august a celui 
de-al IV-lea Congres al F.M.T.D., 
Jaques Denis secretarul general 
al F.M.T.D. a prezentat raportul 
cu privire la noul statut al Fede
rației.

Jacques Denis a spus că de la 
elaborarea și adoptarea primului 
statut al F.M.T.D. în noiembrie 
1945, au trecut 12 ani. In această 
perioadă F.M.T.D. a desfășurat o 
vastă activitate în interesul tinere
tului.

Dezvoltarea mișcării de tineret 
a atins un nivel înalt. Avînd în 
vedere schimbările care s-au pro
dus în lume de la întemeierea 
F.M.T.D., experiența acumulată 
în decursul anilor, aspectele pozi
tive și negative ale activității 
din trecut, sesiunea Consiliului 
F.M.T.D. care a avut loc la Sofia 
in anul 1956 a considerat necesa
ră revizuirea statutului și a însăr
cinat Comitetul Executiv să pre
gătească proiectul noului statut.

Ocupindu-se de caracteristica 
proiectului de statut, Denis a ară
tat că în acest proiect de statut 
este rezervat mult spațiu proble
mei colaborării.

Se prevede crearea unei noi ca
tegorii, aceea a membrilor asociați.

Potrivit proiectului, organul 
conducător al F.M.T.D. este adu
narea organizațiilor — membre. 
Toți membrii au dreptul să fie re- 
prezentați în Federație. Așa dar, 
fiecare organizație are posibilita
tea de a discuta orientarea fi acti
vitatea federației.

Denis a declarat că proiectul de 
statut al F.M.T.D. prevede că 
Federația trebuie să mențină le
gături și o colaborare strînsă în 
O.N.U. și în organele sale. 
F.M.T.D. este ferm hotărîtă să-și 
continue activitatea pentru trans
punerea în fapt a principiilor ex
puse în Carta O.N.U.

După raportul lui Jacques De
nis au fost reluate dezbaterile pe 
marginea primului punct de pe, 
ordinea de zi.

★
KIEV 19 (de la trimisul spe

cial Agerpres). — Congresul Fe
derației Mondiale a Tineretului 
Democrat și-a continuat luni lu
crările în ședință plenară. In 
cursul zilei de duminică delegații 
la Congres au vizitat colhozul 
„Hrușciov** din satul Trebuhov, 
din apropiere de Kiev, iar un alt 
grup a făcut o excursie cu va
poarele pe Nipru.

După cum s-a aflat din rapor
tul Comisiei de Mandate difuzat 
delegaților, la Congres participă 
320 de delegați reprezentînd or
ganizații afiliate din 80 de țări. 
Delegați din 17 țări care au fost 
împiedicați din motive indepen
dente de voința lor să participe 
la Congres, au trimis scrisori șl 
mesaje, exprimînd deplinul lor 
acord de principiu cu F.M.T.D. 
și tezele privind sarcinile actuale 
ale F.M.T.D. și modificările 
statut.

De la al 3-lea Congres, 
F.M.T.D. au aderat încă peste 
de organizații de tineret, mai

orientare socialistă, comunistă, 
ale tineretului din sindicate, stu
dențești, culturale, sportive, tu
ristice, de copii etc.

La Congres participă de ase
menea 174 de observatori, repre- 
zentind 141 de organizații na-

neretulul din Marea Chină, pri
mit cu vii aplauze a arătat că 
condicile actuale, cind persistă 
primejdia experiențelor cu arma 
nucleară și continuă cursa înar
mărilor, fac deosebit de necesară 
și posibilă cooperarea tineretului.

De vorbă cu James Endicott
KIEV (de la trimisul nostru).
Vorbește James Endicott, 

reprezentantul Consiliului 
Mondial al Păcii. Toți îl pri
vesc și-l ascultă cu atenție. 
Ultimele lui cuvinte: „Mai 
multe festivaluri și nici o bom
bă atomică** au efectul unei 
puternice explozii de- bucurie 
și entuziasm. Sutele de dele
gați, observatori, toți cei pre- 
zenți în sala congresului au 
aplaudat minute în șir pe tri
misul Consiliului Mondial al 
Păcii, manifestîndu-și 
cest fel aspirațiile 
pentru cauza scumpă 
în lume.

De abia așteptam . 
pentru a-i lua un scurt inter
viu. Intenția aceasta o avuse
sem încă din timpul Festiva
lului de la Moscova, intenție 
pe care n-am putut s-o reali
zez din motive ușor de înțe
les, dat fiind programul foarte 
bogat al marei sărbători a pă
cii și prieteniei.

La pauză am reușit să vor^ 
besc cu James Endicott.

ÎNTREBARE : A0 fost oaspe
te de onoare al Festivalului de 
la Moscova și acum participați 
ca invitat la Congresul F.M.T.D. 
Ce ne puteți spune în legătură 
cu desfășurarea Festivalului ? 
Cum apreciați rezultatele lui ?

RĂSPUNS: Consider că 
Festivalul tineretului de la 
Moscova a fost un minunat 
succes al păcii și prieteniei. 
Este îmbucurător că în pofida 
dificultăților create de războ
iul rece, la Festival au parti
cipat delegații destul de mari 
din S.U.A. precum și din Ca
nada. Cînd zecile de mii de de
legați din întreaga lume se vor 
întoarce în țările lor, vor face 
cunoscute impresiile lor minu
nate, ceea ce va însemna un 
aport deosebit de însemnat la 
cauza păcii.

ÎNTREBARE: Care este 
semnificația pe care o atribuiți

și în a- 
comune 
a păcii

pauza

celui de-al IV-lea Congres al 
F.M.T.D. ?

RĂSPUNS: Pînă acum, ceea 
ce ne-a atras atenția in mod 
special la Congresul F.M.T.D., 
este problema referitoare la 
felul cum înțelege tineretul 
lupta pentru pace, felul cum 
înțelege el să acționeze pentru 
aceasta. In raportul prezentat 
de Comitetul executiv (e vorba 
de raportul lui Bruno Bernini, 
președintele F.M.T.D., — Tine
retul în lumea de azi și sar
cinile F.M.T.D.** n.n.) precum 
și din discuțiile de pînă acum, 
a reieșit limpede că organiza
țiile de tineret din întreaga 
lume își dau seama de marea 
importanță a generalizării și 
intensificării luptei pentru pa
ce. Nu încape îndoială că pen
tru mobilizarea masivă a opi
niei publice în favoarea păcii, 
vigoarea și entuziasmul tine
retului sint factori esențiali 
în obținerea succesului.

ÎNTREBARE Deși au trecut 
numai patru zile de la deschi
derea Congresului, țelurile 
F.M.T.D. au reieșit cu claritate. 
Cum considerați activitatea 
F.M.T.D. în ansamblul mișcării 
mondiale pentru pace P

RĂSPUNS: F.M.T.D. a con
tribuit foarte mult la mișca
rea mondială pentru pace. De
sigur că odată cu noul statut, 
Federația Mondială a Tinere
tului Democrat va pucea mai 
bine să antreneze in colabo
rare un număr mai mare de 
organizații ale tineretului. 
Cînd lupta pentru pace este 
just înțeleasă, o platformă co
mună a întregului tineret este 
foarte ușcr de găsit. Pericolul 
războiului este încă foarte 
real; sper însă, că organiza
țiile de tineret din întreaga 
lume se vor uni pentru a înlă
tura pericolul existent, pentru 
a deschide drum păcii și bună
stării tuturor.

DUMITRU MIHAIL

Arătindu-șf satisfacția pentru 
puternica prietenie ce leagă ti
neretul chinez de tineretul so
vietic, Hu lao-ban a subliniat că 
întărirea prieteniei tineretului din . ................................ .....................
țările lagărului socialist este o I Oprimi'VaAidului MuncttoreK rRomln, in frunte 
contribuție importantă la cauza I cu tovarașuj Gheorghe Gheorghiu-Dej, și Guver- 
păcii. Delegatul • . . ~ . .. .. » . » --------- —
primat simpatia 
țara sa pentru 
luptă impotriva

tineretului chinez cu tinerii din I berare națională care s-a bucurat de o primire 
toate țările, inclusiv din S.U.A. ■ _s---------------------------------- •--» -----s-

Delegata tineretului din Spa
nia a vorbit despre lupta tinere
tului spaniol pentru a împiedica 
stabilirea de baze atomice în ......................... ............ ........... ........_ ......... _
Spania, împotriva politicii de I drul marii familii a socialismului, în jurul Uniunii 
blocuri. I Sovietice și Chinei populare, cele două popoare

Miloslav Vecker — Cehoslova-1 a|c noastre luptă pentru un scop comun: apăra- 
cia — a înfățișat îngrijorarea ti- I rea păcii și construirea socialismului. Cele două 
neretului și poporului cehoslovac I partide ale noastre, credincioase principiilor in- 
față de campania de remilitari-1 tangibile ale marxism-leninismului, apără hotărît 
zare a Germaniei occidentale șl I unitatea partidului, unitatea poporului și unitatea 
campania șovinistă a politicieni-1 lagărului socialismului. Unitatea constituie forța

Cuvîntarea tovarășului Ho Și Min
au trebuit să le ducă împotriva fascismului, Impe* 
rialismului șî oportunismului. Și nici o forță a 
reacțiunii din lume nu va putea zdrobi această 
unitate care-și găsește expresia cea mai vie în 
comunitatea de vederi a celor două partide și gu
verne ale noastre asupra tuturor problemelor 
abordate. Schimbul de experiență dintre noi, În
țelegerea reciprocă a problemelor noastre vor per
mite consolidarea mai departe a unității celor 
două partide și guverne ale noastre, precum și a 
unității marii familii a socialismului.

Propun să ridicăm un toast:
— pentru prietenia frățească dintre cele două 

popoare ale noastre;
— pentru unitatea indestructibilă a marii familii 

a socialismului, in frunte cu Uniunea Sovietică și 
China populară;

— pentru succesul poporului romin tn opera sa 
de construire a socialismului sub conducerea Par
tidului Muncitoresc Romin și guvernului Repu
blicii Populare Romine;

— in sănătatea tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, tovarășului Petru Groza, tovarășului 
Chivu Stoica și a celorlalți conducători ai parti
dului și guvernului Republicii Populare Romine;

— in sănătatea voastră, a tuturor, scumpi tor 
lume varăși șl scumpi prieteni.

Vizita tovarășului Ho Și Min 
la Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn

(Urmare din pag. l-a)

t'u reunificarea patriei noastre și construirea so
cialismului. Prin glasul nostru, poporul vietnamez

chinez șl-a ex-
tineretului din
tineretul care
asupririi colo- ___ _ _____  _______... r.__
de prietenie a I esțe expoziția cu privire la războiul nostru de eli-

nulu: Republicii Populare Romine, recunoștința sa. 
Partidul și guvernul romin nu au neglijat nici un 
prilej pentru a face cunoscut poporului romîn 
poporul nostru. O dovadă in plus in acest sens

plină de simpatie din partea poporului romîn.
Aceste relații frățești între cele două popoare 

ale noastre se explică prin comunitatea de sco
puri urmărite de partidele și guvernele noastre.

Dcspărțiți prin distanțe, dar uniți strîns in ca-

lor de la Bonn, impotriva Ceho- I noastră. Ea este creată prin luptele lungi și grele 
slovaciei. Poloniei și a unor țări I pe care toate partidele marxist-leniniste din lumi 
din Europa apuseană. *

In a doua parte a ședinței, 
prezidată de John Moss — Ma
rea Britanie — delegatul Irlandei 
a prezentat Congresului lupta ti
neretului din Irlanda pentru uni-1 Tovarășul Ho Și Min> președin. 
ficarea țării. . I tele R. D. Vietnam și președinte
- .M. & I al Partidului celor ce muncesc din

Vietnam, însoțit de Hoang Van 
Hoan, membru al Biroului Politic 
al C. C. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam și Nguyen 
Van Kinh, membru al C. C. al 
Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, ambasador al R. D. Viet
nam în R. P. Romînă, au făcut 
duminică dimineață o vizită la

In

la 
60
a- 

les din Asia, Africa și America 
Latină,

La Congres sînt reprezentate 
diferite organizați» afiliate la 
F.M.T.D., din țări cu sisteme e- 
conomice șî sociale deosebite: 
ale tineretului radical, liberal, 
organizații cu orientare naționa
listă, național-anticolonialiste ale 
țărilor coloniale; organizații de

Purtarea huliganică 
a americanilor a provocat 

indignarea populației 
din Adana

ISTAMBUL 19. (Agerpres). — 
Ziarele anunță că trei americani 
din personalul de deservire al ae
rodromului american din regiunea 
Adana au atacat un tinăr turc, 
maltratindu-l. Cînd la locul in
cidentului s-a strîns un grup de 
oameni, celor trei americani li 
s-au alăturat alți americani care 
au atacat pe cei prezenți.

Ciocnirea a luat sfîrșit numai 
după amestecul politiei locale care 
a fost nevoită să folosească ar
mele. Au fost răniți mai mulți 
turci și americani.

Ziarele anunță că purtarea hu
liganică a americanilor a provocat 
indignarea populației.

DAMASC. — Cabinetul sirian a 
aprobat acordul siriano-sovietic și 
rezultatele tratativelor dintre re
prezentanții guvernului sirian și ai 
guvernului cehoslovac.

KOLN 18. (Agerpres). — A.D.N. 
reproduce o știre transmisă de a- 
genția D.P.A., potrivit căreia o 
delegație comercială vest-germană 
alcătuită din reprezentanți ai ma
rii industrii și a unor bănci vest- 
germane va pleca în R.P. Chineză 
la începutul lunii septembrie.

DELHI. — Ziarele anunță că la 
15 august, de ziua independenței 
Indiei soldați portughezi au des
chis focul asupra unei patrule in
diene la frontiera dintre colonia 
portugheză Damian și teritoriul 
indian. A doua zi în aceeași regiu
ne un avion portughez a violat 
spațiul aerian al Indiei.

NEW YORK. — Agențiile ame
ricane anunță că la poligonul ex
perimental din statul Nevada a a.

ționale șl internaționale neafi
liate la F.M.T.D. precum șl peste 
60 de ziariști străini.

In total la Congres sînt re
prezentate prin delegați sau ob
servatori și invitați, organizații 
de tineret din 103 țări.

In ședința de luni dimineața» 
care a fost prezidată de Mitra 
(India), primul a luat cuvîntul
C. Telalov (Bulgaria), care a 
subliniat prestigiul de care se 
bucură F.M.T.D. după aproape 12 
ani de activitate în slujba păcii 
șî a viitorului fericit al tinerei 
generații.

Delegatul Mohamed Suliman, 
din Sudan, a arătat bucuria de 
a participa la Congres ca repre
zentant al unei organizații afi
liate la F.M.T.D. dintr-o țară 
care și-a dobindit de curlnd 
dependența.

Hu Iao-ban, reprezentantul

in-

ti-

Principiul indestructibil după care 
se călăuzește partidul nostru este principiul 

alianței dintre muncitori și țărani
a declarat W. Gomulka

VARȘOVIA 19 (Agerpres). — 
Agenția P.A.P. a transmis cu- 
vintarea rostită de W. Gomulka, 
prim secretar al C.C. al P.M.U.P., 
la marele miting care a avut loc 
în satul Kasimka Mala, județul 
Limanow, voievodatul 
cu prilejul 
versări a 
După ce a 
obținute de 
anii puterii 
ka a spus:

Polonia populară nu a intrat 
încă în regatul belșugului, dar a 
reușit de pe acum să lichideze 
regatul mizeriei care era Po
lonia dinainte de război. Polonia 
populară a îndepărtat cele mai 
grele poveri pe care clasa mun
citoare și țărănimea muncitoare 
din Polonia dinaintea războiului 
trebuiau să le poarte: ea a des-

Cracovia, 
20-a ani- 
țărănești. 
succesele

celei de-a 
răscoalei 
vorbit de 
poporul polonez în 
populare, W. Gomul-

VAfNFCRNMM
vut loc la 18 august o nouă explo. 
zie nucleară din seria celor pre
văzute pentru această vară.

DAMASC. — La 18 august a 
sosit la Cairo Sukri Kuatli preșe
dintele Siriei. Pe aerodrom Kuatli 
a fost întimpinat de președintele 
Gamal Abdel Nasser și de mem
bri ai guvernului egiptean. Se a- 
nunță că președintele Kuatli a so
sit în Egipt pentru continuarea 
tratamentului medical.

CAIRO. — La 17 august au în
ceput la Cairo tratativele greco- 
egiptene la care participă preșe
dintele Egiptului Gamal Abdel 
Nasser, primul ministru al Gre
ciei, Karamanlis și alte persoane 
oficiale.

PRAGA. — In prima jumătate 
a lunii ianuarie 1958, Viliam Si- 
roky președintele guvernului Re
publicii Cehoslovace, va vizita In. 
dia la invitația guvernului indian.

ființat șomajul de la orașe și 
sate.

In prezent facem tot ce ne stă 
în putință pentru ca munca mă
reață și plină de abnegație a po
porului care construiește socia
lismul să aducă bunăstare și 
dreptate tuturor oamenilor mun
cii din țara noastră.

Principiul indestructibil după 
care se călăuzește și se va 
călăuzi partidul nostru, a conti
nuat W. Gomulka, este princi’ 
piui alianței dintre muncitori și 
țărani. Partidul Muncitoresc 
Unit Polonez, ca partid al oa
menilor muncii, unește de aseme
nea în rin durii e sale țărani cu 
pămînt puțin și țărani mijlocași.

Cea mai importantă preocupa
re a muncitorilor și țăranilor 
acum 20 de ani a fost lupta co
mună neobosită împotriva fas
cismului și orînduirii burghezo- 
moșierești. Cea mai importantă 
preocupare a muncitorilor și ță- 

, rănilor de astăzi este să întă
rească statul nostru popular.

Forța Poloniei populare provi
ne din două surse: prima, este 
unitatea oamenilor muncii, alian
ța între muncitori și țărani, dis
ciplina conștientă a clasei mim* 
citoare și îndeplinirea de către 
țărani a obligațiilor lor față de 
stat. Cea de a doua sursă a 
forței Poloniei este lealitatea 
față de lagărul țărilor socialiste» 
îndeosebi alianța și prietenia sa 
cu vecinii săi — Uniunea So
vietică, Cehoslovacia și Republi
ca Democrată Germană. Dușma
nii încearcă să distrugă aceste 
surse.

Construim în țara noastră so
cialismul. Vedem în socialism 
viitorul oamenilor muncii de la 
orașe și sate. Trecem printr-o 
perioadă grea în dezvoltarea ță
rii, dar ne aflăm pe calea justă. 
Așa a apreciat întregul popor la 
alegerile din ianuarie și noi nu 
ne vom abate de la această cale.

în munca pentru realizarea coo
perării tineretului pe pian na
țional și internațional F.M.T.D. 
trebuie să caute ceea ce este co
mun tineretului, să respecte pă
rerile proprii, fiecare organizație 
să fie tratată pe picior de egali
tate, să se ducă o muncă răbdă
toare pentru acțiuni comune.

mentul Greciei, a vorbit despre 
creșterea prestigiului F.M.T.D. în 
Grecia, prestigiu la care a con
tribuit poziția marii organizații 
a tineretului de sprijinire a re

vendicării dreptului la autodeter
minare a populației din Cipru.

S. Weinstein — Uruguai — a 
prezentat Congresului îngrijora
rea tineretului Amerlcii latine 
față de planurile S.U.A. de crea
re a unui bloc al Atlanticului de
Sud, după modelul N.A.T.O. El ■ _ ......c1 Duminica dimineață, președin- a propus F.M.T.D. să sprijine I te!e Ho Și Min tmpreunf cu cei. 
schimburile de tineri muncitori I lalți soli ai poporului vietnamez 
Intre țările Americii Latine. I care ne vizitează tara însoțiți de 

O caldă manifestație de alm-1tovară?» Gheorghe Apostol, A- 
t x». . I vram Bunaciu, secretar al Prezi- patle au tăcut participanți! la diului Marii Adunări Naționale. 

Congres delegatului tineretului I general maior Petre Dumitrescu 
japonez, — exprimlndu-și astfel I și Caius Franțescu, șeful protoco- 
adeziunea Ia lupta sa entuziastă Ilulul Ministerului Afacerilor Ex- 

«... - • x ( x • I terne, au făcut o vizita la Palatulși perseverentă pentru interzice-1 pioneriior.
rea armelor atomice șl încetarea I Aici oaspeții au fost întîmpinați 
imediată a experiențelor cu arma I de C. Prisnea, adjunct al mini- 
nucleară. Eichi Murata, delegatul htrului, lnvâțâmînt,uIui 5-u!lurii1> 

... , I Ion Ilicscu secretar al C. C. al
j ponez, a descris amploarea I țj.Ț.M., și de un mare număr de 
luptei poporului japonez împotri-1 pionieri.
va experiențelor cu arme ato-1 Intîlnirea dintre copii și preșe- 
mice. I dintele Ho Și Min a fost impre-

t_ . I sionantă. Sute de pioneri l-au în-
fn prima parte a ședinței de I conjuraj cu entuziasm oferindu-i 

după amiază, prezidată de I flori. Președintele Ho Și Min le 
Mohamed Suliman (Sudan), aupimbește tuturor părintește, le 
luat cuvintul la discuții asupra I strînge mîinile, îi îmbrățișează.

j- -a - I Zeci și zeci de alți pionieri aș- punctelor 1 și 2 la ordinea zilei teapU ’izita presed‘intelui în să- 
reprezentanți al tineretului dm I iile cercurilor de specialitate. 
Polonia, Africa de Slid, R. D. I Peste tot, solii poporului vietna- 
Germană, Iugoslavia și din alte I mez PrimHi cu mare căldură, 
țări. I

In urma deicopcririi racentulul complot șiLM%,dîmPnreeunăprS^e«oânde
1 oficiale care ii însoțesc au părăsit 

Capitala plecînd cu mașinile într-o 
vizită pe Valea Prahovei.

Oaspeții sînt însoțiți de tov. 
Gheorghe Apostol, Alexandru Mo- 
ghioroș, membri ai Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.R., A. Bunaciu, 
secretarul Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, T. Rudenco, ad
junct al ministrului Afacerilor Ex
terne, general maior Petre Dumi
trescu, Caius Franțescu, șeful Pro- 

. tocolului Ministerului Afacerilor 
dezvăluit I Externe și de ambasadorul R. D.

1 să ■ vietnam la București, Nguyen Van

Măsuri ale cabinetului sirian
DAMASC 18 (Agerpres). — 

China Nouă transmite: La Da
masc s-a anun(at oficial numi
rea unui nou șef al statului ma
jor al armatei siriene. Este vor
ba de generalul de brigadă Alif 
Bizreh, șeful Biroului 1, din Sta
tul Major General, care, conco
mitent cu numirea sa ca șef al 
statului major a fost avansat la 
gradul de general-maior.
. Generalul de brigadă Amin 
Nituri, șeful Biroului 3, a fost 
numit șef adjunct al statului ma
jor. Cabinetul sirian a acceptat 
cererea fostului șef al statului 
major, general Nizamedinne de 
a fi pus în retragere și a apro
bat o serie de schimbări în ce 
privește comandamentul politiei.

Potrivit relatărilor presei cabi
netul sirian s-a întrunit de mai 
multe ori în urma descoperirii re
centului complot în care o serie 
de ofițeri superiori au raportat 
guvernului despre uneltirile secre
te și planurile imperialiste împo
triva Siriei și altor țări arabe. Pe 
baza acestor informații cabinetul 
a hotărît să adopte măsurile ne
cesare pentru a apăra indepen-

0 carte despre aviația 
internațională prețuiește 

meritele lui Vuia
BERLIN 19 (AgerpresL — Edi

tura Die Wirtschaft din Berlin, 
R. D. G-, editează o carte despre 
aviația internațională, care se ocu
pă cu istoria aeronauticei și si
tuația actuală a aviației în toata 
țările din lume.

IN ACEASTĂ CARTE SINT 
PREȚUITE PENTRU PRIMA 
OARA IN GERMANIA REALI
ZĂRILE PIONIERULUI AVIA
ȚIEI ROMINE, TRAIAN VUIA.

Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn.

Oaspeții au fost primiți de to
varășii Gh. Gheorghiu-Dej, prim- 
secretar al C. C. al P.M.R., Chivu 
Stoica, Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnăraș, Nicolae Ceaușescu, Ale. 
xandru Moghioroș, Constantin 
Pîrvulescu, membri ai Biroului 
Politic al C.C. ai P.M.R., Dumitru 
Coliu, Grigore Preoteasa, Leonte 
Răutu, Leontin Sălăjan, Ștefan 

In Capitală
In sala pionierilor radioamatori, 

la rugămintea acestora, președin
tele Ho Și Min se apropie de mi
crofon și adresîndu-se pe calei 
undelor " ............... ......
mînia le 
mînă un 
pionier".

In sala basmelor, președintele 
Ho Și Min a povestit celor mai 
micuți pionieri despre viața grea 
din trecut a copiilor vietnamezi, 
despre lupta eroică a acestui în
depărtat popor pentru libertate și 
independență, despre viitorul mai 
bun care se deschide astăzi și în 
fața celor mai mici cetățeni ai 
Repubicii Democrate Vietnam. 
„Să vă iubiți partidul și guvernul 
care v-au dăruit și vă asigură 
condiții minunate de învățătură în 
acest palat al vostru, și-a încheiat 
povestirea președintele Ho Și Min 
— să vă ascultați părinții și edu
catorii voștri".

La plecarea din palat, în cartea 
de amintiri a pionierilor, președin
tele Ho Și Min a scris :

„Un călduros salut pionierilor.» 
Multă sănătate, multe bucurii,

In țară
al comuniștilor întemnițați la 
Doftana.

La Breaza după ce la dorința 
președintelui Ho Și Min oaspeții 
au vizitat pe unii localnici, coloa
na mașinilor s-a oprit *n fața sfa. 
tului popular orășenesc unde se 
adunase o mare mulțime de oa
meni. Un grup de tinere fete îm
brăcate in pitorești costume na
ționale au oferit președintelui 
Ho Și Min țesături naționale, în 
fir de borangic, lucrate de ele.

La hotarul care desparte regiu
nea Ploești de regiunea Stalin 
oaspeții au lost întimpinați de to
varășii Maxim Bergheanu, prim 
secretar al comitetului regional 
Stalin al P.M.R.. Nicolae Iorga, 
președintele sfatului popular al 
regiunii Stalin și de numeroși lo
cuitori din regiune — romîni, ger
mani, maghiari.

După un popas pe Valea Timi
șului, oaspeții s-au îndreptat spre 
uzinele de tractoare „Ernst Thăl- 
mann" din Orașul Stalin. Mii de 
constructori de tractoare au intim- 
pinat cu puternice urale și ovații 
sosirea președintelui Ho Și Min și 
a celor ce-1 însoțesc. Erau de față 
Nicolae Popa, prim secretar al 
comitetului orășenesc al P. M. R., 
Vichente Caraba, președintele sfa
tului popular orășenesc și nume
roși alți reprezentanți ai autorită
ților locale.

De la tribuna improvizată in in. 
cinta uzinelor, ing. Virgil Acta- 
rian, directorul general al uzine
lor a adresat oaspeților un căldu
ros salut. „Este o mare cinste pen
tru noi — a spus el — de a primi 
în mijlocul nostru delegația R. D. 
Vietnam în frunte cu președintele 
Ho Și Min.

Noi cunoaștem succesele obți
nute de poporul vietnamez pe 
drumul socialismului, ne bucurăm 
sincer de ele și îl asigurăm că 
vom fi întotdeauna alături de el 
in lupta nobilă pe care o duce. Vă 
rugăm dragi oaspeți să duceți po
porului frate vietnamez din par
tea constructorilor de tractoare din 
Orașul Stalin urări de noi victo
rii in lupta pentru construirea so
cialismului, pentru unificarea paș. 
nică a patriei sale".

A luat apoi cuvîntul montorul 
Ion Solomon, unul dintre con
structorii romini de tractoare care 
a fost de curînd în R. D. Vietnam 
într-un schimb de experiență cu 
tractoriștii vietnamezi.

„In cele 74 de zile cît am lu
crat cu tractoriștii vietnamezi am 
simțit prietenia sinceră și caldă 
pe care ei ca și întregul dv. po
por o poartă poporului romin. Am 
văzut cu cît entuziasm și cu cită 
dragoste muncește poporul frate 
vietnamez pentru reconstruirea 
patriei sale. Tractoriștii vietna
mezi apreciază tractoarele noastre. 
Ei spuneau mereu că sînt ferm 
convinși că cu aceste tractoare

radioamatorilor din Ro- 
adreeează în limba ro- 
cordial „salut voios de

Voitec, membri supleanți ai Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R., Janos 
Fazekaș, Vladimir Gheorghiu, se
cretari ai C.C. al P.M.R. Avram 
Bunaciu, membru al C. C. al
PMR.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de informații asupra pro; 
blemeior interesînd cele două părți;

Intîlnirea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de caldă prietenie.

progres. îmbrățișez pe nepoțeif 
mei, pionierii romîni. Unchiul Ho.

★
După-amiază, președintele Ho 

Și Min și persoanele care-1 înso
țesc au făcut o vizită la Institutul 
de geriatrie „C. 1. Parhon".

Inalții oaspeți au fost Însoțiți 
de tovarășii : Ștefan Voitec, vice
președinte al Consiliului de Mini
ștri, Avram Bunaciu, secretarul 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, dr. Voinea Marinescu, mini
strul Sănătății și Prevederilor So
ciale, Teodor Rudenco, adjunct al 
ministrului Afacerilor Externe.

Stînd de vorbă cu medicii șî 
persoane aflate în tratament, pre
ședintele Ho Și Min s a interesat 
de activitatea și rezultatele obții 
nute în această instituție științii 
fică.

★
Președintele Ho Și Min și per

soanele care-1 însoțesc au asistat 
apoi la meciul de fotbal disputat 
între echipele Flamura Roșie-Arad 
și Dinamo-București pe stadionul 
Republicii.

Vor lucra din ce în ce mai bine 
pămîntul și vor obține recolte 
din ce în ce mai bogate. Am săr
bătorit ziua de 1 Mai împreună 
cu muncitorii din Hanoi. Am vă- 
zut atunci șl am simțit cîț de 
mult își iubește poporul vietnamez

■ partidul său, Partidul celor ce
■ muncesc și pe conducătorul său,
■ încercatul tovarăș Ho Și Min.
i Vă rugăm să transmiteți salu- 
i tul nostru călduros poporului dv. 

și asigurarea că vom face trac
toare din ce în ce mai multe și 
mai bune cu care să ne ajutăm 
prietenii".

Primit cu îndelungi ovații a 
luat apoi cuvintul președintele Ho 
Și Min.

„Dragii mei tovarăși, dragii 
mei frați și surori, vă mulțumesc 
sincer pentru primirea voastră 
prietenească, frățească. Vă trans
mit salutul frățesc al poporului și 
al clasei muncitoare vietnameze. 
Voi tovarăși, ingineri, tehnicieni, 
muncitori și muncitoare sinteți 
constructori ai socialismului. Voi 
lucrați pentru voi și pentru întrea
ga familie socialistă. Tractoarele 
voastre ajută pe muncitorii noștri 
să-și reconstruiască economia. 
Muncind cu tractoarele voastre, 
muncitorii și țăranii din Vietnam 
iubesc cu atît mai mult poporul 
romîn. Noi vă urăm multă sănă
tate și succese în munca dv.

Deși țările noastre sînt departe 
una de alta, inimile noastre sint 
foarte aproape. Să trăiți dragi 
constructori de tractoare ro- 
mini I

Trăiască Partidul Muncitoresc 
Romîn I

Trăiască poporul romîn!
Ultimele cuvinte ale președinte

lui, rostite în limba romînă au 
fost primite cu puternice și înde
lungate urale și ovații. Miile de 
participanți la miting au ovaționat 
timp îndelungat pe președintele 
Ho Și Min. Ei au manifestat pen
tru marea prietenie dintre cele 
două țări, pentru unitatea de ne
zdruncinat a marelui lagăr al 
păcii și socialismului iri frunte cu 
Uniunea Sovietică.

Mitingul constructorilor de trac, 
toare de la Orașul Stalin, închi
nat vizitei in acest important cen
tru al industriei rominești, a luat 
sfîrșit prin intonarea Iniernațio- 
nalei.

După terminarea mitingului pre
ședintele Ho Și Min și ceilalți oas- 
peți au vizitat uzina de tractoare 
„Ernst Thâlmann".

La plecare în fața uzinei a a- 
vut loc o demonstrație cu ultimul 
tip de tractor romînesc Utos-26. 
Oaspeții vietnamezi s-au tndreptat 
apoi spre Hărnian, unde au vizi
tat gospodăria agricolă colectivă 
„Tudor Vladimirescu".

Seara sfatul popular al Orașu
lui Stalin a oferit o masă în cins
tea înalților oaspeți.

(Agerpres)

dența țării. A doua zi după a- 
ceastă hotărîre, Nizamedinne a 
cerut să fie pus în retragere. Zia
rul „Al Jamur" scrie că guver
nul va anunța în curînd o epu
rare în rîndurile personalului tu
turor ministerelor și departa
mentelor în care de mult timp 
domnește corupția. •

Surse informate au (..............
că guvernul intenționează £- , ,„ „uv ...... , ...
mobilizeze întreaga opinie pu-1 Kinh.
blică împotriva primejdiilor care I De‘.a lungul autostrăzii Bucu- 
stau în fața statului sirian și I rești—Ploești, prin numeroase co- 
pentru aplicarea acordurilor si-1 mune cetățenii au salutat cordial 
riano-sovietice. Această sursă a I pe solii poporului vietnamez. La 
adaugat că guvernul nu a hotă-1 hotarul dintre regiunile București 
rit încă sa decreteze starea de I șj Ploești, numeroși locuitori ai 
asediu. Cabinetul a mai hotărît I orașului Ploești în frunte cu con- 
demiterea atașatului sirian la | ducătorii organelor locale de par- 
Roma Huseini, după ce acesta a I tid și de stat au făcut oaspeților 
refuzat sa execute ordinele_ gu- I 0 călduroasă primire întîmpinîn- 
vernulut și sa se reîntoarcă la I dU-i potrivit obiceiului cu pline și 
Dan,asc- I sare.

La Ploești solii poporului viet
namez au fost oaspeții muncitori
lor, inginerilor și tehnicienilor ra
finăriei nr. 1. Directorul rafi
năriei, Manea Ionescu, în cuvîn
tul său a exprimat admirația 
colectivului de muncă al acestei 
importante unități petrolifere față 

- de personalitatea președintelui Ho 
HAVANA 19 (Agerpres). —I Și Min, eminentul fiu și conducă- 

Guvernul dictatorului Fulgencio I tor al Vietnamului. Președintele 
Batista a declanșat o nouă ofen-lHo Și Min s-a interesat îndea- 
sivă de „anihilare" impotriva for-|proape de procesul tehnologic al 
țelor rebele conduse de Fidel Cas-1 rafinăriei, de gama produselor 
tro. Un comunicat guvernamentali sale, de dezvoltarea industriei noa. 
anunță că aviația a aruncat mai I stre'petrolifere și de exportul de 
multe sute de bombe grele asupra I petrol romînesc. 
regiunilor din Estul Cubei undei Muncitorii rafinăriei au oferit 
se află concentrate forțele lui I oaspeților o casetă conținind mo- 
Castro. In vederea acestei ofen-lstre ale produselor petrolifere ro- 
sive comandantul unităților gu-lminești, precum și diferite pro- 
vernamentale a fost înlocuit iar I duse din materiale plastice ale in- 
regiunile unde se desfășoară ope-1 dustriei noastre chimice, 
rațiunile militare au fost evacuatei Coloana mașinilor s-a îndreptat 
cu forța pentru a zădărnici apro-1 apoi spre muzeul Doftana. 
vizionarea rebelilor care se bu-1 Muzeul Doftana, odioasa temni- 
cură de sprijinul populației. | ță de odinioară in care regimul 

burghezo-moșieresc a supus celor 
mai barbare schingiuiri pe cei 
mai buni fii ai poporului nostru, 
ă produs o puternică impresie a- 
supra președintelui Ho Și Min și 
a celorlalți oaspeți.

Evenimentele care au loc ini La plecare, președintele Ho Și 
lume și zvonurile despre un nou I Min a scris următoarele în cartea 
război, care ar aduce exterminarea I de impresii a muzeului: „Toate a- 
în masă a popoarelor și în special |frocitâțile închisorilor vechiului re- 
a copiilor, ne-a hotărit să impie-lgim nu au putut infringe eroica 
dicăm cu grice preț ca aceasta săi luptă revoluționară, nu au putut 
se întimpie și copiilor noștri. A-1 împiedica socialismul și comunis- 
cum, cind dorm pentru totdeauna I mul de a învinge.
in paturile lor, nu-i mai poate a-| Ho Și Min la 19/VIII 1957 — 
tinge nimic rău. Eu și Andrew am I data aniversării revoluției din au- 
făcut acest lucru pentru că ne iu-1 gust din Vietnam".
bim și iubim copiii și ne îngrozim I Pe iarba verde din fața muzeu- 
la gîndul că copiii noștri ar fi pu-1 lui, la umbra plăcută a pomilor, | 
tut fi puși în fața unui viitor ase-1 tovarășii Gh. Apostol și Al. Mo- t 
mănător cu cel pe care l-au avutjghioroș au povestit președintelui 1 
ceilalți copii in ultimul război". / Ho Și Min din trecutul de luptă <

CUBA 
Dictatorul Batista 
a declanșat o nouă 
ofensivă

Tragedia din localitatea Blackpool
BLACKPOOL 18. (Agerpres).— 

Săptămîna trecută a avut Ioc în 
localitatea Blackpool din Anglia 
o tragedie în care a pierit o fa
milie compusă din cinci persoane.

Andrew Marshall și soția sa 
Elsie, înspăimîntați la gîndul că 
copiii lor ar putea pieri într-un 
viitor război nuclear, au asfixiat 
pe cei trei copii ai lor și pe urmă 
s-au sinucis, aruneîndu-se în 
mare. In 
urmat, a 
scrisoare 
shall:

cadrul anchetei care a 
fost citită următoarea 
lăsată de Elsie Mar-
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