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Sâ intensificăm
acțiunile patriotice

Mii de tineri de Ia orașe 
au sprijinit 

unltâfllc agricole socialiste

ALE TINERETULUI
din agricultură!

ț In ultimii doi-trei ani or- 
î ganizațiile U.T.M., sub condu-
• cerea organizațiilor de partid,
• au organizat în agricultură o 
' seamă de acțiuni de masă a'e
• tineretului, la care au pârtiei-
• pat cu entuziasm sute de mii 
ț de utemiști, tineri muncitori,
• țărani, eievi și studenți. Refa-
• cerea și protecția patrimoniu-
• lui silvic, întreținerea pășuni-
• lor, însilozarea nutrețurilor și
• sprijinirea activă a tuturor iu- 
? crărilor din sectorul socialist
• în campaniile agricole, iată cî-
• teva din marile acțiuni de
• masă ale tineretului. Aceste
• acțiuni au avut nu numai o 
: mare însemnătate economică,
• ci au constituit și un puternic
• mijloc de educație comunistă 
: a tineretului prin muncă, de
• dezvoltare Ia tineri a atașa- 
: mentului față de organizația
• noastră, a răspunderii lor per- 
: sonale față de sarcinile încre- 
: dințate. Ele au dus la crește- 
: rea răspunderii utemiștiîor și 
: tinerilor față de dezvoltarea 
: și apărarea avutului obștesc.
; Rezultatele obținute și expe- 
î riența acumulată în aceste ac- 
; țiuni de către organizațiile de 
; bază U.T.M. au constituit pen-
• tru anul acesta un imbold în
• mobilizarea unui număr mai
• mare de tineri, in vederea e- 
■ fectuării unul volum sporit de 
; lucrări.
• Și in acest an prin hotărîrea
• comună a C.C. al U.T.M. și a
• Ministerului Agriculturii și Sil-
• viculturii s-au stabilit obiecti- 
j vele pe care trebuie să le în- 
j făptuiască tinerii pentru refa- 
; cerea și protecția patrimoniului 
; silvic. In această hotărîre se
• prevede ca tineretul să plan-
• teze prin muncă voluntară
• puieți forestieri pe o suprafață 
; de 4.000 hectare, să execute 
î lucrări de îngrijire a arbore- 
; telor pe 10.000 hectare și să 
; combată dăunătorii pe 20.000 
i hectare pădure etc. Deși destul 
; de scurtă, campania de pri- 
; măvară a constituit o etapă de
• muncă rodnică pentru ute-
• miști. Mobilizați de organiza-
• țiile de bază U.T.M., sub con-
• ducerea organizațiilor de par- 
î tid, utemiștii, tinerii, au plan-
• tat în această etapă puieți fo- 
î restieri pe 2.800 hectare; au
• îngrijit arboretele pe o supra-
• față de aproape 11.000 hecta-
• re și au combătut dăunătorii
• pe o suprafață de peste 15.000
• hectare. In afară de acestea
• tinerii au efectuat lucrări de
• pregătire a terenului pentru
• împăduriri, de întreținere a
• pepinierelor, au recoltat semin-
• țe forestiere și au confecționat
• cuiburi artificiale pentru pă-
• sări. Valoarea economiilor a- 
ț duse statului în etapa de pri-
• măvară se cifrează la aproape
• 4.536.000 lei. In regiunile în
• care organizațiile U.T.M. în-
• cepînd de la comitetul regio-
• nai și pînă la organizațiile de
• bază, au desfășurat o largă
• muncă politică de populariza- 
ț re a importanței acestei acți-
• uni pentru economia naționa-
• lă și de mobilizare a'tinere-

tului la înfăptuirea ei, au sta
bilit din vreme, împreună cu 
organele silvice, sarcinile pre
cise pentru fiecare organizație 
de bază în parte, rezultatele 
au fost bune. In regiunea 
Oradea, de exemplu, fruntașă 
în clasamentul primei etape, 
prin munca voluntară a tine
rilor s-au realizat economii de 
peste 993.000 lei. Acest rezul
tat deosebit a fost oblinut 
datorită faptului că fiecare co
mitet raional U.T.M. și orga
nizație de bază, după lansa
rea chemării cc<nitetului re
gional U.T.M. au desfășurat o 
muncă politică permanentă de 
popularizare a acțiunii prin 
presă, conferințe, la stațiile de 
radio-ampliîicare și au organi
zat bine munca tinerilor. 
Numai în raionul Gurahonț 
au fost organizate 4 șantiere 
ale tineretului, în cadrul că
rora au muncit voluntar peste 
800 de tineri.

Rezultate bune au obținut și 
regiunile Pitești, Ploești; Cra
iova, Galați, unde economiile 
realizate de tineret sînt cu
prinse intre 400—500.000 lei. 
Aceste exemple dovedesc că a- 
colo unde organele U.T.M. și 
cele silvice acordă importanța 
cuvenită acestei acțiuni pe tot 
cuprinsul regiunilor, rezultate
le obținute sînt cele sconta
te. Dar în unele regiuni ca : 
Autcsiomă Maghiară, Cluj.

„Scînteia tineretului"

în muncile de campanie
Mii de tineri muncitori, elevi și funcționari din regiunile patriei 

noastre continuă să sprijine urgentarea lucrărilor de vară, înfăptui
rea obiectivelor organizațiilor de bază U.T.M. în cadrul acțiunii ti
neretului din agricultură. Succese importante s-au repurtat săptă
mîna trecută Îndeosebi în regiu nea Ploești.

Cei peste 5298 de tineri munci lori și funcționari, care au răspuns 
chemării comitetelor orășenești U.T.M. din regiune s-au eviden
țiat în efectuarea unui mare volum de lucrări. Ei au amenajat și 
efectuat în unitățile socialiste un număr de 42 gropi de siloz și tot
odată au ajutat organizațiile de bază U.T.M. din aceste unități să 
însilozeze o cantitate de 135 tone nutrețuri verzi. De asemenea, ti
nerii muncitori și tinerii funcțion ari din regiunea Ploești și-au adus 
un mare aport și în desfășurarea altor lucrări. Ei au strîns o can
titate de 362 kg. plante medicinale iar în comuna Rîfov din raionul 
Ploești' au ridicat un dig pe- o distanță de 50 metri, redînd cir
cuitului agricol o suprafață de 30 . hectare teren necultivabil. Reali
zările acestea nu sînt însă caracteristice numai tinerilor muncitori și 
funcționari din regiunea Ploești. Un bilanț asemănător ni s-a pre
zentat și de către Comitetele regio nale U.T.M. Stalin, Iași, Bacău, 
Autonomă Maghiară și " ~
pildă, orele de muncă 
efectuate de tinerii 
și funcționari din 
Autonomă Alaghiară 
luează la suma de 
Dintre lucrările mai 
executate de cei 2150 de tineri mun
citori din regiunea Stalin enu
merăm numai cîteva : strîngerea 
unei cantități de 2490 kg. spice de 
pe miriște și recoltarea a zeci de 
hectare de trifoi etc. De aseme
nea. 1700 tineri muncitori și func
ționari din regiunea Iași au însi- 
iozat o cantitate de 110 tone nu
trețuri verzi și au strîns paiele 
care au rămas In urma 
lor de pe o suprafață de 
tare.

De 
că în 
dat o 
nerilor muncitori și de organele și 
organizațiile U.T.M. din regiu
nea Bacău. Realizările acestea și 
încă altele sînt o dovadă a entu
ziasmului de care se bucură ini
țiativa tinerilor muncitori în ora
șele patriei noastre. Pentru acest 
fapt organele și organizațiile 
U-T.M. orășănești trebuie să-i acor
de în mod permanent o atenție 
deosebită.

altele. De 
voluntară 
muncitori 
Regiunea 
se eva

it.800 lei. 
importante

combine-
300 hec-

deosebitmenționat în mod 
săptămîna trecută s-a acor- 
atenție deosebită acțiunii ti-

Marți 12 august 1958

IN TIMPUL LOR LIBER

proletari clin foaie țările, unlțî-vă!

O strălucită victorie
PLANULUI ANUAL
de producție

în fața cup- 
lși potrivea

aOȚELARILOR REȘIȚENI
îndeplinirea

REȘIȚA (de la trimisul nostru). —
E greu să redai entuziasmul general 

care, in intimpinarea celei de a XlV-a 
aniversări a eliberării patriei noastre de 
sub jugul fascist, a cuprins întregul colec
tiv al oțelăriei Simens Martin a Combina
tului metalurgic Reșița. Oțelul, atit de ne
cesar în condițiile dezvoltării impetuoase a 
economiei noastre socialiste se plămădește 
aici cu o muncă într-adevăr eroică. In 
aceste zile oțelarii și-au încordat eforturile 
pentru realizarea angajamentelor luate în 
întrecerea socialistă in vederea sporirii 
producției de oțel, însuflețiți de convinge
rea că în felul acesta contribuie la întă
rirea patriei noastre, la asigurarea bună
stării celor ce muncesc, la victoria so
cialismului, știind în același timp că suc
cesele lor reprezintă o contribuție prețioa
să la întărirea păcii.

- O Â

La G.A.C. „Dr. Petru Groza" din satul Motîlva, raionul Slobo
zia au venit în vizită un grup de țărani individuali. Tehnicianul 
Mircea Dragomirescu le arată mindria gospodăriei : culturile de 
porumb. In acest an colectiviștii vor obține o producție de 3503 

kg. porumb la hectar.

Pentru unitatea de acțiune a tineretului muncitor 
din lumea întreagă, pentru pace și progres social

Adunarea activului sindical și U.T.M. din Capitală în legătură cu lucrările 
primei Conferințe Sindicale Mondiale a Tineretului Muncitor de la Praga

Ieri după-amiază, în aula Institutului de Con
strucții din București a avut loc o adunare a acti
vului sindical și U.T.M. din Capitală în legătură 
cu lucrările primei Conferințe Sindicale Mondiale 
a Tineretului Muncitor desfășurată la Praga între 
14—20 iulie a.c.

La masa prezidiului au luat loc tovarășii Ion 
Cîrcei, secretar al C.C. al U.T.M., Ion Mitarcă, 
președintele Consiliului Sindical Local — Bucu
rești, Toma Marinescu, prim-secretar al Comitetu
lui Orășenesc U.T.M. București, Maria Matei, fila
toare la F.R.B., Nicolae Sarandidi, lăcătuș la uzi
nele „Semănătoarea"; Floarea Voicu, țesătoare la 
Industria Bumbacului B și Ion Niculescu, strun
gar la uzinele „23 August".

Din partea, delegației tineretului muncitor din 
R.P. Romînă care a participat la Conferința de la 
Praga, a făcut o largă expunere asupra acestui im
portant eveniment tov. Ion Cîrcei, secretar al C.C. 
al U.T.M.

Expunerea tov. Ion Cîrcei a fost Întreruptă în 
repetate rînduri de puternice aplauze. Alături de 
tinerii din întreaga țară, tinerii muncitori ai Ca
pitalei au urmărit și au luat cunoștință cu viu in
teres de lucrările Conferinței Sindicale Mondiale 
i Tineretului Muncitor ție 1a Praga.’Strîns legați 

jntreag^ lume,

tineretul nostru nutrește sentimente de adîncă 
prietenie față de tineretul sovietic, față de tinerii 
din țările lagărului socialist de care ne leagă 
lupta comună pentru făurirea unei societăți socia
liste. Cei prezenți în sală și-au manifestat satis
facția pentru faptul că delegația tineretului din 
R.P.R. a exprimat în cadrul Conferinței întreaga 
solidaritate a tineretului nostru față de tinerii din 
țările capitaliste și coloniale care luptă împotriva 
ațîțătorilor la război, pentru libertate, indepen
dență națională și o viață mai bună.

In încheierea adunării a luat cuvîntul tov. Ion 
Mitarcă președintele Consiliului Sindical Local- 
București, care a făcut o informare în legătură cu 
acțiunile și succesele tineretului muncitor și ale 
sindicatelor din Capitală obținute în cinstea Con
ferinței Sindicale 'Mondiale a Tineretului Muncitor 
de la Praga. De asemenea, el a vorbit despre an
gajamentele cu care tinerii și oamenii muncii din 
Capitală s-au hotărît să întîmpine ziua de 23 Au
gust, cea de a XlV-a aniversare a eliberării patriei 
noastre.

Citiți in pag. a H-a :
EXPUNEREA TOV. ION C1RCEI, SECRETAR

AL C.C. AL U.T.M. ‘
------------- ------------------ :--- —

întrecerea socialistă în cinstea zilei de 23 August a cuprins pe 
toți muncitorii de la Industria Bumbacului A din Capitală. Ti
nerii Dumitru Ionescu și Patra șcu Petre, maiștri, s-au angajat 
ca în cinstea măreței sărbători să dea numai produse de bună 

calitate.

LA PITEȘTI S-A INAUGURAT
■ir- ----- ‘ •... - ........ ............ ........ .... ........................ —

Un minunat edificiu
AL CULTURII

E RETpentru TIN
Prin grija organelor locale de 

partid și de stat, în multe orașe 
ale țării se construiesc numeroase 
case de cultură ale tineretului.

Primul din seria acestor edificii, 
a fost inaugurat duminică la Pi
tești.

Evenimentul a fost așteptat cu s 
înfrigurare. Și iată că duminică el 
a avut loc și a dat prilej tinerilor 
din orașul Pitești să-și manijesle 
bucuria și recunoștința lor pentru 
darul primit.

Acum cițiva ani casa de cultură 
a tineretului era doar un vis ex
primat cî-ndva într-o ședință a or
ganizației de bază U.T.M. de la 
întreprinderea „Metalurgica'' și 
mai tîrziu într-o plenară a comi
tetului orășenesc U.T.M. „Să avem 
o casă de cultură a tineretului, 
care să desfășoare o activitate cul
turală bogată, în stare să satisfacă 
setea noastră de a ne îmbogăți cu
noștințele, de a ne educa in spi
ritul unei culturi socialiste".

Duminică, în saba mare a noului 
edificiu, ticsită de tineri, visul — 
devenit realitate — a fost obiectul 
satisfacției 
plecare al

Cum a 
cultură « 
Pitești ?

Comitetul regional de partid 
dind curs inițiativei

tuturor și punctul de 
altor năzuințe.
fost construită Casa de 
tineretului din orașul

tinerilor de 
a-și construi un asemenea lăcaș de 
cultură a sprijinit ridicarea lui în 
scurt timp — aceasta fiind încă 
una din dovezile fără număr ale 
grijii pe care o poartă partidul 
nostru tineretului, nevoilor lui ma
teriale și culturale. Construcția a 
fost începută în centrul orașului și 
a entuziasmat masa tinerilor din 
oraș.

Sute de tineri au venit să mun
cească voluntar. Prin acțiuni pa
triotice întreprinse de tineri au 
fost procurate fonduri ale tinere
tului, destinate construirii casei de 
cultură.

La festivitatea inaugurării se a- 
flau în sală tineri de la întreprin
derea „Metalurgica", ' de la 
I.C.M.C.F., de la Școala profesiona
li C.F.R. și de la alte întreprin
deri, tineri care au muncit volun
tar, în orele lor de odihnă, la con- 

uired clădirii casei de cultură a 
tineretului.

Stăteau pe scaune, în anonima
tul sălii pline, Călin Gheorghe, 
Pădureanu Ion, Falcoe Ion, Puiu 
Ion, Voicu Voicu și mulți alții, 
dar noi știam cită mîndrie a tre
zit in sufletele lor sărbătoarea îm
plinirii visului a mii de tineri, 
împlinire la care ei și-au dat cea 
mai entuziastă contribuție.

Ce va însemna „Casa de cultură 
a tineretului", ce se va întîmpla 
în această clădire frumoasă și bo
gat înzestrată?

„Ziua literaturii", „Ziua științei 
și tehnicii", „Ziua cîntecului și 
dansului", activități pe cercuri, 
conferințe politico-educative, seri 
de distracție, pregătirea și prezen
tarea unor spectacole artistice, di
verse alte preocupări cultural-edu
cative, se vor constitui toate in
tr-un program larg și chibzuit, așa 
Incit sălile acestei clădiri vor de
veni pentru tineretul din orașul 
Pitești un loc spre care să se 
tă mereu atrași, unde vor 
răspunsuri la întrebările pe 
și le pun, unde vor discuta 
vor însuși probleme noi ale cultu-

rii socialiste, ale educației, unde 
îsi vor îmbogăți însușirile lor ar
tistice și un loc spre care se vor 
îndrepta cu dragoste ochii între
gului oraș.

începutul a fost făcut de altfel 
chi ar in ziua inaugurării printr-un 
program prezentat de formații ar
tistice ale tineretului din oraș.

Ziua inaugurării a fost ziua pri
mului pas în activitatea Casei de 
cultură a tineretului din orașul Pi
tești.

Nu ne rămîne decît să-i urăm 
succes in activitatea viitoare.

M. CARANFIL

In după amiaza zi
lei de duminică 10 
august, bravii oțelari 
reșițeni au dat prile
jul ca inimi'16 tuturor 
să se umple de bucu
rie. VESTEA ÎNDE
PLINIRII PLANU
LUI ANUAL LA 
PRODUCȚIA DE O- 
TEL A FĂCUT RE
PEDE ÎNCONJURUL 
COMBINATULUI, O- 
RAȘULUI. ȚĂRII. 
Peste 6.600.000 lei au 
lost economisiți. A- 
ceastă sumă a dus la 
reducerea prețului de 
cost la tona de oțel 
cu 3,12 la sută. Pro
ductivitatea muncii a 
fost sporită cu 13,8 
la sută iar rebuturile 
și declasatele au fost 
reduse sub toleranțe
le admise cu 6,32 și 
respectiv cu 21 la 
sută. Indicele de u- 
tilizare a cuptoarelor 
s-a îmbunătățit sim
țitor. El reprezintă o 

' creștere de 8,3 la 
sută față de cel pla
nificat. De la ora ter
minării planului a- 
nual și pînă în di
mineața zilei de 11 
august, ei au realizat 
deja în plus 1000 
tone de oțel. Ei s-au 
obligat ca pînă la 1 
septembrie să mai 
realizeze încă 17.000 
tone oțel peste plan.

V

Industria constructoare de mașini- 
o măreață realizare 
a regimului democrat - popular

Cine sînt aceia care 
au dat naștere 
stor cifre ?

Fără îndoială 
întregul colectiv 
muncitori vîrstnici 
tineri care, sub îndru
marea de fiecare zi a 
organizației de par
tid, a obținut succe
se de seamă pentru 
care a primit recent 
drapelul roșu de pro
ducție pe ramura si
derurgică a combina
tului. Colectivul oțe- 
lăriei este format 
în mare parte din ti
neri.

Sub directa îndru
mare a comuniștilor 
și mobilizați de or
ganizația U.T.M., 
colaborare cu 
mitetul sindical 
secție, tinerii și-au a- 
dus o prețioasă con
tribuție la îndeplini
rea înainte de vre
me a planului anual 
de producție. Printre 
aceștia sînt: vestitul 
oțelar Vasile Moaea, 
cu „rivalii" lui, Mo- 
raru Constantin, Lu
dovic Pribl, Ion Bă- 
descu sau membrii 
brigăzilor de tineret 
de la hala de turna
re conduse de Gheor
ghe Muță, Vasile Bu- 
huși și Nicolae Nicu- 
lescu, care au înscris 
pe grafice depășiri 

' de plan între 20—30 
[ la sută. Ca ei sînt și 
> zidarii șamotori fără 
[ a căror contribuție 
! nici măcar n-ar pu- 
' tea fi 
[ cesele 
i facem 
i cîțiva

ace-

că 
de 
Și

în 
co
de

vorba de suc- 
oțelarilor. 
cunoștință 
dintre ei...

Să 
cu

sim- 
găsi 
care 
și-și

In anii regimului democrat-popular, sub conducerea 
partidului, oamenii muncii au obținut succese de seamă 
în opera de construire a bazei economice a socialis
mului, în opera de industrializare socialistă a țării.

S-au creat noi ramuri industriale, s-au ccnstruit 
puternice uzine producătoare de mașini. Marca multor 
produse este azi cunoscută și apreciată peste hotarele 
țării.

In uzine întîlnești tot mai multe strunguri a căror 
marcă vorbește despre talentul, priceperea șl hărnicia 
muncitorilor de la uzinele „losif Rangheț" din Arad. 
Pe ogoare, lucrează puternice tractoare fabricate Ia 
uzinele „Ernst Thălmann". Agricultura primește pe zi 
ce trece tot mai multe mijloace mecanizate.

Industria constructoare de mașini se dezvoltă necon
tenit, iar succesele obținute marchează noi victorii ale 
poporului nostru muncitor în construirea socialismului.

regimului democrat-popular, sub conducerea Șarja 
a fost salvată

BartI Ludovic e 
tînăr. Nu de mult 
și-a luat „zborul" 
din vestita brigadă a 
lui Constantin Mo- 
raru, de la cuptorul 
6, devenind și el 
primtopitor. Acum 
conduce o echipă de 
oțelari. Și Bartl s-a 
prins în întrecere cu

ceilalți primtopitorî. 
Nu de mult l-am în- 
tîinit 
torului.
ochelarii și privea a- 
tent cum fierbe oțe
lul. Se bucura. Șar
ja era aproape gata. 
Deodată însă sudoa
rea i-a înghețat pe 
frunte. Bolta incepu- 

■ se să se prăbușească, 
— Cade bolta...! 
Înseamnă că o în

treagă șarjă să fie 
rebutată și să treacă 
apoi ceasuri . întregi 
pînă se mai răcește 
cuptorul pentru ca 
zidarii șă poată în
cepe să o refacă.

Pe scările metalice 
ce duc din hala de 
turnare pe platou, se 
auziră pași iuți. Urca 
brigadierul zidar Gh. 
Rîcu.

La un moment dat 
el întoarse capul, du
se . palmele pîlnie la 

.gură strigîndu-și or
tacii.

— Dărăbuț... Co- 
vacs... Cerbe... mai 
iute, mai iute! Cînd 
cei de pe platou vo
iau să-și ia rămas 
bun de la șarjă, au 
intervenit zidarii.

In cuptor oțelul 
clocotea la o tempe
ratură de aproape 
2000°C. Din boltă 
cădeau tot mai ame
nințătoare bucăți de 
cărămidă refractară. 
Infruntînd dogoarea 
înăbușitoare, tinerii 
zidari au început re
parația. Pe sus, pe 
deasupra cuptorului, 
muncind 
în șir, 
deosebit de grele, zi
darii au reușit să re
pare bolta. A fost o 
cutezanță egală cu 
eroismul, o îndrăz
neală născută din 
dragostea lor față de 
meserie, față de avu
tul poporului, față 
de patrie.

— Dați presiune. 
Bolta e gata !

Din nou, llăcările 
au început să joace 
într-un ritm nimici
tor. Și nu după mul
tă vreme, pe rină, ca 
un torent, a năvălit 
oțelul. In drumul său 
spre oala de turnare 
oțelul arunca împre
jur mii și mii de ste
luțe ca într-un joc de 
artificii.

Aproape 100 de 
tone de oțel au fost 
salvate atunci.

Aproape 100 de to. 
ne de oțel, salvate 
printr-o muncă eroică 
a tinerilor zidari ca 
Anton Covacs, Gh. 
Cerbe avînd în frunte

. " N. COTIGA

cîteva ore 
în condiții

(Continuare 
în pag. III-a)

Plecarea tovarășului 
Avram Bunaciu, 

ministrul Afacerilor 
Externe 

al R. P. Romîne 
la New York

Tovarășul Avram Bunaciu, 
ministrul Afacerilor Externe, 
conducătorul delegației R. P. 
Romîne la sesiunea extraordi
nară specială a Adunării Ge
nerale O.N.U. convocată în le
gătură cu situația din Orientul 
Apropiat și Mijlociu, a părăsit 
Capitala la 10 august plecind 
pe calea aerului la New York.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa au fost de față tova
rășii Atanase Joja, vicepreșe
dinte al Consiliului de Mi
niștri, Mihail Florescu, mi
nistrul Industriei Petrolului și 
Chimiei, Vasile Dumitrescu, 
adjunct al ministrului Afaceri
lor Externe, E. Mezincescu, 
secretar general al Ministeru
lui Afacerilor Externe, I. Mo
ruzi, directorul Protocolului 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe.

Au fost de față șefii unor 
misiuni diplomatice și membri 
ai corpului diplomatic acredi
tați la București. A W»



Adunarea activului sindical și U.T.M. din Capitală în legătură eu 
lucrările primei Conferințe Sindicale Mondiale a Tineretului 

Muncitor de la PragaEXPUNEREA tov. Ion Cîrcei, secretar al C. C. al U. T. M.
Tovarăși,
Tri străvechiul oraș Praga, fru

moasa capitala a Republicii Ceho
slovacia, a. avut loc, intre 14 și 
20 tulie, un eveniment deosebit 
pentru tineretul din toată lumea : 
Conferința Sindicală Mondială a 
Tineretului Muncitor. Inițiată de 
cel de al IV-lea Congres Mondial 
al Sindicatelor și organizată de 
F.S.M. — Conferința Sindicală 
Mondială a Tineretului Muncitor 
a fost așteptata și pregătită 
în zeci de țari, ■ din Iunie, 
prilejuind înmănunchierea for
țelor celei mai tinere gene
rații muncitorești în lupta pen
tru pace, pentru o viață mai bună, 
pentru un viitor fericit. Ecoul larg 
pe căre l-a avut în lume ideea 
organizării unei asemenea mărețe 
întîlniri a delegațiilor tineretului 
muncitor, îl arată însuși numărul 
țarilor reprezentate la această con
ferință. Au venit la Praga dele
gați și observatori ai tineretului 
muncitor din Japonia și Mongolia, 
din Madagascar și R. P. Chine
ză, din Africa Neagră și America 
Latină, din Anglia și Portugalia, 
din Republica Arabă Unită și Ita
lia, reprezentanți ai tineretului 
muncitor din toate colțurile lumii.

Conferința de la Praga la care 
au luat parte 333 delegați ai ti
neretului muncitor și 133 obser
vatori și invitați din 62 de țari 
cu sisteme sociale diferite din toa
te continentele lumii, facînd parte 
din organizații sindicale naționa
le și internaționale de diferite opi
nii și afilieri precum și reprezen
tanți ai urtor organizații sindicale 
autonome, a constituit o dovadă 
minunata a unității de acțiune a 
tineretului muncitor în lupta pe 
care o duce, alături de întreaga 
clasă muncitoare, pentru pace și 
progres social. Participarea largă 
a tineretului muncitor la această 
conferință a dovedit odată mai 
mult influența deosebit de mare 
a Federației Sindicale Mondiale a- 
supra mișcării muncitorești inter
naționale, faptul că obiectivele de 
luptă ale F.S.M. corespund năzu
ințelor și aspirațiilor Oamenilor 
muncii, ale tineretului muncitor, 
parte integrantă din clasa munci
toare.

Știut este de către noi toți că 
rezolvarea problemelor de prezent 
și de viitor ale tinerelului — pro
bleme care au iigurat pe ordinea 
de zi a conferinței de la Praga — 
tiu este posibilă decît într-un cli
mat de pace. O; tocmai în perioa
da desfășurării lucrărilor conferin
ței a avut loc intervenția militară 
a imperialiștilor americani și .en
glezi in Orientul Arab. Acest act 
criminal, care constituie o gravă 
amenințare pentru cauza păcii, are 
la bază tendința monopolurilor din 
S.U.A. și din alte țări de a-și 
menține dominația colonială în 
Orientul Apropiat și Mijlociu și a- 
rata că politica lor în această 
parte a lumii exprimată în pactul 
de la Bagdad și doctrina Eisenho
wer, a suferit un eșec total. In
tervenția imperialista din Liban 
și Iordania, constituie acțiuni a- 
gresive îndreptate nu numai îm
potriva acestor țări, dar și împo
triva tuturor țărilor arabe iubitoa
re de pace. Tocmai de aceea po
poarele cer categoric retragerea 
imediată a trupelor intervenționi- 
ste, cotropitoare. Întreaga omenire 
apreciază eforturile deosebite pe 
care le depune U.R.S.S. pentru în
lăturarea pericolului de război pe 
care-1 reprezintă intervenția impe
rialistă americano-engieză în O- 
rientul Arab

Tovarăși,
Prima problemă dezbătută la a- 

ceasta conferința a lost: Remu
nerarea muncii, pregătirea proie- 
sională, drepturile sindicale și 
sociale ale tinerilor muncitori, lup
ta lor și lupta sindicatelor pentru 
satisfacerea revendicărilor lor și 
împotriva discriminării. Atit din 
raportul prezentat de Charles Sal- 
ducci cit și din cuvîntul numero
șilor delegați s-au desprins clar 
citeva trăsături importante legate 
de aceste probleme și anume : în 
primul rînd, oricine examinează a- 
tent situația tineretului muncilor 
din țările capitaliste și coloniale 
nu poate să nu fie impresionat de 
masa celor fără de lucru existenți 
în lume, lată citeva cifre : S.U.A. 
peste 6.000.000 șomeri, dintre care 
multi tineri; Canada va ajunge 
în curînd la L000.000 șomeri; în 
Austria sînt 200.000 din care 
50.000 tineri sub 25 de ani; în 
Germania Occidentală sînt peste 
1.350.000 șomeri ; in Italia, din 
cele citeva milioane de șomeri, 
640.000 sînt bărbați, majoritatea 
tineri, care n-au avut pînă în pre
zent niciodată de lucru.

Există pe planeta noastră două 
lumi ? Da, există. Și lucrul acesta 
l-au înțeles pe deplin și delegații 
din țările capitaliste și coloniale. 
Există lumea capitalistă care este 
incapabilă să ofere un viitor ti
neretului și există lagărul țarilor 
socialiste unde munca eliberată de 
exploatare a devenit o chestiune 
de cinste, de onoare, de eroism. 
Dezvoltarea economică nemaiîntîl- 
nită în țările socialiste explică pe 
deplin de ce în ultimii ani numă
rul angajaților a crescut cu .7,5 
milioane în U.R.S.S.; în China, 
din 1932 oînă în 1956, peste un 
milion de' tineri au primit o pre
gătire profesională, iar alți 2,5 
milioane și-au îmbunătățit califi
carea. In Uniunea Sovietică, fie
care al treilea muncitor este în
cadrat într-o formă de învățamînt 
și peste 2 milioane tineri urmea
ză cursurile, școlilor tehnice și de 
specialitate. In Cehoslovacia, de 
pildă, numărul elevilor din școlile 
profesionale este de peste 140.000, 
iar în țara noastră el se. ridică 
la 100.000. Faptele vorbesc de la 
ime.

In țările socialiste, tineretul 
muncitor se bucură de drepturi 
necunoscute tinerilor din țările 
capitaliste și coloniale. Invăță- 
mîntul școlar mergînd pînă la 
cele mai înalte trepte ale acestuia, 
învățarea unei meserii, posibilita
tea ridicării continue a calificării, 
primirea unui salariu egal la 
muncă egală, posibilitatea ocupă
rii unor posturi de răspundere 
după pregăiirea și posibilitățile 
lor, asigurarea unor condiții bune 
pentru odihnă și sport etc., iată 
citeva din drepturile pe care le au 
tinerii din aceste țări.

O alta problemă esențială pen
tru tineret dezbătută la primul 
punct al ordinei de zi este aceea 
a dreptului la educație și la pre
gătirea profesionala. 700 milioane 
analfabeți sînt azi in lume, 3 din 
5 fiind tineri. Sini regiuni imense 
in Africa Ecuatoriala și Occiden
tala Franceză, unde analfabetis
mul este de 95—99 la sută, sau in 
America de Sud, unde din 
40.000.000 copii de vîrsta școlara, 
aproape jumătate nu pot urma în- 
vățăraînlid primar din lipsă de 
școli, profesori, material didactic, 
dar mai ales datorită faptului că 
sînt obligați să muncească de la 
virsta de 7—10 ani pentru a se 
întreține. Alături de problema a- 
nalfabetismului, se pune cu ace
eași tărie, atit in țările capitaliste 
slab dezvoltate cît și în cele a- 
vansate din punct de vedere in
dustrial, problema pregătirii pro
fesionale. Delegatul francez, arăta, 
de. exemplu, că numai în acest an 
60.000 tineri n-au putut să intre 
în centrele de instruire a uceni
cilor.

Din analiza făcută în cadrul 
conferinței asupra aspectelor prin
cipale care caracterizează condi
țiile de trai ale tineretului din 
țările capitaliste și coloniale, s-au 
desprins următoarele : 1) tinerii 
suferă o dublă • exploatare, ca 
muncitori și ca tineri; 2) ritmul 
de muncă distruge la ei adesea 
orice posibilitate de a se bucura 
de rarele momente de răgaz exi
stente și de cultură. Problemele 
securității și igienei muncii pre
zintă un aspect dramatic; 3) pau
perizarea, creșterea mizeriei care 
caracterizează situația clasei mun
citoare lovește mai puternic masa 
tinerilor muncitori.

In ce privește tinerele fete și 
muncitorii agricoli din țările ca
pitaliste și coloniale, mai există și 
alte soiuri de discriminări în re
munerarea muncii. Pentru lipsurile 
și greutățile pe care le îndură tine
retul, a spus delegatul englez — 
sînt de vină guvernele capitaliste, 
care în loc să îmbunătățească con
dițiile de trai ale populației mun
citoare, cheltuiesc sume enorme 
pentru înarmare, pentru pregăti
rea" unui război atomic.

„Viața de care se bucură tinerii 
din țara dv. unde se construiește 
socialismul — spunea un delegat 
din Peru la întîlnirea delegației 
R.P.R. cu cea a tinerilor din Ame
rica Latină — întruchipează ceea 
ce avem noi mai frumos și mai 
îndrăzneț în visul nostru despre 
viitor".

Tovarăși,

Un loc important l-a ocupat în 
lucrările conferinței discutarea 
problemelor legate de al doilea 
punct al ordinei de zi : Viitorul ti
nerilor muncitori ai lumii și ac
țiunile lor unite pentru apărarea 
păcii. împotriva primejdiilor unui 
război atomic și termonuclear.

S-au arătat pe larg efectele și 
repercusiunile celui de al doilea 
război mondial care a adus pa
gube enorme. Din cauza bombe
lor atomice aruncate în 6 și 9 
august 1945 la Hiroșima și Naga
saki, poporul japonez a suferit și 
suferă foarte mult. Numai o sin
gură explozie a acestor bombe a 
ucis dintr-o dată 282.000 persoa
ne, adică 64 la sută din populația 
orașului Hiroșima, care număra 
pe atunci 440.000 locuitori. Chiar 
acum, după 13 ani de la această 
tragedie a bombardamentului ato
mic, efectele radioactive de pe ur
ma exploziei continuă să facă 
victime.

in prezent, prin militarizarea 
bugetelor în țările capitaliste, ti-, 
nerii muncitori simt din plin în 
munca lor de zi cu zi, în sala
riile lor mici și în condițiile lor 
grele de locuit urmările cursei 
înarmărilor la care se dedau im
perialiștii.

Au reieșit clar din dezbaterile 
conferinței succesele obținute în 
lupta pentru pace a popoarelor din 
diferite țări și contribuția tineri
lor muncitori la această luptă.

Tovarăși,

Nu mai puțin importante au 
fost problemele dezbătute la punc
tul 3 al ordinei de zi asupra ro
lului sindicatelor în organizarea și 
unitatea tineretului muncitor și 
participarea tineretului la activi
tatea și întărirea sindicatelor.

S-au arătat ia conferință nume
roase exemple în legătură cu 
contribuția tineretului muncitor din 
țările socialiste la construcția so
cialistă, în legătură cu activitatea 
desfășurată de sindicate în rîndul 
acestora. Toate intervențiile dele- 
gaților din țările socialiste au a- 
dus numeroase cifre care oglin
desc drepturile largi sociale și po
litice de care se bucură tineretul 
din țările lagărului socialist, pre
cum și participarea sa largă în 
activitatea sindicatelor.

S-au stabilit, de asemenea, în 
dezbaterile conferinței, rolul și 
sarcinile sindicatelor din țările ca
pitaliste în legătură cu organiza
rea tineretului și dezvoltarea uni
tății de acțiune a muncitorilor ti
neri și vîrstnici.

Delegații tineretului muncitor au 

ascultat cu foarte mare atenție și 
cu mult interes relatările repre
zentanților tineretului muncitor din 
Uniunea Sovietică și din celelalte 
țări ale lagărului socialist Con
dițiile de muncă și de viață ale 
tinerilor muncitori din aceste țări 
sînt realități la care tineretul din 
țările capitaliste abia visează. In 
timp ce în condițiile sistemului 
capitalist sute de mii de tineri 
sînt șomeri, lipsiți de dreptul de a 
studia, de a învăța o meserie, în 
U.R.S.S., în R. P. Chineză, în 
Cehoslovacia și în alte țări ale 
lagărului socialist, tinerii au toate 
condițiile necesara pentru a-și pu
tea împlini năzuințele. Acest lucru 
a reieșit cu claritate din expune
rile care au fost ținute la confe
rință de reprezentanții tinerilor 
muncitori din aceste țări. In 
timpul pauzelor dintre ședințe și 
în orele libere, delegații tineretu
lui din țările socialiste erau în
conjurați tot timpul de grupuri de 
tineri din țările capitaliste și co
loniale, care-i asaltau cu sute de 
întrebări, cerindu-le să le dea cît 
mai multe amănunte în legătură 
cu viața lor liberă.

Delegația tineretului muncitor 
din țara noastră a luat parte ac
tivă la lucrările conferinței, con
tribuind la buna lor desfășurare. 
Cuvîntările rostite de la tribuna 
conferinței de membrii delegației 
noastre au trezit interesul parti
cipantelor. Din cele relatate de noi 
a reieșit clar deosebirea funda
mentală între situația din trecut 
cînd pe vremea regimului burghe- 
zo-moșieresc tineretul muncitor din 
țara noastră era lipsit de cele mai 
elementare drepturi și realitatea 
noastră de astăzi, cînd datorită 
regimului democrat-popular, tînă- 
ra generație se bucură de condi
ții cu totul noi, se bucură de cele 
mai largi drepturi politice, econo
mice și sociale. Delegația noastră 
a vorbit tinerilor muncitori din 
lumea întreagă despre grija Par
tidului Muncitoresc Romîn, a sta
tului democrat-popular pentru 
condițiile de muncă și de viață 
ale tinerilor muncitori, despre con
tribuția lor în opera de construire 
a socialismului în țara noastră.

Tov. Ion Cîrcei a vorbit în con
tinuare despre sarcinile tineretului 
din țara noastră în lupta pentru 
construirea socialismului. Toată 
energia, tot avîntul creator 
al tineretului, entuziasmul său să 
fie canalizat pentru traducerea în 
viață a politicii Partidului Mun
citoresc Romîn, pentru dezvoltarea 
și întărirea cuceririlor de impor
tanță istorică ale poporului mun
citor. întreaga muncă în rîndul ti
neretului are menirea să contri
buie la întărirea dragostei și ata
șamentului față de P.M.R. — for
ța conducătoare în statul nostru, 
organizatorul și inspiratorul tutu
ror victoriilor poporului muncitor.

Organizațiile sindicale și ale 
Uniunii Tineretului Muncitor au 
posibilitatea să desfășoare o lar
gă activitate de popularizare a 
problemelor discutate și a docu
mentelor adoptate la conferința 
de la Praga. La cluburi, în col
țuri roșii, la căminele culturale 
trebuie luate măsuri ca tinerii 
muncitori să poată citi documen
tele conferinței, să poată studia 
articole și broșuri despre munca 
și viața nouă a tineretului munci
tor din țările lagărului socialist, 
despre lupta tineretului muncitor 
din țările capitaliste pentru drep
turi și libertăți democratice. în
treaga muncă cultural-educativă 
în rîndul tineretului trebuie să se 
desfășoare sub semnul dezvoltării 
spiritului solidarității internațio
nale a celor ce muncesc, sub sem
nul internaționalismului proletar. 
Este necesar ca organizațiile sin
dicale să acorde tot mai mare a- 
tenție activității și problemelor 
specifice ale tineretului, antrenînd 
mase tot mai largi de tineri în 
diferite acțiuni, promovînd și aju- 
tînd cu încredere cadrele tinere în 
munca sindicală, mobilizînd tine
retul în lupta pentru creșterea 
producției și productivității mun
cii, pentru scăderea prețului de 
cost și îmbunătățirea calității pro
duselor, pentru realizări cît mai 
frumoase în cinstea zilei de 23 
August.

Munca de educație în rîndul ti
nerilor muncitori trebuie să ducă 
la creșterea conștiinței lor de cla
să, la ascuțirea vigilenței pentru 
demascarea oricărei manifestări a 
dușmanului. Să întărim la tineri 
sentimentul răspunderii pentru a- 
pararea bunului obștesc, hotărîrea 
lui de a lupta pentru întărirea și 
dezvoltarea proprietății socialiste.

Organele sindicale și U.T.M. 
trebuie să colaboreze mai strîns 
pentru intensificarea muncii de 
educare a tinerilor muncitori în 
spirit comunist, în spiritul patrio
tismului socialist și al internațio
nalismului proletar, să cultive tra
dițiile de luptă ale poporului mun
citor, ale eroicei clase muncitoa
re, ale partidului său marxist-le- 
ninist. Este o datorie de onoare a 
organizațiilor sindicale și U.T.M. 
să educe tineretul muncitor în spi
ritul dragostei și recunoștinței față 
de marea Uniune Sovietică, țara 
care construiește comunismul; a 
dragostei față de regimul nostru 
democrat-popular, al frăției dintre 
tineretul romîn și tineretul națio
nalităților conlocuitoare, în spiri
tul devotamentului față de cauza 
socialismului și a hotărîrii de a 
apăra cu abnegație cuceririle re
voluționare ale poporului munci
tor.

(Text prescurtat)

In pragul întrecerilor finale 
din cadrul Spartachiadei de vară
A TINERETULUI

5 Peste puțin timp populara 
competiție a tineretului, Spar- 
tachiada de vară va intra în 
faza finală în cadrul căreia 
aproape 1.000 de tineri își vor 
disputa primele locuri pe Sta
dionul Tineretului și la com
plexul sportiv „Danie Gher
man'' din Capitală. Prin grija 
statului democrat-popular în 
asigurarea condițiilor materia
le necesare unei cit mai largi 
dezvoltări a sportului de ma
să, această întrecere sportivă 
cucerește în fiecare an o popu
laritate tot mai mare trezind 
din ce în ce mai mult intere
sul tineretului din țara noa
stră.

Ca în fiecare an, participa
rea numeroasă care s-a remar
cat pe parcursul fazelor pînă 
la concursul final pe țară, a 
fost asigurată de organele 
U.T.M. și U.C.F.S. cu spriji
nul larg al organizațiilor de 
U.T.M. și colectivelor sportive. 
Au fost organizații care au 
depus lăudabile eforturi pen
tru mobilizarea unui număr 
mare de sportivi în cadrul în
trecerilor spartachiadei. Astfel 
organizația U.T.M. și colecti
vul sportiv „Corvinul" Hune
doara a reușit datorită unei 
intense munci să atragă la a- 
ceste întreceri ale tineretului 
un număr de peste 8.000 de 
tineri, uzina „Poiana Cimpi- 
na“ 600 de tineri, comuna 
Boroaia din raionul Fălticeni, 
peste 1.300 de tineri, comuna 
Crucea din raionul Hîrșova 
peste 300 etc. Ca element îm
bucurător față de edițiile tre
cute considerăm creșterea nu
mărului de fete antrenate în 
sport, fapt care se explică 
prin aceea că unele regiuni, 
ca Ploești, Stalin și Cra
iova, au organizat sparta- 
chiada fetelor cu faza re
gională. Paralel cu între
cerile din cadrul spartacfiia- 
dei un accent deosebit a fost 
acordat trecerii normelor com
plexului G.M.A. și atragerii de 
noi aspiranți la insigna G.M.A. 
S-au distins prin rezultatele 
bune obținute în această di

Echipajul asociației „Tînărul Dinamovist“ cîștlgătorul probei 
de caiac 4 persoane la 1000 m., după cîștigarea probei.

Iubitorii sportului ou balonul ro
tund își amintesc cu plăcere de 
frumoasele succese obținute cu 
puțini ani în urmă de către tinerii 
fotbaliști care activau în cadrul 
colectivului sportiv C.P.C.S. Cu 
prilejul turneelor organizate de 
F.I.F.A. care au avut loc în Spa
nia și Luxemburg formația de ju
niori a țării noastre, alcătuită în 
marea ei majoritate din jucători 
de la „Progresul“ C.P.C.S., a cu
cerit un binemeritat prestigiu ce a 
subliniat ascensiunea remarcabilă a 
fotbalului nostru de juniori, care 
în anii puterii populare a realizat 
performanțe unice în istoria fotba
lului romînesc. Datorită muncii 
stăruitoare, a.tît sub aspect sportiv 
cît și sub aspect educativ, duse în 
sinul acestui colectiv, numeroase 
echipe din prima categorie a țării 
au fost împrospătate cu jucători 
tineri provenind de la C.P.C.S. ca
pabili să contribuie la ridicarea 
fotbalului romîneso. Odată cu 
transferarea unei serii de jucători 
de la echipa C.P.C.S. la alte co
lective, în scopul întăririi acestora, 
formația a fost complectată cu noi 
elemente tinere, de talent, cărora 
le revenea sarcina de a duce mai 
departe frumoasa tradiție a acestui 
colectiv sportiv.

Cu toate acestea lucrurilg nu 
s-au dovedit a merge pe același 
drum. Retrogradarea echipei
C.P.C.S. din categ. B s-a întreză
rit încă cu mult timp înaintea 
terminării campionatului divizio
nar. S-au făcut diverse aprecieri 
asupra cauzei care a dus la acea
stă regretabilă situație. Chemarea 
multor jucători în lotul național de 
juniori, turneul obositor de la Lu
xemburg, unele indisponibilități și 
însfîrșit oboseala inerentă unui 
bogat program competițional, mai 
ales că în cazul de față era vorba 
de jucători tineri, al căror poten
țial fizic se găsește în faza de for- 
inare. Unele din argumentele de 

recție regiunile Constanța, 
Stalin, Suceava, Craiova și al
tele. O deosebită importanță 
în ceea ce privește dezvoltarea 
bazei material-sportive a con
stituit-o acțiunea largă a tine
retului organizată cu prilejul 
„Lunei construcției și amena
jării bazelor sportive* *1, acțiune 
în care unele regiuni ca de 
exemplu Pitești, Galați, Ba
cău, Suceava au obținut fru
moase realizări sub aspectul 
dezvoltării continue a bazei 
material-sportive ca factor de 
seamă în mișcarea noastră 
sportivă de masă. Merită sub
liniată de asemenea grija deo
sebită a unor sfaturi populare 
pentru dotarea colectivelor să
tești cu echipament și mate
rial sportiv. Numai Sfatul 
popular al regiunii Suceava a 
alocat în acest scop suma de 
peste 200.000 lei. Cu prilejul 
acestor întreceri sportive au 
ieșit în evidență o serie de e- 
lemente talentate de certă va
loare sportivă din regiunile 
Timișoara la atletism, Hune
doara la handbal, Cluj la 
volei băieți și altele.

• Duminică s-a desfășurat în 
capitala Danemarcei întîlnirea ami
cală de atletism dintre echipele 
selecționate ale orașelor Bucu
rești și Copenhaga. Atletele din 
R.P.R., net superioare, au ciștigat 
toate cele 10 probe ale întiinirii, 
repurtind victoria cu 69,5—39,5 
puncte. Cele mai bune rezultate 
au fost obținute de lolanda Balaș 
1,75 m la înălțime și Ioana Luță 
care a egalat recordul țării la 
200 m plat în 24” și a ciștigat 
proba de 100 m in 12”2/10. In ce
lelalte probe s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: 800 m plat; 
Georgeta Dumitrescu 2'12; 80 m 
garduri: Antoaneta Dragomirescu 
ll"6/10; greutate; Ana Coman 
14,04 m; disc: Silagy 44,96 m; su
liță: Maria Diți 48,12 m; lungime: 
Maria Pândele 5,38 m; ștafeta 
4 x 100 m București 47”9/10.

• Dubla întilnire de handbal 
dintre echipele de juniori și junioa
re ale R.P. Romine și R. P. Po
lone s-a încheiat cu victoria netă 
a selecționatelor noastre. La băieți 
reprezentativa romînă a ciștigat cu 
14—10 ( 6—7) iar la fete cu 
7—3 (4-2).

grafic „Casa Scînteii" împreună 
cu secretarul său, tovarășul Badea 
Justin, a făcut mult prea puțin pen
tru a educa pe acești tineri fotba
liști de la „Progresul" C.P.C.S. in 
spiritul moralei comuniste, in spi
ritul unei comportări demne și al 
atitudinii noi față de muncă, atră- 
gîndu-i în rîndul sutelor de tineri 
muncitori cinstiți din cadrul Com
binatului poligrafic „Casa Scîn
teii" care muncesc cu însuflețire 
pentru cauza construirii socialis
mului.

Este necesară o serioasă cotitură 
în atitudinea organizației de bază 
U.T.M. Ea trebuie să ia imediat 
măsurile corespunzătoare de lichi
dare a spiritului burghez, afacerist 
in sport, manifestat de unii tineri 
fotbaliști de la C.P.C.S. In adu
nările generale ale organizației de 
bază să se discute atitudinile con
damnabile ale unor tineri sportivi 
de la C.P.C.S. față de muncă si 
sport. Vor trebui cultivate cu stă
ruință trăsăturile moralei comu
niste, al dragostei față de co
lectiv și respectul față de muncă, 
în rîndurile tinerilor sportivi de 
aici. Există în această formație 
jucători fruntași, exemple atit in 
procesul de producție și pe tere
nul de sport, ca de pildă, Nunu 
Ștefan, Țițeică Marin, Niculescu 
loan, Ionescu Gheorghe și alții. 
Exemplul lor va trebui urmat de 
către toți jucătorii care au datoria 
să fie fruntași atit în spart cît și 
în muncă, să fie pătrunși de spi
ritul moralei comuniste, trăsătură 
caracteristică sportivului de tip 
nou,

Lichidînd influențele burgheze 
care au lăsat loc atitudinilor re
probabile semnalate în comporta
rea unor tineri fotbaliști de la 
C.P.C.S., această echipă va dispu
ne de condiția esențială pentru re
venirea ei la o situație mai bună 
în fotbalul nostru.

E. PITULESCU

Cu toate aceste realizări pe 
parcursul fazelor Spartachiadei 
de vară a tineretului s-au ma
nifestat și o serie de lipsuri. 
Astfel au fost cazuri de încăl
care a regulamentului de des
fășurare a spartachiadei. în 
regiunea Oradea și orașul Bo
toșani au fost admiși la între
ceri copii sub 14 ani ceea ce 
contravine regulamentului. De 
asemenea raionul Botoșani a 
participat la faza raională cu 
o echipă de fotbal ce activea
ză în campionatul raional.

Cu toate acestea Spartachia- 
da de vară a tineretului a ob
ținut și în acest an un remar
cabil succes care vine să răs
plătească munca intensă de 
mobilizare dusă de organiza
țiile U.T.M. și U.C.F.S. Ur
mează ca finalele să confirme 
încă odată valoarea partici
pant! tor.

S. IONESCU
Iată acum formațiile parti

cipante la finalele pe țară care 

Organizația de bază U.T. M.-C. P.C.S. trebuie să acorde

TOATĂ ATENȚIA
MUNCII DE EDUCAȚIE COMUNISTA 
în rîndurile fotbaliștilor

mai sus sînt valabile dar trebuie 
reținut faptul că nici unul dintre 
ele nu are o acțiune îndelungată, 
permanentă. Dincolo de aceste 
cauze vremelnice apar fapte 
ale unora dintre fotbaliștii de 
la C.P.C.S. care scot în evi- 
dență cauzele hotăritoare ale decli
nului manifestat de această 
echipă. Fenomenul a început să se 
manifeste după întoarcerea unor 
jucători din competițiile internațio
nale și a continuat în timp, cînd 
au apărut o simțitoare scădere în 
jocul acestei formații. Ca urmare 
a unor influențe proprii pozițiilor 
burgheze, afaceriste în sport, și 
străine sportului nostru de masă, 
au început să apară la unii jucă
tori tendințe periculoase, nesănă
toase, manifestate prin dorința de 
a obține avantaje materiale de pe 
urma sportului și de a se eschiva 
de la munca în producție.

Astfel jucătorii Petca Nico- 
lae și Matei Radu supraestimind 
talentul lor, s-au simțit îndreptă
țiți să emită nejustificate pretenții 
materiale, făcîndu-și o preocupare 
din a căuta asociații sportive care 
să le „recompenseze" — cică — 
posibilitățile fotbalistice. Jucătorul 
Halmagiu Florian, manifestînd dis
preț pentru interesul pe care mun

vor avea loc între 19 și. 22 au
gust.

Volei masculin : echipele re
giunilor : Cluj, Autonomă Ma
ghiară, Craiova, Iași, Con
stanța și oraș București.

Volei feminin: regiunile 
Baia Mare, Timișoara, Stalin, 
Galați, Ploești, oraș Bucu
rești.

Handbal masculin : regiuni
le Oradea, Autonomă Maghia
ră, lași, Timișoara, Ploești, 
oraș București.

Handbal feminin: regiinMle 
Hunedoara, Baia Mare, Galații 
Timișoara, Stalin, oraș Bucu
rești.

Oină: regiunile Baia Mare, 
Bacău, Hunedoara, București, 
Ploești, și, ca invitată, Sucea-

O realizare de seamă pe tărîmul
sportului de masă în anii puterii populare

Peste 2.000.000de turiști in flecare an
A devenit un lucru 

obișnuit în viața oa
menilor muncii din 
țara noastră, ca la 
sfîrșit de săptămînă 
să-și petreacă timpul 
liber la munte sau la 
mare...

Te duci cu gîndul 
în urmă cînd în țara 
noastră domnea ca
pitalismul. De frumu
sețile mării și ale mun
ților, de influența lor 
binefăcătoare asupra 
sănătății omului nu 
se bucurau decît ca
pitaliștii.

In anul 1949 toate 
bunurile fostelor so
cietăți de turism și 
excursii aflate în 
slujba exploatatorilor, 
au trecut în proprie
tatea statului, a între
gului popor. Astfel a 
fost preluat de către 
stat un număr de 90 
de cabane cu o ca
pacitate de 4.500 
locuri.

De atunci, mișcarea 
turistică din țara 
noastră s-a dezvoltat 
în permanență. S-au 
reamenajat și con
struit cabane noi, nu
mărul lor total ajun- 
gînd la 140 cu o ca
pacitate de 10.000 
locuri. Numărul 
participanțiilor 1 a 
excursiile organizate 
de Biroul de turism 
și excursii a crescut 
an de an, de la 30.000 

peste 
anul

în 1949 la 
2.000.0000 în 
1957.

Pasiunea oamenilor 
muncii pentru turism, 
pentru a-și petrece 
cît mai plăcut timpul 
liber în mijlocul na
turii este reflectată 
semnificativ și în 
faptul că săptămînal 
pleacă din București 
trenuri speciale cu 
peste 2.000 de 
excursioniști pe Va
lea Prahovei, numă
rul tor dublîndu-se pe 
parcurs de la Ploești 
și Cîmpina. O mare 
afluență cunosc și 
excursiile speciale 
pentru litoral. Pentru 
a face cît mai plăcu
te aceste ieșiri în na
tură, Birotil de turism 
și excursii organizea
ză competiții sporti
ve, care capătă un 
caracter din ce în ce 
mai larg.

Pentru a face față 
cerințelor mereu spo
rite ale 
muncii 
propus mărirea nu
mărului
Pe această linie în 
scurt timp 
inaugura cabana 
Dochia de pe vîrful 
Ceahlăului, precum și 
o nouă cabană la 
N e h o i. Vor apare 
locuri turistice noi 
în Munții Făgăraș, 
Retezat, Paring și

oamenilor
B.T.E. și-a

de cabane.

se va

citorii tipograf i îl depuneau în ve
derea calificării lui, a părăsit fără 
să anunțe pe nimeni locul său de 
muncă plecînd în căutarea unor 
„angajamente sportive mai renta- 
tabile". Alături de aceștia se si
tuează și jucătorii: Dumitrescu 
Teodor, care a manifestat îngîmfare, 
dispreț boieresc față de muncă, 
Tomescu loan care imediat după 
promovarea sa în prima echipă a 
colectivului (pînă atunci activa în 
cea de juniori) și-a manifestat do
rința de a pleca la alt colectiv 
mai „darnic", și alții. Or o ase
menea atitudine contravine sarci
nilor care prevăd ca sportivul să 
activeze în colectivul sportiv de la 
locul său de muncă. Gravele lip
suri din educația morală a acestor 
tineri s-au manifestat adeseori și 
prin acte de vedetism, atitudine 
burgheză, disprețuitoare față de fe
mei și față de tinerii muncitori ai 
Combinatului, poligrafic „Casa 
Scînteii" cp prilejul manifestărilor 
culturale care se organizau aici. 
Comportarea lor străină de morala 
sportivului de tip nou, n-a fost 
privită din păcate ca un lucru 
grav de către conducătorii echipei, 
aceștia căutind să le cocoloșească 
lipsurile pe motiv să sînt jucători

Hedwiga Stopf din Timișoara cîștigătoarea probei de 50 m. bras

vor 
cu 

din

orientare 
care vor 
în R. P.

Lacul Roșu. Se 
organiza tabere 
corturi, ca cele 
Munții Retezatului, la 
lacul Sfînta Ana pre
cum și pe valea Dof- 
tanei. De asemenea, 
turiștii din țara noa
stră vor participa la 
concursurile interna
ționale de 
turistică, 
avea loc
Bulgaria în luna au
gust, ca și în R. P. 
Ungară în luna sep
tembrie a. c. Toto
dată se prevede in
tensificarea schimbu
rilor de turiști cu 
R.P. Bulgaria și R.P. 
Ungaria în lunile au
gust și septembrie.

In cinstea zilei de 
23 August și a zilei 
de 7 Noiembrie vor 
pleca săptămînal din 
București trenuri spe
ciale la Doftana.

V-am prezentat aci 
numai cîteva aspecte 
din activitatea B.T.E.- 
ului. Dar chiar și 
aceste sumare date 
demonstrează cu pri
sosință faptul că a- 
stăzi turismul cu
sprijinul extrem de
substanțial acordat de 
statul nostru demo
crat-popular, aparține 
maselor largi de oa
meni 
este 
de ei.

ai muncii și 
mult îndrăgit

D. DUȚA

buni și este necesară prezența lor 
în echipă.

Atitudinea lor liberaliste se 
datorește și faptului că orga-. 
nizația de bază U.T.M. de la Com
binat nu a luat la timp măsurile 
cuvenite pentru chemarea lor în 
fața adunării generale a organiza
ție de bază. Unii tineri fotbaliști 
lipseau sistematic de la viața de 
organizație, sub diferite pretexte, 
nu plăteau cotizațiile cu lunile și 
în general nu simțeau nici un fel 
de răspundere față de calitatea de 
utemist.

Atit conducerea colectivului spor- 
Hv, cît și comitetul organizației de 
bază U.T.M, s-au complăcut în 
această stare de lucruri adoptînd 
o atitudine indulgentă, tolerantă, 
împăviuitoristă față de aceste ma
nifestări. Numeroasele sezisări 
ale muncitorilor tipografi asupra 
comportării nedemne a unora din
tre jucătorii echipei C.P.C.S. au 
fost privite superficial sau pur și 
simplu n-au fost luate în seamă. 
Din acest motiv unii jucători îsi 
permiteau o atitudine de neîngă
duită îngîmfare față de cei că
rora le datorau respect și ascul
tare. Comitetul organizației de ba
ză U.T.M. din Combinatul poli

întrecerile 
finale pe țara 

din cadrul 
„Cupei 
Scînteii 

pionierului64

Duminică dimineața la ba
zinul „Dante Gherman" din Ca
pitală au avut toc întrecerile 
finale pe țară din cadrul „Cu
pei Scînteii pionierului**.  A- 
ceastă întrecere a celor mai 
mici înotători a devenit tra-
dițională, în viața sportivă a 
pionierilor noștri. Din anul 
1950, cînd s-a organizat prima 
ediție numai pentru copii din 
Capitală, ea a ajuns în acest 
an să întrunească pentru pri
ma oară reprezentanți ai tutu
ror regiunilor țării.

Cei aproape 20.000 de con- 
curenți care s-au întrecut în 
fazele regionale și-au trimis 
aproape 200 de finaliști care 
și-au disputat cu dîrzenie în
trecerile. In clasamentul gene
ral regiunea Timișoara s-a 
clasat pe primul loc urma
tă de R.A.M. și orașul Bucu
rești.



Activitatea organizației U.T.M. 
de la uzinele „Semănătoarea" din 
București este axată în prezent în 
mult mai mare măsură pe proble
mele producției, urmărind mai 
concret întărirea activității brigă
zilor de tineret, educarea uteini- 
știlor ta spiritul creșterii simțului 
lor de răspundere față de îndato
ririle ce le au în întreprindere. Ca 
rezultat s-a întărit disciplina tine
retului, a sporit răspunderea tine
rilor pentru îndeplinirea sarcini
lor de plan, pentru calitatea pro
ducției. Un rol important ta ob
ținerea acestor rezultate l-a avut 
organizarea unor 
educarea politică 
Comitetul U.T.M.
birouri ale orga
nizațiilor de sec
ții, au organizat 
în acest sens o 
seamă de acțiuni 
care au contri
buit la educarea 
politică a tine
retului, la mobi
lizarea acestuia 
la îndeplinirea 
sarcinilor ce-i re
veneau. Un rol 
important ta a- 
cest sens l-au 
avut conferințele 
(atit cele organizate la clubul uzinei 
—cum a fost de exemplu expunerea 
despre prima Conferință Sindicală 
Mondială a Tineretului — cît și 
mobilizarea tinerilor pentru a par
ticipa la diferite conferințe ținute 
ta afara întreprinderii), întâlnirile 
între tineret și muncitorii mai în 
vârstă care le-au vorbit despre 
viața grea a tineretului în anii re
gimului burghezo-moșieresc, de
spre realizările regimului demo
crat-popular, despre condițiile deo
sebite create de partid tinere
tului etc.. Toate aceste ac
țiuni la care s-au adăugat adunările 
generale lunare din organizațiile 
de secție, antrenarea tineretului 
la Spartachiada de vară, Ia acțiu
nile de muncă voluntară, au avut 
un rol educativ însemnat, au con
tribuit la educarea utemiștilor și 
tineretului.

In uzină stat însă peste 900 
membri ai organizației și mai bine 
de 1.500 tineri. Se pune întreba
rea : aceste acțiuni inițiate de or
ganizația U.T.M. stat suficiente, 
sînt de ajuns pentr^ a rezolva 
problema educării politice a unui 
număr atit de însemnat de tineri ? 
Stat ele suficiente pentru a putea 
asigura cuprinderea întregii mase 
de utemiști ta activitatea organi
zației ? Pentru a răspunde la ace
ste întrebări să analizăm activita
tea cîtorva organizații de 
din uzină.

Organizația U.T.M. de la 
nic șef cuprinde un număr 
utemiști, iar cea de la montaj 
utemiști.

Care stat principalele acțiuni 
treprinse de aceste organizații 
perioada ultimei luni ? In primul 
rînd în amândouă organizațiile a 
avut loc câte o adunare generală 
dedicată ta special primirilor de 
membri. Din amîndouă organiza
țiile au fost antreiiați aproximativ 
20 de tineri la muncă voluntară, 
iar la excursia organizată s-au tri
mis câte 3 sau 4 tineri. In afară 
de acestea organizația U.T.M. de 
la mecanic șef a făcut o vizită cu 
10 tineri la uzinele „Clement Gott
wald".

In general, cant la acestea se 
reduc principalele acțiuni organi
zate de cele două organizații 
U.T.M. Pot ele singure asigura o 
temeinică educație politică între
gii mase de utemiști și tineri exi- 
stenți în organizațiile respective ? 
Fără îndoială că nu.

In decursul unei luni, în afara 
timpului cît este ocupat în pro
ducție și excluzînd orele de odih
nă, un tînăr are peste 200 ore 
care reprezintă timpul său liber.

acțiuni pentru 
a tineretului, 

pe uzină, unele

Să vedem ee fiice' organizația' 
pentru a-1 ajuta pe utemist să-și 
folosească într-un mod cît mai util 
timpul său liber ta scopul educării 
sale Din cele arătate mai sus re
zultă olar că acțiunile inițiate de 
organizația U.T.M. în scopul an
trenării utemiștilor spre a-și folosi 
în mod instructiv și plăcut timpul 
lor liber, sânt extrem de puține.

Să nu fi avut organizația 
ce acțiuni să întreprindă pen
tru a organiza plăcut și in
structiv timpul liber al tineretu
lui, pentru a asigura organizarea 
unei temeinice și susținute munci 
de educație politică a tineretului ? 
Să nu fi avut la îndemînă mijloa
ce și posibilități ? Să vedem.

zioane privind trecutul glorios de 
luptă al partidului și poporului 
nostru, seri închinate figurilor lu
minoase ale eroilor comuniști și 
uteciști, luptei lagărului socialist 
ta frunte cu Uniunea Sovietică 
pentru pace și coexistență pașnică 
între popoare etc. De asemenea 
inițierea și mobilizarea tineretului 
la acțiuni de folos obștesc, antre
narea unui număr cit mai mare de 
tineri la concursul „Iubiți cartea", 
sânt tot atâtea mijloace importante 
de folosire într-un mod educativ 
a timpului liber de către tineret.

Foarte multe din muzeele și ex
pozițiile Capitalei sînt adevărate 
școli de educare politică și revo
luționară a tineretului. Nenumă-

VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

and utemiștii slut impârllfl
in „activi" și „onorificiit

secție

meca-
de 42

92

ta
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Să începem cu adunările gene
rale. Este bine că în adunări s-au 
discutat cererile unor tineri de a 
deveni membri ai organizației. 
Dar a reduce tematica adunărilor 
generale numai la aceasta (așa cum 
s-a întâmplat nu numai în ultima 
lună ci, cu rare excepții și ta lunile 
trecute) înseamnă a îngusta rolul 
educativ politic al adunărilor ge-

rate muzee de artă, case memo
riale, expoziții tehnice, organizarea 
de excursii, pot umple de aseme
nea în mod plăcut și instructiv 
multe ore din timpul liber al tine
retului.

Iată dar numai cîteva posibili
tăți și sugestii care ar putea lărgi 
în mod considerabil activitatea 
educativă a organizațiilor U.T.M.

însemnări pe marginea activității organiza
țiilor de secție U. T. M. de la uzinele 

„Semănătoarea" - București

nerale. Stat utemiști în aceste or
ganizații de secție ca Gh. Zamfir, 
Vasile Tudor și alții de la meca
nic șef, Constantin Tîrp, Tudor 
Greșoiu de la montaj, care dau 
dovadă de indisciplină la locul de 
producție, de neglijență și risipă 
față de bunurile întreprinderii, de 
lipsă de respect față de vârstnici. 
Pornind de la aceste cazuri con
crete birourile U.T.M. ar fi putut 
organiza adunări generale deosebit 
de educative, în care să se dezbată 
pe larg — pornind de la aceste 
cazuri concrete -— importanța apă
rării și dezvoltării avutului ob
ștesc, a proprietății socialiste pen
tru'statul nostru democrat-popular, 
sarcinile utemiștilor în legătură cu 
aceasta. In organizațiile de secție 
U.T.M. există însă tendința de a 
ține adunările generale în pauzele 
normale din programul de muncă. 
Această practică este dăunătoare 
nu numai pentru faptul că se ră
pește timpul de masă, de odihnă 
al tineretului, cît și pentru motivul 
că într-un timp atât de scurt este 
imposibilă dezbaterea temeinică, 
serioasă, a unor teme majore, im
portante. Utemiștii nu au timpul 
necesar de a analiza cu atenție 
nici măcar cererea unui tânăr de 
a deveni membru al organizației. 
In asemenea condiții aceste adu
nări sînt organizate și se desfă
șoară formal, rolul lor educativ 
fiind extrem de scăzut.

Atît organizațiile U.T.M. din 
secțiile mecanic șef și montaj cât 
și toate celelalte din uzină au de 
asemenea posibilități nemărginite 
ca să asigure folosirea timpului li
ber de către tineret în mod plă
cut, util, educativ. S.R.S.C. pune 
la dispoziția organizațiilor U.T.M. 
lectori și con.~rințe politice, știin
țifice, care pot fi ținute ta uzină. 
Fiecare organizație de secție are 
posibilitatea de a organiza simpo-

Se înțelege de la sine că numai 
cei cîțiva tovarăși din biroul orga
nizației de secție nu pot rezolva 
multiplele probleme ce se ridică 
în munca de educare a unui nu
măr destul de mare de utemiști. 
De aceea datoria lor este în pri
mul rând de a educa la utemiști 
simțul răspunderii politice față de 
munca de organizație, un puter
nic simț de autoexigență față de 
pregătirea și educarea lor politică. 
Or, lucrul acesta se poate face 
tocmai prin activizarea fiecărui 
utemist. Și în această privință un 
rol deosebit de important îl au 
sarcinile concrete ce se dau fie
cărui utemist în parte. In organi
zarea unei intense și variate acti-

vități educative treSuîe ătrasK În
treaga masă a utemiștilor. Acesta 
este un adevăr pe care nu-1 poate 
contesta nimeni. Dar să vedem ta 
ce măsură este el aplicat în acti
vitatea celor două organizații de 
secție. La mecanic șef, spre exem
plu, din numărul rotai al utemi
știlor numai 10 au sarcini concrete. 
Utemiștii Iordan Vrabie, Gh. Din- 
cescu, Leonida Plopeanu și încă 
mulți alții nu au avut nieio sar
cină de organizație de la alege
rea actualului birou și pînă acum. 
La montaj, din 92 utemiști numai 
aproximativ 20 au avut și au sar
cini concrete din partea organiza
ției U.T.M. Restul utemiștilor sînt 
oare „onorifici" în organizație ? Ce 

fac ei ? Cine se 
ocupă de educa
rea masei tine
retului din uzi
nă ? Cum își pe
trec ei timpul 
liber ? Iată pro
bleme cărora or
ganizația U.T.M. 
în mod practic, 
trebuie să le 
dea răspuns.

Activitatea e- 
ducativă insufi
cientă desfășu
rată de organi

zațiile de secție U. T. M. se 
datorește faptului că ele s-au 
mulțumit să muncească cu un 
număr restrîns de utemiști, ne
glijând atragerea în activitatea 
organizației a întregii mase de 
utemiști. O altă cauză constă 
în faptul că ele își desfășoară 
activitatea, cu unele excepții, 
numai în orele de producție. Or, 
este știut că munca și activi
tatea organizației U.T.M. de edu
care politică a tineretului trebuie 
să se desfășoare multilateral, să 
cuprindă acțiuni variate care pot 
și trebuie organizate după orele 
de producție, în timpul liber al 
tineretului. Limitînd activitatea or
ganizației U.T.M. numai la orele 
de producție, nu se pot satisface 
nici pe departe cerințele mari ce 
le ridică educarea unui număr 
atât de însemnat de tineri. De 
aceea, de modul cum comitetul 
U.T.M., birourile organizațiilor de 
secție, vor ști să rezolve în pri
mul rînd aceste două mari pro
bleme — organizarea timpului li
ber al tineretului ta mod instruc
tiv și educativ și activizarea ma
sei utemiștilor, pe bază de sarcini 
concrete, spre a participa direct 
la organizarea acțiunilor educative 
de masă — depinde în cea mai 
mare măsură îmbunătățirea acti
vității lor viitoare.

P. ISPAS

Manifestări 
consacrate Zilei 
Minerului

Duminică au avut loc în nume
roase localități miniere din țară en
tuziaste manifestări consacrate Zi
lei Minerului. Sărbătorind acest 
eveniment, minerii patriei noastre 
au trecut în revistă succesele re
marcabile obținute în lupta pentru 
sporirea producției de cărbune și 
minereuri și au petrecut totodată 
minunate ore de recreiere.

PETROȘANI. — Pînă seara tîr- 
ziu localitățile din Valea Jiului 
au răsunat de cîntece și voie bună. 
Duminică de dimineață, grupuri, 
grupuri de mineri și familiile lor 
s-au îndreptat spre cabanele din 
munții ce înconjoară Valea Jiu
lui, unde au petrecut o zi plăcută. 
In multe parcuri și grădini au fost 
organizate serbări cîmpenești. Pe 
estrade special amenajate forma
țiile artistice de amatori de la Lu- 
peni și Uricăni au prezentat, fru
moase programe artistice. La Pe
troșani, ca și în alte centre mi
niere, au avut loc numeroase în
treceri sportive la care au partici
pat sute de mineri.

PITEȘTI. — Mîndri de a fi 
dat peste plan în cinstea Zilei Mi
nerului 28.000 tone de lignit, mi
nierii din bazinul Schitu Golești 
au petrecut sărbătorește ziua lor. 
Cu ocazia festivităților care au a- 
vut loc la centrul carbonifer Pes- 
căreasa s-a înmlnat Steagul roșu 
de sector fruntaș pe întreprindere 
sectorului Berevoești. De dimi
neață, pînă seara târziu, în parcul 
de odihnă Pescăreasa s-a desfășu
rat tradiționala serbare consacrată 
Zilei Minerului. Astfel de manife
stări au avut loc și la Berevoești, 
Poenari și Jugur.

ORADEA. — Pe plaiurile biho- 
rene la exploatările miniere Tătă- 
ruș, Suncuiuș, Sărmășag și altele 
au avut loc numeroase manifestări 
cultural-sportive. La Sărmășag, de 
pildă, s-au adunat pentru a-și săr
bători ziua lor peste 500 mineri.

BACAV. — Minerii din Valea 
Trotușului au sărbătorit ziua lor 
printr-o mare adunare organizată 
în parcul din Comănești. După 
amiază pînă seara târziu, numeroși 
mineri au asistat la programe 
cultural-artistice prezentate de for
mațiile de cîntece și dansuri din 
localitate.

O
O frumoasa imagine luiM 

in portal Brăila, Ba repre
zintă gara navaHU

Îndeplinirea
planului anual
de producție

Consfătuirea constructorilor 
din regiunea Craiova

în zilele de 9 și 10 august a 
avut loc la Craiova consfătuirea 
lucrătorilor de pe șantierele de 
construcție ale regiunii, organizată 
din inițiativa comitetului regional 
de partid, în acopul reducerii pre
țului de cost al construcțiilor.

Darea de seamă și discuțiile

purtate de numeroși constructori 
au scos la iveală unele realizări, 
precum și lipsurile existente și au 
propus măsuri concrete pentru li
chidarea lor.

Consfătuirea constructorilor din 
Craiova a aprobat apoi un plan de 
măsuri.

A apărut
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SUMAR:
— Combativitatea partinică — 

principala condiție a eficacității 
muncii ideologice; RADULESCU 
ILIE : Statul în perioada de tre
cere de la capitalism la socialism; 
P. RADOVAN: Disciplina de 
partid — lege a construcției de 
partid; Dr. ION CINCA, ing. C. 
VASILESCU: Alai multă atenție 
dezvoltării științelor biologice în 
țara noastră; 1. CH1RCULESCU: 
Sarcini actuale in domeniul cre
șterii animalelor; — Despre în
trecerea economică între Uniunea 
Sovietică și Statele Unite ale A- 
mericii; Ing. AL. ARDELEA, ing. 
V. BUNBACEA : Probleme ale re
ducerii costului construcțiilor de 
locuințe.

NOfE: P. BERARU: Despre 
tratarea problemelor de filozofie 
in unele reviste literare ; E. PRIS- 
NEA: Împotriva reconsiderărilor 
necritice în geografie.

DIN PRESA PARTIDELOR CO
MUNISTE ȘI MUNCITOREȘTI : 
D. N. AID1T: După înfrîngerea re
belilor („World News") ; KLAUS 
ZWEILING: „Materialismul dia
lectic — singura bază științifică a 
eliberării științei" („Einheit") ; — 
Cîteva aspecte ale problemei ira
kiene : — De ce s-a răsculat Ira
kul ? („Daily Worker") ; — De ce 
se tem occidentalii să piardă co
moara irakiană („L’Humanită").

In cadrul întreprinderii I.O.R. sint bine cunoscuțl tinerii Viorica 
Gora și Ion Păjideanu, mon tori-ajustori. lată-i lucrînd 

acum la monta rea brichetelor

(Urmare dim 
pag. l-a)

pe Ion Dărăbuț, se
cretarul organizației 
de secție UT.M. din 
oțelăria Simens Mar
tin.

.SECRETUL" BRI
GĂZII PR1MTOPI- 
IORULUI VASILE 

MOCEA

M-ant oprit în fața 
unei gazete de pere
te. Mi-am aruncat 
privirile peste artico
lele recent afișate. In
tr-unui, consacrat ac
tivității brigăzilor de 
tineret se putea cit’ : 
„Rezultatele obținute 
de tineri sînt demne 
de toată lauda. De 
multă vreme ei n-au 
obținut asemenea’pro
ducții „de vîrf". Bri
gada lui Vasile Mo
cea..."

Dar să lăsăm ga
zeta cu succinta ei 
relatare și să vizităm 
platoul, oamenii.

...S-a inoptat. Abia 
suflă un pic de vînt, 
vrînd țarcă să alun
ge căldura înăbuși
toare a cuptoarelor. 
Cu mîna pe robinetul 
de gaze, primtopito- 
rul Vasile Mocea pri
vește prin ochelarii 
cu sticlă violetă la 
flăcările din cuptor. 
Cuptorul e gol. Dar 
nici nu se grăbește 
cu încărcarea. De ce? 
Iată o întrebare la 
care mulți oțeiari ad

obținut explicația cu 
multă vreme înaintea 
mea, trecînd prin 
„școala" primtopito- 
rului.

— El are „secre
tul" lui — îmi spune 
inginerul de schimb, 
utemistul G h i ț u 
Gheorghe. Și „secre
tul" acesta îl poate 
găsi oricine în litera
tura sovietică de spe
cialitate.

— Brigada pe care 
o conduc eu — spune 
Vasile Mocea — în
cepe ajustarea (repa
rarea) vetrei cupto
rului încă în timpul 
evacuării șarjei. Se 
realizează astfel o 
suprapunere a perioa
dei de ajustare cu pe
rioada de evacuare. 
Ajustarea vetrei sub 
regim termic ridicat 
și încălzirea ei — 
ceea ce facem acum 
negrăbindu-ne cu în
cărcarea — asigură 
calitatea reparațiilor 
și avantajează scur
tarea duratei de ela
borare a viitoarei 
șarje.

Efectul teoriei în
sușite de primtopito- 
rul Vasile Mocea — 
„secretul" — l-am în
țeles mai bine atunci 
cînd am aflat că în 
cinstea măreței săr
bători — 23 August 
— brigada condusă 
de el a realizat 108 
șarje rapide.

De cîtva timp el a 
luat în primire cup
torul nr. 3 și cîțiva

„oameni noi" în bri
gadă. Cuptorului 6, la 
care lucra, i s-a desti
nat alt rol. Acum cup
torul de fapt nici nu 
mai există. Zidarii, 
acei nedespărțiți to
varăși de drum ai 
oțelarilor de care vă 
vorbeam mai înainte, 
îl transformă în me- 
lanjor pentru fontă. 
Lui Mocea îi pare 
rău dar se și bucură 
în același timp, li 
pare rău de cuptorul 
la care a lucrat atî- 
ția ani, pe care 1 a 
cunoscut și l-a îndră
git, dar se bucură că 
oțelarii vor avea în 
curînd în permanen
ță și ila îndemînă fon
tă lichidă. Cîte neca
zuri n-au oțelarii 
fiind nevoiți să in
troducă în cuptoare 
fontă rece !

Din păcate discuția 
n-a mai putut conti
nua. Primtopitorul 
Vasile Mocea cu bri
gada sa a început 
încărcarea cuptorului, 
semn că vatra era 
caldă, iar alături la 
leletelte cuptoare, flă
cările topeau năpraz- 
nic metalul. Oțelarii 

'schimbului de noapte 
făceau pregătiri pen
tru noi șarje. Și după 
terminarea planului 
anual de producție se 
constată aici aceiași 
însuflețire.

întrecerea pentru a 
da patriei mai mult 
oțel, mai bun și mai 
ieftin, continuă.

Cînd vom putea vedea 
al treilea satelit artificial 

sovietic
Observatorul Astronomic al A- 

cademiei R.P. Romine comunică :
Conform unor telegrame primi

te de la Moscova, cel de-al twi- 
lea satelit artificial sovietic îm
preună cu racheta sa purtătoare 
vor putea fi observate după cum 
urmează :

La 12 august la ora 22,15 se 
va observa satelitul artificial în 
direcția nord-est, la azimutul 229 
grade și înălțimea deasupra ori
zontului 54 de grade, iar rache
ta purtătoare se va observa la 12 
august la ora 22,15, avind azimu
tul 147 grade și trecînd exact la 
zenit la o înălțime deasupra ori
zontului de 90 de grade.

La 13 august, satelitul va apa
re la ora 0 la azimutul 100 gra
de și înălțimea deasupra orizon
tului 22 grade, iar racheta la ora 
20 și 15 minute, avînd azimutul 
220 grade și înălțimea 18 grade. 
Satelitul se va observa din nou 
la ora 20 și 57 minute avînd azi
mutul 220 grade și înălțimea 21 
grade.

Tot la 13 august, la ora 22 și 0 
minute în direcția nord-est se va 
observa racheta purtătoare, avîno 
azimutul 235 grade și înălțimea 
88 grade. La ora 22 și 44 minute 
se va observa satelitul în direc
ția sud-vest la azimutul 50 grade 
și înălțimea 79 grade.

(Foto: AGERPRES)

Vizitele oomsemoliștilor din Azerbaidjan
Delegația Comsomolului din 

Azerbaidjan și-a încheiat ieri vi
zita prietenească în regiunea Ba
cău. Duminică, comsomoliștii au 
fost oaspeții tinerilor constructori 
ai hidrocentralei „V. I. Lenin“- 
Bicaz. După ce au vizitat șantie
rul și pitoreștile peisagii de la 
Cheile Bicazului și Lacul Roșu, 
oaspeții au participat la o reuni
une tovărășească organizată ta 
cinstea lor.

Ieri a avut loc o întîlnire a 
membrilor delegației cu activiști 
ai Comitetului regional U.T.'M. 
Bacău în cadrul căreia au fost e- 
vocate episoade din munca tine
rilor constructori ai comunismului 
și din munca tinerilor noștri ca și 
din activitatea în rîndul tineretu
lui desfășurată de organizațiile 
U.T.M. și Comsomol.

De la Bacău, delegația s-a în
dreptat spre București.

INFORMAȚII
Luni dimineață a părăsit Capi

tala îndreptîndu-se spre patrie, A. 
Grebnev, vicepreședinte al Aso
ciației de prietenie și legături 
culturale sovieto-romîne, redac- 
tor-șef adjunct al ziarului „Iz
vestia", care ne-a vizitat țara.

★

Luni dimineață a plecat în 
U.R.S.S. o delegație de specialiști 
din agricultura țării noastre, con
dusă de prof. ing. C. Sar.d.i- 
Ville, pentru a lua parte la lu
crările celei de-a 9-a Conferințe 
Internaționale de Protecție a 
Plantelor care se vor desfăcu: a 
la Moscova între 12-—20 august.

I

(Urmare din pag. l-a)

Bacău, Hunedoara și Timișoa
ra, participarea tineretului la 
această importantă acțiune nu 
a fost bine organizată in toate 
raioanele. Au fost raioane care 
abia la terminarea lucrărilor 
din prima etapă au întreprins 
cîteva acțiuni sporadice, așa 
cum a fost cazul în raioanele- 
Cluj, Trușești, Darabani, Tg 
Secuiesc, unde comitetele ra 
ionale U.T.M. s-au mulțumit 
numai să întocmească planuri, 
fără să desfășoare o muncă 
politică, de mobilizare a tine
retului. In timp ce ei se ocu
pau cu „elaborarea" diferitelor 
planuri și plănulețe. în celelal
te raioane ca: Toplița, Reghin, 
Dej, Gura Humorului, Cimpu- 
lung Moldovenesc, mii de ti
neri erau în toiul muncii pe 
șantierele de împădurire.

In curind se va declanșa a 
doua etapă (de toamnă) a a- 
cestei acțiuni. Pentru ca sar
cinile prevăzute în hotărirea 
comună a C.C. al U.T.M. și a 
Ministerului Agriculturii și Sil
viculturii să fie îndeplinite și 
depășite, este necesar ca atit 
comitetele regionale U.T.M. 
cît și direcțiile silvice, să a- 
sigure din timp toate condiți
ile necesare desfășurării lu
crărilor din această etapă, să 
stabilească pentru fiecare or
ganizație de bază U.T.M. cu 
10-15 zile înainte numărul de 
tineri pe care trebuie să-i mo
bilizeze, volumul lucrări'or. 
locul și timpul ta care se în
cadrează acestea.

★
Rezultate bune au fost ob- 

nute pină acum și In acți
unea de întreținere a islazuri

lor șl însilozarea furajelor. 
Prin instrucțiunea coirună ■ 
C.C. al U.T.M. și a Ministeru
lui Agriculturii și Silviculturii, 
s-a stabilit ca tinerii să exe
cute în anul acesta prin mun
că voluntară diferite lucrări 
de întreținere pe o suprafață 
de 400.000 hectare de pășune 
și să contribuie la însilozarea 
a 3.500.000 tone nutrețuri 
(adică planul pe întreaga ța
ră) din care 130.000 tonei prin 
muncă voluntară. In prima e- 
tapă, tinerii, mobilizați de or
ganizațiile U.T.M. sub condu
cerea organizațiilor de partid, 
au executat lucrări de întreți
nere a pășunilor pe o supra
față de peste 244.000 hectare, 
realizînd economii în valoare 
de aproape 5.540.000 lei. Frun
tașe in această acțiune sint or
ganizațiile U.T.M., tinerii din 
regiunile Constanța, care au 
efectuat lucrări pe o suprafață 
de 24.000 hectare, față de 
12.000 cît aveau planificat, 
Stalin peste 22.500 hectare, 
față de 16.000 și Baia Mare 
— 25.000 hectare, adică întreg 
planul. Au fost însă comitete 
regionale U.T.M. ca Hunedoa
ra care a realizat numai 10 la 
sută. Cluj 24 la sută, Pitești 
27 la sută din sarcinile pre
văzute în instrucțiunea comu
nă.

Aceasta dovedește lipsa de 
colaborare dintre organizațiile 
U.T.M. din aceste regiuni și 
organele sfaturilor populare și 
insuficienta preocupare față de 
mobilizarea tineretului la ac
țiunea de întreținere a pășii 
nilor. In multe locuri nu s-a ți
nut o evidență clară a lucrări
lor executate de tineri și nu s-a 
controlat calitatea acestor lu
crări. Pentru timpul imediat

următor, organizațiile U.T.M. 
incepind cu comitetele regio
nale și pină la organizațiile 
de bază, sint obligate să mo
bilizeze toate forțele tineretu
lui pentru realizarea sarcinilor 
prevăzute in instrucțiunea co
mună a C.C. al U.T.M. și a

sigure spațiul necesar însilo- 
zării, construind noi gropi și 
amenajîndu-le pe cele vechi.

Pentru desfășurarea muncii 
în bune condiții organiza
țiile de bază U.T.M. trebuie 
îndrumate să ceară conduceri
lor unităților în cadrul cărora

lor, în iureșul muncilor din 
actuala campanie de vară au 
venit pînă acum peste 100.000 
tineri muncitori, elevi, stu- 
denți, funcționari de la orașe. 
O sarcină actuală deosebit de 
importantă, atît a tinerilor 
care muncesc pe ogoare, cît și

bază de la sate au organizat 
studierea documentelor a- 
cestei consfătuiri. Cu acest 
prilej, in cadrul adunări
lor generale deschise aie 
organizațiilor de bază U.T.M., 
utemiștii, tinerii din secto
rul socialist al agricultu

Să intensificăm acțiunile patriotice 
ale tineretului din agricultură!
M.A.S. iar organizațiile U.T.M. 
să ia sub patronaj lucră
rile de îmbunătățire a pășu
nilor. In acest scop trebuie să 
popularizeze larg in rândurile 
tineretului importanța econo
mică a acestei acțiuni și să 
clarifice neîntlrziat evidența 
lucrărilor care sînt efectuate 
de tineri.

Paralel cu aceasta, este ne
cesar ca organizațiile U.T.M., 
împreună cu organele agrico
le regionale, raionale și cu 
conducerile unităților agricole 
socialiste de stat și coopera
tiste să alcătuiască un plan 
concret de muncă, astfel in
cit fiecare organizație să știe 
precis ce are de făcut și în ce 
timp trebuie efectuate lucrările 
de însilozare. In zilele urmă
toare trebuie puse in stare de 
funcționare toate mașinile ne
cesare recoltării, transportului 
și tecării furajelor și în spe
cial a porumbului și să se a-

își desfășoară activitatea să 
asigure îndrumarea tehnică și 
să le pună la dispoziție întreg 
utilajul necesar muncii în 
bune condiții.

Pentru realizarea și depăși
rea planului de însilozare a 
furajelor, organizațiile U.T.M. 
sînt datoare să desfășoare o 
intensă muncă de mobilizare a 
tuturor tinerilor din agricultu
ră și a tinerilor muncitori, 
elevi, funcționari de la orașe 
care ajută voluntar la urgen
tarea lucrărilor din campanie.

★
Continuînd tradiția anilor 

trecuți, utemiștii și tinerii din 
agricultură mobilizați de or
ganizațiile U.T.M. sub directa 
conducere a organizațiilor de 
partid, au desfășurat o muncă 
susținută pentru urgentarea 
lucrărilor agricole și și-au a- 
sumat răspunderea înfăptuirii 
unor importante obiective din 
planul campaniei. In sprijinul

a voluntarilor este aceea a 
terminării grabnice a recoltă
rilor și treierișului. Paralel cu 
aceasta în toată țara trebuie 
să se intensifice munca de 
eliberare a miriștilor de 
paiele rămase în urma combi
nelor, pentru ca să se permită 
astfel mecanizatorilor executa
rea la vreme a arăturilor de 
vară. La rîndul lor, mecaniza
torii din G.A.S. și S.M.T., sînt 
datori să folosească întreaga 
capacitate de lucru a tractoa
relor și fiecare minut pentru ca 
să execute în scurtă vreme a- 
răturile de vară pe suprafețe 
cît mai întinse. Ei știu bine 
că, cu cit vom pregăti terenul 
mai din timp, cu atît vom avea 
posibilitatea să executăm in- 
sămințările de toamnă in 
timpul optim agrotehnic, pu- 
nînd prin aceasta o temelie 
solidă recoltelor anului viitor,

In urma consfătuirii de la 
Constanța, organizațiile de

rii și-au asumat răspunderea 
înfăptuirii unor importante o- 
biective din planurile de pro
ducție ale unităților în care 
muncesc. In întreaga țară 
pină în prezent s-au înrolat 
ta această acțiune a tineretului 
din agricultură utemiștii din 
peste 3.000 organizații de ba
ză U.T.M. din sectoral agricol 
socialist de stat și cooperatist. 
Ințelegînd importanța econo
mică și politică a îndeplinirii 
angajamentelor luate, organi
zațiile U.T.M. din multe uni
tăți agricole socialiste, ajuta
te de activiștii comitetelor ra
ionale și regionale U.T.M. 
s-au preocupat permanent de 
realizarea sarcinilor asumate 
și au obținut pînă acum rezul
tate bune. In unele regiuni 
însă ca : lași, Suceava, Hune
doara, Autonomă Maghiară 
etc., activiștii comitetelor raio
nale și regionale U.T.M., pe 
lingă faptul că n-au antrenat

in această acțiune toate orga
nizațiile de bază U.T.M. din 
sectorul socialist agricol, nu 
s-au preocupat nici de spriji
nirea celor ce și-au luat anga
jamente pentru ca acestea 
să-și realizeze sarcinile asuma
te. Preocuparea principală ac
tuală a comitetelor raionale 
U.T.M. din întreaga țară tre
buie să fie îndrumarea atentă 
și controlul perseverent al or
ganizațiilor U.T.M., in scopul 
îndeplinirii și depășirii fiecă
rui obiectiv prevăzut în anga
jamente, deoarece în această 
acțiune a tineretului din agri
cultură un loc important îl o- 
cupă lucrările din campaniile 
agricole, întreținerea pășunilor 
și însilozarea furajelor.

Activiștii comitetelor raio
nale U.T.M., au datoria să ur
mărească activitatea organi
zațiilor de bază U.T.M., să le 
controleze permanent și să ie 
sprijine efectiv în muncă. Ei 
trebuie să îndrume organiza
țiile de bază U.T.M. ca ace
stea să aibă planuri de muncă 
concrete, strîns legate de ur
mărirea și îndeplinirea fiecă
rui obiectiv din angajamente. 
Periodic și sistematic să fie a- 
nalizat modul în care fiecare 
organizație de bază U.T.M. 
din sectorul socialist al agri
culturii își respectă și își duce 
la îndeplinire sarcinile prevă
zute în planurile de muncă lu
nare.

Pentru înfăptuirea tuturor 
acestor acțiuni mari ale tine
retului din agricultură, orga
nizațiile U.T.M. sînt datoare să 
ducă o largă muncă de mobi
lizare a tineretului, să reparti
zeze sarcini precise fiecărui tî
năr în parte, să organizeze un

control riguros și permanent 
pe tot parcursul efectuării 
muncilor.

In perioada de pregătire și 
în timpul lucrărilor, organi
zațiile U.T.M., utemiștii, tre
buie să desfășoare o largă 
muncă politică educativă "de 
lămurire a tineretului despre 
importanța acestor acțiuni pen
tru economia naționaiă, pentru 
traducerea în fapte a sarcini
lor trasate de partid in legă
tură cu dezvoltarea agricul
turii.

Ar fi util ca periodic comi
tetele raionale U.T.M. să ana
lizeze și să aducă la cuno
ștința organizațiilor de bază 
situația îndeplinirii sarcinilor 
care le revin, iar comitetele 
regionale U.T.M. la rîndul lor, 
să facă același lucru pe scară 
regională. Să fie popularizate 
rezultatele și metodele bune de 
lucru, să se stimuleze și să se 
răspîndească inițiativele, valo
roase, să fie creată o atmosfe
ră puternică de întrecere între 
tineri, între organizații, intre 
raioane, regiuni.

Trebuie ca organizațiile 
U.T.M. să transforme aceste 
acțiuni în mijloace puternice 
de educație politică a tinere
tului în spiritul atașamentului 
față de politica partidului de 
dezvoltare și transformare so
cialistă a agriculturii, să dez
volte la tineri interesul pentru 
sporirea și păstrarea avutului 
obștesc, răspunderea față de 
sarcinile încredințate.

Comitetele regionale, raio
nale și organizațiile de bază 
U.T.M. să facă ca aceste ac
țiuni patriotice de masă ale 
tineretului să devină o tradiție 
pentru fiecare tînăr.
; 5..><. g. : .$



Să înceteze agresiunea

0 nonă și strălucită victorie
a construirii comunismului în U.R.S.S.

împotriva tarilor Orientului arab!

Hidrocentrala „lcnln“ dc pc volga, cca mal marc din lume, 
a intrat In Irnicțlunc

Cu sprijinul Angliei, S. U. A. 
au vrut să ne atragă într-un 

labirint de discuții interminabile 
Mesajul de răspuns adresat de N. S. Hrușciov 

iui Macmillan

Sosirea delegației U.R.S.S. la sesiunea 
extraordinară a Adunării Generale 

a O.N.U.
— Declarația lui A. A.Gromîko

JIGULEVSK (regiunea Kuibî- 
șev) — (Agerpres). — TASS trans
mite :

La 10 august, Averkii Aristov, 
Leonid Brejnev, Nikita Hrușciov, 
Mihail Suslov, Dmitri Polianski, 
Iosif Kuzmin, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
care au sosit la Jigulevsk pentru a 
lua parte la festivitatea cu prilejul 
dării în exploatare a hidrocentra
lei de la Kuibîșev, au vizitat con
strucțiile acestui nod hidraulic — 
cel mai mare din lume.

Conducătorii statului sovietic au 
urmărit eoluzarea și trecerea na
velor prin construcțiile navigabile 
ale hidrocentralei alcătuite din

două ecluze duble cu mai multe 
bazine, un avanport, un canal in
termediar între ecluze și un canal 
inferior pentru intrarea în Volga. 
Distanța totală a sectorului navi
gabil este de 30,5 km.

fn mod deosebit a atras atenția 
funcționarea aparatajului automat. 
La nodul hidraulic de la Kuibîșev 
comanda hidroagregatelor cît și a 
întregii centrale se efectuează de 
la un tablou central cu ajutorul 
automaticii, prin telecomandă și 
telemăsură.

Mult timp a necesitat vizitarea 
clădirii monumentale a centralei — 
pulsul întregului nod hidraulic. In 
gigantica clădire a centralei sînt

instalate 20 de hidroagregate cu o 
putere de cîte 105.000 C.P. fie
care.

La 10 august prin cele două 
circuite ale liniei pentru transpor
tul de energie electrică de înaltă 
tensiune a început să fie furnizat 
curent Moscovei. Nodul hidraulic 
de la Kuibîșev furnizează energie 
centrelor industriale din regiunea 
Volgăi. Zilele acestea a fost co
nectat primul sector Jigulevsk— 
Bugulma al liniei de mare distan
ță pentru transportul de energie 
electrică spre Ural. Au primit cu
rent întreprinderile petrolifere din 
R.A.S.S. Tătară.

Ps baza hidrocentralei de la 
Kuibîșev la Jigulevsk se creează o 
nouă regiuno industrială a țării. 
Aici vor lua ființă o serie de mari 
întreprinderi industriale printre 
care o uzină de cauciuc sintetic, o 
uzină pentru producția de utilaj 
pentru industria cimentului, un 
combinat pentru materiale de con
strucție, o uzină de redresori cu 
vapori do mercur.

Conducătorii Partidului Comu
nist și Guvernului Sovietic s-au 
interesat de funcționarea turbine
lor, au stat de vorbă cu munci
tori, ingineri. Ei au dat o înaltă 
prețuire muncii constructorilor hi
drocentralei de la Kuibîșev.

Cuvîntarea lui N. S. Hrușciov
r JIGULEVSK 11 (Agerpres). — 
TASS transmite: La Jigulevsk a 
avut loc un miting consacrat dă
rii în exploatare într-un cadru 
festiv a hidrocentralei de la Kui
bîșev.

Mitingul a fost deschis de Mi
hail Efremov, secretar al Comi
tetului regional Kuibîșev al 
P.C.U.S. La miting au luat cu
vîntul Ivan Komzin, șeful șan
tierului hidrocentralei de la Kui
bîșev și Aleksei Ulesov, sudor 
electric. Apoi a luat cuvîntul Ni
kita Hrușciov, prim-secretar al 
C.C, al P.C.U.S., care, felicitînd 
pe constructorii hidrocentralei 
pentru terminarea cu succes a lu
crărilor, a spus:

Ați înscris o nouă pagină glo
rioasă în istoria construirii comu
nismului în țara noastră și tot
odată, prin munca voastră 
că, 
ați 
tica 
în 
draulice. I 
liniat că la crearea nodului hi
draulic de la Kuibîșev au mun
cit sute de mii de muncitori, mun
citoare, oameni de știință, ingi
neri și tehnicieni din Țara Sovie
tică, că această măreață victorie 
în muncă este o victorie a între
gului popor sovietic.

Construirea pe Volga a celei 
mai mari hidrocentrale din lume, 
a continuat N. S. Hrușciov, este 
un eveniment de o uriașă însem
nătate economică și politică, o ve
rigă importantă în îndeplinirea 
programului de electrificare a ță
rii pe care poporul nostru îl în
făptuiește urmind poruncile 
nemuritoare ale marelui Lenin. 
CINDVA, a spus în contiuare N. 
S. Hrușciov, PĂREA UN VIS 
IREALIZABIL SA SE CONSTRU
IASCĂ IN 10—15 ANI O CEN
TRALA ELECTRICA CU O PU
TERE DE 1,5 MILIOANE KW. 
IN PREZENT, INTR-UN SIN
GUR AN DAM IN EXPLOATA
RE CENTRALE ELECTRICE CU 
O PUTERE DE APROXIMATIV 
5 MILIOANE KW.

Astăzi, a spus N. S. Hrușciov, 
pe Volga funcționează o cascadă 
întreagă — cinci puternice hidro
centrale. în comparație cu Rusia 
prerevoluționară, în țara noastră 
producția de energie electrică a 
crescut de peste 100 de ori. Este 
suficient să amintim că în 1928 
tn ce privește producția de ener
gie electrică țara noastră se afla 
în urma unor țări ca S.U.A., An
glia, Germania, Canada, Japonia, 
Franța, Italia, Norvegia. In pre
zent în ce privește producția de 
energie electrică. Uniunea Sovie
tică ocupă primul loc în Europa 
și al doilea Ioc în lume. In cel 
de-al VI-lea cincinal, a continuat 
vorbitorul, producția de energie 
electrică din U.R.S.S. va spori cu 
159 miliarde kWh. Tn prezent, a 
spus el, avem posibilități mate
riale de a înfăptui ideile lui Lenin 
despre electrificarea totală a țării. 
N S. Hrușciov a anunțat că 
Prezidiul C.C. al P.C.U.S. a în
sărcinat Comisia de stat a plani
ficării și organele corespunzătoa
re să elaboreze un plan de elec
trificare complectă a țării*  pentru 
a infăptui visul măreț al lui V. 1. 
Lenin. In acest fel va fi creată o 
bază puternică pentru dezvolta-

___ eroi- 
prin experiența voastră 

îmbogățit știința și prac- 
națională și universală 

domeniul construcțiilor hi- 
N. S. Hrușciov a sub-

rea prin toate mijloacele a forțe
lor de producție ale țării. Pe 
această bază modernă se va în
făptui cu și mai mult succes con
struirea societății comuniste.

Subliniind că energia electrică 
furnizată de hidrocentrale este 
eea mai ieftină, N. S. Hrușciov a 
spus : Totuși, deși construcția de 
hidrocentrale prezintă acest avan
taj, trebuie să ținem seama și de 
anumite alte elemente care ne fac 
să ne gîndim cum să folosim mai 
rațional și mai just fondurile pen
tru dezvoltarea energeticii. Se 
pune problema în momentul de 
față cărui curent de dezvoltare a 
energeticii trebuie să-i dăm pre
ferință : construcției de hidrocen
trale sau de termocentrale? In 
condițiile actuale principalul este 
să cîștigăm timp, să reducem ter
menele construcției și cu minimum 
de cheltuieli să obținem mai mul
tă energie electrică. Din punct de 
vedere al intereselor generale ale 
statului este indicat să se accepte 
în mod conștient o oarecare 
scumpire a costului unui kWh 
pentru a cîștiga timp și a realiza 
într-un timp scurt un spor maxim 
de energie electrică. N. S. Hruș- 
cidv a citat date din care rezultă 
că construcția termocentralelor- 
costă mai ieftin, iar timpul ne
cesar construcției lor este mai 
scurt. Prin urmare, a spus el, în 
lotul unei hidrocentrale cu o pu
tere de 1 milion kW, putem să con
struim două sau trei termocen
trale cu aceeași putere, creîndu-se 
astfel de condiții îneît 1 kWh va 
costa probabil doar cu ceva mai 
mult.

In întrecerea pașnică cu țările 
capitaliste, a continuat N. S. 
Hrușciov, trebuie să cîștigăm 10-15 
ani. Iar atunci cînd vom cîștiga 
acest timp și ne vom dezvolta și 
mai mult industria, vom putea să 
rezervăm mijloacele necesare pen
tru construcția de hidrocentrale.

N. S. Hrușciov a vorbit în cu
vîntarea sa și despre situația in
ternațională. Nu trebuie să uităm 
nici o clipă, a spus el, că succesele 
țării noastre în construirea comu
nismului sînt succese ale întregu
lui lagăr socialist puternic. Succe
sele Uniunii Sovietice bucură pe 
prietenii noștri la fel cum noi, oa
menii sovietici, ne bucurăm în 
mod sincer de succesele marelui 
popor chinez, de succesele tuturor 
popoarelor frățești care constru
iesc socialismul în țările lor. 
Coeziunea și prietenia țărilor noa
stre, reprezintă o forță atît de 
mare îneît nimeni și niciodată nu 
o va putea învinge!

Imperialiștii ar dori să întoar
că înapoi roata istoriei, să-și im
pună voința altor f>opoare. Ei ațî- 
ță războiul rece ducînd o politi
că agresivă de pe poziții de for
ță, o politică de balansare pe 
marginea prăpastiei războiului. In
tervenția americană în Liban și 
cea engleză în Iordania este una 
din verigile acestei politici.

Dar a trecut timpul cînd colo
nialiștii puteau să se răfuiască ne
pedepsiți cu popoarele din colonii. 
Popoarele nu mai pot fi ținute în 
jugul robiei coloniale cu atît mai 
mult cu cît au în față exemple de 
viață liberă, fără colonialiști, în 
China, India, Indonezia și în alte 
țări.

Forțele care luptă împotriva co
lonialismului se bucură de simpa

tia și sprijinul Uniunii Sovietice, 
Republicii Populare Chineze, tutu
ror țărilor lagărului socialist care 
reprezintă o forță atît de puter
nică îneît ea însăși este un factor 
de reținere a tendințelor agresive 
ale colonialiștilor.

Știți că cercurile guvernante din 
Statele 
Anglia 
noastră 
rință a 
discute
Apropiat și Mijlociu ca urmare a 
intervenției americane și engleze. 

Ele au folosit tratativele cu 
privire la convocarea conferinței 
pentru a-și complecta trupele din 
Liban și Iordania. Protestul plin 
de mînie al opiniei publice mon
diale care a condamnat agresiu
nea imperialistă, și hotărîrea sta
telor iubitoare de pace de a pune 
capăt acestei agresiuni au silit pe 
inițiatorii intervenției militare să 
dea înapoi de la planurile lor ini
țiale de a ataca Republica Irak 
și alte state arabe.

Primejdia de război în această 
regiune a globului pămîntesc con
tinuă să rămînă însă foarte gravă 
și noi folosim toate posibilitățile 
pe care le avem pentru ca împreu
nă cu toate popoarele iubitoare de 
pace să obținem încetarea inter
venției militare și retragerea tru
pelor americane și engleze din 
Liban și Iordania.

Uniunea Sovietică, Republica 
Populară Chineză, toate țările so
cialiste promovează ferm și con
secvent politica de pace, politica 

coexistență pașnică a statelor 
sisteme sociale diferite.

Vom promova și pe viitor po
litica noastră externă de pace 
urmărind coexistența pașnică a 
statelor cu sisteme sociale di
ferite. Totodată, vom lua toate 
măsurile pentru a înfrîna cele 
mai inveterate cercuri agresive 
din Occident și a le împiedica 
să dezlănțuie un nou război. 
Dacă însă aceste cercuri vor 
disprețul judecata sănătoasă și 
vor impune popoarelor un nou 
război distrugător, noi, împreu
nă cu toate celelalte state iubi-

Unite ale Âmericii și din 
au respins propunerea 
de a se convoca o confe- 
șefilor de guverne care să 
situația creată în Orientul

de 
cu

toare de pace, vom face totul 
pentru a zdrobi pe agresorii 
imperialiști și a instaura pen
tru totdeauna pacea pe pămint.

N. S. Hrușciov a comunicat ce
lor prezenți la miting că conform 
decretului Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. hidrocentralei 
de la Kuibîșev i s-a dat numele 
lui Vladimir llici Lenin și pe vii
tor ea se va numi hidrocentrala 
„Lenin" de pe Volga.

in încheierea cuvîntării
N. S. Hrușciov a citit mesajul de 
salut al Comitetului Central al 
P.C.U.S. și Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., în care printre altele 
se subliniază că victoria din re
giunea Jiguli de pe Volga, la fel 
ca și multe alte realizări ale pro
gresului tehnic în U.R.S.S. arată 
lumii întregi superioritatea orîn- 
duirii sociale sovietice.

★
STAVROPOL. 11 (Agerpres).— 

TASS transmite : In seara zilei de 
10 august a avut loc la Stavropol 
o mare recepție consacrată festivi
tății intrării în funcțiune a hidro
centralei de la Kuibîșev.

La această recepție au participat 
Averkii Aristov, Leonid Brejnev, 
Nikita Hrușciov, Mihail Suslov, 
Dmitri Polianski și alte persoane 
oficiale, constructorii și personalul 
care deservește hidrocentrala de la 
Kuibîșev, oaspeți din alte regiuni 
și republici, precum și de la alte 
construcții hidroenergetice, repre
zentanți ai presei.

★
KUIBÎȘEV 11 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 11 august 
N. S. Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., și 
persoanele eare-1 însoțesc au sosit 
la Kuibîșev.

N, S. Hrușciov a vizitat o mare 
uzină constructoare de mașini.

Seara într-o piață a orașului a 
avut loc un mare miting al oame
nilor muncii consacrat inaugurării 
festive a hidrocentralei „Lenin" 
de pe Volga.

N. S. Hrușciov, întîmpinat cu 
căldură de cei prezenți, a rostit o 

cuvîntare.

sale

MOSCOVA 11 (Agerpres). — 
TASS transmite : Nikita Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., răspunzînd la 
mesajul din 7 august al lui Ha
rold Macmillan, primul ministru 
al Marii Britanii i-a adresat ace
stuia Ia 10 august un mesaj în 
care își exprimă speranța că se
siunea extraordinară a Adunării 
Generale a O.N.U., care și-a în
ceput lucrările, va face față sar
cinii ce i stă în față și prin acea
sta va netezi într-o măsură con
siderabilă calea pentru convocarea 
conferinței conducătorilor de state 
din Apus și Răsărit, conferință a 
cărei imperioasă necesitate devine 
și mai evidentă în lumina ultime
lor evenimente din Orientul A- 
propiat și Mijlociu.

N. S. Hruș ciov constată că în 
condițiile cînd, nu din vina părții 
sovietice, întîlnirea dintre șefii 
guvernelor celor cinci puteri, pro
pusă de guvernul U.R.S.S., a de
venit imposibilă, guvernul sovie
tic a avut o atitudine pozitivă față 
de propunerea lui Macmillan cu 
privire la întîlnirea șefilor de gu
verne pentru discutarea în cadrul 
Consiliului de Securitate a situa
ției care s-a creat în Orientul A- 
propiat și Mijlociu.

După cum a devenit însă lim
pede ulterior, puterile occidentale 
intenționau să convoace numai o 
ședință obișnuită a Consiliului de 
Securitate cu toate aspectele ne
gative și lipsurile ce sînt proprii 
Consiliului în actuala sa compo
nență. Totodată guvernul Marii 
Britanii a hotărît să accepte o 
astfel de ședință pentru a justifica 
acțiunile agresive ale S.U.A. și 
Marii Britanii și prin discuții des
pre un pretins pericol al unei „a- 
gresiuni indirecte44 să facă alte 
state răspunzătoare de situația pe
riculoasă care s-a creat în Orien
tul Apropiat și Mijlociu în urma 
intervenției armate americano-en- 
gleze.

Aceasta, arată N. S. Hrușciov, 
ar fi însemnat o pierdere inutilă 
de timp. Cu sprijinul Marii Brita-

nii, S.U.A. gu vrut să ne atragă 
într-un labirint de discuții inter
minabile. în aceste condiții, arată 
N. S. Hrușciov, noi am ajuns la 
concluzia eă în scopul luării de 
măsuri urgente pentru curmarea 
agresiunii, trebuie să se convoace 
nu Consiliul de Securitate, ci se
siunea extraordinară a Adunării 
Generale a O.N.U.

Șeful guvernului sovietic consi
deră că primul ministru al Marii 
Britanii se îndepărtează de fapt 
de la esența problemei privitoare 
la întîlnirea șefilor de guverne în 
componența propusă anterior de 
Uniunea Sovietică pentru discu
tarea unui cerc larg de probleme 
internaționale actuale.

NEJV YORK (Agerpres), — ministrul Afacerilor Externe al
TASS transmite : La 10 august a U.R.SS., care a sosit la 10 august
sosit la New York, pentru a parti- la New York a făcut ziariștilor la
cipa la sesiunea extraordinară a aeroport următoarea declarație :
Adunării Generale a O.N.U., con- ~ ' 
vocată pentru a discuta situația 
din Orientul Apropiat și Mijlociu, 
delegația U.RS.S. în frunte cu 
A. A. Gromîko, ministrul Afaceri
lor Externe al U.R.S.S.

In același timp la sesiunea Adu
nării Generale au sosit delegația 
R.S.S. Ucrainene in frunte cu L. F. 
Palamarciuk, ministrul Afacerilor 
Externe al R.S.S. Ucrainene și de
legația R.S.S. Bieloruse in frunte 
cu K. P. Kiselev, ministrul Afa
cerilor Externe al RSS. Bieloruse,

*
NEJV YORK (Agerpres). — 

TASS transmite : A. A. Gromiko,

Delegafia R. P. Romîne 
a sosit la New York

Delegația sovietică a sosit la 
sesiunea extraordinară a Adună
rii Generale a O.N.U. pentru a 
participa activ la discutarea unei 
probleme foarte importante. Gu
vernul sovietic a considerat și 
continuă să considere că proble
ma retragerii trupelor americane 
din Liban și a trupelor engleze 
din Iordania are o foarte mare 
importanță. Interese'e menținerii 
păcii în general și interesele men
ținerii păcii în Orientul Apropiat 
și Mijlociu necesită rezolvarea 
urgentă a acestei probleme. Gu
vernul sovietic speră că Aduna
rea Generală va ști s-o rezolve în 
mod pozitiv și astfel va îndrep
tăți speranțele pe care le pun po
poarele din întreaga lume în a- 
cest organ suprem al Organiza
ției Națiunilor Unite. Delegația 
sovietică va face la rîndul ei to
tul ca o astfel de soluție pozitivă 
să fie găsită.

Numeroase ordine și medalii 
acordate constructorilor hidrocentralei

MOSCOVA 10 (Agerpres). — 
TASS transmite : Pentru îndepli
nirea cu succes a sarcinilor în do
meniul construirii hidrocentralei 
de la Kuibîșev de pe Volga și rea
lizării de seamă în dezvoltarea 
construcției hidroenergetice în 
U.RS.S., organizația de construcții 
„Kuibîșev-ghidrostroi" a fost deco
rată cu Ordinul Lenin.

Pentru realizări remarcabile în 
domeniul tehnicii de montare a 
hidroagregatelor și merite în con- 
struirea hidrocentralei de la Kuibî-

Vizita lui N. 
la artelul agricol

KUIBÎȘEV 11 (Agerpres). — 
TASS transmite: In dimineața zi
lei de 11 august, Nikita Hrușciov, 
Mihail Suslov, Dmitri Polianski și 
persoanele care îi însoțesc au vi-

NEW YORK 11 (Agerpres). — 
Luni a sosit la New York Avram 
Bunaciu, ministrul Afacerilor 
Externe, conducătwul delegației 
R.P. Romîne la sesiunea extraor
dinară specială a Adunării Gene
rale a O.N.U.

La sosire, A. Bunaciu a fest

întimpinaf -- de Mihail Magheru, 
reprezentantul permanent al R.P. 
Romîne la O.N.U., Silviu Brucan, 
ministrul R.P. Romîne la Wa
shington, membri ai delegației 
R.P. Romîne Ia sesiunea extraor
dinară specială a Adunării Gene
rale a O.N.U.

NEHRU: Sesiunea 
extraordinară a Adunării 
Generale a O N U să 

discute retragerea 
agresorilor

Eșecul vizitei
la Atena

ANKARA 11 (Agerpres). — în 
seara de 10 august au luat sfirșit 
— mai devreme decît se anunțase 
inițial — tratativele între primul 
ministry, britanic Macmillan, pre
mierul turc Menderes și ministrul 
de Externe Zorlu.

Agenția Reuter, culegînd „im
presiile" cercurilor politice brita
nice, scrie de altfel că eșecul vi
zitei lui Macmillan în 
cia și Turcia a apărut 
de la primele sale contacte.

Gre- 
îneă 

„Încă

lui Macmillan 
și Ankara
din faza inițială a vizitei sale — 
scrie comentatorul — Macmillan a 
văzut că nu va fi în stare să obți
nă colaborarea Greciei la planul 
britanic de împărțire a insulei", 
plan care prevede ca Marea Brita- 
nie, Grecia și Turcia să exercite 
controlul asupra a diferite regiuni 
din insulă în calitate de „parte
neri" după trecerea unei „perioa
de de tranziție" de 7 ani în care 
insula să rămînă mai departe sub 
control britanic.

NEW DELHI 11 (Agerpres). — 
Luind cuvîntul in fața grupului 
parlamentar al partidului Congre
sul Național Indian, primul minis
tru al Indiei Nehru a declarat: 
„Sesiunea extraordinară 
nării Generale a O. N. 
buie să ia în discuție 
mul rînd retragerea trupelor 
străine din Liban și Iordania". 
Cu toate că pericolul imediat 
de război s-a atenuat odată cu 
convocarea Adunării Generale, a 
spus el, situația continuă să fie 
critică. Ea se poate înrăutăți dacă 
nu se depun eforturi serioase și 
sincere pentru reglementarea con
flictului din Orientul Mijlociu.

a Adu- 
U. tre-
în pri-

Poporal și guvernul chinez vor da 
tot ajutorai Republicii Irak

PEKIN 11 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția China Nouă, 
premierul Ciu En-lai a adresat pri
mului ministru al Republicii Irak, 
Abdul Kerim Kassem, un mesaj in 
care se spune printre altele că po
porul și guvernul chinez vor da 
tot ajutorul care le stă in putință 
poporului și guvernului irakian în 
lupta lor pentru apărarea indepen

BAGDAD 11 (Agerpres). — La 
10 august primul ministru al Ira
kului, Abdul Kerim Kassem, a a- 
dresat un mesaj Uniunii Interna
ționale a Studenților 
Iută pe studenții 
întreagă.

•Mesajul primului 
fost predat reprezentantului U.I.S. 
în Irak, Ibrahim al Irraym. Me
sajul s-a citit în aceeași zi în

în care-i sa- 
din lumea

ministru a

denței naționale și pentru zădărni
cirea planurilor agresive ale im
perialiștilor. Poporul și guvernul 
chinez cer cu toată hotărirea ca 
imperialiștii americani și britanici 
să-și retragă trupele agresoare din 
Liban și Iordania și să înceteze a- 
menințările și provocările lor la 
adresa celorlalte popoare arabe.

cadrul unei conferințe 
ținută la Uniunea generală 
studenților irakieni, 
reamintit sprijinul ferm 
dat de U.I.S. studenților ira
kieni în lupta lor împotri
va fostului guvern Nuri Said. 
Vorbitorul a subliniat că U.I.S. 
protestează cu hotărîre împotriva 
invaziei imperialiste anglo-ameri- 
cane în Liban și Iordania.

de presă 
a 

Irraym a 
acor-

Săvîrșind o agresiune fățișă împotriva țărilor arabe, 
imperialismul din S.U.A. încearcă să-și justifice ac
țiunea tilhărească.

tn acest scop el a lansat o versiune fățarnică 
după care chipurile, ocupanții anglo-americani „sal
vează" pe arabi de o așa numită „agresiune indi
rectă". (Ziarele)

șev trustul „Spețghidroenergomon- 
taj a foit distins cu ordinul Dra
pelul Roșu al Muncii.

Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.RS.S. a conferit totodată ordine 
și medalii unui număr de 5.080 
persoane care s-au evidențiat în 
mod deosebit în construirea ace
stei hidrocentrale fi a liniei de 
transport de energie electrică Kui
bîșev — Moscova.

S-a conferit titlul de Erou 
Muncii Socialiste unui număr 
24 lucrători din construcții.

al 
de

S. Hrușciov 
„Calea lui Lenin

zitat artelul agricol „Calea 1 
Lenin" din raionul Stavropol, care 
se află în apropiere de hidrocen
trala „Lenin" de pe Volga. Oaspe
ții au vizitat gospodăria artelului 
și au stat de vorbă cu colhoznicii.

LA BRUXELLES
au început Zilele nationale ale U.R.S.S

BRUXELLES (Agerpres). — 
TASS transmite : La 10 august a 
sosit la Bruxelles cu avionul 
special „TU-104" pentru a parti
cipa la sărbătorirea zilelor națio
nale ale U.R.S.S. la expoziția u- 
niversală, K. E. Voroșilov, preșe
dintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S. însoțit de M. D. 
Kovrighina, ministrul ~ 
Sănătății al U.R.S.S. și S. V. 
Kaftanov, prim locțiitor al mi
nistrului Culturii al U.R.S.S.

Oaspeții au fost intîmpinați pe 
aerodrom de regele Baudouin al 
Belgiei și de membrii guvernului 
belgian.

Ocrotirii

+•
BRUXELLES II (Agerpres). — 

TASS transmite: După cum s-a 
mai anunțat la II august la Ex
poziția universală de la Bruxelles

s-a sărbătorit prima zi națională a 
Uniunii Sovietice.

La inaugurarea festivă a Zilelor 
naționale ale Uniunii Sovietice au 
participat Paul Struye, președin
tele Senatului belgian, baronul 
Moens de Ferirzg, comisar general 
al Expoziției, șefi ai reprezentan
țelor diplomatice acreditați în Bel
gia, reprezentanți ai vieții publice, 
printre care Fernand Jacquemotte, 
președintele Asociației pentru prie
tenia belgiano-sovietică, Isabelle 
Blume, membră a Biroului Consi
liului Mondial al Păcii, conducă
tori ai Partidului Comunist din 
Belgia, ziariști și alții.

Din partea U.R.S.S. au fost de 
față K. E. Voroșilov, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și persoanele care îl în
soțesc.

SĂRIȚI HOȚUL!
(Desen din „Pravda")

Vom lupta pînă la retragerea 
ultimului soldat american din Liban

Ia clișeu s hidrocentrala „Lenin" de pe Volga

DAMASC 11 (Agerpres).—Zia
rul „Al Nour" anunță eă la 9 au
gust a fost difuzată la Beirut de
clarația unui grup de conducători 
ai opoziției libaneze care-și expri
mă hotărirea de a continua lupta 
atîta timp cît trupele intervențio- 
niște americane se vor tnai afla pe 
teritoriul Libanului. „Au vom lăsa 
armele — se spune în declarație 
— pînă cînd ultimul soldat ameri
can nu va fi părăsit teritoriul no
stru împreună cu trădătorii liba
nezi". Printre semnatarii declara-

ției figurează Șafik Mortada, Fadlu 
Abduhaider și Ahmed Lasaad.

★
BEIRUT (Agerpres). — La 9 

august comandamentul american a 
dat permisie de ieșire in oraș la 
2.000 de soldați americani. Solda- 
ții americani au început să se 
dedea imediat la acte de huliga
nism. acostind femei și prorocind 
scandaluri. Acțiunile poliției li
baneze nu au putut opri actele de 
desfriu ale soldaților americani. 
Locuitorii capitalei Libanului sînt 
indignați de purtarea soldaților a- 
mericani.

Omanul cere intervenția O.N.U.
CAIRO 11 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția China Nouă, 
Imamul Omanului a adresat pre
ședintelui Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., președintelui S.U.A., 
președintelui Nasser, premierului 
Nehru precum și secretarului ge
neral gl O.N.U. Dag Hammarsk-

joeld note prin care protestează 
împotriva concentrărilor de trupe 
britanice la frontiera Omanului. In 
note se subliniază că Anglia poar
tă în întregime răspunderea pen
tru vărsările de sînge din Oman.

Imamul cere intervenția O.N.U. 
pentru a pune capăt atrocităților 
săvîrșite de britanici. j
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