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tineri lucrători fruntași, dar 
cu care maiștrii mai aveau

solare, 
din nou

Bomher Andrâș, 
alți fruntași în

luni în urmă, 
documentelor 

C.C. al U.T.M.,

Inima muntelui era înlănțuită. 
Licheni și melci au crescut 

peste verigile groase.
Inima muntelui bătea bolnav 

și înfundat

Și am văzut din ere 
stratificate 

țîșnind spre suprafața 
pămîntului
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Nu fără temei, Văii Jiului 
1 se spunea Valea Plîngerii. 
Imaginea Văii Jiului de acum 
10—12 ani constituie un necru
țător act de acuzare împotriva 
cruntei exploatări la care mi
nerii din acest important ba
zin carbonifer erau supuși de 
regimul burghezo—moșieresc. 
Roși de boli, de foame, ei erau 
siliți de mizerie să intre in 
adîncurile minelor unde viața 
le era amenințată în fiecare 
clipă de nenumăratele acci
dente care aveau loc datorită 
dezinteresului patronilor pen
tru cele mai elementare mă
suri de protecție a muncii. De 
multe ori cărbunele era scos 
cu prețul sîngelui, al vieții lor. 
Ce altceva de cît mizeria cum
plită îi împingeau pe copiii 
minerilor, de multe ori rămași 
orfani, să coboare în adine de 
Ia o vîrstă fragedă și să mun
cească cu greu 1 Farkaș Mihai 
din Lupeni, Kovacs Mihai de 
la Petrila și mulți alți mineri 
povestesc cu mînie despre 
acele vremuri cînd capitaliștii 
le-au șters cu bună știință, 
le-au maltratat copilăria.

Patronii aveau interesul să 
țină în mizerie și întuneric 
masele de mineri.

Școlile primare ce funcțio
nau în Valea Jiului nu puteau 
cuprinde nici pe departe copiii 
minerilor. 40 la sută din 
populația Văii Jiului nu știa 
carte. Aceeași situație era și 
in domeniul sănătății. Medicii 
din Valea Jiului puteau fi nu
mărați pe degete. La Petrila, 
spre exemplu, la cîteva mii de 
muncitori era un singur medic.

Deosebit de grea a devenit 
situația minerilor în timpul și 
după perioada crizei econo
mice din 1929—1933. Cînd în 
august 1929 minerii, sub con
ducerea P.C.R., s-au ridicat la 
luptă împotriva capitaliștilor 
pentru dreptul la pîine și li
bertate, li s-a răspuns cu 
gloanțe. A urmat apoi închi
derea minelor Cimpa și Vul
can, mii de mineri fiind arun-
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FRUNTAȘI IN LUPTA PENTRU MAI MULT CĂRBUNE

Șeful brigăzii de tineret din sec
torul I de la mina Uricani 
CIRCIUMARU VICTOR a reali
zat împreună cu brigada sa pe 
luna iulie o depășire de 188 tene 

cărbune.

lean Barna
prim-secretar al Comitetului 
raional al P.M.R.-Petroșani•—

câți în ghîarele șomajului. 
Alinați de foame și mizerie, 
mulțime de bărbați, urmați de 
neveste și copii, împînzeau 
drumurile țării în căutare de 
lucru, în speranța că vor găsi 
o bucată de pîine.

Iar cei rămași s-au îngră
mădit în colibe, adevărate vi
zuini săpate în haldele de 
șist, în care minerii viețuiau 
în condiții neomenești. Și apoi 
acele mine ale șomerilor — 
hrube săpate de aceștia pentru 
a-și scoate cărbune de foc, nu 
de puține ori se prăbușeau 
strivind viețile celor rămași 
fără lucru. Accidentele se ți
neau lanț. Toate acestea sînt 
fapte care demască criminala 
nepăsare față de viața mineri
lor, a stăpinilor de ieri ai mi
nelor.

In toată această mizerie, in 
tot acest infern din Valea 
Plîngerii, în lupta lor pentru a 
pune capăt exploatării crin- 
cene ce o sufereau, < 
au găsit conducător 
și încercat în Partidul 
nist Romîn.

De aceea niciodată 
n-au pierdut încrederea în 
triumful cauzei lor. Dacă ar 
avea grai pădurile din jurul 
Lupeniului, lunca de la Sur- 
duc și multe alte locuri, ar 
povesti despre întrunirile mi
nerilor tineri și vîrstnici, care 
aici, adunați in taină, ascultau 
cuvîntul partidului și astfel 
prindeau noi forțe în lupta 
pentru libertate, pentru scu
turarea jugului exploatării ca
pitaliste, pentru o viață nouă.

Și această viață nouă a fost 
cucerită printr-o luptă crînce- 
nă, cu prețul unor jertfe mari. 
Ea a îmbrăcat Valea Jiului 
într-o haină nouă, de veșnică 

oamenii 
hotărît 

I Comu-

minerii

Uteniistul APOSTOL VAS1LE, șef 
de brigadă la sectorul U de la 
mina Uricani. In luna iulie bri
gada a realizat o depășire de plan 

de 469 tone.

sărbătoare, de minunată și stră
lucitoare tinerefe manifestată 
prin conștiința înaintată a oa
menilor care știu că azi mun
cesc pentru ei, pentru popor, 
pentru înfăptuirea cauzei par
tidului nostru — construirea 
socialismului. Titlul de miner, 
a devenit un titlu de onoare, 
de cinste și glorie. Meseria 
aceasta este îmbrățișată mai 
ales de tineret cu din ce în ce 
mai multă dragoste. La che
marea partidului tot mai mu ți 
tineri din diferite colturi ale 
tării s-au îndreptat în decursul 
ultimilor ani spre minele Văii 
Jiului. De creșterea și forma
rea acestei generații noi de 
mineri, partidul s-a ocupat și 
se va ocupa în permanentă. 
In afară ce monumentele isto
rice, povestirile bătrinilor și 
cărți, nimic din viața noastră 
de astăzi nu-i amintește tină- 
rului de mizeria anilor regi
mului burghezo - moșieresc. 
Prin grija partidului și guver
nului se îmbunătățesc con
tinuu condițiile de viață și 
muncă ale tineretului. In Va
lea Jiului funcționează în pre
zent 28 cămine pentru munci
tori mineri cu peste 5.250 de 
locuri, cămine ce asigură con
diții optime de viată pentru ti
neretul miner, condiții la care 
nici nu s-ar fi putut visa in 
trecut — cum sînt de 
căminele de la Petrila, 
noasa, Vulcan și multe

Intelegînd chemarea 
dului de a da patriei socialiste 
cît mai mult cărbune, simțind 
grija deosebită cu care parti
dul și guvernul nostru a în
conjurat și înconjoară pe mi
neri, marea majoritate a celor 
veniți din diferite regiuni ale 
țării au rămas pentru totdea
una în Valea Jiului. Multi din
tre aceștia au devenit cadre 
de bază ale industriei miniere.

pildă, 
Ani- 

altele. 
parti-

ROȘCA MINU este șef
tineretului

Minerul
de echipă la mina
Cimpa II Lonea. In ziua schimbu
lui de cnoare ecLi. a sa a realizat 

o normă ros'.c rlan.
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și-ii svîcnetul ei 
sorîșneau lanțuri 
și trozneau oase. 
Ii vegheau bătăile rare 
spaimele verzi, 
și somnul gazelor,

transcendental. 
Umerii oamenilor erau cocoșați 
de întunecimi și de Capital 
Am ascultat astăzi din nou 
inima muntelui 
bătînd grav și solemn 
sub uriașul clopot al timpului. 
Am ascultat astăzi din nou 
inima smulsă din lanțurile 

inerției 
a partidu

lui.

PESTE P

cu răbdare

regiunea București

I. A N I

conducerii colectivei ca în echipă 
să fie introduși și doi colectiviști 
vîrstnici dintre cei mai pricepuți 
muncitori în întreținerea culturi
lor tehnice. Acest lucru a fost a-

codrii carbonizați 
cu forța exploziilor 
Am ascultat astăzi 
inima muntelui. 
Fugeau pe bolta galeriilor, 

lumini 
cum fug pe galaxii stelele serii 
și urca ecoul pușcăturilor

din străfund

TINERII au adus gospodăriei
IMPORTANTE VENITURI

Inițiativa tinerilor din agricul
tură pornise. în fiecare zi apăreau 
în presă noi angajamente ale ute- 
miștilor și tinerilor din diferite 
părți ale țării. Acest lucru a stîr- 
nit mare frămîntare în rîndul ute- 
miștilor și tinerilor din G.A.C. 
„Alexandru Sahia", din satul Pai- 
cu, comuna Nicolae Bălcescu, re
giunea București. Mai în fiecare 
zi secretara organizației de bază 
U.T.M., Vasilica Bănciulescu era 
asaltată cu întrebări de către ti
neri : „Noi ce facem ?“ „Cînd dis
cutăm ?“ Membrii biroului organi
zației U.T.M. discutaseră într-o șe
dință despre această acțiune, se 
gîndeau la unele propuneri. Cea 
mai acută problemă care se punea 
în fața colectiviștilor era aceea a 
insuficienței brațelor de muncă. 
Față de 460 de hectare de teren, 
dintre care 420 hectare arabil, 
cele 120 brațe de muncă de care 
dispune gospodăria erau puține. 
Apoi sectorul zootehnie destul de 
dezvoltat, livada de pomi și alte 
sectoare au cerut în fiecare an co
lectiviștilor eforturi deosebite. în 
fiecare campanie însă ei au mun
cit cu abnegație și au învins greu
tățile. Toate acestea le-au discutat 
membrii biroului organizației de 
bază U.T.M. înainte de ținerea a- 
dunării generale. Propunerile și 
discuțiile din adunarea generală au 
foet fructuoase și s a ajuns la un

Tînărul miner CONSTANTINES- 
CU NICOLAE de la mina Godeni- 
Cîmpulung-Muscel, reușește să 
depășească zilnic norma în medie 

cu 10 Ia sută. 

ca fulgerul, în mijlocul verii. 
Am ascultat cum bate 
inima muntelui.
Și am văzut proiectată 
do pa straturi antedeluviens 
pa orizontul viitorului, 
la lumina exploziilor,

ca pa un ecran, 
gigantica statură a minerului 
dirijînd calm marile mecanisme 
din subteran.
Am ascultat cum bata 
inima muntelui.
Și-n fiecare îndemn de minei 
răsunînd sub bolta galeriilor 
și bolta galaxiilor 
mai impunător ca tunetul 
și mai strălucitor

ca traiectoria bolizilor, 
în fiecare îndemn de miner 
trimițînd noi corăbii 
să învăluie cu fumul lor 

oceanele 
și noi locomotive 
să trezească cu șuierul lor 

văile 
și noi termocentrale 
să alunge ultimele pete de 

umbră, 
am auzit cum bate 
inima muntelui.
Am ascultat astăzi din nou 
inima muntelui 
liberă, solemnă șf gravă 
redată pe veci de partid, vieții.

* 105 ha. cu diferite 
culturi îngrijite de ti
neret * Peste 18 000 lei 
venituri în plus pînăacum 
în urma îndeplinirii an
gajamentelor luate
* Aproape un vagon de 
cereale în plus adus 
gospodăriei de către

tineri

rezultat bun. Aici, în adunarea ge
nerală deschisă s-a născut ideea 
creării unei echipe de tineret în 
cadrul brigăzii statutare. Obiectivul 
cel mai important al echipei de ti
neret a fost acela ca de pe fiecare 
suprafață de care răspunde, să 
scoată recolte mult mai mari de 
cît cele planificate. Astfel organi
zată munca, tinerii din echipă au 
pornit temeinic la treabă. Birou] 
«rganizației de bază U.T.M. a pus 
un mare accent pe disciplina mun
cii în cadrul echipei și pe aplica
rea da oătre tineri a celor mai a- 
vansate metode agrotehnice la toa
te culturile. Șeful echipei a cerut

Brigada Iul CONSTANTIN MAF- 
TEI, secretarul comitetului U.T.M. 
de la mina „7 Noiembrie" își în
deplinește lunar planul în pro

porție de 110 la sută.

IN FRUNTEA ÎNTRECERII

„Schimbul tineretului^
TG. MUREȘ (de la corespon

dentul nostru).
încă cu cîteva 

după 
Plenarei a III-a a
comitetul organizației de bază 
U.T.M. de la cooperativa meșteșu
gărească „Textila Mureș" s-a gîn- 
dit la organizarea unui „schimb al 
tineretului" la secția de confecții. 
Utemiștii Bomher Andrăș, mem
bru în comitetul U.T.M. și Sabin 
Păcurar, maistru la brigada de 
confecții s-au ocupat activ de or. 
ganizarea schimbului de tineret. 
Problema a fost discutată și în 
cadrul adunărilor de U.T.M.

Așa se face, că la începutul lui 
iulie, în cinstea zilei de 23 August 
și a Conferinței Sindicale Mondia
le a Tineretului Muncitor de la 
Praga, cu sprijinul organizației de 
partid și a conducerii cooperati
vei, la secția confecții a luat fiin
ță „schimbul tineretului". '

Tot atunci a început și întrece
rea în cinstea zilei de 23 August 
între tineri, între brigăzi și între 
cele două schimburi, avînd ca o- 
biectiv nu numai depășirea sarci
nilor de plan dar și realizarea 
unor produse de bună calitate.

în schimbul II, „schimbul tine
retului" au trecut să lucreze nu

NICOLAE BARBU
(Continuare în pag. III-a)

Continuarea experiențelor
nucleare
UN ACT «IM 1 nal

Trel tineri din îndepărtata Ja
ponie. Au străbătut mii de kilo
metri pentru a ne aduce mesajul 
tineretului unei țări ce a cunoscut 
tragedia atomică. Stînd de vorbă 

TO- 
s-a 

cite

Brigada tînărulul comunist 
MA ANGHELINEI (Asău) 
angajat să dea peste plan 
200 kg. cărbune de om și schimb. 
Brigada depășește regulat anga

jamentul cu 25%. i

numai 
ți cei 
uneori de furcă, care dădeau pro
duse de slabă calitate. Printra a- 
ceștia se număra, de pildă, Ho- 
gyesi Iozsef, Szalay Laszlo, Dumi
tru Moldovan, prieteni buni, dar 
care erau deopotrivă de indiscipli- 
nați. în „schimbul tineretului" lu
crurile s-au schimbat. Ei au găsit 
aici un colectiv sudat ți energic 

’care s-a ocupat îndeaproape de 
munca și comportarea îor. Astăzi 
Dumitru Moldovan și ceilalți ti
neri sînt socotiți pe baza rezulta
telor obținute în munca de fiecare 
zi, printre fruntașii întrecerii în 
cinstea zilei de 23 August din ca
drul „schimbului tineretului".

Dar nu mtnai atît. Alături de 

Noua instalație de cracare termică de la rafinăria nr. 1 Ploești. 
Ea va intra în funcțiune în preajma zilei de 23 August.

----------------------------------------------------------------------------- -------------

cu ei îți amintești spontan de rub 
nele Hiroșimei, de atomizații de 
la Nagasaki, de vasele pescărești 
atinse de radiațiile nucleare, de 
știrile laconice dar zguduitoare 
care revin mereu în paginile zia
relor în legătură cu șirul nesfîrșit 
al victimelor barbariei atomice.

Interviu cu delegația 
tineretului japonez 

care ne vizitează țara

Am stat de vorbă cu ei mai 
bine de o oră. Durerea i-a călit, 
transformîndu-se în hotărîre de 
luptă împotriva celor ce la De
partamentul de Stat al S.U.A. plă
nuiesc să transforme omenirea în- 
tr-o uriașă Hiroșima. Tineretul ja
ponez înțelege primejdia pe care 
politica S.U.A. o reprezintă pen
tru pace și este conștient că po
poarele dispun de energia nece
sară spre a pune frîu maniacilor 
cursei înarmărilor atomice.

îmi povestește șeful delegației 
Hiroshi Yamakawa, vicepreședin
te al Consiliului tineretului din or
ganizația sindicală Sohyo, condu
cătorul secției de tineret a sindi
catelor feroviare. După cum ne-a 
declarat, el consideră unitatea ti
neretului în lupta împotriva arme
lor atomice drept o necesitatea vi
tală.

Comitetul Central al Uniunii V 
Tineretului Muncitor a acordat * 
cu prilejul „Zilei Minerului”’ q 
Diploma de Onoare a Comite- Q 
tului Central al U.T.M. unui 
număr de 13 tineri mineri pen- \ 
tru rezultate deosebite obți- a 
nute în procesul de producție b 
și în munca de organizație. v

Ciriek Șandor, 
Gergely Ana și 
muncă mai vechi au crescut tineri 
ca Szasz Roza, Bala Ana care deși 
abia de o lună au trecut la ma
șini, merită astăzi multe cuvinte 
de laudă.

întrecerea în cinstea zilei de 23 
August e acum în plină desfășu
rare. Deocamdată, la capătul pri
mei etape — adică în prima lună, 
schimbul tineretului s-a situat 
cu autoritate în fruntea întrecerii. 
Tinerii au produs în această pe
rioadă peste plan 308 costume, 10 
balonzaide, 68 costume sport și 
514 cămăși bărbătești. Cît despre 
calitatea produselor lor, pe scurt 
e foarte bună.

întrecerea continuă.

HFn"țmmu 'm UaU 
triva bazelor militare pe care 
S.U.A. le-au instalat în țara noas
tră. Primejdia este cu atît mai 
mare cu cît în aceste baze sînt 
stocate arme nucleare. Apoi, lup
tăm împotriva continuării experi
ențelor nucleare de către S.U.A. și 
Anglia, care au consecințe nefaste 
pentru poporul nostru. Tineretul 
nostru duce o luptă unită. Carac
terul acțiunilor noastre pentru in
terzicerea armelor nucleare este 
din ce în ce mai combativ, mai 
ferm. Vreau să spun tineretului 
romîn că numai în acest an au 
murit 21 de persoane ca rezultat 
al tragediei atomice. Acest lucru 
a ascuțit și mai mult lupta noa
stră. După cum știți, bomba ato
mică de la Hiroșima nu a fost 
prea puternică, a fost de un ca
libru redus. Dacă ea însă a pro
vocat asemenea distrugeri, dacă 
consecințele ei le mai înregistrățn 
și astăzi, vă puteți imagina ce 
amenințare reprezintă bomba cu 
hidrogen care este de cîteva sute 
de ori mai puternică decît bom
ba aruncată de americani la Hi
roșima. Omenirea se află în fața 
unei groaznice primejdii.

In discuție intervine Shua- 
ichi Nishizawa, activist al Ligii 
tineretului democrat din Japonia.

— Este evident pentru tineretul 
japonez că, unite, popoarele pot 
să bareze calea războiului, pot să

EUGENIU OBREA

(Continuare în pag. IV-a)
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minerit, devenind 
bază. 

Jiului. 
Peter

att fost și cererile lui 
Francisc și Diana CPH- 
a lucra la locurile de 
cele mai grele și hotă- 
pentru procesul de pro-

localnicilor, a in- 
pe nesimțite, dra- 
subteran, pentru 
grea și pasionan-

prieten 
Numai 
cartea"

ocrotirea sănătă(ii 
construirea de noi 
instituții culturale, 
baze sportive etc.
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(Urmare din pag. I-a)

Pentru a forma o generație 
de tineri mineri de nădejde, 
capabili să înlocuiască schim
bul celor în vîrstă, partidul 
nostru a dat o atenție deose
bită calificării tineretului în 
meseria de miner. în anii re
gimului democrat-popular Va
lea Jiului a devenit o adevă
rată universitate muncitoreas
că. Din anul 1950 și pînă în 
1956 s-au calificat peste 15.000 
tineri. In ultimii ani creșterea 
continuă a producției de căr
bune, mecanizarea tot mai 
complexă a minelor noastre, 
au pus în față necesitatea îm
bunătățirii calificării. Astfel, 
din 1956 au fost înființate 6 
șco'i de calificare pentru mi
neri și ajutori de mineri cu o 
capacitate totală de 1.100 de 
elevi anual. Mulți tineri care 
au trecut prin aceste școli au 
ajuns la un înalt nivel de ca
lificare in 
cadre de 
lor Văii 
tineri sînt 
chiev Gheorghe 
Muinai Nicoîae 
Diana Chiju —- 
cinschi Mihai — 
ții. Acești tineri 
alții, venind din 
țuri a.'e țării, au 
seria de miner și 
definitiv in Valea Jiului și-au 
întemeiat faini ii și duc o via
ță fericită, avind toate condi
țiile asigurate pentru aceasta.

Din grija partidului și gu
vernului s-au creat condiții și 
pentru o calificare superioară 
a tinerilor fii de muncitori mi
neri. Astfel, in anui 1248 în 
urma reformei invățămîntului. 
a fost creat la Petroșani Insti
tutul de mine „Gh. Gheorghiu- 
Dej“ care crește cadre tehni- 
co-inginerești necesare indu
striei miniere. în cei 10 ani de 
existență institutul a reușit să 
dea industriei miniere din pa
tria noastră aproape 640 ingi
neri mineri și electromecanici 
și 150 tehnicieni. Astfel, In
stitutul de miue a pregătit ne
numărate cadre valoroase care 
astăzi ocupă posturi de mare 
răspundere in exploatarea noa
stră carboniferă, cum sînt to
varășii Coloianu Gheorghe, șe
ful exploatării miniere Lonea, 
Plavichianu Dumitru, șeful 
sectorului IV de tineret de la 
mina Vulcan, Nicclae Nicorici. 
locțiitorul șefului sectorului 
nr. 1 Petrila, Ungureanu Ion. 
șef de sector la mina Lonea,

Jurcă Zeno, șeful sectorului II, 
mina Aninoasa etc.

In Petroșani mai funcțio
nează o școală tehnică de 
maiștri mineri care pregătește 
aproape 100 cadre tehnice me
dii pentru industria minieră.

Am arătat mai înainte că 
Valea Jiului a devenit o ade
vărată universitate muncito
rească. Dar acest iucru trebuie 
înțeles nu numai în sensul ca
lificării oamenilor pentru me
seria de miner, ci și în sen
sul creșterii conștiinței lor 
muncitorești și al transformării 
lor în oameni de tip nou, cu 
o înaltă ținută morală, luptă
tori fermi pentru construirea 
socialismului în patria noa
stră. în educarea tinerilor not 
veniți un rol de bază l-au a- 
vut organizațiile de partid, 
minerii comuniști.

Purtîndu-se ca părinți și 
educatori, ei au știut să facă 
din tinerii încredințați (or oa-

din sectoarele I și II mina Pe
trila, IV B mina Lupeni, cit și 
organizațiile U.T.M. de la mina 
Uricani și altele.

Trebuie subliniat în mod 
deosebit caracterul profund e- 
ducativ, pe care l-a căpătat or
ganizarea timpului liber al ti
neretului. Urmărind educarea 
patriotică a tineretului, numai 
in ultimele trei luni s-au orga
nizat 32 de excursii cu tinerii 
mineri la Doftana, Sartnisege- 
tuza, Hunedoara, Ada-Kaleh 
etc. și in munții ce imprejmuiesc 
raionul nostru. O mare influ
ență în educarea comunistă a 
tineretului au avut-o întîlnirile 
tineretului organizate de orga
nizațiile U.T.M. cu comuniștii 
mine,ri in vîrstă — care au cu
noscut activitatea partidului și 
care au vorbit de nenumărate 
ori tineretului despre trecutul 
glorios de luptă al minerilor 
Văii Jiului în anii cruntei ex
ploatări capitaliste, despre

generații de mineri, nu poate 
să nu fie evidențiată in mod 
deosebit. In educarea și mobi
lizarea tineretului minier la în
deplinirea sarcinilor de plan un 
rol important il au formele ti
nerești de muncă cum sînt cele 
300 brigăzi de tineret, cele 10 
sectoare ale tineretului precum 
și posturile utemiste de control. 
Toate aceste forme cuprind pes
te 5.600 tineri, care in primele 
șase luni ale acestui an au dat 
peste plan 28.000 tone cărbune. 
Brigăzi de tineret ca cele con
duse de Furo Alexandru, Kup- 
cinschi Mihai, Vișa Ioan, Sch
neider Francisc și altele sînt 
exemple de muncă cu adevărat 
eroică pentru toți minerii Văii 
Jiului. Tot o manifestare a a- 
titudinii noi, socialiste față de 
muncă 
Bartha 
țu, de 
muncă 
ritoare
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ale inine-
Astfel de 

Moise și Mi- 
din Petrila. 
— Aninoasa, 
Lupeni, Bu- 
Lonea și a'- 
ca și mu îți 
diferite col- 
indrăgit ine- 
stabi'indu-se

ele mai adeseori 
lumina este conside
rată cu respect în 
sensul ei figurat, a- 

, cela care concentrea
ză numărul imens 
de aspecte ale vieții 
materiale și spiritu-

care omenirea mun-ale pe 
citoare este îndreptățită să și le 
apropie. Celălalt sens, primar și 
propriu al cuvîntului îl folosim, 
dacă nu mai rar, însă cu mai 
puțină considerație, părîndu-ni- 
se de la sine înțeles. Este o obiș
nuință pe care n-am avea-o dacă 
am țrăi și am munci printre oa
menii ale căror condiții de mun
că sînt legate de lipsa fizică a 
luminii.

Pentru mineri, lumina simbo
lizează pregnant viața. Mai mult 
decît un simbol, ea este un e- 
chivalent. Rațiunea de a fi a 
muncii lor grele, dar frumoase, 
este tocmai căutarea luminii, sub 
aspectul ei potențial, jos, în îm
părăția întunericului compact. In 
universul nostru atît de bogat 
în miracole, minerul este auto
rul unei minuni cotidiene care 
refuză termen de comparație. Cu 
o modestie extraordinară el ex
trage incandescențe din haosul 
mineral. Cu cel mai firesc aer 
posibil el încarcă sori în vago- 
nete. De sus, de la suprafață, el 
vine în lumea tenebrelor cu o 
lampă de mină, sub sticla căreia 
joacă o flăcăruie cît unghia ; cu 
o asemenea lampă el aruncă pri
ma rază palidă asupra straturi
lor care și-au uitat vîrsta geolo
gică ; apoi, smulgînd într-o lup
tă de opt ore, corp la corp, a- 
ceste straturi din îmbrățișarea 
geloasă a stîncii, el revine la su
prafață cu tone întregi de lumi
nă concentrată.

ceasta este profesi
unea către care în 
acești ani, la chema
rea partidului și mo
bilizați de U.T.M., 
din toate colțurile 
țării s-au îndreptat 
către bazinele mi

niere mii de oameni tineri, dor
nici să muncească. In trenurile 
care îi purtau, ei, privind defila
rea variatelor priveliști, se gîn- 
deau 
itorul 
după 
bine.
departe de a-și imagina' 
nedespărțită de viața 

în ea

la Valea Jiului ca la vi- 
lor loc de muncă, unde, 
cum au aflat, se cîștigă 

Cîți dintre ei nu erau încă 
mina 

i de viața lor 1 
Cîți nu vedeau în ea o 
simplă etapă de străbătut, între 
altele 1 Și cu toate acestea din
tre acești nenumărați tineri s-a

meni adevărați, oameni cu 
care Valea Jiului se mindrește 
astăzi. Printre tinerii crescuți 
de acești comuniști sînt Bu- 
cinschi Mihai — Lenea, Velelr 
loan — Lupeni, Hunvodi loan 
— Vulcan, Kosta Iosif — Pe
trila și mulți alții, care s-au 
făcut cunoscuți in întreaga 
țară prin munca lor plină de 
abnegație și eroism.

In munca de educație și for
mare a tinerilor mmeri din Va- 
tea Jiului ca muncitori înain
tați, devotați operei de constru
ire a socialismului, partidul a 
avut în organizațiile U.T.M. 
un ajutor de nădejde. Sub în
drumarea organizațiilor de par
tid acestea au militat neobosit 
pentru creșterea tinerilor mineri 
in spiritul dragostei și devota
mentului pentru cauza partidu
lui, in spiritul unei înalte con
duite morale și a! luptei neobo
site pentru a da cit mai mult 
cărbune patriei. Frumoase re
zultate in educarea tineretului 
și in mobilizarea lui la înde
plinirea sarcinilor de producție 
au obținut organizațiile U.T.M.

eroismul comuniștilor și uteciș- 
tilor.

Ca urinare a muncii de edu
cație politică desfășurată de or
ganizațiile U.T.M. in rindul ti
nerilor mineri, multi din aceștia 
au fost primiți membri și can
didați de partid. Merită să fie 
evidențiate în acest sens or
ganizațiile U.T.M. din cadrul 
sectoarelor 111-Lonea, III și V 
Vulcan, II Petrila eic. Numai 
din rindul organizației U.T.M. 
a sectorului II Lonea au fost 
primiți in partid 111 candidați 
tineri mineri harnici și pri- 
cepuți.

Apropierea unui număr din 
ce în ce mai mare de tineri de 
munca de miner, conștiinciozi
tatea și pasiunea cu care mun
cesc, fac ca tineretul miner al 
Văii Jiului să aibă un rol tot 
mai important in Îndeplinirea 
sarcinilor pe care cel de-al 
doilea Congres al partidului le 
pune în fața industriei carboni
fere. Alături de comuniști, 
munca eroică, plină de abne
gație și dragoste pentru partid 
și regimul nostru, al tinerei

ducție. Acești tineri, în ciuda 
greutăților mari existente in a- 
ceste locuri de muncă, au reușit 
să obțină rezultate frumoase în 
creșterea producției.

Trebuie să mă refer și la 
activitatea culturală a tineretu
lui miner, la modul cum este 
ea folosită in educarea comu
nistă a tineretului. Tinerii din 
Valea Jiului iau parte într-un 
număr mare la activitățile di
feritelor formații artistice ca : 
brigăzi de agitație, echipe de 
teatru, echipe de dansuri, an
sambluri corale etc. In ultimii 
ani festivalurile tineretului ati 
devenit mari sărbători de masă 
ale tineretului Văii Jiului. Anul 
acesta în fiecare localitate mi
nieră au fost organizate festi
valuri ale tineretului iar la Pe
troșani, la festivalul raional al 
tineretului, au participat peste 
5,000 de tineri. Cartea a deve
nit de asemenea un adevărat 

al tinerilor mineri, 
la concursul „Iubiți 
sint 2.100 de purtă- 
insignei „Prieten al

format și se formează în conti
nuare noua generație de cetățeni 
ai Văii Jiului. A intervenit un 
îndelungat și complex proces e- 
ducativ, a intervenit nemaiîntîl- 
nita căldură a 
tervenit încet, 
gostea pentru 
munca aceasta 
tă care este mineritul.

In ei s-a format și s-a sudat, 
indestructibil, legătura cu trecu
tul. Despre luptele de altădată 
ale minerilor unii dintre ei știu- 
seră cîte ceva și înainte de a 
veni aici. Dar numai acum, cînd 
ei înșiși încarcă vagoanele și 
poartă pikhamerul, numai acum, 
cînd ei înșiși coboară cu lampa 
în mînă spre adîncimile minei, 
numai acum legătura cu vechi
le lupte ale minerilor a devenit 
organică, lăuntrică. Tînărul mi
ner știe că și asupra lui cade sar
cina de cinste a continuării tra
dițiilor de luptă ale minerilor, 
manifestă astăzi prin munca

în jurul steagului de luptă 
Partidului Comunist Romîn. 
ochii tînărului miner de astăzi 
se conturează limpede imaginea 
acestor înaintași de care îl des
part trei decenii. Inima lui este 
plină de venerație pentru truda 
lor chinuită, pentru sîngele văr
sat de ei în luptă. Da, își apă
rau drepturile la viață. Dacă în 
abataj sudoarea curgea din bel
șug amestecîndu-se cu praful 
cărbune ce-i acoperea porii, 
bună dreptate omul voia 
afară, în lumina soarelui, 
poarte o cămașă imaculată 
haine bune. Dacă prin cotloa
nele minei trupul se încovoia și 
înainta tîrîș sub grinzile pîrîind 
amenințător, pe bună dreptate, 
omul își dorea ca afară, la lu
mina soarelui, să nu-și plece 
fruntea înaintea nici unui patron. 
Vezi, dragă băiete, îi spun co
muniștii noului venit în mijlocul 
minerilor, vezi tu, capitalistul a- 
vea alte socoteli: munca cea

înărul care vrea să 
„lucre" în mină a 
ajuns în fața încer
catului miner vîrst- 
nic. .Nu fără emo
ție așteaptă el cu- 
vîntul de încuraja
re sau de critică

pentru primele rezultate ale 
muncii lui. Bătrînul, în sine sa
tisfăcut, declară sever și cu oa
recare solemnitate: „Fac miner 
dintr-însul". Nu este greu de 
văzut că în această declarație 
„miner" înseamnă OM. Și în
tr-adevăr, bătrînul se pune pe 
treabă, stăruitor, urmărindu-și 
procesul educativ pînă în cele 
mai mici detalii, cu grijă, cu as
prime minerească, cum bine știe 
că trebuie s-o facă. 11 călește, 
fără să-și pună la inimă burzu
luiala, de la început, a fecioru
lui. II învață meseria temeinic, 
știind că, nu peste multă vre
me, propriu-i prestigiu de miner 
se va verifica în activitatea ce-

O ș COALA
a dirzcnid comuniste

pusă cu abnegație în slujba po
porului, pentru cauza construirii 
socialismului, sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romîn. 
Ceea ce îi relatează bătrinii des
pre vremurile tinereții lor, îl an
gajează, cerîndu-i să fie demn 
de epoca tinereții lui. Nu are 
decît să privească în jur pentru 
a înregistra diferențele enorme: 
blocurile muncitorești rușinînd 
căsuțele vechii colonii, cluburile 
mari, spațioase, care nu găsesc • 
în trecut nici un fel de compa
rație, magazinele la ale căror 
casă minerul achită cumpărături 
în valoare de mii de lei, ilustra
tele care, în tot timpul anului, 
sosesc în Valea Jiului iscălite de 
oamenii minei plecați la odihnă, 
la munte, la mare...

Tînărul miner ascultă aminti
rile celor vîrstnici și înțelege mai 
bine caracterul aspru al ve
teranilor. Că minerul a fost con
știent de drepturile sale la o 
viață frumoasă, bogată, împlini
tă, .
că de la Lupeni 
Și ' ' 
împotriva

stau mărturie pagina eroi- 
' . 1929

altele. împotriva foamei, 
tuberculozei, împo

triva șomajului și a mi
zeriei, minerii s-au strîns atunci

mai grea o plătea cel mai prost, 
sectoarele cele mai amenințate 
de catastrofă le lăsa fără pro
tecție : „investiții nerentabile". 
Dictatura burgheză a încercat să 
închidă dosarul luptei minerilor 
cu cîteva sute de gloanțe.

Și iată că, dincolo de tică
loșia care le era proprie, stăpî- 
nitorii vechii Romînii au dove
dit, prin masaorarea greviștilor, 
o crasă optuzitate în fața isto
riei. Cum era și firesc, îndîrji- 
rea clasei muncitoare a crescut 
năpraznic în urma crimei și în
treaga Vale a Jiului a devenit o 
albie a urii de moarte împotriva 
stăpînirii ucigașe.

Toate acestea le știe tînăra 
generație de mineri, nu ca pe o 
lecție învățată la vreun curs oa
recare, ci ca pe o amintire vie 
ce li s-a transmis cu tremurul 
emoționant al vocii unor parti- 
cipanți și care, printr-o puterni
că participare afectivă, devine, 
într-un fel, propria lor amintire. 
In fața acestor imagini ale tre
cutului revoluționar, de luptă, ei 
dau zi de zi un examen ds ma
turitate — eroismul muncii paș
nice, socialiste.

luilalt. In schimb, nu există mi
ner adevărat care să uite cui da
torează cunoașterea meseriei și ' 
care să nu-și declare public recu
noștința. „Pe mine m-a făcut OM 
Jiga baci", așa spune, introductiv. 
Pe urmă, cînd începe să pove
stească, constată că acest Jiga 
baci l-a ținut mai din scurt decît 
propriul tată, în anii cînd în- 
tr-însul se alegeau apele. Așa 
stînd lucrurile, este probabil că 
respectul adus de tineri mineri
lor în vîrstă susține minele cel 
puțin tot atît de mult cît și grin
zile de armătură.

De la comuniști minerul tînăr 
învață cu mult mai mult decît 
să taie bine cărbunele. învață 
să înțeleagă adîncul rost al fie
cărei tone de cărbune pe care 
o scoate. învață să vadă circu
lația vie a acestui produs nece
sar, să urmărească această tonă 
de cărbune în fiecare loc din a- 
ceastă țară în care se declanșea
ză cu ajutorul ei energii, se pro
duce oțel, se pun temelii de 
viată nouă. Eforturile îi sînt în
suflețite de perspectiva 
noasă a viitorului patriei, 
de ce tînărul miner 
zilele noastre, crescut și

lumi-
Iată 
din 

edu-

cărții 
peste 1.000. ‘f

Procesul formării tinerei ge- x 
nerații de mineri este însă mult x 
mai complex. In Valea Jiului x 
noi creștem un tînăr cu o fizio- x 
notnie morală și politică cu x 
totul nouă. Partidul nostru, a- X 
jutat de organizația U.T.M. > 
educă tineretul în spiritul con- > 
cepției marxist-leniniste despre > 
viață și societate, în spiritul > 
dragostei pentru partid și al ab- X 
negației pentru cauza acestuia, X 
al dragostei și devotamentului X 
pentru patria noastră socialistă, z 
Se poate spune că am crescut X 
într-adevăr o generație tînără X 
de mineri, hotărîtă, capabilă, X 
devotată partidului, care este X 
deja un schimb de nădejde a X 
generațiilor înaintate de mineri, x 
Munca de educare politică a ti- X 
neretului, de călire revoluțio- X 
nară, munca de ridicare conți- X 
nuă a conștiinței lui socialiste, X 
trebuie să fie și pe mai departe X 
intensificată. Pe această linie X 
trebuie să-și concentreze și de X 
acum înainte toate forțele or- X 
ganizațiile U.T.M. a

Ele trebuie să ajute și pe \ 
mai departe partidul în a edu- x 
ca tineretul in spiritul dragos- x 
tei față de minunata noastră x 
Vale a Jiului, față de meseria \ 
de miner, pentru ca tinerii să \ 
se statornicească definitiv în X 
bazinul nostru carbonifer, înlă- x 
turind in felul acesta și uiți- X 
mele rămășițe de fluctuație X 
existente încă. Problemele dis- x 
ciplinei atît în viața de orga- X 
nizație cît și în producție, acti- X 
vitatea brigăzilor de tineret, a- A 
propierea mai eficace de masa $ 
tinerilor neorganizați, sînt sar- Ă 
cini cărora organizația U.T.M. d 
trebuie să le dea o atenție deo- 
sebită. Noi sîntem convinși că b 
toate aceste sarcini vor fi în- h 
deplinite cu cinste și aceasta 
pentru că în Valea Jiului, ală- () 
turi de comuniști, avem tineri d 
minunați, devotați partidului, () 
capabili să contribuie cu mult 0 
succes la înfăptuirea construirii () 
socialismului în patria noastră, () 
să apere și să dezvolte ferici- (7 
rea celor ce muncesc, care prin $ 
lupta și grija partidului și-a 
găsit cuib statornic și definitiv 
și în valea care a fost cîndva (? 
lăcașul mizeriei și al plîngerii. 6

cat de partid, de organi
zația revoluționară a tineretului, 
este mîndru de existența sa so
cială. Tocmai pentru că are con
știința rolului său în lumea noa
stră socialistă, el simte cum nă
vălește jos, pînă în abatajul cel 
mai adînc, aerul tare al înălți
milor.

Cinstea pe care întreg poporul 
o acordă muncii sale nu rămîne 
o poliță neacoperită; el înțele
ge să-și păzească cinstea. I-o cer 
tovarășii săi, i-o cere propria 
conștiință. Munca e grea, răs
punderile sînt mari, bunul renu
me al colectivului trebuie păstrat 
în fața întregului popor. Auzi 
pe cîte un băiat, vagone
tar abia venit de cîteva luni toc
mai de pe plaiurile Moldovei: 
„La noi, la Jii...“ Ceea ce, evi
dent, nu mai este o simplă 
transplantare geografică, ci co
respunde unui climat sufletesc 
nou. Prin urmare aici îi este te
meiul, aici se simte el bine, aici 
este la el. La noi, la Jii 1

din

e nimic nu și-ar da 
tînărul miner mina. 
In țara noastră, di
namizată de nenu
mărate șantiere so
cialiste, un dispreț 
suveran îi însoțește 
pe „fluturi", 

loc în loc în 
cîștiguri grase cu 
mică. Dar nicăieri

plim- 
căuta- 
trudă 

aceste 
nu

băieții 
rea de 
cît mai ____________
reziduri umane ale vechiului 
sînt înfierate cu atâta putere ca 
în galeriile minei.

De la început, în mină ți se 
spune: „La' noi se muncește. 
Fără hoinăreală 1“ Este o infor
mație ? Un avertisment ? Inter
pretarea depinde de propriile de
prinderi ale omului. In orice caz 
este un aviz peste care nu se 
poate trece, pentru că cinstea 
colectivului miner intră în joc.

Incompatibilă este hoinăreala 
cu optica minerului și din alte 
puncte de vedere. (Din toate 
punctele de vedere). Un echili
bru, o stabilitate, o sănătate fi
zică și morală îl caracterizează 
pe acest descoperitor al lumini
lor ascunse. Viața palpită in
tens în acest trup clădit din 
mușchi tineri, refractari țesuturi
lor grase și flasce. Munca i-a 
impus pentru totdeauna dina
mism îneît niciodată un adevă
rat miner, și pe deasupra, tînăr, 
nu va fi văzut înaintînd cu pași 
leneși, epuizați sau letargici, 
deși, firește, osteneala nu-1 cruță.

Setea năpraznică de viață, to
nic permanent, îl structurează. 
Și aici nu este vorba de abstrac
ții ! A mînca bine, cu poftă de 
lup, a bea zdravăn, a dormi 
somn nezdruncinat, a dezmorți

Ga de la 
la pămînt se de
osebește astăzi 
munca și traiul 
minerilor din 
țara noastră de 
munca și viața 
plină de mizerie 
din trecut. Astăzi 
cei maj vîrstnici 
își deapănă a- 
mintirile pome
nind cu urg de 
vremea cînd 
munceau pînă 
la extenuare, 
cînd accidentele 
secerau sute de 
vieți, cînd lupta 
lor împotriva 
crudei orînduiri 
burghezo-moșie- 
rești era înăbu
șită în sînge.

Acum cînd tn 
țara noastră po
porul, condus de 

constru- 
socialia- 

viața ș'

partid, 
iește 
mul, 
munca minerilor 
a devenit eu to
tul alta.

Grație ajutoru
lui frățesc, de
zinteresat al U- 
niunii Sovietice, 
prima țară con
structoare a so
cialismului, mi
nerii muncesc 
astăzi cu mij
loace mecaniza
te. Locul târnă
copului, al roa
bei a fost luat 
de mult de per
foratoare electri
ce, haveze, trans
portoare, racle- 
te etc. In anii 

- aceștia s-au îm
bunătățit con
siderabil condi
țiile de viață ale 
minerilor și ale 
familiilor 'or.

nostruStatul
democrat - popu- 
Iar Investește 
sume importante 
pentru asigura
rea unor condiții 
optime de mun
că, pentru 
pentru 
cuințe, 
dtoane, . . . __
felul acesta nivelul de traj al celor 
ce muncesc în industria minieră 
marchează an de an o creștere 
tot mai mare. Ctteva imagini în
registrata pe pelicula aparatului 
fotografic sînt elocvente pentru 
viața nouă pe care o trăiesc as
tăzi minerii din țara noastră.

Uricani. Aici s-a ridicat în nu
mai ctțiva ani pe ruinele șubre
delor colonii, un nou oraș munci
toresc (foto 1).

O școală, o universitate? Nu. 
este vorba de clubul tineretului 
din orașul Lupeni. Aici, în timpul 
liber tinerii studiază, pregătesc 
spectacole, audiază conferințe sau 
practică disciplinele sportive pre. 
ferate: șah, tenis de masă ele 
(foto 2).

Cît de reconfortante sînt după 
o zi de muncă, orele petrecute în 
sanatoriul de noapte. Iată o ima
gine de la sanatoriul de noapte din 
Petrila. Cei de aici, se bucură din 
plin de o atentă îngrijire medica
lă, o masă consistentă și o odih
nă plăcută (foto 3),

Un meci de rotbal și poate des
tul de interesant. Dar nu asta l-a 
atras pe fotoreporter, ci vestea că 
minerii din Anina vor avea d<- 
acum un nou stadion (foto 4).

O vizită inopinată în locuința 
minerului fruntaș Mihai Ștefan tir 
la mina Petrila. Soția sa se ocu
pă de garderobă în vreme ce so
țul are preocupări de eeasornicar 
amator.

mușchii eu peria cea mai as
pră, sînt acte cotidiene, „mă
runte" care traduc plenitudinea 
trăirii. Este un trai cu adevărat 
trainic — și poate nicăieri ca în 
cazul minerului nu apare mai 
evidentă înrudirea acestor două 
cuvinte în sfera noțiunii de via
ță organizată, stabilă, sănătoasă.

Pe un plan superior, Sentimen
tele cunosc și ele durabilitatea. 
Dacă tînărul miner iubește, dacă 
urăște, dragostea sau ura sa sînt 
extreme, fără tranzacție. Dacă 
privește firul de iarbă, încolțit 
la desprimăvărare sau dacă ad
miră în concediul de odihnă 
zborul unei păsări albe deasupra 
imensității mării — își exprimă 
emoția direct, fără celcutiul ex
presiei cizelate, dar adînc simțit, 
transmițînd în mod sigur vibra
ția interioară. Căci, ca și lumina 
soarelui, firul de iarbă, pasărea, 
marea, reprezintă fețele unei 
lumi uimitor de frumoase pe care 
omul adîncurilor o iubește 
toate fibrele sale și căruia 
poartă un nemărginit 

sfială.dus pînă

cu 
îi 

respect,
la

olidaritatea 
vului miner 
capitol bogat și cu 
vechi tradiții. Aici 
tînărul urmează 
școala încrederii și 
a simțului de răs
pundere. Așa, 

el vine 
mîna
încărcat-o și 

izolarea. Apro- 
para-

colecti- 
este un

mi-a dat lampa asta n-o să mă 
lase în întuneric, n-o să-mi pro
voace vreun necaz cu gazul. A- 
celași lucru cînd colivia coboa
ră vertiginos în puț: e bine, 
umblă atent moșul de la mane
vră. La fel, cînd vine artificie
rul să vîre dopurile în găurile 
proaspăt săpate. Știe el ce face, 
omul cu exploziile. La fel, cînd 
tovarășii taie grinda și lovitura 
cu dosul securii silește căpriorii 
să se proptească în stîncă. E 
bine, armează frații cum scrie la 
carte. încrederea chezășuită de 
mulți, de cît mai mulți, 
scutul cel mai bun 
primejdiei ascunsă ici, colo, 
mină. Fiecare lucru bine făcut, 
cu conștiinciozitate, cu răspun
dere, retează unul din tentacu
lele primejdiei.

Cînd totuși primejdia se ive
ște, gata de distrugere și moar
te, atunci, toți pentru unul, unul 
pentru toți, sacrifică neșovăitor 
odihna, fiziologic absolut necesa
ră, iar zilele, nopțile, devin șut 
neîntrerupt, bătălie neîntreruptă, 
speranță și îndîrjire neîntrerup
tă. Este mult peste limita ome
nește posibilă. Și totuși se rea
lizează. Unii își datoresc viața 
tocmai acestei depășiri a limitei 
de rezistență umană pe care au 
realizat-o tovarășii lor, salvatorii 
lor, prea stînjeniți de laudă. 
„Parcă ce lucru mare am făcut. 
— par a spune cu aceeași reține 
re caraceristică — Acolo erau ai 
noștri, așa că ne-am dat oste
neala"...

Față de spiritul care se în
cheagă între ostași, pe front (spi
rit cu care, incontestabil, are u-

este 
împotriva 

>lo, în

nele trăsături comune), solidari
tatea minerilor noștri, astăzi, vine 
cu ceva în plus. „Ceva" care 
poate fi definit oricum, numai 
amănunt, nu. Bucuria. La nunta 
unuia dintr-înșii, cei 20—30 oa
meni din brigadă seacă staca
nele, fac prăpăd printre bucate 
și pun în pericol seîndurile po
delei din apartamentul nou — 
toate acestea în calitate de nuni 
mari. Dar nu totdeauna sînt ti
nerii dispuși să aștepte un ast
fel de eveniment ! Mai curînd se 
ivește prilejul unei petreceri la 
premierea brigăzii. Atunci, în c 
loc să plece fiecare acasă cu cîte 
o sută-două în plus, ce s-ar trece 
fără să lase amintiri prea adinei, 
cei 20—30 inși se urcă într-o 
mașină prevăzută cu mîncarea, 
cu băutura (un butoiaș sadea), 
ba cîteodată și cu lăutarii res
pectivi — .și pe-aci ți-e drumul, 
sus la Paring sau către alte pri-
veliști cu suflet. 

Bucuria !

minerilor este 
uriaș omagiu, 
mîinile aspre, 

și puternice, 
pionierii aduc bu
chete. Flori ginga
șe, flori viu colota- 
te. Florile au cres

cut în pămîntul sub care mine
rii,
'ă și transportă cărbunele, 
;ul

robotind, taie, pușcă, încar-
au-in- 

să-și 
oame-

trînd 
ia lampa 
nilor care
i-au verificat 
pierea, cît de fugară, para
fează încrederea : tovarășul care

din
au

negru.
Florile au toate culorile din 

lume, în afară do negru.
Li se cuvin minerilor.

ȘTEFAN IUREȘ



Pe urmele materialelor publicate

Mai multă atentie 
ș I 

semnalelor critice ale ziarului

Conferirea unor ordine 
și medalii ou prilejul 

Zilei Minerului

La 18 iunie a apărut în ziarul 
„Scinteia tineretului" (nr. 2831) 
artioolul „Să lichidăm formalis
mul în munca cu brigăzile de 
tineret". Făcînd o paralelă între 
activitatea brigăzilor de produc
ție de tineret din cîteva între
prinderi din orașul Pitești (pe de 
o parte „Metalurgica" și „între
prinderea de produse metalice și 
prefabricate din beton C. F. Pi
tești", unde existau realizări fru
moase in acest sens, iar pe de alta 
textila „11 Iunie", unde existau 
mari deficiențe) articolul insista 
mai cu seamă asupra activității 
formale a unor brigăzi de pro
ducție ale tineretului de la în
treprinderea textilă „11 Iunie". 
La această întreprindere — se 
menționa în articol — o bună 
parte din brigăzile de producție 
de tineret munceau la întâmpla
re. Nu se știa cine și cu cît a 
contribuit la îndeplinirea progra
mului de producție. Ridicarea 
calificării era de asemenea ne
glijată. Articolul critica comite
tul U.T.M. al întreprinderii care 
nu se interesa de problemele de 
producție, care nu îndruma și nu 
controla activitatea brigăzilor de 
tineret. Membrii comitetului 
U.T.M. nu popularizau rezulta
tele bung ?i mai cu seamă nu 
luau o atitudine deschisă, com
bativă, față de lipsuri. Comite
tul orășenesc V.T.M., care cuno
ștea de multă vreme această si
tuație s-a mulțumit să constate 
doar, neinstruitul în acest sens 
secretarii organizațiilor U.T.M. 
De asemenea comitetul orășenesc. 
U.T.M. n-a antrenat un activ 
larg extrabugetar în îndrumarea 
brigăzilor și posturilor utemiste 
de control.

In încheiere, articolul propu
nea Comitetului regional U.T.M. 
Pitești să ceară comitetului oră
șenesc U.T.M. să organizeze 
consfătuire largă în care să 
analizeze temeinic activitatea 
ganlzațillor U.T.M. în ceea 
pricește munca brigăzilor de
neret și să se ia măsurile prac
tice corespunzătoare.

*
De la apariția acestui articol au 

trecut aproape două luni. A con
stituit această perioadă un prilej 
pentru forurile criticate de a trece, 
așa cum li se arăta, la îmbunătă
țirea și consolidarea brigăzilor exi
stente ? Articolul sus-iiicnționai a 
constituit intr-adevăr o preocupare 
de seamă și imediată in activita
tea organelor respective ?

Nu se poate spune că acest ar
ticol n-a stiriilt un ecou 
unora dintre cei criticați.

secretar al Comitetului re- 
U.T.M. Pitești a stabilit in 
apariției articolului, ca o t- 
măsură, ținerea unei cons- 1 
largi în care comitetul oră- | 
U.T.M. trebuia să analizeze l

o 
se 

or- 
ce 
ti-

treprinderea textilă „11 Iunie", 
Nici tovarășul Florea Bratu, prim 
secretar al comitetului orășenesc 
U.T.M. n-a controlat dacă măsu
rile stabilite la consfătuire au fost 
transpuse în viață.

Comitetul U.T.M. al întreprin
derii, nefiind tras la răspundere 
nu s-a îngrijit de întărirea mun
cii brigăzilor. Acest lucru a făcut 
posibil ca în întreprinderea textilă 
„11 Iunie" articolul apărut în ziar 
să nu fie nici măcar cunoscut de 
toți tinerii din întreprindere. Deși 
comitetul U.T.M. din întreprindere 
a prelucrat articolul cu secretarii 
U.T.M. ai unor schimburi, nu s-a 
îngrijit însă să-l aducă la cuno
ștința tuturor secretarilor (tov. Va
sile Achim, secretar de secție 
U.T.M. schimbul II țesătorie a ră
mas surprins cînd a aflat — abia 
acum — de conținutul articolului). 
Cei 15 membri ai comitetului 
U.T.M. din întreprindere n-au 
avut ca preocupare în această pe
rioadă îmbunătățirea muncii bri
găzilor. Este de-a dreptul copilă
rească scuza tovarășilor din comi
tetul U.T.M. care aruncă vina 
unul pe celălalt, motivînd că în 
această perioadă a intrat și tim
pul in care unul său altul se afla 
în concediu. Tovarășa Elena Ar
ghira, secretara comitetului U.T.M. 
aruncă vina pe tovarășul Vasile 
Popescu care i-a ținut locul cit a 
fost ea în concediu. Aceasta însă 
motivează că, de fapt, el nu-i loc
țiitor de secretar, dar că primind 
totuși această sarcină a avut 
„unele lipsuri inerente celui ce nu 
cunoaște toate problemele", 
toții 
că nu 
șurile 
tuația
găzilor de producție ale tineretului 
nu diferă sensibil de 
stentă acum două luni.

Acest lucru a făcut 
lipsurile menționate în
persiste și în prezent (angajamen
tele brigăzilor sint tot generale și 
nu pe fiecare om în parte, nu s-a 
analizat munca nici unei brigăzi 
ceea ce face ca nici in prezent să 
nu se cunoască greutățile și lip
surile pe care le au tinerii din 
brigăzi). Este îndeobște cunoscut 
că succesele brigăzilor de tineret 
depind în primul rînd de educa
rea politică, de ridicarea continuă 
a calificării membrilor lor. Deși 
i s-a arătat acest lucru, comitetul

Cu 
însă au fost de acord 
au privit cu seriozitate lip- 
arătate în articol și că si- 
prezentă în activitatea bri-

cea exi-

posibil ca 
articol să

in rîndul 
Tov. Ion

Sava, 
gional 
urma 
primă 
fătuiri 
șenesc 
lipsurile din activitatea organiza
țiilor U.T.M. din întreprinderile 
orașului Pitești privind munca cu 
brigăzile de producție ale tinere
tului. La începutul 'unii iulie to
varășul Florea Bratu, prim secre
tar al comitetului orășenesc U.T.M. 
a ținut un instructaj la care au 
participat secretari ai organizații
lor de bază U.T.M., responsabili 
de producție și calificare din co
mitetele U.T.M. precum și unii res
ponsabili de brigăzi și responsa
bilii posturilor utemiste de control 
din întreprinderile orașului Pi
tești. Unele brigăzi au prezentat 
referate. Discuțiile au avut darul 
să clarifice multe probleme, cons
fătuirea constituind in același timp 
un interesant schimb de experien
ță. Dar ce s-a întîmplat mai de
parte ? Nu s-a mai întîmplat 
aproape nimic. Mergindti-se pe li
nia sistemului defectuos de mun
că, practicat și pină la apariția 
articolului, membrii comitetului 
orășenesc U.T.M. s-au mulțumit 
doar cu acest instructaj, lăsind ca 
restul să se desfășoare de la sine. 
Nefolosind activiști extrabugetari 
(așa cum li se recomanda) au lă
sa’ controlul pe seama unor spo
radice deplasări ale tovarășului 
Calin Ștefan, secretar al Comitetu
lui orășenesc Pitești, care răspun
de de mai multă vreme, din par
tea biroului comitetului orășenesc 
U.T.M., de felul în care se desfă
șoară munca tinerilor de la in

U.T.M. al întreprinderii textile 
„11 Iunie" continuă să nu dea 
importanță calificării și perfecțio
nării profesionale a tinerilor.

Deși a fost criticată în articol 
munca pe care o desfășurau bri
găzile conduse de tov. Sabina Ciu- 
că, Ioana Popa, aceste brigăzi 
n-au fost îndrumate cu grijă pen
tru a le ridica la nivelul celor 
fruntașe. Mai mult: faptul că nu 
s-au luat măsurile cuvenite, în 
luna iulie patru brigăzi nu și-au 
îndeplinit nici măcar planul (bri
gada nr. 1 condusă de Dumitra 
Borangic; brigada nr. 4 condusă 
de Florica Ghiță; brigada nr. 5 
condusă de Nae Elena și brigada 
nr. 12 condusă de Maria Dumini
că). Utemiste 
disciplinate, 
brigăzi n-au 
prindere de 
U.T.M. din 
cărui secretar, 
neglijează de mai 
me tocmai problemele de produc
ție, pierzîndu-și timpul cu lucruri 
mărunte) care n-a reușit să sădea
scă în conștiința tinerilor ideea că 
utemiștii, tinerii din brigăzi tre
buie să muncească exemplar, pen
tru produse cît mai bune, pentru 
o creștere ritmică a producției, 
pentru îndeplinirea planului și de
pășirea lui.

Din 
tetului 
reușit 
făcută 
lipsurilor pe care le manifestă în 
munca de îndrumare și control, că 
are datoria să 
tea comitetului 
lila „11 Iunie" 
cum se ocupă 
producție, trăgînd serios la răs
pundere pe cei care dau dovadă 
de grave slăbiciuni în această di
recție. Comitetul regional U.T.M. 
va trebui pe viitor să controleze 
cu mai multă exigență felul în 
care comitetul orășenesc U.T.M. 
urmărește, controlează și îndrumă 
organizațiile U.T.M. din întreprin
derile orașului Pitești. Propunem 
comitetului regional U.T.M. să 
analizeze felul în care comitetul 
U.T.M.-oraș folosește activul extra
bugetar în munca sa de control 
și îndrumare a muncii 
și posturilor utemiste de

și tinere ne
leneșe din aceste
fost trase la răs- 

către comitetul 
întreprindere (al 

tov. Elena Arghira, 
multă vre-

nou atragem atenția comi- 
orășenesc U.T.M., care n-a 
încă să folosească critica 
în articol pentru lichidarea

analizeze activita'- 
U.T.M. de la tex- 
și în special felul 
de problemele de

brigăzilor 
control.

1. ISAIIA

Comsomoliștii din Azerbaidjan 
in vizită la rafinăria nr. 8-Dărmănești

Tinerii rafinăriei nr. 8 Dărmă- 
nești, unitate creată în anii pute
rii populare, au primit in diminea
ța zilei de 9 august vizita dele
gației U.T.C.L. din Azerbaidjan. 
Oaspeții au admirat instalațiile 
moderne, s-au interesat de proce
sul de producție și au discutat cu 
tinerii rafinori. In cadrul celor 3 
secții ale tineretului: desalinare e- 
lectrică, termocentrală și atelier 
mecanic, membrii delegației s-au 
oprit mai mult.

Aici ei au discutat cu utemiștii 
despre modul în care organizația 
IJ.T.M. conduce activitatea produc
tivă a tineretului. Foarte instructi
vă a fost convorbirea pe care au 
avut-o comsomoliștii cu membrii 
postului utemist de control din ra
finărie care deține drapelul de post 
utemist fruntaș pe raion. Apoi a 
avut loc o întîlnire a tinerilor din

rafinărie cu membrii delegației. Cu 
acest prilej s-a făcut un larg 
schimb de experiență asupra me
todelor pe care le folosesc orga
nizația de Comsomol si organiza
ția U.T.M. în munca lor cu tine
rii petroliști.

De la rafinăria nr. 
comsomoliștilor din
s-a îndreptat spre Bicaz.

8 delegația 
Azerbaidjan

ANUNȚ
Comitetul raional U.T.M. „I. V. 

Stalin" din Capitală anunță că din 
cauza timpului nefavorabil 
valul tineretului din acest 
programat pentru zilele de 
și 11 august a.c„ se amină 
o dată care va fi anunțată.

Festi- 
raion 
9, 10 

pentru

SPORT

S’G încheiat turul ciclist al Iugoslaviei
Echipa R. P. Romîne pe locul II

După amiază s-a alergat etapa 
a 8-a — ultima — care măsurînd 
numai 87 km pe o șosea plată nu 
a mai adus nici o schimbare, toți 
cei 52 de cicliști sosind în grup 
compact la Liubliana.

Cel de-al 14-lea tur ciclist al 
Iugoslaviei a revenit astfel lui 
Valcic. Pe echipe pe primul loc 
s-a clasat reprezentativa Iugosla
viei urmată de echipa R. P. Ro
mîne, care a realizat o performan
ță meritorie întrecînd formațiile de 
„independenți" ale Belgiei și, Olan
dei. O contribuție deosebită la a- 
ceasta a avut Gih. Șerban, cel mai 
constant și mai dîrz om al echi
pei. Protagonist principal al 
cursei în primele cinci etape, G. 
Moiceanu a slăbit spre sfîrșit, dar 
victoria sa în etapa Il-a Maribor- 
Zagreb și faptul că a purtat 3 zile 
tricoul galben arată că este ca
pabil de rezultate bune.

Clasamentul pe echipe: 1.
R. P. F. Iugoslavia 86h49’13” ; 2. 
R. P. Romînă la 25’57” ; 3- Bel
gia la 30’22” ; 4. R. P. Polonă 
ia 30'39” ; 5. Olanda la 55’49”.

nu mai pzaiv. i i-» v* x-iyi.țj.v. .
încă tin minnf: bonificație ca în- Echipa Elveției s-a clasat pe io- 
vingător al etapei. cui 10.

Sîmbătă s-au desfășurat ultime
le două etape ale Turului ciclist 
al Iugoslaviei. In cursul dimineții 
alergătorii au luat startul în eta
pa a 7-a disputată pe un traseu 
muntos între orașele Nova Gorica 
și Vrsici (109 km). In primii 40 
km plutonul s-a menținut compact 
dat la poalele muntelui Vrsici, 
înalt de 1611 m s-au detașat iu
goslavul Valcic, olandezul Hoo- 
gens, germanul Gruber, romînii 
Șerban și Munteariu. Urcușul extra
ordinar de greu și lung de peste 
30 km a făcut o triere serjoasă 
printre concurenți. Foarte bun că
țărător, 
afla pe 
general 
un atac 
telui și 
dilate își crează un avans apre
ciabil față de restul alergătorilor. 
El reușește să sosească primul pe 
vîrful Vrsici cîștigînd cele 2 mi
nute bonificație acordate celui mai 
bun cățărător. Grosul plutonului 
vine la peste 9 minute. Soarta 
cursei era decisă. La coborîre el 
nu’ mai poate fi ?!"is și cîștigă

iugoslavul Valcic, care se 
locul 13 în clasamentul 
după etapa 6-a încearcă 
decisiv la jumătatea mun- 
pedalînd cu o mare rapi-

Iubite tovarășe Chivu Stoica,Cu ocazia Zilei Minerului, 
printr-un decret al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale s-au 
conferit, pentru merite deosebite 
în muncă, Ordinul Muncii și Me
dalia Muncii, unor muncitori și 
maiștri mineri, tehnicieni, ingineri 
și personal de conducere din in
dustria minieră și carboniferă.

Cel mai ridicat volum 
de încărcări realizat 
în istoria C.F. Romîne

TELEGRAMĂ
Tovarlișulirl OtflVV STOICA 

Președintele GonsUMui de Miniștri 
al R. P. Romîne

București

Primiți felicitările mele cele mai cordiale șl prieteneștii cu 
prilejul împlinirii a 50 de ani de la naștere. Vă doresc din toată 
inima multă sănătate și deplină putere în rodnica dv. activitate 
pentru binele poporului romîn frate, pentru cauza comunismului.

TODOR JIVKOV
8 august 1958.

in aceste ziie, la fabrica de incăljăminte „Flacăra Roșie’, 
întrecerea socialistă se desfășoară cu intensitate sporită.

Pentru a intîmpina ziua de 23 August cu cit mai mari rea
lizări in producție, tinerii din secția marochinărie au hotărit 
să înființeze o nouă brigadă. Lozinca, „să dăm produse de cea 
mai bună calitate și nici un rebut" — a devenit realitate.

în fotografie: un aspect din timpul lucrului.

Adunări festive 
consacrate 

sărbătoririi 
Zilei Minerului 

matori. Seara la Petroșani a avut 
loc o masă tovărășească la care 
au luat parte mineri, tehnicieni, și 
ingineri fruntași din exploatările 
Văii Jiului, precum și membrii 
delegației de mineri din Polonia, 
invitați să participe la sărbăto
rirea Zilei Minerului.

★

în piața „Victoria" din Baia 
Mare a avut loc solemnitatea 
dezvelirii „Statuii minerului". To
varășul Iosif Mogoș, prim-secre- 
tar al comitetului regional Baia 
Mare al P.M.R. a arătat că ridi
carea acestei statui este un semn 
de recunoștință adus minerilor 
din această regiune pentru re
marcabilele succese obținute în 
munca lor de zi cu zi, Apoi în 
sala Teatrului de Stat din loca
litate a avut loc adunarea festi
vă consacrată Zilei minerului.

Despre însemnătatea Zilei Mi
nerului a vorbit în limba romînă 
tov. Ștefan Ferencz, secretar al 
C.C. al Sindicatului muncitorilor 
mineri, iar în limba maghiară 
ing. Vasile Chira,- directorul ex
ploatării miniere „Petre Gheor
ghe" — Săsar.

In cuvîntările lor, vorbitorii au 
subliniat succesele dobîndite de 
mineri în cinstea zilei lor.

Echipa artistică a Trustului mi
nier a prezentat apoi un program 
cultural.

(Agerpres)

Tn numeroase localități miniere 
din Valea Jiului și din alte regi
uni ale țării au avut loc sîmbătă 
după-atniază adunări festive con
sacrate sărbătoririi Zilei 'Mineru
lui.

La adunarea festivă organizată 
la Lupeni au participat numeroși 
mineri, tehnicieni și ingineri. Des
pre importanța Zilei Minerului a 
vorbit tov. Gheorghe Caramela, 
vicepreședinte al Comitetului Cen
tral al Sindicatului muncitorilor
mineri.

La festivitatea care a avut loc 
la clubul minerilor din Petrila, 
unde au luat parte sute de mineri 
și tehnicieni împreună cu familiile 
lor, a luat cuvîntul tov. loan 
Hornung, președintele Comitetu
lui sindical al minei Petrila. Vor
bitorul a făcut bilanțul realizări
lor obținute de colectivul acestei 
mine, cîștigătorul Steagului Roșu 
de colectiv fruntaș pe bazinul 
carbonifer Valea Jiului în cinstea 
Zilei Minerului.

Asemenea adunări festive au 
mai avut loc și la Aninoasa, Lo- 
nea, Uricani și Vulcan.

Adunările s-au încheiat cu fru
moase programe artistice prezen
tate de formațiile artistice de a-

MINISTERUL INDUSTRIEI GRELE 
ÎNTREPRINDEREA PENTRU COLECTAREA 

METALELOR

Comunicat
Se aduce la cunoștință generală că s-au fixat 

pentru predările de deșeuri neferoase de la 
data de

1 IULIE 1958

următoarele prețuri, după calitate și sort:
Deșeuri de cupru de la lei 0,90—6,30/kg.
Deșeuri de alamă și tombac de la lei 0,45—4,50/kg.
Deșeuri de bronz de la lei 0,25—6,70/kg.
Deșeuri de alpaca de la lei 2,25—5,90/kg.
Deșeuri de plumb de la lei 3,00—5,00/kg.
Deșeuri de zinc de la lei 1,90—2,30/kg.
Deșeuri de aluminium de la lei 0,50—1,80/kg.

PLATA SE FACE LA PREDARE LA TOATE 
DEPOZITELE I.C.M. DIN ȚARA.
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întrecerea ceferiștilor în cinstea 
celei de a I l-a aniversări a elibe
rării patriei are ca unul din cele 
uiai importante obiective executa
rea in cel mai scurt timp și fără 
pierderi a transporturilor de ce
reale și produselor de sezon desti
nate aprovizionării oamenilor 
muncii.

Satisfăcînd totodată și celelalte 
cerințe de transport ale economiei 
țarii, ceferiștii au atins în primele 
zile ale acestei luni cel mai ri
dicat volum de încărcări realizat 
in istoria căilor noastre ferate,.

Pregătiți din timp pentru acea
stă campanie, ceferiștii au trans
portat în luna trecută cu 5552 va
goane mai multe cereale, de peste 
două ori mai multe fructe și cu 
peste 1000 de vagoane cu cartofi 
mai mult decît prevedea planul 
inițial. In primele 7 zile ale lunii 
in curs ei au dobîndit noi succe
se. in această perioadă a fost 
transportată aproape o treime din 
cantitatea de cereale prevăzută pe 
întreaga lună. Volumul cartofilor 
transportați în acest timp întrece 
aproape de două ori prevederile 
planului pe întreaga lună.

Succese remarcabile s-au obținut 
in regiunea Constanța unde trans
portul cerealelor este pe punctul 
de a fi terminat. Aici, datorită me
canizării complexe a muncilor a- 
gricole, s-a putut aplica sistemul 
de lucru — din snop direct în va
gon. Griul recoltat de combine și 
încărcat în saci a fost transportat 
cu autocamioanele și vărsat direct 
în vagoane. Stații mici, cum este 
stația N. Bălcesctt, au putut în
cărca în acest fel cite 40 de va

se. Planul de producție pe primele 
7 luni a fost depășit cu peste 
12 la sută, astfel că au fost pro
duse în afara planului zeci de 
tone de îngrășăminte chimice.

ORAȘUL STALIN. In întrece
rea pentru reducerea prețului de 
cost pe metrul pătrat de suprafață 
locuibilă s-au antrenat cu entu
ziasm și constructorii din regiunea 
Stalin. La trustul regional de con
strucții locale din Orașul Stalin în 
trimestrul II prețul de cost a fost 
redus cu 3,4 la sută față de 1,24 
la sută cit era planificat. De ase
menea colectivul grupului de șan
tiere din Făgăraș, din trustul 5 
construcții, a realizat economii în 
valoare de peste 400.000 lei.

BACĂU. In luna iulie colectivul 
întreprinderii de foraj Zemeș a 
înregistrat un nou și important 
succes: depășirea planului cu 
peste 30 la sută.

PITEȘTI. Prin realizările obți
nute fabricile de cherestea Stîl- 
peni și Domnești sjau situat în 
fruntea celorlalte întreprinderi din 
regiune. In cinstea zilei de 23 Au
gust muncitorii de la fabrica Stîl- 
peni ati dat peste angajamentul

luat 200 m.p. de parchet, 1500-bu
toaie de fag, 2300 lăzi din deșeuri 
și altele. La rîndul lor cei de la 
fabrica Domnești au dat pestă 
plan, pînă la 30 iulie, 650 m.c. de 
cherestea de rășinoase.

Cu 6 zile înainte 
de termen

în cinstea aniversării eliberării 
patriei de sub jugul fascist, ță
ranii muncitori din Brîncoveni, 
raionul Slatina, au terminat treie- 
rișul cu 6 zile înainte de data 
prevăzută. Acest succes se dato- 
rește folosirii din plin a batoze
lor și bunei organizări a muncii 
la arii. In întîmpinarea marii 
sărbători au terminat mai devre
me tteierișul și colectiviștii din 
raionul Fetești, membrii gospo
dăriilor colective și întovărășirilor 
agricole din raionul Focșani, co
lectiviștii din Frumușeni, raionul 
Arad și alții. Membrii întovărăși
rii agricole din Dindeștiu Mic, 
raionul Cărei, care au terminat și 
ei treieratul înainte de data pla
nificată, au predat întreaga can
titate de 5 vagoane de cereale 
contractată cu statul.

goane și chiar mai multe într-o 
singură zi. Ca urmare, în perioa
da transportului recoltei în acea
stă regiune nu s-a înregistrat nici 
o locație de vagoane.

Pe scurt
Colectivele întreprinderilor in

dustriale de pe cuprinsul patriei 
raportează noi și remarcabile suc
cese în cinstea celei de-a 14-a ani
versări a eliberării patriei.

REȘIȚA. Laminatorii de la 
Combinatul metalurgic Reșița au 
dat peste angajamentul luat în în- 
tîmpinarea măreței sărbători 800 
tone de laminate. Muncitorii de la 
linia de laminat tablă au laminat 
pînă acum peste plan o cantitate 
de tablă cu care se poate con
strui o hală cu o deschidere de 20 
m. și o lungime de 120 m.

ORAȘUL STALIN. Colectivul de 
muncă al secției I-a de la Com
binatul chimic nr. 1 întîtnpină ziua 
de 23 August cu realizări frumoa- Copilărie fericită

Tinerii au adus gospodăriei
mari veniiuri peste plan

(Urmare din pag. I-a)

probat. Biroul organizației U.T.M. 
a desfășurat și desfășoară perma
nent o largă muncă politică în ca
drul echipei. Membrii biroului au 
discutat cu tinerii în multe rînduri 
despre importanța politică și eco
nomică a îndeplinirii acestor an
gajamente, s-au îngrijit ca tineri
lor să li se ducă ziarele la cîmp 
și să li se indice materialele cele 
mai interesante legate de specifi
cul muncii lor, de problemele ac
tuale interne și internaționale. 
Pentru ca la consfătuirile periodi
ce ce le are biroul organizației 
U.T.M. cu membrii echipei să fie 
cunoscute temeinic toate realizări
le și stadiul în care se află fie
care lucrare, utemisla Ecalerina 
Mihai, socotitoarea gospodăriei, are 
sarcina să prezinte biroului un 
scurt tabel cu cifre și date, cu nu
mărul zilelor-muncă prestate în 
perioada respectivă de fiecare tî- 
năr și altele. Urmărirea fiecărei 
zile de lucru a echipei se face pe 
baza unui grafic afișat la sediul 
gospodăriei. Utemistul Ion Chițan, 
inginerul gospodăriei, sprijină e- 
chipa în efectuarea tuturor lucră
rilor în timpii optimi. De pildă, 
echipa fixase un termen greșit pen
tru recoltarea rapiței. Inginerul a 
luat măsuri pe loc. El le-a expli
cat tinerilor că dacă în termen de 
o zi n-o recoltează, vor avea pier
deri mari la sămânță. Tinerii au 
înțeles acest lucru și a doua zi 
de dimineață și pînă către miezul 
nopții au recoltat toată suprafața, 
terminând primii această lucrare. 
Important este că organizația 
U.T.M., prin șeful echipei, a reu
șit să creeze în rîndul tinerilor o 
opinie de masă împotriva unor ti
neri mai delăsători. De pildă. în* 
tr-o zi echipa a terminat eu două

ore mai de vreme prăși tul unei 
tarlale de porumb. Era ora prân
zului. Tinerii trebuiau să meargă 
la masă. Pe o suprafață de două 
hectare se aflau snoipi de grîu, așa 
cum îi lăsase secerătoarea-legătoa- 
re. Se apropia o ploaie torențială. 
Trecând pe acolo, Constantin Co- 
stache, Nicu Stamate, Dobre Mili
tarii și ceilalți membri ai echipei 
au început să adune snopii în clăi. 
La un moment dat însă, Costache 
Savu și alți cîțiva au început să 
se codească. „Ia mai lasă-i încolo 
de snopi, mai e timp, am obosit44 
-— spuneau ei. Ca la un semnal au 
sărit toți ceilalți :

— Nu vă e rușine ? Lăsați grîul 
împrăștiat, să-l bală grindina ? 
Asta-i atitudine de ulemiști la 
voi ?

Rușinați tinerii s-au așternut pe 
lucru. Cînd a venit ploia, snopii 
erau asigurați în clăi. Seara, Savu 
și ceilalți au spus rușinați î

-— Ierlați-ne și voi, am greșit, 
n-o să se mai întâmple...

Eforturile tinerilor n-au rămas 
nerăsplătite. Entuziasmul cu care 
au muncit tinerii echipei, rodul e- 
ducației politice făcută 
organizație —* au adus 
venituri gospodăriei. Iată 
tabel care grăiește de la

de către 
frumoase 
un scurt 

sine :

Suprafața 
de care
răspunde 
echipa

Planifi
cat 

la ha.
Angaja- 

ment.
Realizat 
la ha.

Total kg. 
în plus 
față de 
planul 
G.A.C.

Venituri 
în plus 
față de
planifi

care

Grîu
40 ha. 1600 kg. 1700 kg. 176.0 kg. 6400 kg.

Orz 5 ha. 1800 ” 2000 ” 2250 ” 2.250 „
12.423,75

Răpită
1,25 ha. 650 ” 700 ” 800 ” 187,75 „

lei.

Core- 
andru 

1,5 ha.
400 „ 450 ” 650 ” 375 „

Dar acestea sînt doar câteva cul
turi, N-au fost încă evaluate ve
niturile aduse în plus gospodăriei 
de către echipa de tineret la ma
zăre, la cantitățile de zarzavaturi 
recoltate de pe suprafața de 1,5 
ha, de care răspunde echipa și la 
multe alte culturi* La sfârșitul a-

a- 
la 
și

nului vor fi evaluate veniturile 
duse în plus de către echipă 
porumb, floarea soarelui, sfeclă 
altele, la care tinerii s-au angajat
de asemenea să obțină sporuri de 
recolte. Cert e că echipa de tine
ret din G.A.C. „Ilie Pintilie44 se 
situează în fruntea întrecerii so-

cialiste dintre echipe. N-a fost lu
crare pînă acum pe care tinerii 
să n-o fi terminat primii, și în 
bune condiții. Datorită abnega
ției cu care au muncit tinerii din 
echipă și ceilalți tineri care răs
pund de toate atelajele colectivei, 
gospodăria a fost fruntașă pe ra
ionul Lehliu în terminarea treieri- 
șului, în predarea cerealelor con
tractate cu statul și în achitarea 
plăților muncilor S.M.T, Tinerii 
de la atelaje au transportat chiar 
și noaptea la baza de recepție, care 
se afla la 0 depărtare de 9 km., 
cinci vagoane și jumătate de grîu, 
orz și ovăz din cele 6 vagoane și 
jumătate contractate cu statul (4 
vagoane numai cu grîu). Și aici ti
nerii au adus gospodăriei o eco
nomie de aproape 6000 lei, făcînd 
transporturi în plus fără a fi so
cotite la ziua muncă. Anul acesta 
gospodăria trebuie să aibă venituri 
de 531.885 lei. Pînă a cu th s-a re
alizat mai bine de jumătate. Dacă 
ținem cont că de-abia de acum 
încolo încep valorificările la majo
ritatea culturilor, (gospodăria mai 
are contractate cu statul 7 vagoa
ne cu porumb, 22.000 kg. floarea 
soarelui, sfeclă, lînă și altele) ne 
dăm seama că planul anual al ve
niturilor va fi îndeplinit și mult 
depășit. Pentru atingerea acestui 
scop, pentru continua înflorire a 
gospodăriei lor, luptă cu abnegație 
și entuziasm 
cu utemiștii, 
lor conștiință 
fierbinte față 
livă și avutul

și tinerii în frunte 
dovedindu-d înalta 

politică, atașamentul 
de gospodăria colfte- 
ei.



Adunarea generală OA.l
trebuie se impune retragerea trupelor americane și engleze

din Oriental jWiileein
NEW YORK 9 (Agerpres). — mejdiei de război creată prin ac- 

TASS transmite; Luînd cuvîntul 
în prima ședință a sesiunii ex
traordinare speciale a Adunării 
Generale a O.N.U., reprezentan
tul U.R.S.S., A. A. Sobolev a de
clarat :

Votînd în favoarea ordinei de 
zi a celei de-a 3-a sesiuni extra
ordinare speciale a Adunării Ge
nerale a O.N.U., delegația sovie
tică pornește de la premisa că 
sarcina principală a acestei se
siuni este să ia măsuri eficiente 
pentru slăbirea încordării inter
naționale și pentru lichidarea pri-

țiunile agresive ale S.U.A. și Ma
rii Britanii în Orientul Apropiat 
și Mijlociu.

Adunarea Generală trebuie să 
obțină încetarea deplină, cit mai 
grabnică, a intervenției armate în 
Orientul Apropiat și Mijlociu și 
crearea în această regiune a unor 
condiții care să salveze popoarele 
de aici de amestecul străin în 
treburile lor interne. In primul 
rînd trebuie luate măsuri pentru 
retragerea neîntîrziată a trupelor 
americane din Liban și a trupelor 
engleze din Iordania, deoarece 
staționarea lor în aceste țări re
prezintă o primejdie permanentă 
pentru pacea și securitatea po
poarelor și o încălcare flagrantă 
a Cartei O.N.U. încălcare cu care 
nu se poate împăca nici un stat 
membru al Organizației Națiunilor 
Unite.

IN ACESTE CONDIȚII ADU-

NAREA GENERALA IN CARE 
SINT REPREZENTATE ATIT 
STATE MARI CIT $1 STATE 
MICI ESTE CHEMATA SA RE
ZOLVE, IN CONFORMITATE 
CU PRINCIPIILE Șl ȚELURILE 
CARTEI O.N.U., PROBLEMA 
RETRAGERII NEINTIRZIATE A 
TRUPELOR S.U.A. DIN LIBAN 
Șl A TRUPELOR ANGLIEI DIN 
IORDANIA.

Delegatul S.U.A., Lodge, care a 
luat apoi cuvîntul, a cerut partici- 
panților la sesiune „să evite de a 
se acuza reciproc" și să caute 
„soluții constructive". Discursul 
delegatului american a sunat ca 
un apel de a nu se discuta despre 
staționarea trupelor americane în 
Liban, deși este absolut evident 
că nu se poate găsi nici o soluție 
cu adevărat constructivă fără re
tragerea imediată a trupelor ame
ricane și engleze din Liban și 
Iordania.

cuvîntul
O.N.U.,

secre- 
Ham-

a enumerat o

Ultimul a luat 
tarul general al 
marskjoeld.

Hammarskjoeld 
serie de probleme care, după pă
rerea lui, trebuie discutate și re
zolvate neîntîrziat.

Enumerînd problemele „urgen
te" ale Orientului Arab, secreta
rul general al O.N.U. a trecut 
complect sub tăcere o problemă 
care neliniștește întreaga lume și 
anume: încetarea agresiunii
S.U.A. și Angliei și retragerea 
imediată a trupelor americane 
Liban și a trupelor engleze 
Iordania.

La pi opunerea președintelui 
siunii nu s-a trecut la discutarea 
fondului problemei care figurează 
pe ordinea de zi.

Următoarea ședință a Adunării 
Generate a O.N.U. va avea loc 
la 13 august.

din 
din

se-

Delegația R. P. Romîne la 
siunea extraordinară specială

se- 
a 

Adunării Generale a O.N.U. con
vocată in legătură cu situația din 
Orientul Apropiat și Mijlociu va 
fi condusă de tovarășul Avram 
Bunaciu, ministrul Afacerilor Ex
terne.

Din delegație mai fac parte: 
Mihai Magheru, reprezentantul 
permanent al R. P. Romîne la 
O.N.U. și Silviu Brucan, ministrul 
R. P. Romîne la

Delegația va fi 
silieri și experți.

Washington, 
însoțită de con-

(Agerpres)

Senatorul Mansfield critica aspru
politica agresivă americană

WASHINGTON 9 (Agerpres). — 
TASS transmite : In senatul S.U.A. 
continuă discursurile în care este 
aspru criticată actuala orientare a 
politicii externe a Statelor Unite.

La 8 august senatorul Man
sfield, liderul adjunct al majori
tății democraților din senat a ro
stit un amplu discurs în senat.

In discursul său, Mansfield, ca 
și senatorul Fulbright, a condam
nat Statele Unite pentru că nu au 
o politică constructivă nici în O- 
rientul Mijlociu nici în celelalte 
regiuni ale globului pămîntesc. El 
a criticat cu asprime și faimoasa 
„doctrină Eisenhower-Dulles'*.

„Este clar, a declarat el, că ac
țiunile noastre in Orientul Mijlociu 
din ultimii cîțiva ani dovedesc că 
ducem o politică nerezonabilă. A- 
mericanului nu-i este ușor să în
țeleagă această comportare biza
ră. Cu atît mai greu este s-o ex
plici restului lumii care, fiind vi
tal interesată în menținerea păcii,

se interesează pe bună dreptate 
de ceea ce întreprindem sau nu 
întreprindem în Orientul Mijlo
ciu".

Subliniind că orientarea absur
dă, după cum s-a exprimat el, a 
politicii din Orientul Mijlociu a 
Statelor Unite a dus la debarca
rea în Liban a infanteriei marine 
americane, Mansfield a spus : Sta
tele Unite s-au ciocnit de o stare 
de lucruri dintre cele mai neferi
cite în Orientul Mijlociu... In ca
zul cel mai bun noi ne aflăm 
într-o situație care va costa po
porul Statelor Unite un număr u- 
riaș de milioane de dolari chel- 
tuiți pentru operațiunile noastre 
militare în partea de est a Mării 
Mediterane și în Liban. Adăugați 
la aceste cheltuieli un număr u- 
riaș de noi milioane pentru ajuto
rul militar excepțional acordat Li
banului și anulați zecile de milioa
ne pentru ajutor militar pe care 
l-am acordat Irakului, presupunînd 
în mod absurd, că aceasta va aju-

In Liilmn con^nu^sosească
trupe agresoare americane

CAIRO 9 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția M.E.N., în 
ultimele două zile noi trupe ame
ricane au fost debarcate în Liban. 
Ele vor ocupa trecătoarea Merha- 
yacumdin — sudul Libanului, nu 
departe de granița cu Siria. De a- 
semenea ele se pregătesc să con-

Caracterul
S.U.A. se

violent al politicii 
vede la tot pasul...

struiască o bază de submarine în 
golful de la nord de Beirut. A- 
genția anunță de asemenea că în 
regiunea de coastă din apropiere 
de Beirut, trupele americane con
struiesc șosele. Comandamentul 
forțelor armate americane a închi
riat o serie de clădiri din Beirut 
pe termen pînă la cinci ani. In 
planurile Comandamentului forțe
lor aeriene americane intră și con
struirea a două aeroporturi: unul 
la sud de Beirut, iar celălalt la 
nord-vest.

DAMASC 9 (Agerpres). — Ști
rile sosite din Beirut arată că un 
grup de deputați libanezi, printre 
care unul din membrii influenți si 
Comisiei parlamentare pentru A- 
facerile Externe, Bustani, au sem
nat un apel prin care cer convo
carea imediată a unei sesiuni par
lamentare extraordinare. Pe or
dinea de zi a acestei sesiuni ar 
urma să figureze cererea ca 
guvernul Solh să-și retragă „plîn- 
gerea" prezentată la O.N.U. în 
legătură cu un așa-zis amestec al 
R.A.U. în evenimentele din Liban.

nu 
im-

>-a

ne. A'u trebuie uitat că o în
semnată parte a țărilor mem
bre in Consiliul de Securitate 
participă la blocurile militare 
agresive—N.A.T.O., S.E.A.T.O., 
Pactul de la Bagdad, și din 
organizația statelor americane 
(cuprinzind țările Americii La
tine) dominată de S.U.A. Evi
dent că intr-o asemenea situa
ție, S.U.A. dețin în Consiliul 
de Securitate o majoritate me
canică pe care o folosesc întot
deauna in 
S.U.A. au 
cuvînt de 
agreement) 
rile puteri 
zentarea egală in Consiliul de 
Securitate a statelor după prin-

interesele lor. Apoi 
încălcat acordul pe 
onoare (Gentlemen 
existent intre ma

ca privire la repre-

Din cind in cind în capul 
cite unui diplomat american 
își face loc cite o ideie lucidă 
despre desfășurarea situației in
ternaționale. Acest lucru desi
gur, are explicația sa intimă : 
agresivitatea și stupiditatea po
liticii S.U.A. provoacă atît de 
mult oprobiul opiniei publice, 

respectivii sint siliți de 
țapie să deschidă puțin ochii. 
Și atunci se sperie. In aseme
nea prilejuri asistăm la adevă
rate țipete de iritare pe tema 
politicii agresive americane, ale 
cărei țeluri, cunoscute clar in 
întreaga lume, iși propun 
mai puțin decît dominația 
perialistă asupra lumii.

Intr-o asemenea situație
trezit recent William Fulbright, 
membru democrat al Comisiei 
senatoriale pentru Afacerile Ex
terne. Cerind revizuirea gene
rală a politicii externe ameri
cane, senatorul a afirmat : „Po
litica noastră externă este îna- 
uaptată, demodată și prost con
dusă și de multe ori, are ten- 
aința ( 1) să tie vioientă și ar- 
bitrara*. Deși adevărul e spus 
sub o formă destul de precaută, 
realitatea vitregă pentru Occi
dent apare in toata amploarea 
ei. Treouie să-i dăm ureplate 
acestui domn f ulbriglit cure de 
data aceasta știe ce vorbește. 
S.U.A. și partenera ei princi
pală, Anglia au întreprins o a- 
gresiune mirșavă țn Orientul 
Mijlociu și Apropiat ce ame
nință să ia proporții. Sint cu
noscute amănuntele in legătură 

.cu invazia americană și engle
ză in Liban și respectiv loraa- 
nia.

în legătură cu aceasta ceea 
ce arata întregii omeniri chipul 
ticălos al imperialiștilor este 
conduita lor țuțarnica, jongleria 
ueploraoilă pe care o încearcă 
in intenția de a arunca praf in 
ochii lumii, și de a nu apare 
ceea ce smt — agresori ci, cui- 
purile, oameni-miloși, „dezinte
resați", care au venit cu inten
țiile cele mai „cucernice '. Fap
tul că imperialiștii americani 
și englezi au urzit un vast com
plot m Orientul Mijlociu este 
evidențiat mai cu seamă de po
ziția pe care s-au situat in ulti
mul timp cele două puteri a- 
gresoare țața de numeroasele 
propuneri sovietice, de gasirea 
unor căi de soluționare a cri
zei din Orientul Arab, — for
mule apreciate și sprijinite atît 
de pnm-miniștri ai unui mare 
număr de țări, cit și de perso
nalități importante din întreaga 
lume.

După cum se știe, imediat 
după comiterea agresiunii ame- 
ricano-engleze in Orientul Mij
lociu, Uniunea Sovietică in do
rința de a curma incendiul care 
ar fi putut duce la un război 
mondial pustiilor, u cerul con
vocarea Consiliului de Secu
ritate. Dacă acest important 
organism internațional ar fi 
funcționat corect, și puterile 
occidentale ar ți dorit in mod 
sincer să se ajungă la aplanarea 
Situației din Orientul Mijlo
ciu, prin retragerea trupelor 
agresoare, criza ar fi putut fi 
soluționată. Dar lucrurile s-au 
petrecut cu totul în alt fel. 
Există o seamă de elemente 
care explică de ce Consiliul de 
Securitate s-a dovedit a fi inca
pabil de a lua măsuri pentru 
încetarea imediată a agresiunii. 
In primul rind este vorba de 
faptul ca in cadrul Consiliului 
de Securitate, Statele Unite, 
prin uneltirile lor, prin pre
siunile asupra partenerilor occi
dentali au paralizat orice acțiu-

cipiul unei juste repartizări 
geografice. Astăzi în urma unel
tirilor S.U.A. un mare grup de 
state din Europa răsăriteană 
au rămas nereprezentate in 
Consiliul de Securitate. Pe a- 
ceeași linie a încălcării repre
zentării legale in acest orga
nism internațional trebuie a- 
minlită situația inadmisibilă in 
care locul Chinei la O.N.U. îl 
ocupă nu guvernul legal al
R. P. Chineze, ci ciankaișistul 
care nu reprezintă pe nimeni. 
In aceste condiții Consiliul de 
Securitate s-a transformat in- 
tru-un soi de organ subordonat 
Departamentului de Stat al
S. U.A.

Dat fiind eșecul lucrărilor 
din Consiliul de Securitate, 
guvernul sovietic a propus con
vocarea grabnică a conferinței 
șefilor guvernelor celor cinci 
puteri, cu participarea secreta
rului general al O.N.U. pentru 
a se lua măsuri efective in ve
derea încetării conflictului mi
litar care a inceput in Orientul 
Arab. Dar guvernele S.U.A. și 
Angliei au făcut tot ce le-a stut 
in putință pentru a torpila de 
fapt convocarea acestei confe
rințe. După cum s-a aflat din 
surse demne de încredere, in 
cursul tratativelor secrete din
tre secretarul general al O.N.U, 
și reprezentanții S.U.A. și An
gliei, aceștia au ridicat zeci de 
condiții preliminare pentru 
convocarea acestei conferințe, 
în mod practic toate aceste 
condiții au țintit spre înmor- 
miniarea ideii convocării confe
rinței șefilor de guverne în ca
drul Consiliului de Securitate. 
Așa s-a demascat în al doilea 
rînd, diplomația occidentală, 
care neputind afirma categoric 
că nu vrea să participe la o 
conferință la înalt nivel, a re
curs la tactica tergiversării, tor- 
pilind de fapt ținerea unei ast
fel de conferințe.

Dar, în timp ce Departamen
tul de Stat a tot lungit discu
țiile pe tema 
Orientul Arab au continuat să 
debarce trupe 
ricane și engleze. In momentul 
de față in regiunea Orientului 
Arab sînt concentrate trupe 
agresoare cu un efectiv de 
70.000 de oameni. La bazele a- 
eriene ale S.U.A. și Angliei și 
pe navele portavion se găsesc 
1000 de avioane. Forțele navale 
agresoare numără in jurul a 
120 de nave de luptă și de de
barcare. lată așadar cum cu fie
care zi care trece devine tot mai

încărcată și tulbure situația din 
Orientul Mijlociu.

La 5 august, în mesajele a- 
dresate de ZV. S. Hrușciov, con
ducătorilor S.U.A., Angliei și 
Franței, Uniunea Sovietică a a- 
dus la cunoștință că va cere 
convocarea imediată a Adu
nării Generale a O.N.U. în sesiu
ne extraordinară pentru a dis
cuta problema retragerii trupe
lor americane și engleze din 
Liban și Iordania. Deindată, di
plomația americană s-a grăbit 
să ceară și ea convocarea Adu
nării Generale a O.N.U., încer- 
cînd cu cinism să pozeze în.., 
apărătoare a Libanului și Ior
daniei împotriva unei „agre
siuni indirecte1'* — a cărei ine
xistență a fost confirmată chiar 
și de cele două rapoarte ale 
observatorilor O.N.U. Reacția 
opiniei publice arabe arată că 
popoarele din Orientul Mijlo
ciu se opun examinării în Adu
narea Generală a vechii plin- 
geri calomnioase, agitată de 
S.U.A. și Anglia pentru a-și a- 
coperi

In 
după 
votat 
rea unei sesiuni extraordinare u 
Adunării Generale a O.N.U., care 
va discuta situația din Orientul 
Apropiat și Mijlociu. Delegația 
sovietică, sprijinind ordinea de 
zi a celei de a 3-a sesiuni ex
traordinare speciale a Adunării 
Generale a O.N.U., ia ca punct 
de plecare necesitatea de a se lua 
măsuri eficace, capabile să ducă 
la lichidarea primejdiei de răz
boi create în urma invaziei a- 
mericane și engleze în Orientul 
Mijlociu și Apropiat. Faptul că 
în cuvîntul său în Adunarea 
Generală a O.N.U., Lodge, dele
gatul S.U.A. încearcă să mane
vreze in sensul de a nu se dis
cuta fondul problemei — a- 
gresiunea americană și engleză 
— arată căS.U^A.se menține pe 
aceeași poziție colonialistă.

Popoarele lumii condamnă 
uneltirile, tărăgănelile și în 
general acțiunile Occidentului 
in Orientul Arab, care 
scop să împingă lumea 
nou război.

Caracterizarea făcută 
natorul William Fulbright poli
ticii externe americane este 
reală. Caracterul ei violent și 
agresiv se vede la tot pasul, în 
toate acțiunile ei.

CAROL ROMAN

agresiun •«.
Consiliul de Securitate 
dezbateri de 6 ore s-a 

in unanimitate convoca-

au ca 
intr-un

de se-

conferinței, in

agresoare ame-

Este foarte important să consolidăm relațiile cu U.R.S.S.
O declarație a ministrului Afaceri lor Externe al Republicii Irak
BUDAPESTA 9 (Agerpres). — 

Ziarele „Nepszabadsag" și „Nep- 
szava“ au publicat la 9 august de
clarația ministrului Afacerilor Ex
terne al Republicii Irak, Abdel 
Djumord, făcută corespondenților 
acestor ziare.

Tînăra Republică Irak, a spus 
ministrul, dorește să mențină rela
ții bune cu toate statele care res
pectă suveranitatea și independen
ța ei. In primul rind guvernul Ira
kului vrea să întărească relațiile 
cu acele țări care în timpuri grele 
au recunoscut primele victoria re
voluției în Irak. Este foarte im-

portant, a subliniat el, să conso
lidăm relațiile cu Uniunea Sovie
tică cu care guvernul antipopular 
Nuri Said a rupt relațiile acum 
patru ani fără nici un motiv.

Vorbind despre victoria revolu
ției în Irak ministrul a declarat că 
ea pune capăt colonialismului și 
deschide în fața țării o eră nouă.

Proiectul noii constituții franceze pune în 
pericol libertatea și

PARIS 9 
august Ch. 
vernului francez a ținut o cu- 
vîntare la ședința Comitetului 
constituțional consultativ în care 
a insistat asupra adoptării proiec
tului preliminar de Constituție.

Proiectul noii constituții, ela
borat de un mic grup de cola
boratori ai lui De Gaulle sub în
drumarea personală a acestuia, 
prevede modificarea radicală a 
orînduirii de stat din Franța. 
Principalele sale prevederi sînt: 
acordarea unor împuterniciri ex
trem de largi președintelui Repu
blicii, limitarea rolului parlamen
tului, determinarea unor „noi" re
lații cu așa-numitele teritorii de 
peste mări, adică cu posesiunile 
coloniale ale Franței. Viitorul 
președinte va avea dreptul să nu
mească și să demită pe președin
tele Consiliului de Miniștri și, la 
propunerea acestuia, să aprobe 
numirea sau destituirea miniștri
lor. Pînă acum împuternicirile 
fului guvernului erau stabilite 
parlament. Dacă președintele 
aprecia că în țară s-a creat o 
tuație gravă, el va putea, conform 
proiectului noii constituții să-și a- 
sume întreaga putere legislativă 
și executivă.

Conform proiectului noii consti
tuții parlamentul va fi alcătuit

(Agerpres). — La 8 
De Gaulle, șeful gu-

drepturile poporului
din două Camere: Adunarea Na
țională și Senatul.

Partidul Comunist Francez a 
condamnat cu hotărîre acest pro
iect, pentru că este reacționar și 
pune în pericol libertatea și drep
turile poporului. Reprezentanții 
multor grupări nu numai de stin
gă, ci și de dreapta se declară 
împotriva reformelor constituțio
nale propuse de guvern.

ta la menținerea atitudinii priete
nești a acestei țări față de Occi
dent. Aceste sute de milioane de 
dolari vor duce în cazul cel mai 
bun la consimțămîntul sumbru, ta
cit al Orientului Mijlociu de a se 
pleca în fața puterii noastre su
perioare pînă cînd ne va putea 
arunca o nouă sfidare,

Criticînd în continuare pe acei 
care caută să arunce asupra Uniu
nii Sovietice vina pentru agrava
rea situației din Orientul Apro
piat, Mansfield a declarat: „A- 
runcarea vinei asupra rușilor nu 
va aduce un mare folos. Trupele 
străine care se află în văzul popu
lației Orientului Mijlociu sint cele 
americane și engleze și nu trupe
le rusești. Noi sîntem aceia care 
ne aflăm într-o situație primejdi
oasă și nu rușii".

„Pentru a duce o politică exter
nă constructivă, a declarat în în
cheiere Mansfield, S.U.A. trebuie 
în primul rînd să recunoască sta
rea reală de lucruri din întreaga 
lume. Aceasta însă este puțin. Nici 
o țafă nu poate Stabili pacea de 
unul singur. Iată de ce susțin că 
trebuie să fim gata să ne întîlnim 
cu reprezentanții oricărei țări sau 
ai oricăror țări, în orice moment 
acceptabil, în orice împrejurări ac
ceptabile, dacă va exista vreo șan
să de a ne apropia de o pace mai 
trainică".

Este semnificativ că Mansfield 
a fost sprijinit nu numai de se
natorii democrați-rSparkman, Lau- 
sche și alții dar și de senatorul 
republican Iken (statul Vermont), 
Senatorul democrat Humphrey a 
cerut chiar demisia imediată a lui 
Dulles.

Capitalismul pierde întrecerea"n
Ce recunoaște revista britanică „World News"-—

Anglia a sporit cu 0,4 la 
iar în U.R.S.S. cu 39 la 
Producția de frigidere a 
în Anglia cu 26 la sută, 
Uniunea Sovietică de 224

Convorbirile greco-britonice 
s-au soldat cu un eșec

Șe- 
de 
va 
si-

SEMINARUL INTERNAȚIONAL 
„FOLOSIREA ENERGIEI ATO
MICE IN SCOPURI PAȘNICE 
ȘI TINERETUL" ȘI-A 

CHEIAT LUCRĂRILE
MOSCOVA. La 8 august 

Moscova și-a încheiat lucrările se
minarul internațional „Folosirea e- 
nergiei atomice în scopuri pașnice 
și tineretul".

Participanții la seminar au che
mat pe tinerii și tinerele din în
treaga lume să ceară guvernelor 
lor respectarea permanentă a Car
tei O.N.U., în spiritul căreia toa
te statele membre ale acestei or
ganizații au obligația să renunțe 
la folosirea armamentelor atomice 
și a celor clasice ca instrument al 
politicii lor.

IN-

la

ATENA 9 (Agerpres). — Sîm- 
bătă a fost dat publicității la Ate
na comunicatul comun asupra 
convorbirilor dintre primul mi
nistru britanic, Macmillan și pre
mierul grec, Caramanlis și mi
nistrul său de externe, Averoff.

Prima etapă a călătoriei primu
lui ministru englez Macmillan a 
fost atît de puțin rodnică îneît 
însuși comunicatul 
obișnuita formulă 
„Schimburile de vederi au fost 
utile", subliniază : „Nu se poate 
spune că punctele de vedere con
cordă asujjja ansamblului proble
melor".

In conferința sa de presă de 
sîmbătă dimineața, ministrul de 
Externe Averoff a fost chiar și

mai categoric în privința tratati
velor cu privire la Cipru. Răspun- 
zînd la întrebările ziariștilor, el a 
lăsat să se înțeleagă, după cum 
relatează France Presse, că „în 
cursul convorbirilor greco-britani- 
ce nu s-a înregistrat nici un pro-

LONDRA 9 (Agerpres). — Sub 
titlul „CAPITALISMUL PIERDE 
ÎNTRECEREA" revista „World 
News" a publicat articolul econo
mistului John Bright în care a- 
cesta compară dezvoltarea econo
mică a Uniunii Sovietice și cu 
cea a țărilor capitaliste. Autorul 
articolului scrie că în timp ce în 
ultimii 10 ani producția în S.U.A. 
a crescut cu 25 la sută, iar în 
Anglia cu 40 la sută, Uniunea So
vietică își dublează producția in
dustrială la fiecare șapte ani. 
Subliniind că dezvoltarea pro
ducției în America, Anglia și alte 
țări capitaliste a fost consecința 
situației speciale de după război, 
autorul arată că aceste condiții 
speciale nu mai există și că nu 
se așteaptă dezvoltarea mai de
parte a producției.

Bright subliniază în continuare 
că nivelul de trai în țările so
cialiste crește mai repede decît 
în țările capitaliste. în Occi
dent producția de mărfuri de 
consum rămîne la același nivel 
timp de mai mulți ani. In țările 
socialiste... producția mărfurilor 
de consum a sporit în ultimii ani 
într-un ritm mult mai rapid și, 
conform planului, va spori într-un 
ritm și mai rapid în viitorul a-

te în 
sută, 
sută, 
sporit 
iar în
c«i. In timp ce producția de mo
tociclete a scăzut în Anglia cu 
37 la sută, în Uniunea Sovietică 
ea a crescut cu 141 la sută.

Capitalismul, scrie în înche
iere Bright, are motive să se tea
mă de influența pe care o exer
cită asupra opiniei publice din în
treaga lume superioritatea socia
lismului.

Producția de unt pe cap 
de locuitor în R. S. S. 
Estonă este de trei ori 
mai mare decîtin SUA

TALL1N 9 (Agerpres). — După 
cum reiese din datele comunicata 
de Direcția de Statistică a Esto
niei, în urma realizărilor obținute 
în primul semestru al anului în 
curs producția de unt pe cap de 
locuitor în R.S.S. Estonă este de 
trei ori mai mare decît cea din 
Statele Unite ale Americii, iar pro
ducția de lapte pe cap de locuitor 
de 1,5 ori mai mare.

comun după
protocolară Continuarea experiențelor nucleare 

un act criminaloccidentale
(Urmare din pag. l-a)

A fost acceptată propunerea sovietică de 
a se prelungi Anul Geofizic Internațional

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
TASS transmite: Biroul Comite
tului special al Anului Geofizic 
Internațional a acceptat propunerea 
Comitetului național din U.R.S.S. 
de a se prelungi A.G.L

In legătură cu aceasta prof. 
Sydney Chapman, președintele Co
mitetului special, a declarat unor 
corespondenți de presă: Toate 
grupurile de lucru din cadrul ce
lei de-a V-a adunări a Comitet:- gerea datelor, 
lui special al A.G.l. au acceptat 
propunerea de a se prelungi ?\nul 
Geofizic Internațional. Comitetul 
consultativ a rezolvat de aseme
nea această problemă în sens po
zitiv.

După expirarea celor 18 luni 
(termenul la care era limitat A- 
nul Geofizic Internațional), pro
gramul de cercetări va fi prelungit 
fără modificări sau complectări e- 
sențiale sub conducerea ceior două 
organizații — Comitetul de înche-

Un grup de manifestant! Ia Lon dra împotriva politicii agresive 
americane și engleze în Orientul Mijlociu

iere al A.G.l. și Consiliul consul
tativ.

In ceea ce privește programele 
de cercetări în Antarctica și cer
cetări oceanografice, prelungirea 
sau modificarea lor va fi efectuată 
de comitetele speciale de resort. 
Materialele rezultate din observa
țiile făcute în anul 1959 vor fi 
furnizate neîntrerupt centrelor 
mondiale ale A.G.l. pentru cule-

gu- 
în 

în-

BAGDAD. — La 9 august 
vernul Irakian a anunțat că 
decurs de două săptămîni vor 
cepe procesele intentate unui grup 
de circa 100 de persoane arestate 
după răsturnarea regimului lui 
Feisal și Nuri Said.

WASHINGTON. - S-a anunțat 
oficial că primul submarin ame
rican cu motor atomic „Nautilus" 
a traversat sub straturi de gheață 
Polul nord geografic, parcurgind 
distanța dintre marea Bering și 
marea Groenlandei. Cursa subma
rinului „Nautilus" s-a desfășurat 
tntre 22 iulie și 5 august.

BUDAPESTA. După cum anunță 
agenția M.T.L, Direcția Informa
țiilor de pe lîngă Consiliul de Mi
niștri al Republicii Populare Unga
re a publicat cel de-al V-lea volum 
al Cărții Albe intitulată „Complo
tul contrarevoluționar al lui Imre 
Nagy și al complicilor săi".

MOSCOVA. — In dimineața 
zilei de 9 august a plecat pe ca
lea aerului la New York delega
ția Uniunii Sovietice, condusă de 
Andrei Gromîko, ministrul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S., la 
sesiunea extraordinară specială a 
Adunării Generale a Organizației 
Națiunilor Unite.

In aceeași zi a plecat la New 
York delegația ucraineană în 
frunte cu L. Palamarciuk, mini
strul Afacerilor Externe al R.S.S. 
Ucrainene, și delegația bielorusă 
în frunte cu V. Kiselev, ministrul 
Afacerilor Externe al R.S.S. Bie
loruse.

alunge cumplita amenințare a unui 
măcel nuclear. Tineretul japonez 
are o poziție categorică împotriva 
politicii americane. Referindu-mă la 

. tineretul japonez mă gîndesc în 
primul rînd la tinerii muncitori 

' care sînt cei mai combativi în 
lupta pentru pace, la studențimea 
noastră prezentă în marile acțiuni 
întreprinse împotriva războiului a- 
tomic, la tinerii progresiști din 
mediul rural. Tinerii japonezi cer 
guvernului american să restituie 
insula Okinawa. Tineretul nostru 
protestează de asemenea împotri
va forțelor reacționare din Japo
nia a căror politică nu ține seama 
de interesele fundamentale ale 
poporului nostru.

—• Cum a primit tineretul ja
ponez hotărârea Uniunii Sovietice 
de a înceta unilateral exploziile 
experimentale cu arma nucleară ?

Răspunsul ni-1 dă Akemitsu San- 
be, conducătorul secției de tineret 
a sindicatelor din poștă, membru 
al Partidului Social-Democrat.

— Tineretul japonez a salutat 
cu bucurie și din toată inima ho- 
tărîrea pe care a luat-o Uniunea 
Sovietică de a pune capăt în mod 
unilateral experiențelor cu bombe
le atomice și cu hidrogen. Vreau 
să adaug că nu numai tineretul, 
ci întregul 
lutat acest 
tanță.

—• După 
occidentale 
mat gestul 
nuat experiențele atomice. A:i fost 
chiar înregistrate 32 de experien
țe americane — după cum au a- 
nunțat știri recente. Cum a reac
ționat tineretul și poporul japonez 
la noua serie de experiențe ame
ricano ?

— Acest lucru — ne răspunde 
Hiroshi Yamakawa — a fost con
siderat în Japonia drept un lucru 
criminal din partea S.U.A., și a 
stîmit un val unanim de proteste. 
Considerăm că dacă va continua 
seria experiențelor nucleare, guver
nul american își va adinei izolarea 
de opinia publică mondială. Poli
tica S.U.A. este imperialistă, co
lonialistă și agresivă. De altfel, a- 
gresiunea împotriva Orientului 
Arab confirmă această apreciere. 
In zilele din urmă, tineretul ja
ponez a demonstrat pe străzile o- 
rașelor în manifestări de masă Im-

popor japonez a sa- 
act de mare impct-

puterile
n-au tir-

cum se știe 
nu numai că 
sovietic dar au eon:i-
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Tineri japonezi în holul hotelului „Ambasador"

potriva agresiunii americane și en
gleze în Liban și Iordania.

— Ar fi interesant să comuni
cați cititorilor noștri cîteva amă
nunte în legătură cu acțiunile pe 
care tineretul japonez le întreprin
de pe linia luptei împotriva pri
mejdiei atomice.

Răspundă Hiroshi Yamakawa : 
—• Chiar acum cîteva zile, în 

ziua tragicei comemorări a eveni
mentelor de la Hiroșima, tinerii 
muncitori de la căile ferate împre
ună cu toți ceilalți tovarăși de 
muncă ai ]or au declanșat o gre
vă de 5 minute în semn de pro
test față de continuarea experien
țelor nucleare. Mai multe orga
nizații de tineret printre care ti
neretul socialist, Liga tineretului 
democrat, secțiile de tineret ale 
sindicatelor, Federația autonomă a 
studenților și altele au organizat 
un marș al păcii către Tokio. A- 
proape 3000 de tineri participă la 
acest marș pe biciclete. Ei vor a- 
junge la jumătatea acestei luni în 
capitala țării noastre. Un eveni
ment important îl va constitui cea 
de a patra Conferință mondială 
contra bombelor A și H. In ca
drul acestei conferințe se va or
ganiza o comisie de tineret. Pen
tru amploarea luptei tineretului 
japonez este semnificativă prezen
ța la conferință chiar și a unor 
organizații reacționare ca cele con
servatoare și liberal-democrată.

— Care este scopul organizării 
comisiei de tineret a conferinței ?

— Pentru a dezvolta cooperarea 
tineretului japonez în lupta cen
tra bombelor A și H. Practic este :

vorba de discutarea sarcinilor con
crete ce revin tineretului în acea
stă luptă de mare răspundere.

Oaspeții japonezi ne-au vorbit 
despre faptul că ei consideră drept 
o datorie a lor să aducă la cu
noștința tineretului lumii consecin
țele nefaste ale armei nucleare și 
să informeze despre lupta nobilă
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Membrii delegației tineretului ja
ponez au transmis următorul salut 
cititorilor noștri: „Ne vom stră
dui pentru pace în toată lumea și 
pentru un viitor mai bun".

pe care o duce tineretul japonez.
— Tinerii japonezi au străbătut 

Europa, poposind în orașe din 
Franța, Italia, Germania occiden
tală și alte țări, aducînd mesajul 
tineretului nostru. Sîntem bucuroși 
că la invitația C.C. al U.T.M. <xn 
vizita frumoasa dumneavoastră 
țară și vbm cunoaște mai bine ti
neretul romîn.
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