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Noi succese ale tinerilor inovatori
Ia corespon-
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TG. MUREȘ (de 
identul nostru). —

Cu cît ziua de 23 August se 
apropie mai mult, cu atît tinerii 
muncitori din Regiunea Autono
mă Maghiară obțin rezultate mai 
multe și mai însemnate în între
cerea socialistă. însuflețiți de do
rința de a cinsti prin noi succese 
în muncă ziua aniversării elibe
rării patriei noastre de sub jugul 
fascist, ei și-au intensificat în 
aceste zile eforturile pentru înde
plinirea și depășirea angajamente- 
4or luate, pentru a da patriei mai 
multe mașini, mai multe unelte 
și piese de schimb, mai multe 
produse industriale.

In această entuziastă întrecere, 
un aport prețios la realizarea o- 
biectivelor propuse de creștere a 
productivității muncii, de reduce
re a prețului de cost și îmbunătă
țire a calității produselor, îl adua 
tinerii inovatori. După cum se știe, 
în ultimul timp, întrecerea tine
rilor inovatori, acțiune pornită de 
către utemiștii de la fabrica „En- 
csel Mauriciu" din Tg. Mureș s-a 
transformat într-o largă acțiune de 
masă. Cu prilejul celei de a II-a 
consfătuiri regionale (ținută în ia
nuarie 1958), tinerii inovatori au

hotărit ca următoarea etapă a în
trecerii să fie închinată zilei de 
23 August, ziua eliberării patriei 
noastre.

Acum, în aceste zile de august, 
la Tg. Mureș sosesc din întreaga 
regiune tot mai multe vești cu 
privire la extinderea mișcării ti
nerilor inovatori, a succeselor a- 
cestora. La uzinele „Vlahița" (ra
ionul Odorhei), numărul tinerilor 
inovatori a ajuns acum la 27 față 
de 13 cîți erau la începutul anu
lui. Majoritatea acestora au pre
zentat în cinstea zilei de 23 Au
gust diferite inovații interesante 
și cu o mare valoare din punct de 
vedere economic. De pildă, ino
vațiile propuse de tinerii Orban 
Șandor și Arpad Kereszteș de la 
secția turnătorie a uzinei, aduc e- 
conomii anuale de peste 43.800 
lei.

In cinstea zilei de 23 August, 
cu un bilanț bogat în privința 
inovațiilor se prezintă și tinerii de 
la I.F.I.L. Reghin. Comitetul 
U.T.M. și cercul A.S.I.T. de aici 
au desfășurat în ultima vreme o 
intensă muncă de sprijinire a ti
nerilor inovatori. Așa s-a ajuns ca 
numărul tinerilor inovatori din în
treprindere să crească numai în

ultimul timp de la 24 la 31. Prin 
inovații și raționalizări ei au so
luționat numeroase probleme teh- 
nico-economice ale întreprinderii. 
Amintesc doar de înlocuirea lem
nului de cedru și mahon cu lem
nul de rezonanță la construirea 
ambarcațiunilor, un material indi-

Răsfoind presa locală

Tinerii participă cu entuziasm 
la înfrumusețarea 

orașelor și șalelor patriei

• •

i
z Cuvinte de laudă, scrise despre munca plină de dragoste a
ș tineretului pentru înfrumusețarea orașelor și satelor patriei noas- 
> tre, au umplut multe din articolele publicate în ultimele zile in 
r presa locală.

ț Însuflețit de apropierea marii sărbători a poporului nostru 
> — 23 August — tineretul patriei noastre, alături de toți oamenii 
r muncii de la orașe și sate nu-și prcupețește eforturile pentru a 
ș îmbrăca țara intr-o minunată haină de sărbătoare.
> In multe localități, în fruntea acțiunilor de folos obștesc — 
r semnalează ziarele — se află tinerii deputați în sfaturile populare. 
ș Sprijinindu-se pe ajutorul organizațiilor IU.TM., aceștia au antrenat 
> mase mari de tineri la acțiunea de muncă voluntară in vederea 
r terminării pînă la 23 August <a construcțiilor locale începute, 
ș (școli, cămine culturale, case de nașteri etc.) la amenajarea șose- 
> lelor, săparea șanțurilor, repararea de podețe, plantarea de pomi, 
; amenajarea unor solarii, parcuri sau spații verzi etc.

In comuna Bursuceni din Su
ceava, relatează ziarul „Zori Noi" 
tînărul deputat Mihai Lăcustă, 
profesor la școala din localitate, 
cu ajutorul organizației U.T.M. a 
mobilizat tinerii la acțiunea de pa- 
vare a șoselei comunale. Pentru 
aceasta s-au cărat 150 rn.c. piatră 
și s-au săpat circa 2000 m șanț. 
Sub o coastă de deal, la margi
nea acestei comune existau pînă in 
primăvară mai multe izvoare cu 
apă potabilă. In urma depresiuni
lor care au avut loc în primăvara 
aceasta, izvoarele au fost astupa
te. Prin munca însuflețită a tine
retului, în special, 12 din aceste 
izvoare au fost redate în folosin
ță, ele constituind sursa principa
lă de irigare a grădinilor și de 
apă potabilă.

Satele raionului Istria, remarcă 
ziarul „Dobrogea Nouă" îmbracă 
haină de sărbătoare. In comunele 
Ciucurova, Sarichioi, pe fostele 
locuri virane, au apărut, prin 
munca voluntară depusă în special 
de tineri, adevărate parcuri de o- 
dihnă. Demn de laudă este de a- 
semenea sprijinul dat de tineri la 
electrificarea străzilor principale 
din comuna Nicolae Bălcescu, la 
amenajarea unui nou magazin din 
comuna Săcele etc.

Pricepuți, harnici și entuziaști, 
tinerii din regiunea Bacău sînt și 
ei prezenți aproape la toate ac
țiunile de folos obștesc. Zilele tre
cute, scrie ziarul „Steagul Roșu" 
din Bacău, o echipă formată din 
23 muncitori, majoritatea tineri, 
s-au prezentat pe șantierul de 

) construcție a Școlii medii de 7 ani 
din Pîngărești, raionul Tg. Ocna.

In cele 188 de ore de muncă vo
luntară ei au săpat în întregime 
fundația școlii. Printre cei care 
s-au evidențiat în mod deosebit, 
ziarul citează pe utemiștii Gheor- 
ghiță St. Gheorghe, Lenghen Aluzi, 
Unguru Gh. Gh și mulți alții.

La fel, tinerii din comuna Măr- 
tinești, raionul Focșani, după cum 
relatează ziarul „Viața Nouă" din 
Galați, aduc o contribuție însem
nată la terminarea construcțiilor 
începute. Astfel ei sînt hotărîți să 
muncească cu tot elanul lor tine
resc pentru a termina pînă la 23 
August școala de 7 ani și căminul 
cultural ce va avea o capacitate 
de circa 400 locuri.

Cei ce trec astăzi prin gospodă
ria colectivă „I. L. Caragiale" din 
Silistraru, regiunea 
sibilitatea să vadă 
caracteristic pentru 
ziduri ce cresc sub

Galați au po- 
un spectacol 
zilele noastre: 
mîinile harni-

I. PETRU

Proletari Bin toate fările, unlțl-vă!

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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Sîntem profund recunoscători
țărilor socialiste
pentru sprijinul

• • •

acordat

La 12 iulie 6-au făcut primele probe tehnolog 
gice la stațiunea experimentală Brazi, pentru va
lorificarea gazelor de la cracare, din cadrul Uzi
nei petrochimice nr. 2. Prin intrarea în funcțiune 
a acestei stațiuni se vor valorifica gazele de la cra
care obținindu-se produși mai ieftini cum sînt

acetona și M.E.C.-ul care va fi întrebuințat la 
obținerea uleiurilor minerale de calitate supe
rioară.

In fotografie puteți vedea un aspect al instala
țiilor stațiunii.

BAGDAD 12 (Agerpres). — 
Ziariștii romîni D. Popescu și 

Al. Gheorghiu, care se află 
Bagdad în cadrul călătoriei pe 
care o fac în cîteva din țările 
Orientului Mijlociu, au fost pri
miți la 10 august de către primul 
ministru Abdul Kerim Kassem, 
care le-a acordat un interviu.

Răspunzînd la o întrebare refe
ritoare la problemele interne și 
externe care se pun astăzi în fața 
Republicii Irak, primul ministru 
Kassem a răspuns :

Vechiul regim din Irak a fost 
un regim antipopular. Poporul 
era oprimat, muncitorii, țăranii și 
alte pături ale populației erau a- 
supriți. In această țară nu exista 
libertate. Vechiul regim asuprea 
poporul mină in mină cu puterile 
străine. Majoritatea tratatelor la 
care participa fostul guvern ira
kian au fost încheiate cu ușile 
închise, fără știrea poporului, fără

la

aprobarea Iui. Toate acestea au 
luat sfîrșit. Noul regim a pus 
capăt persecuțiilor și a făcut Ioc 
democrației. Noi vom rezolva 
problemele interne și externe ale

Interviul acordat 
de către 

Abdul Kerim Kassem 
primul ministru 

al Republicii Irak 
unor ziariști romîni

Titlul de membru de partid- 
cea mai fierbinte năzuință

Ca organizație revoluționară a 
tineretului muncitor de la orașe și 
sate, Uniunea Tineretului Jluncitor 
este în același timp, rezerva de 
cadre a partidului, ajutorul său 
în munca de educare comunistă a 
tineretului, în mobilizarea lui la 
lupta întregului popor muncitor 
pentru întărirea regimului demo
crat popular și construirea socia
lismului. Partidul a încredințat 
Uniunii Tineretului Muncitor o 
sarcină de onoare și de mare răs
pundere politică, aceea de a educa 
la utemiști devotamentul nemărgi
nit pentru eroicul partid al clasei 
muncitoare, de a-i ajuta să se pre
gătească astfel din punct de ve
dere politic, ideologic, cultural și 
profesional încît să devină luptă
tori fermi pentru construirea socia
lismului, să merite înalta cinste și

încredere de a fi primiți în rîndu
rile partidului.
„Cea mai mare onoare pentru 
membrii U.T.M., se spune în Sta
tutul U.T.M., este primirea lor în 
rîndurile partidului".

Militînd activ pentru a pregăti 
utemiști demni de a intra în rîn
durile candidaților de partid, or-

a utemistului

țării noastre împreună cu poporul.
Vorbind în continuare de pozi

ția Irakului față de tensiunea exis
tentă in Orientul Mijlociu și des
pre măsurile imediate de natură 
să ducă la slăbirea încordării în 
această regiune, Abdul Kerim 
Kassem a declarat :

In prezent, Republica Irak este 
afectată de tensiunea existentă în 
Orientul Mijlociu. Pe plan extern, 
poziția republicii noastre este fer
mă. Sîtem hotărîți să ne apărăm 
țara pînă la ultima picătură de. 
singe. Cine vrea să știe în ce mă
sură politica noastră se bucură 
de sprijinul poporului, acela să 
vină aici pentru a cunoaște direct 
opinia poporului nostru. Primul 
lucru ce trebuie făcut în vederea 
slăbirii încordării în Orientul 
Mijlociu este ca puterile străine 
să nu se mai amestece în trebu
rile interne ale acestor țări. Co- 
laborînd strîns. aceste țări iși vor 
rezolva ele însele propriile lor

probleme. De fapt, încordarea în 
Orientul Mijlociu nu a fost crea
tă de aceste țări, ci de amestecul 
puterilor străine. Popoarele din 
Orientul Mijlociu sînt popoare 
pașnice care doresc să fie priete
ne cu toate popoarele lumii. Ele 
nu au nici un fel de intenții agre
sive față de nimeni.

Rețprindu-se în încheierea inter
viului său la relațiile dintre Repu
blica Irak și Republica Populari 
Romină, primul ministru irakian 
a spus :

Acum, după răsturnarea vechiu
lui regim, relațiile dintre Repu
blica Irak și Republica Populară 
Romînă vor fi cordiale. Vechiul 
regim nu reprezenta decît intere
sele unui grup restrîns care nu 
era interesat în dezvoltarea rela
țiilor internaționale ale Irakului. 
Astăzi situația este cu totul alta. 
Noi sintem liberi și suverani și 
putem stabili relații bune cu toate 
popoarele lumii. Firește, cu Ro- 
mînia vom avea relații priete
nești, ca și cu celelalte națiuni. 
Sînt convins că între cele două 
popoare și guverne ale noastre 
pot fi stabilite asemenea relații. 
Știm că țara dv. este producătoa
re de petrol, ca și țara noastră, 
și cred că putem avea relații prie
tenești și de colaborare în acest 
domeniu. Țin să subliniez totoda
tă că sîntem profund recunoscă
tori țărilor socialiste care au fost 
alături de noi în vremurile grele 
și care ne-au acordat apoi spriji
nul lor prin recunoașterea regimu
lui nostru indată după revoluție.

Convorbirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

ționară față de orice dușmani ai 
partidului și poporului, voința, mo
destia, curajul, perseverența în 
muncă, năzuința fierbinte de a

Din experiența muncii organizației de bază 
U. 7. M. de la JCAR“ București privind 
creșterea și educarea politică a celor mai buni 

utemiști spre a fi primiți în rîndurile 
candidaților de partid

Regimul democrat-popular
a creat oputornicâ bază tehnică 
pentru dezvoltarea agriculturii

ganizația de bază U.T.M. de la 
uzina „ICAR" din București, 
condusă zi de zi de organizația de 
partid, desfășoară, prin întreaga 
sa activitate, o susținută muncă 
politică pentru educarea comunis
tă a utemiștilor și tinerilor, pentru 
a sădi la fiecare tînăr asemenea 
trăsături politice și morale cum 
sînt: dragostea și devotamentul 
nemărginit față de patrie și par
tid, atitudinea comunistă față de 
muncă și față de avutul obștesc, 
vigilența și combativitatea revolu-

face parte din rîndurile celor mai 
hotărîți luptători pentru cauza so
cialismului: comuniștii.

Strădaniile depuse de organiza
ția noastră în această direcție n-au 
fost zadarnice. Astfel, în ultimii 
doi ani, peste 40 de utemiști au 
fost primiți in rîndurile partidului. 
Numai anul acesta, de exemplu, au 
fost primiți în rîndul candidaților 
de partid 14 dintre cei mai des
toinici utemiști.

Trebuie să precizăm 
put că dacă noi am 
în ultimul timp, unele
privire la pregătirea utemiștilor 
pentru a fi demni de a intra în 
rîndurile candidaților de partid, a- 
cestea le datorăm în primul rînd 
faptului că organizația U.T.M. a 
avut și are în organizația de par
tid, în comuniștii din uzină, în-

de la înce- 
înregistrat, 
succese cu

drumători, povățuitori de nepre
țuit. A fost o vreme cînd noi, or
ganizația U.T.M. desfășuram mun
ca de educare politică a utemiști
lor pentru a fi primiți în rîndurile 
candidaților de partid, în mod spo
radic, la întîmplare. De fapt, mun
ca noastră în această direcție se 
rezuma, de cele mai multe ori, 
la pregătirea materialului necesar 
întocmirii recomandărilor pentru 
cei care le solicitau. Organizația 
de partid ne-a atras atenția, asu
pra acestor lipsuri grave și ne-a 
ajutat să le lichidăm. Biroul or
ganizației de partid ne-a arătat că 
pregătirea politică a utemiștilor 
pentru a fi primiți în partid nu 
se realizează de la sine și nici prin 
acțiuni sporadice, unilaterale, ci 
prin întreaga activitate a organi
zației U.T.M., prin antrenarea ute
miștilor și tinerilor la înfăptuirea 
sarcinilor de producție puse de 
partid, prin întărirea vieții inter
ne de organizație, prin activitatea 
culturală și sportivă. Criticile ce 
ne-au fost aduse ne-au ajutat pe 
noi, membrii comitetului U. T. M., 
să înțelegem că în pregătirea po-

prietenească

/ AGRICULTURĂ

TRACTOARE

Sub înțeleaptă conducere a partidului, în anii regimului de de
mocrație populară agricultura țării noastre, pornind pe calea 

dezvoltării socialiste, s-a ridicat pe culmi neîntilnite în timpul 
burgheziei. S-au înființat și consolidat numeroase gospodării de 
stat, stațiuni de mașini și tractoare, iar țărănimea muncitoare se 
unește în mari unități cooperatiste — singurul drum spre un trai 
îmbelșugat.

Pentru ca să se dezvolte într-un ritm mai rapid, agricultura 
noastră a fost înzestrată cu o bază tehnică modernă, cu nume-

roase tractoare, combine, cultivatoare semănători etc. — marea 
majoritate a lor fiind produse de tînăra noastră industrie socia

listă, creată și dezvoltată cu ajutorul puternic și dezinteresat af 
Uniunii Sovietice. ' ’ ' : i

In sprijinul celor ce muncesc pe ogoare partidul și guvernul au 
trimis zeci de mii de specialiști.

Politica partidului la sate a creat toate posibilitățile pentru un 
avînt nemaiîtîlnit al agriculturii, a deschis aceșteia drumul larg 
ăl dezvoltării socialiste.

MIHAf ȘTEFANESCU
Secretarul comitetului org. de bază
U.T.M. de la „ICAR“ București

Delegația tineretului japonez în mijlocul tinerilor din CapitalăG.A.C. din Maglavit a obținut 
o producție de cereale dublă 

față de țăranii muncitori 
cu gospodării individuale

Duminică, la gospodăria colectivă Maglavit din raionul Calafat 
a fost o adevărată sărbătoare pentru întreg satul: s-a împărțit 
colectiviștilor avansul de 40 la sută. Acest eveniment a însemnat 
încă un prilej de demonstrare a evidentei superiorități a sectorului 
socialist agricol asupra celui individual. La împărțirea avansurilor 
au fost și mulți țărani cu gospodării individuale, printre care mulți 
tineri invitați de utemiștii colectivei. A venit aici printre alții și 
țăranul Nica Antonie, care a reușit anul acesta să obțină de pe 
suprafața sa de un hectar 1.100 kg. grîu, cea mai mare producție de 
griu obținută în sectorul individual din sat și comună.

Cît a obținut însă gospodăria colectivă ? In primul rînd o pro
ducție medie de 2.170 kg. grîu hectar, 2.600 kg. orz și 1.700 kg, 
ovăz. „Secretul" acestei izbinzi nu mai e pentru nimeni un secret. 
Munca în comun, cu mijloace mecanizate, sămînța de calitate, can
titățile mari de îngrășăminte aplicate au făcut ca de pe ogoarele 
gospodăriei colective să se obțină producții duble chiar față de cei 
mai gospodari țărani muncitori cu gospodării individuale.

Cînd utemiștii colectivei le vorbeau țăranilor muncitori că vor fi 
familii care vor primi cite o tonă-două de cereale numai la avan
sul de 40 la sută, unii surîdeau neîncrezători. Au văzut însă cu 
ochii lor că utemiștii aveau dreptate. Familiei lui Stelian Popa, care 
are pînă acum realizate 440 ziie-muncă, i s-au cîntărit in fața lor 
1.320 kg. grîu, 88 kg. orz și alte produse.

După Stelian Popa a urmat familia lui Florea Cristea cu 434 
ziie-muncă. Unii țărani muncitori cu gospodării individuale au făcut 
un ca'cul și-au constatat că dacă ar fi lucrat în colectivă realizind 
numai 100 sau 200 zile muncă cu familiile lor tot ar fi ieșit mai cîș- 
tigați.

Rezultatul ? Dintre familiile care au participat la împărțirea 
avansului de 40 la sută, șapte au depus cereri de intrare în gospo
dăria colectivă. Printre cei primiți se află și tinerii Gheorghe Mitu 
lescu, Vasile Cioană și alții.

Sute de tineri din întreprins 
derile și instituțiile Capitalei, 
s-au adunat ieri la Palatul Pio- 
nierilor, pentru a se întîlni cu 
delegația tineretului muncitor 
japonez care a participat la 
prima Conferință Sindicală 
Mondială a tineretului munci
tor, ce a avut loc, ^ cu puțin 
timp în urmă la Praga.

în numele tineretului din Ca
pitală, a luat cuvîntul tovarășul 
Toma Marinescu prim secretar 
al Comitetului orășenesc U.T.M. 
Vorbitorul a salutat pe oaspeții 
japonezi care ne vizitează țara 
la invitația Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului 
Muncitor, subliniind că tinere
lul patriei noastre urmărește 
cu dragoste și stimă lupta ti
neretului muncitor japonez pen
tru pace și un viitor luminos. 
Entuziasmul cu care tineretul 
patriei nostre luptă pentru con
struirea socialismului — a ară
tat vorbitorul — este o expresie 
puternică a dragostei profunde 
pentru viața pașnică, pentru 
munca creatoare, pentru pace. 
De aceea tinerii patriei noastre 
înfierează acțiunile criminale 
ale acelora care doresc să re
pete groaznicul măcel de la 
Hiroșima, care în dorința de 
a sugruma libertățile popoare
lor vor să dezlănțuie un nou

razSoi mondial. La glasul mi
lioanelor de oameni care doresc 
pacea se alătură și cel al tine
rilor din țara noastră.

Cuvintele sale au fost subli
niate de aplauzele tinerilor pre- 
zenți în sală care și-au manifes
tat călduros recunoștința față 

1* Huvern pentru po
sibilitățile nelimitate de dez
voltare pe care le au în zilele 
noastre.

Intîmpinat cu aplauze de că- 
tre asistență a luat apoi cu
vîntul Hiroshi Yamajaiva vice
președinte al Consiliului tinere
tului din organizația sindicală 
Sohyo, conducătorul secției de 
tineret a Sindicatelor feroviare. 
El a transmis tinerilor din Ca
pitala țării noastre un fierbinte 
salut de dragoste, prietenie și 
pace, din partea tinerelului ja
ponez, subliniind în cuvîntul său 
lupta înflăcărată a tineretului 
muncitor japonez pentru apă
rarea cauzei păcii. Cuvîntul său 
a fost întîmpinat cu entuziasm 
de sutele de tineri prezenți în 
sală care au făcut o caldă ma
nifestare de prietenie solilor 
poporului japonez manifestin- 
du-se pentru pace, prietenie și 
muncă pașnică, idealul scump al 
oamenilor cinstiți din lumea în
treagă.

E. P.
I. TEOHARIDE
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Prilej de cimentare a frăției 
dintre tineretul romîn și bulgar

Mi-a fost dat să fac parte din prima brigadă a tineretului țării 
noastre, constituită la chemarea C.C. al U.T.M. în vederea con
struirii în comun cu tineretul bulgar a Parcului prieteniei ruso- 
romîno-bulgare, de la Grivița. Modest prinos adus de generația 
noastră spre eternizarea memoriei ostașilor ruși, romîni și bulgari, 
care au căzut pentru eliberare a Bulgariei de sub jugul otoman și 
pentru independența țării noastre, această măreață construcție 
contribuie la întărirea și mai puternică a prieteniei și frăției din
tre popoarele noastre.

Munca în comun a tineretului romîn și bulgar, manifestările 
culturale și sportive au cimentat mai trainic unitatea dintre tinere
tul acestor două popoare vecin e și prietene, unitate clădită pe 
marile idealuri ale lagărului socialist în frunte cu Uniunea So
vietică, prietenie făurită prin lupta dîrză a popoarelor noastre 
conduse de glorioasele partide ale clasei muncitoare.

In Bulgaria frățească ne-am simțit ca la noi acasă. Pe șantier, 
prin discuțiile purtate cu tinerii brigadieri bulgari, în excursia fă
cută de noi prin înfloritoarele ținuturi ale Bulgariei, am cunoscut 
suooesel0 poporului bulgar în construirea socialismului, hotărârea 
de neclintit a poporului de-a întări neîncetat unitatea de nezdrun
cinat a țărilor socialiste.

Ne este inima plină de bucurie că am avut putința să contri
buim cu munca noastră la construcția Parcului prieteniei ruso- 
romîno-bulgare, că am avut prilejul să-i cunoaștem mai îndea
proape, în muncă, pe frații noștrii — tinerii bulgari.

culturale și sport] 
tul acestor două

CONSTANTIN IEPURE 
comandant adjunct al primei brigăzi 

a tineretului din R.P.R.
Sm

Sincere felicitări
brigadierilor romîni
Cînd apreciezi succesele în mun

că ale brigadierilor romîni din 
schimbul I, nu poți să nu ți sea
ma de greutățile de care s-au 
ciocnit chiar de la început. Pămin- 
tul fostelor redute este tare, iar 
condițiile de muncă sînt grele. In 
afară de aceasta multe calcule si 
date tehnice n-au fost pregătite din 
timp. Totuși, tinerii brigadieri ro
mîni alături de frații lor bulgari 
au dat dovadă de un adevărat 
eroism în muncă nu numai la în
deplinirea normelor, dar mai cu 
seamă pentru depășirea lor. Timp 
de 20 de zile detașamentele au lu
crat la diferite obiective în Parcul 
prieteniei ruso-romîno-bulgare și 
pretutindeni au dat un impuls în
trecerii. Incontestabil brigadierii 
romîni au depășit cu mult așteptă
rile noastre. In medie brigada ro- 
mînă a îndeplinit norma cu 195 la 
sută efectuînd o muncă în valoare 
de 47.468 leva.

Pe toate obiectivele șantierului 
brigadierii romîni au făcut cu suc
ces față muncilor grele. Ei au con
struit mii de metri de șosea, care 
va lega mauzoleul eroilor căzuți la 
Grivița, de șoseaua București — 
Ruse — Plevna — Sofia. Aproxi
mativ 800 de m. ai acestei șosele 
sînt de acum pietruiri. Din prima 
și pînă în ultima zi a lucrat acolo 
fără întrerupere grupul condus de 
Mircea Anca din brigada lui Au
rel Badea care a efectuat 90 li 
sută din muncile de pietruire.

BRIGADIERI

Abnegație și devotament în 
muncă au dovedit brigadierii ro
mîni care au săpat canalele de dre
naj. Adîncimea canalelor a atins 
in unele locuri 4 și 5 metri. Nu era 
chiar așa ușor să scoți pămîntul 
de la această adîncime, la supra
față. Nu le-a fost ușor brigadieri
lor să lupte împotriva șuvoaielor 
de apă subterane care uneori for
mau adevărate torente.

Cu migala unui meșter bătrîn ei 
au turnat în canalele săpate, tone 
de piatră deasupra cărora au aș
ternut un strat de pămînt. Astfel 
locul fiind asanat a fost înlăturat 
pericolul de prăbușire a șoselei. 
Aici cele mai sincere felicitări de
tașamentului condus de Ion Voro- 
ne’nci, care a îndeplinit în medie 
norma cu 260 la sută. Chiar de 
la început detașamentul lui Augu
stin Socaciu a cîștigat Steagul 
roșu de producție. Pînă la sfîrșit 
detașamentul l-a cedat numai de 
2—3 ori. Brigadierii acestui deta
șament, și în special, grupul lui 
Nelu Barna au obținut cele mai 
bune rezultate la extracția pietrei. 
Nelu Barna, student la Institutul 
de silvicultură, care a constituit 
un exemplu de hărnicie a îndem
nat și pe ceilalți și drept rezul
tate detașamentul și-a îndeplinit 
norma în medie cu 212 la sută și 
s-a situat pe locul I în brigada 
mixtă romîno-bulgară.

Brigadierii romîni au extras din 
carieră 1050 m. c. piatră. Dintre 
brigadierii care au lucrat în per
manență și cu multă tragere de 
inimă ia extracția pietrei se cuvine 
a remarca merituos pe Iosif Co
vaci. Brigadierii romîni au 
pregătit sute de metri cubi de 
piatră de granit care vor fi înăl
țate la căpătîiul ostașilor romîni 
căzuți la luptele pentru eliberarea 
Plevnei. Mauzoleul ridicat de po
porul bulgar după eliberare, se ex
tinde acum și va fi înfrumusețat, 
devenind un complex arhitectonic 
de granit și adelită. Micul parc 
după cum este el denumit astăzi, 
va deveni un loc scump în Parcul 
prieteniei ruso-romîno-bulgare.

GHIORGHI CIKAKCIEV 
conducător tehnic al brigăzilor 

de voluntari
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Membrii brigăzii a Vil-a, con dusă de Ion Vorovenci, s-au evi dențiat și la lucrările de escavare 
a pietrei din carieră Foto : VASILE CHIRU

SĂRBĂTOARE în satul Grivița
în satul Grivița, R. P. Bulgaria, 

azi e sărbătoare. Piața București și 
curtea școlii in care au fost găz- 
duiți brigadierii romîni pare un 
furnicar. Băieți și fete, bulgari și 
romîni, elevi, studenți, muncitori 
sau țărani, se pregătesc azi să săr
bătorească un dublu eveniment : 
încheierea activității primei serii 
de brigadieri care au muncit pe 
șantierul .Parcul prieteniei ruso- 
romîno-bulgare și primirea seriei 
a 11-a.

De undeva, de departe se aude 
cîntecul iubit despre București, 
strecurînd nostalgie în privirile 
brigadierilor gata parcă să mărtu
risească : în curînd ne vom în
toarce în Patrie. A fost minunat 
aici intre prieteni. Peste tot am 
simțit dragostea frățească, sprijin 
tovărășesc, multă căldură sufle
tească. Vom păstra amintiri care 
ne sînt scumpe, despre frații noș- 
trii — tinerii bulgari.

„Hei, Balkan, tu țara mea“, 
aude deodată melodia dragă, 
luptă a poporului bulgar.

De cite ori seara, la focul de
hără sau în grupuri n-au ascultat 
și apoi au învățat de la tinerii bul
gari această melodie. Cum le-a 
mîngîiat ea inima și le-a trezit 
părere de rău acum în pragul bu
nului rămas. Dar sentimentul a- 
cesta se șterge repede. Tinerețea 
nu știe ce-i tristețea și-apoi sîntem 
prieteni, vecini, vom putea oricînd 
să ne vedem, parcul va vorbi tot
deauna despre faptele noastre.

A sunat semnalul pentru înce
perea careului festiv. între bone-

se 
de

I U
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de întrecere

Vll-a au fost botezați „eroii zi
lei". Au lucrat la săpatul drena
jului. Apa le gîlgîie în cișmele 
de cauciuc, soarele-i arde fără 
milă iar ei seot nestînjeniți pă
mîntul la suprafață de la o adîn
cime de peste 5 metri. Și un alt 
amănunt. In timpul zilei s-a în
registrat o temperatură între 
45—47 grade. Performanța „eroi
lor zilei", 310 la sută.

3 AUGUST. Cît de repede a 
mai trecut timpul. Iată ne pregă
tim să predăm ștafeta schimbu
lui II. Iar, după o excursie de 
cîteva zile prin Irumoasa Bulga
rie ne vom întoarce în țară. Dar 
tocmai cînd ne pregăteam pentru 
careul festiv cineva ne dădu de 
veste că în sat s-a produs un in
cendiu. Băieții noștri au pornit-o 
într-un suflet către locul primej
diei. Ajunși acolo s-au apucat 
iute de treabă. Unii au pătruns 
prin flăcări pînă pe acoperișuri. 
Alții au urcat în pod de unde 
coborau saci grei cu grîne pentru 
a nu cădea pradă flăcărilor. Pes
te puțină vreme primejdia era 
înlăturată. Seara au venit la 
cantonament oamenii din Gri
vița. Președintele sfatului comu
nal ne-a mulțumit personal pen
tru ajutor.

...însemnări lapidare, imagini 
simple din minunata viață a șan
tierului de construire a Parcu
lui prieteniei ruso-romîno-bulgare, 
mărturii de preț ale prieteniei sin
cere, frățești călită prin 
tuziastă a tineretului 
bulgar.

frontului de lucru la 140 metri. 
In același timp băieții noștri au 
prelungit șoseaua de acces la s- 
proape 1.500 metri de unde inițial 
era numai de circa 800 metri. 
Frumos succes.

24 IULIE. Brigada a Vll-a 
reia drapelul de producție pre
cum și echipa I a brigăzii drape
lul de echipă fruntașă. Interesant 
un alt amănunt: specialiștii 
bulgari au pregătit un grafic de 

-,ina la 270 
___ jrigada lui 
realizat 319 la 
să fie refăcut

Unul dintre brigadieri, Vasile 
Chiru pe nume, inginer la Insti
tutul politehnic din Orașul Sta
lin, u ținut să-și facă zilnic în
semnări privind entuziasta mun
că a brigadierilor romîni pe șan
tierul Parcului prieteniei ruso- 
romîno-bulgare. însemnările lui 
sînt o mărturie în plus a muncii 
pline de devotament și abnega
ție, a sentimentelor de înalt pa
triotism care i-a animat în fie
care clipă pe fiecare dintre con
structorii acestui șantier. Să le 
cercetăm împreună.

...11 IULIE 1958. Prima zi de 
muncă pe șantier, primele cunoș
tințe cu prietenii noștri bulgari. 
S-ar cuveni poate să fim puțin 
supărați mai ales pe inginerul 
Markov care a fost sceptic față 
de forțele noastre. Oricum noi am 
îndeplinit norma cu 133 la sută 
(inginerul s-a recunoscut învins). 
De altfel Drapelul roșu de produc
ție a trecut din prima zi în mîi- 
nile noastre, ale brigadierilor 
conduși de Augustin Socaciu. 
Strașnic băiat, nu se va lăsa u- 
șor învins.

15 IULIE. Presupunerile noa
stre devin fapte. Cu 292 la sută, 
brigada lui Socaciu continuă să 
dețină drapelul de brigadă frun
tașă. Numai că de data aceasta și 
echipa I din brigada sa condusă 
de Nelu Barna, a cucerit și stea
gul acordat echipei fruntașe.

19 IULIE. Na, că brigada con
dusă de Augustin Socaciu a fost 
nevoită să se dea bătută. Briga
da a V-a care a realizat 
depășire de 219 la sută 
o serioasă pretendentă la 
fruntașă.

20 IULIE. Sînt cîteva 
cu care nu ne împăcăm pe deplin. 
De pildă, la carieră, f.— 
lucru e prea mic: numai 70 me
tri. Asta, nu 
să extragem 
forțelor noastre. De bună seamă 
ar trebui mărită la cel puțin 100 
metri. Și apoi mai e un lucru. In 
sistemul nostru de lucru ceva 
nu-i tocmai bun. Ce-ar fi să în
cercăm să tăiem piatra paralel 
cu liniile de stratificare ? N-am 
putea obține oare un randament 
mai mare?

22 IULIE. De data aceasta 
drapelul brigăzii fruntașe se află 
în mîinile celor de la a IlI-a cu 
261 la șută depășire. Băieții își 
iubesc tare mult comandantul, pe 
loan Vorovenci. S-au sfătuit de 
fel să nu mai cedeze drapelul 
pînă la sfîrșit. Oare vor reuși ? 
Cei mai lăudați au fost în orice 
caz astăzi cioplitorii și zidarii 
noștri de la Movila prieteniei. 
Prietenii bulgari spun despre Va
sile Gîrbocea, Vasile Breaz, Ște
fan Olah și loan Enculescu că 
sînt adevărați maiștri. Astăzi am 
constatat din nou cu satisfacție 
că metoda tăierii pietrei ținînd 
seama de stratificare a dat rezul
tate peste așteptări. Asta mai a- 
les după ce prietenii noștri 
bulgari au consimțit lărgirea

producție cu depășiri p: 
la sută. Dar astăzi b: 
Aurel Badea a 
sută. A trebuit 
graficul.

De cîteva 
vaci, miner din Valea Jiului, 
e tare mîndru. Și mă rog de ce 
n-ar fi. Covaci este acum tatăl 
unui copil născut în vreme ce el 
se afla aici pe șantier. I-a scris 
soția și-l întreabă ce nume să-i 
dea. Mare dilemă pentru fericitul 
tată.

— Cum să-l cheme pe pruncul 
meu : Grivița sau... cît de frumos 
ar fi Plevensca ?

Oricum l-ar boteza un lucru e 
cert: cîndva și pruncul lui va 
afla că numele lui e legat de sen
timentul nobil al prieteniei.

28 IULIE. Disputa pentru dra
pelul de fruntaș a devenit din ce 
în ce mai acerbă. Patru brigăzi, 
a IV-a și a IlI-a, a V-a și a 
Vll-a au fost la un pas de ega
litate. Rezultatele lor s-au situat 
în medie cu depășiri de 250 la 
sută. Ziua de azi trece de altfel 
drept o zi de record.

30 IULIE. Cei din brigada a

zile Iosif Ko-

tele albastre cum e cerul, drapelele 
roșii ale muncii par niște maci 
înfloriți. Deasupra tuturor străju
iesc drapelele Uniunii Sovietice. 
R. P. Romîne și R. P. Bulgaria 
Garda de onoare ia loc lingă dra
pel. Ca un torent ce iese victorios 
din zăgaz, din 300 de piepturi ră
sună Imnul tineretului lumii. In 
acordurile lui se înalță drapelele 
celor trei țări prietene.

în acest moment nu-i greu să 
citești pe fețele tuturor amintirea 
unor clipe asemănătoare cînd ră
sunau ordinele de zi ale coman
damentului șantierului, vestind vic
torii, depășiri de planuri, mo
mente demne de laudă, decerna
rea Steagului de fruntaș.

Ca pe o peliculă ele revin în 
mintea fiecăruia : Ordin de zi nr. 
1 : Comandamentul, analizînd a- 
portul adus la realizarea sarcinilor 
planului de producție, prin efor
turile unite ale tinerilor brigadieri 
romîni și bulgari, prin munca en
tuziastă desfășurată la cele 5 
obiective principale, constată ~~ 
s-au realizat rezultate deosebit de 
frumoase în ce privește calitatea 
și cantitatea muncii.

îți întorci privirea spre brigada 
a VH-a ți-l vezi pe Augustin Soca
ciu, alături de care străjuiește cu 
mîndrie drapelul de fruntaș, dra
pel cucerit de 7 ori consecutiv.

Privirile se îndreaptă și de a- 
ceastă dată cu dragoste către cei 
care s-au distins în mod deosebit : 
Nelu Barna, student la Institutul 
de silvicultură din Orașul Stalin, 
Cornel Stanciu, muncitor la Grivi-
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ASAFTEI TITUS

SOFRAN1E TULITĂ

Un carnet roșu de brigadier. 
Pe el stă scris în bulgărește un 
nume: Titus Asaftei. Două pa
gini sînt acoperite cu o înșiruire 
de cifre. Titus Asaftei, elev la o 
școală profesională din Iași, îmi 
descifrează semnificația fiecărei 
cifre. Nu-i o simplă operație sta
tistică. Cifrele acestea vorbesc 
despre munca pe șantierul prie
teniei de la Grivița, evocă mo
mente ce și-au găsit pentru tot- 

■ deauna sălaș în sufletele briga
dierilor.

Prima cifră: 85 la sută. Deci 
norma echipei nu fusese realizată. 
Asaftei zîmbește puțin jenat. 
„Era prima zi de lucru 
eram acomodați... Dar am șters 
rușinea chiar a doua zi, cînd nu 
numai că am realizat norma dar 
am și depășit-o". Așa era. Urmă
toarea cifră: 166 la sută.

Continui lectura cifrelor. E un 
adevărat jurnal de zi al echipei 
din care a făcut parte Titus 
Asaftei. In a patra zi de lucru 
pe șantier: 249 la sută. Lucrau 
la cariera de piatră. Asaftei își 
aduce aminte bine. Băieții se 
străduiau să muncească astfel în- 
cît să se ducă vestea , prin toată 
Bulgaria despre hărnicia briga
dierilor romîni. Teodor Pîrlea, 
muncitor din 'Mediaș, Ion On, 
muncitor din Colibași, Sofronie 
Tuliță, student din Cluj, Constan
tin Ioniță, activist U.T.M. din

ȘTEFAN OLAH

TEODOR LUJPȘA

Iași —întreaga echipă, toată bri
gada își încorda puterile, pu
nea în joc toată priceperea lor 
pentru a depăși planul de produc
ție. Și carnetul roșu de brigadier 
al lui Asaftei certifică: 314 la
sută la 21 iulie, în a 10-a zi de 
lucru.

Asaftei vorbește cu mîndrie 
despre brigada lui. „De două ori 
am luat drapelul de brigadă 
fruntașă pe șantier, iar de patru 
ori am primit drapelul de echipă 
fruntașă. Să nu credeți că a fost 
ușor“. Nu, n-a fost ușor, dar 
băieții au muncit zdravăn pentru 
că era în joc nu numai onoarea 
lor, ci a întregului tineret al pa
triei noastre pe care ei l-au re
prezentat acolo, la Grivița.

Grivița n-a fost însă numai un 
loc în care s-a manifestat hărni
cia în muncă, ci și un șantier al 
prieteniei tineretului romîn și 
bulgar, al prieteniei tineretului 
din țările socialiste în frunte cu 
Uniunea Sovietică. Asaftei s-a 
împrietenit cu un tînâr bulgar — 
Gheorghi Petrovici Gheorghiev. 
S-au întîlnit în prima zi a sosirii 
brigadierilor romîni. Totul a por
nit de la un schimb de insigne. 
Apoi au stat de vorbă. Și au ră
mas nedespărțiti pînă în ziua în 
care brigadierii romîni au plecat 
din Grivita. Gheorghiev. care era 
chiar din partea locului, l-a dus 
la el acasă, în mijlocul familiei.

In aparență un fapt obișnuit, o 
prietenie între doi tineri. Dar 
prietenia aceasta, născută spon
tan și de o trăinicie în afară de 
orice îndoială, are o valoare sim
bolică. Ea arată cît de apropiaji 
sînt tinerii din țările socialiste, 
tineri educați de partidele clasei 
muncitoare în spiritul internațio
nalismului proletar.

Asaftei îmi vorbește cu sinceră 
dragoste despre ceea ce a văzut 
în Bulgaria frățească. A poposit 
în satul Pordim, îrj cooperativa 
agricolă ce poartă numele tovară
șului Gh. Gheorghiu-Dej. A vă
zut înfloritoarea Sofie, a cunoscut 
orașul Russe aflat în plină dez
voltare,- a întîlnit un popor har
nic ce-și dăruiește toate forțele 
operei de construire a socialismu
lui.

Am privit încăodată carnetul 
roșu de brigadier al lui Asaftei, 
carnetul cu numărul 054015. Am 
parcurs din nou cifrele și m-am 
gîndit că acest carnet este 
în același timp mărturia fap
tului ~x " — —
struit 
Parcul 
bulgare, ci au pus noi și trainice 
cărămizi la edificiul minunat al 
prieteniei tineretului din țările 
socialiste, prietenie făurită pe 
baza celor mai minunate idealuri 
— idealurile comunismului.

EUGENIU OBREA

ța Roșie, Vasilieva Zdravca, elevă 
Simeon Ficev, student, Iosif Co
vaci, mecanic la minele din Pe
troșani, lordanca Trifonova etc.

în front apar deodată la che
marea Comandamentului 7 tineri, 
inalți, voinici, arși de soare și cu 
ochii plini de bucurie.

— Sînt comandantul brigăzii a 
IV-a, cu un efectiv de 19 briga
dieri în front toți 19, gata pentru 
program.

— Iaviavă se comandirăt na 
tretă brigadă, sastavenă ot dvaiset 
duși, reveni dvaiset, gotovi za pro
gramata.

înfrățite, glasurile comandanților 
prezintă cu mîndrie efectivele.

Comandantul șantierului face o 
scurtă trecere , în revistă a succese
lor realizate și felicită brigadierii 
pentru izbînzile obținute.

Acordarea Diplomelor de onoare 
ale C.C. al D.S.N.M., a insignelor 
și carnetelor de brigadier, este în
soțită de urale, semne de simpa
tie, îmbrățișări și strigăte de „hei 
rup“.

Solemnitatea se apropie de sfîr
șit.

Comandanții brigăzilor din seria 
ll-a primesc drapelele de fruntaș 
de la înaintașii lor. E un schimb 
de onoare. Și unii și alții emoțio
nați, primii cu mîndrie justificată 
raportează colegilor lor îndeplini
rea cu cinste a sarcinei încredin
țată de partid.

S-ar părea că s-a sfîrșit, dar iar 
răsună cintecele de muncă. Cei din 
prima serie care pleacă în excursie 
prin Bulgaria, fac schimburi de 
adrese, fotografii, mici amintiri. 
Cine ar putea s-o uite pe Mariana, 
interpreta cîntecului Ceaika, cea a 
cărei voce a răsunat de atîtea ori 
în serile de odihnă. Cine ar putea 
s-o uite pe Tenca, cea care ase
menea unei albine din zori și pînă-n 
noapte era pe șantier, în sala de 
mese, la ședințe, totdeauna la tim
pul potrivit și unde era nevoie de 
ea. Dar cine ar putea să-l uite 
pe Covaci, vrednicul miner din 
Valea Jiului.

Nimeni nu va uita pe Barna, 
Brădeanu, Milcu Mihov. Prietenia 
care s-a închegat aci va dura tot
deauna.

S. MIRONESCU

astăzi o 
se arată 
titlul de

lucruri

frontul de

munca en-
romîn și

VASILE RANGA
ne dă posibilitatea 
piatră pe măsura

Corespondența din Sofia

Nu o singură dată brigada 
tinerilor bulgari, a constituit 
o serioasă pretendentă la cu
cerirea drapelului acordat bri
găzii fruntașe. Imaginea 
noastră vi-l pre
zintă executînd -—
lucrările de talu- 
zare a uneia din A 
viitoarele șosele ■____ ja
ale Parcului prie- 
teniei ruso-romî- 
no-bulgare.

ÎNTRECEREA pentru
de

Steagul roșu 
producție

CORNER STANGI0

La 5 Augusț au 
răsunat din nou 
cîntecele brigadierilor 
în parcul prieteniei, 
din satul Grivița, ra
ionul Plevna. Presu
punerea specialiștilor 
că brigadierii ro
mîni din schimbul 2 
nu vor putea înde
plini normele din 
prima zi de muncă, 
deoarece erau obosiți 
de pe drum, nu s-a 
confirmat rămînînd 
doar simple presupu
neri. Cînd au aflat 
de frumoasele succe
se în muncă obținute 
de tovarășii lor din 
schimbul I, brigadie
rii romîni au hotărît 
să nu rămînă mai 
prejos decît ei. Intr-o 
dimineață răcoroasă 
de august au pornit 
spre șantier animați 
de un singur gînd: să 
întreacă chiar din pri
ma zi recordul sta
bilit de brigadierii din 
schimbul I. Seara 
cînd s-au aflat rezul
tatele muncii lor, co
mandanții și persona
lul tehnic au Tămas 
Ui-mițL Brigadierii din 
detașamentul condus 
ide Crăciun Uncheș au

i-’iîncep.țtll să șape ca-

naluri de drenaj și 
pentru uscarea tere
nului pe care se gă
sește mausoleul.

Prima zi, primele 
succese prima dovadă 
a înaltului patriotism 
de oare sînt animați 
profund tinerii bri
gadieri romîni. Deta
șamentul și-a îndepli
nit norma zilnică cu 
231 la sută. Pe drept 
cuvînt comandanții 
și personalul tehnic 
i-au denumit pe bă
ieții luj Crăciun Un- 
cheș, „excavatoa
re" — La 6 August 
„excavatoarele" au 
săpat 76 m.c. pămînt 
și au curățat funda
mentul pentru unul
dintre poduri. Și
grupul 2 din detașa
mentul condus de
Gheorghe Bușescu 
care a lucrat la ex
tragerea pietrei a ob
ținut rezultate exce
lente. La 5 August 
brigadierii din acest 
grup au îndeplinit 
normâ bu 248 la su
tă.

Cele mal marj suc- 
fcesa în muncă le-a 
obținut grupul 1 din 
detașamentul iui

Gheorghe Dobre, care 
și-a îndeplinit nor
ma în ziua de 5 au
gust cu 349 la sută. 
In timp de 8 ore, 10 
oameni au extras 56 
m.c. piatră și pe me
rit au cucerit primii 
din brigadă steagul 
roșu de producție. A 
doua zi postul de ra
dio local a transmis 
un program muzical 
consacrat grupei frun
tașe.

Numai într-o singu
ră zi brigadierii ro
mîni au executat 
munci în valoare de 
3186 leva. Presupunîn- 
du-se că această ci
fră va rămîne nes
chimbată, s-a calculat 
că brigadierii romîni 

vor 
de 
în 
le
va

teniei trainice înche
gate între tineretul 
romîn și bulgar.

Paralel cu munca 
pe șantier brigadierii 
romîni și-au făcut un 
plan interesant pen
tru petrecerea timpu
lui liber. La 10 au-

gust ei vor vizita lo
calitatea
Kailîka nu 
ds orașul 
program 
prevăzute 
sportive, 
vederea

pitorească 
departe 

Plevna. In 
mai sînt 

întreceri 
repetiții în 
organizării

unui program ar
tistic etc. Munca pe 
șantier, întreaga lor 
activitate desfășura
tă aici, va înscrie în 
istoria prieteniei din
tre popoarele noastre 
pagini de neuitat.
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din schimbul II 
executa în timp 
20 de zile munci, 
valoare de 63.720 
va. Nimeni nu se 
mira dacă brigadierii 
oare munceșc cu un 
asemenea avînt vpr 
depăși și această 
sumă.

încă din primele 
zile întrecerea dintre 
brigadierii romîni și 
bulgari construcri ai 
Parcului prieteniei ju- 
so-romîno-bulgare,- a 
devenit simbolul pri©--

■h
Harnicii brigadieri 

din detașamentul 
condus de Anghel 
Anghelov vor fi in
tr-adevăr pretendenți 
de seamă ța locul 1 
pentru steagul roșu 
de producție. In pri
ma zi, steagul a fost 
cucerit de detașamen
tul condus de Gheor- 
ghe Dobre, dar ia 6 
august el a trecut la 
băieții iul Anghel. In 
această zi detașa
mentul bulgar și-a 
îndeplinit norma cu 
•349 la sută, iar gru
pul lui Anghel Gheor
ghiev a stabilit un 
record pe întreaga 
brigadă mixtă romî- 
no-bulgară, îndepli
nind norma zilnică cu 
442 la sută. Băieții 
au muncit fără să-și 
precupețească cu ni
mic eforturile pregă
tind la mașina de 
cpncașat Șâ_ tn.c,. pla-

★ c
tră spartă. In bri- 
gada l-a s-au eviden
țiat Dimitr Dimitrov 
și Ștefan Pașov.

Sosind aici de pe 
ogoarele gospodăriei 
agricole de stat „Di
mitrov" unde lucra 
la combină, Dimitr 
nu s-a speriat de 
muncă oricit de grea 
ar fi fost ea. Mlinile 
sale puternice con
duc cu siguranță 
roabele încărcate cu 
virf. De doi ani e- 
chioa In care lu
crează Dimitr ca aju
tor de combainer se 
situează pe locul I 
în gospodăria agrico
lă de stat „Dimi
trov". Acest tlnăr 
dîra nu obișnuiește 
să cedeze locul con- 
țurenfilort

Plnă la mașina ne
sățioasă, roabele în
cărcate cu piatră 
trebuie să fie urcate 
pe un povîrniș 
te abrupt, dar 
cilii tineri nu se 
bătuți.

Este greu de - . 
văzut acum care din 
detașamente se va si
tua pe locul I. dar 
se pare că lupta se 
va da In primul rtnd 
între detașamentele 
conduse de Dobre 
Ghcorghe și Angheî 
Anghelov. Indiferent 
ce detașament va ob
ține steagul roșu de 
producție, brigadierii 
romîni și bulgari îșl 
vor lua la încheierea 
muncii frățești ră
mas bun și se por 
felicita reciproc pen
tru succesele obținute,,

foar- 
muș. 

dau

pre-

P, TONCEV



Titlul de membru de partid
cea uiai fierbinte năzuință

(Urmare din pag. l-a)

litică a utemiștilor care doresc să 
intre în partid, un rol de cea mai 
mare însemnătate îl are educarea 
lor comunistă în procesul muncii, 
în focul luptei pentru construirea 
socialismului. De aceea noi am a- 
cordat și acordăm o mare atenție 
antrenării concrete a fiecărui ute- 
mist și tînăr în procesul de pro
ducție.

Uzina noastră nu este prea 
mare. Aici lucrează circa 700 mun
citori. Produsele uzinei — mașini 
agricole, anumite utilaje petrolife
re, manometre, ventilatoare — sînt 
mult căutate și apreciate.

Tineretul, care reprezintă i 
ță însemnată în uzină, își 
o contribuție importantă ia 
zarea produselor de calitate 
uzinei. La noi activează, 
pildă, cu bune rezultate, 11 bri
găzi de producție ale tineretului 
și două posturi utemiste de con
trol în care sînt încadrați aproape 
100 de utemiști și tineri.

Întregul colectiv de muncitori 
al uzinei s-a încadrat activ în în
trecerea socialistă pentru creșterea 
productivității muncii, reducerea 
prețului de cost și realizarea a cît 
mai multe economii. La această 
întrecere participă cu multă însu
flețire toți utemiștii și tinerii, iar 
rezultatele pe care le obțin sînt 
intr-adevăr demne de laudă. Așa 
de pildă, toate brigăzile tineretu
lui își îndeplinesc și depășesc cu 
regularitate sarcinile de plan. Mai 
mult chiar, din cei aproape 200 
de utemiști și tineri muncitori, cîți 
numără uzina noastră, numai 5—6 
nu reușesc să-și realizeze lunar 
sarcinile tn producție. Una din 
brigăzile noastre de producție, cea 
de la atelierul de matrițerie con
dusă de Ion Bran, deține în pre
zent drapelul Comitetului raional 
U.T.M. Lenin și drapelul Comite
tului orășenesc U.T.M. din Capita
lă, pentru cea mai bună brigadă 
de tineret din ramura industriei 
grele. Faptul că această brigadă 
obține succese remarcabile în pro
cesul de producție nu este intim- 
plător: cinci tineri din brigadă, în 
frunte cu responsabilul ei, sînt 
membri și candidați de partid. Prin 
întreaga lor activitate în producție 
membrii acestei brigăzi se străduiesc 
să fie un exemplu demn de urmat 
pentru toți ceilalți utemiști și ti
neri muncitori din uzină. Ac^st 
exemplu ca și multe altele asemă
nătoare, este o dovadă că un nu
măr tot mai mare de utemiști de 
la noi se conving că In partid sint 
primiți numai acei tineri care de
vin fruntași în producție, care-și 
ridică necontenit calificarea profe
sională, pregătirea politică și cul
turală, care dovedesc prin fapte, la 
locui lor de producție, că sint lup
tători activi, conștienți pentru rea
lizarea în practică a politicii par
tidului nostru.

înțelegerea profundă de către 
fiecare utemist a înaltelor calități

o for- 
aduce 
reali- 

> ale 
de

In raionul Adjud

a utemistului
morale ce se cer unui comunist, 
studierea și însușirea marxism-le- 
ninismului, a documentelor de 
partid constituie una din obliga
țiile de bază pe care partidul le 
pune în fața membrilor săi, și deci 
și a celor care doresc și se pregă
tesc să intre în rindurile candida- 
ților de partid. Pornind de la a- 
ceastă necesitate comitetul U.T.M., 
cu sprijinul organizației de par
tid, a recomandat în anul școlar 
1957—58 un număr de 33 de ute- 
miști pentru a studia Statutul 
P.M.R. și Istoria P.M.R. în cercu
rile politice organizate de partid. 
Totodată, comitetul U.T.M. și-a 
îndreptat în mod deosebit atenția 
asupra îmbunătățirii conținutului 
invățămîntului politic de orga
nizație, asupra legării mai or
ganice a cunoștințelor teore
tice acumulate în cercuri de 
activitatea practică a utemiștilor și 
tinerilor. In acest scop noi am 
încadrat în învățămîntul politic 
U.T.M. un număr mai mare de 
utemiști și tineri iar cu sprijinul 
organizației de partid, propagan
diștii au fost recrutați din rindul 
membrilor și candidaților de par
tid. In felul acesta, utemiștii din 
uzină au avut posibilitatea să stu
dieze și să înțeleagă mai profund 
rolul de avangardă al partidului 
în opera de construire a socialis
mului, Statutul și programul său 
de activitate. In același timp, pen
tru cunoașterea trecutului glorios 
de luptă al P.C.R. și U.T.C. și 
pentru educarea utemiștilor și ti
nerilor în spiritul tradițiilor eroice 
de luptă ale P.C.R. și U.T.C., or
ganizația U.T.M. a întreprins și 
alte acțiuni. Așa de pildă cînd s-a 
organizat vizitarea muzeului „Dof- 
tana" și a muzeului „Lenin-Stalin" 
noi am mobilizat un mare număr 
de utemiști și tineri, mai ales pe 
cei care urmau învățămîntul poli
tic de partid și U.T.M. Mulți ute
miști și tineri au vizionat de ase
menea, la îndemnul organizației 
U.T.M. filme, spectacole, au citit 
cărți și broșuri care evocau mo
mente din lupta ilegală a P. C. R. 
și U.T.C., în urma cărora s-au or
ganizat apoi discuții.

Un important rol în educarea 
utemiștilor și tinerilor în spiritul 
dragostei și devotamentului țață 
de patrie și partid l-au avut si a- 
dunările generale U.T.M. deschise, 
conferințele 
partid cum 
secretarul 
din uzină,
în biroul organizației de partid, 
Aurel Arnold directorul uzinei și 
alții, au vorbit tineretului despre 
lupta grea dusă de partid și de 
vlăstarul său iubit, Uniunea Ti
neretului Comunist, în ilegalitate, 
despre îndatoririle și drepturile ce 
revin membrilor de partid, despre

la care membri de 
sînt Dumitru Toma, 
organizației de partid 
Ilie Pașcanu, membru

Duminică 17 august:

Petrolul Ploești-Știința Timișoara
In nocturnă pe stadionul „Republicii"

Ziarul „Scînteia" organizează 
duminică 17 august, pe stadionul

Dinamo București 
a cîștigat campionatul 

republican de șah 
pe echipe

Timp de 12 zile orașul 
a găzduit cea de-a patra 
campionatului republican 
pe echipe. întrecerile au fost foar
te disputate și au scos în eviden
ță forma bună a concurenților. 
Față de edițiile din anii prece
denți actuala ediție a campiona
tului republican a oferit întreceri 
mai dîrze, remareîndu-se de ase
menea creșterea numărului echi
pelor participante și valoarea 
concurenților prezenți la mesele 
de joc.

în urma întâlnirilor disputate 
cea mai omogenă și bine pregăti
tă s-a dovedit a fi echipa Dinamo 
București care a cîștigat detașat 
acest campionat. Avînd în rindu
rile ei pe maestrul internațional 
loan Bălănel și pe maeștrii T 
Ghițescu și E. Reicher, dinamo- 
viștii n-au pierdut decît o singu
ră întîlnire din cele disputate, în 
compania formației Constructo
rul București. Punctajul total 
realizat de echipa campioană este 
de 51 puncte fiind urmată de e- 
chipele Constructorul și Progre
sul, ambele din Capitală cu cîte 
46 de puncte.

După terminarea campionatului 
arbitrul internațional și arbitrul 
principal al concursului Nicolae 
Fotino ne-a relatat faptul că va
loarea acestui concurs este mult 
mai ridicată decît a celorlalte e- 
diții.

El a subliniat de asemenea 
zultatele foarte bune ale unor 
neri șahiști printre care Mircea 
Pavlov (Dinamo București) care 
a obținut cel mai mare punctaj 
— 8 puncte din 9 posibile și tine
rii Traian Stanciu și Alexandru 
Nicolau (Constructorul Bucu
rești) care au terminat concursul 
fără să fi cunoscut înfrîngerea.

I. POPA

Oradea 
ediție a 
de șah

re-
ti-

Republicii, în nocturnă o întîlnire 
de fotbal între echipa campioana 
pe anul 1958 Petrolul Ploești și 
deținătoarea Cupei R.P.R., Știința 
Timișoara.

Acum în preajma deschiderii se
zonului competițional meciul sus
cită un interes deosebit în nodu
rile iubitorilor de fotbal. în același 
timp inițiativa ziarului „Scînteia" 
este deosebit de folositoare pentru 
pregătirea celor două echipe frun
tașe ale fotbalului romînesc.

calitatea de membru al partidului, 
despre faptul că pentru un utemist 
nu este cinste și răspundere tnpi 
mare decît aceea de a se număra 
printre membrii de partid. De a- 
semenea, un număr mare de co
muniști din uzină se ocupă cu 
dragoste și grijă părintească de 
pregătirea celor mai buni utemiști 
pentru a intra în rindurile candi
daților de partid. Utemiști ca Ion 
Radu, Gheorghe Bucur și alții sînt 
astăzi candidați de partid datorită, 
între altele, și ajutorului pe care 
l-au primit din partea unor co
muniști ca Neagu Cristea, Teodo
ra Andrei, Ștefan Vlad și alții. 
Membrii de partid au ajutat ute
miștilor să înțeleagă mai profund 
politica partidului, necesitatea de 
a lupta cu toată hotărîrea pentru 
traducerea ei în fapte.

Faptul că astăzi utemiștii și ti
nerii din uzină participă activ la 
lupta pentru creșterea productivită
ții muncii și reducerea prețului de 
cost, că nu există acțiune între
prinsă de organizația de partid la 
care tineretul să nu-și aducă din 
plin contribuția, faptul că 14 din
tre cei mai harnici utemiști au de
venit anul acesta candidați de par
tid, iar alți vreo 10 se pregătesc 
să ceară să fie primiți în rindul 
partidului, este rezultatul firesc 
al muncii desfășurate de organi
zația noastră de bază U.T.M. sub 
conducerea organizației de partid, 
pentru educarea politică a utemiș
tilor și tinerilor din uzină.

Cu prilejul unei ședințe a or
ganizației de partid care a avut 
loc nu de mult, noi ne-am dat 
însă seama că mai avem încă mul
te de făcut pentru a fi la înălți
mea sarcinii pe care partidul a 
încredințat-o organizației noastre: 
pregătirea celor mai buni utemiști 
pentru a intra în rindurile parti
dului. Organizația de partid, spre 
exemplu, a fost nevoită să excludă 
din rindurile candidaților de par
tid pe tînărul Ștefan Drăgan.

Cu cîtva timp în urmă Ștefan 
Drăgan a primit, datorită superfi
cialității și lipsei noastre de vigi
lență, recomandarea biroului raio
nal U.J.M. V. I. Lenin spre a fi 
primit in rindul candidaților de 
partid. Ulterior, organizația de 
partid a constatat că Ștefan Dră
gan este un element înapoiat din 
punct de vedere politic, că are 
concepții burgheze despre muncă 
și viață, că este carierist și nesin
cer față de partid, fapte de cea 
mai mare gravitate, incompatibile 
cu rămînerea sa în rindurile par
tidului. Faptul că Ștefan Drăgan a 
fost exclus din rindul candidaților 
de partid constituie pentru organi
zația noastră un serios avertis
ment. Este o dovadă in plus că 
noi trebuie să dovedim deacum în
colo o mare exigență și vigilență 
politică față de acei utemiști care 
își manifestă dorința de a intra 
în rindurile candidaților de partid, 
să luptăm cu toate forțele pentru a 
apăra partidul de elemente înapo
iate din punct de vedere politic, 
de elemente șovăielnice, descompu
se, carieriste, care fac prin atitu
dinea și manifestările lor jocul 
dușmanului de clasă.

Sîntem convinși că păstrind și 
păzind necontenit conducerea or
ganizației U.T.M. de către organi
zația de partid, luptînd pentru în
lăturarea lipsurilor ce ne-au fost 
semnalate, vom reuși să îmbunătă
țim continuu munca organizației 
U.T.M., să creștem din rindurile 
utemiștilor și tinerilor din uzină 
contingente noi de luptători activi, 
hotărîți și conștienți pentru cauza 
socialismului, tineri demni de tit
lul de membru al Partidului Mun- 
citoreso Romîn.

N O E S
AL CONSTRUCTORILOR MAGISTRALEI ESTDE

u succ

Printre miile de tineri care 
întimpină cea de-a 14-a ani
versare a eliberării patriei cu 
noi și valoroase succese In 
muncă, se numără și Valeriu 
Șerban din brigada a 11-a 
U.T.M., secția scule-utilaj, de 
la uzinele „Clement Gottwald" 
din București. El și-a luat an
gajamentul să realizeze sar
cina de plan pe întreaga lună 
înainte de termen.

Foto: N. STELORIAN

O scrisoare a petroliștilor 
din R. P. Chineză 

adresată muncitorilor 
de la uzinele „1 Mai" 

Ploești
Nu de mult la uzinele „I Mai“ 

din Ploești a sosit o scrisoare din 
partea Cooperației chineze pentru 
importul de mașini, in care con
ducerea acestei organizații de co
merț exterior a R-P. Chineze a- 
ducea mulțumiri constructorilor 
ro mini de utilaj petrolifer pentru 
instalațiile și echipamentele de 
utilaje executate de ei fi trimise 
petroliștilor chinezi.

Scrisoarea se încheia cu un apel 
călduros adresat constructorilor 
romîni de utilaj petrolifer pentru 
ca ei să facă tot ce le stă în pu
tință și să expedieze, la un ter
men mai apropiat decît cel prevă
zut în contractele din anul acesta, 
instalațiile de foraj și prospec
țiuni de tipurile BU-40 și 5 D- 
400—150.

Exprimînd hotărîrea constructo
rilor de utilaj petrolifer de a sa
tisface cererea primită, conducerea 
uzinelor „1 Mai“ Ploești a comu
nicat organizației Cooperația chi
neză pentru importul de mașini 
din Pekin angajamentul colectivu
lui de aici privind livrarea înain
te de termen a utilajelor contrac
tate. în scrisoarea de răspuns se 
arată că uzina va livra in tri
mestrul III al acestui an 18 in
stalații de foraj tip BU-40, în loc 
de 11 prevăzute în contract, rămî- 
nînd ca în trimestrul IV să fie ex
pediate ultimele 4 instalații de a- 
cest fel. Tot în trimestrul III uzi
na va livra toate instalațile de 
foraj tip 5. D-400-150 care erau 
prevăzute pentru ultimul trimestru 
al anului. în plus, în trimestrul 
IV colectivul uzinei va mai expe
dia în R.P. Chineză încă trei in
stalații BU-40 prevăzute în con
tractele pe luna ianuarie 1959.

în încheierea scrisorii, conduce
rea uzinei transmite din partea 
constructorilor de utilaj petrolifer 
călduroase salutări tovărășești și 
urări de noi succese tuturor pe
troliștilor chinezi, asigurîndu-i de 
o bună calitate a utilajelor și de 
executarea la termen a comenzilor 
primite.

(Agerpree)

Festivalul internațional „George Enescu“
Cu prilejul Festivalului inter național „George Enescu", în 

Capitala țării noastre se vor întilni timp de 18 zile mari muzi
cieni din lumea întreagă-

Printre marile personalități muzicale ce vor veni la Festival 
se află cunoscutul violonist sovietic David Oistrah, artist al poporu
lui din U.R.S.S., unul dintre cei mai de seamă muzicieni ai vre
mii noastre.

Din juriul festivalului va face parte un fost elev al lui George 
Enescu, marele violonist Yehudi Menuhin.

Cu prilejul festivalului, publicul bucureștean va putea auzi pe 
cunoscutul pianist chilian Claudio Arrau.

Lacul „Urau" din Sovata

I v y sl

RITMUL ARĂTURILOR DE VARĂ
trebuie de urgentă intensificat

tn raionul Adjud arăturile de 
vară se desfășoară cu multă înce
tineală. Ritmul acestor lucrări este 
oglindit de situația existentă la 
raion pînă în seara zilei de 8 au
gust. Pînă la această dată în gos
podăriile colective, în Întovărășiri
le agricole, în gospodăriile indivi
duale se executaseră arături de va
ră pe o suprafață de numai 1.900 
hectare din suprafața de 6.000 ha.

Rămînerea în urmă a arăturilor 
de vară se datorește într-o mare 
măsură și slabei activități ce se 
duce în această privință de către 
organizațiile de bază U.T.M. și Co
mitetul raional U.T.M. Adjud pre
cum și de organele Sfatului popu
lar raional și Sfaturile populare 
comunale. Este știut că pentru exe
cutarea arăturilor de vară la timp 
este necesar ca ele să înceapă ime
diat după terminarea lucrărilor de 
recoltare și treieriș. Or, în comu
nele Găiceana și Humesti deși tre-

ierișul s-a terminat de două săp- 
tămîni, totuși arăturile de vară nu 
începuseră încă pînă la data de 8 
august. Organizațiile de bază 
U.T.M. din comunele mai sus cita
te nu se preocupă cu suficientă 
răspundere pentru urgentarea a- 
cestei lucrări.

în alte locuri, așa cum este ca
zul întovărășiților din satele Cor- 
basca, Coțofănești și Ruginești se 
manifestă neîncredere în foloasele 
arăturilor de vară. Aci există pă
rerea greșită că arăturile de vară 
sporesc simțitor prețul de cost al 
producției și deci trebuie evitate. 
Concepția aceasta care, necombă
tută la timp, poate aduce mari 
daune recoltelor din anul viitor nu 
îngrijorează pe membrii comitete
lor organizațiilor de bază U.T.M. 
și pe utemiștii din aceste întovă
rășiri. împreună cu specialiștii de 
pe lingă sfaturile populare ele ar 
putea să explice pe larg țăranilor

ș Brigadierii și muncitorii conductei Ma-
* gistralei de Est raportează îndeplinirea unuia
► dintre principalele angajamente luate în
► cinstea zilei de 23 August: montarea celui

de-al 100-lea km. de conductă, 
seamnă executarea mai mult de jumătate din 
lungimea acesteia.

Noi succese al tinerilor inovatori
(Urmare din pag. l-a)

gen și mult mai ieftin. Această 
problemă a fost soluționată de tî- 
nărul inginer Cristian Porumboiu 
împreună cu un colectiv de mun
citori. Invenții valoroase au reali
zat și tinerii Rath Jtrvin, 
rul Cotta 
alții.

Succese 
în cadrul 
tinerii de 
Minslci", de la cooperativa „Cio
canul" din Tg. Mureș, ca și de la 
fabrica textilă „Gheorghe Doja“

Nicolae, Gyorgy
ingine-
Ana și

obfin utînsemnate au 
mișcării de inovații și 
la fabrica „Ludovic

din Si. Gheorghe, Filatura de in 
din Gheorghieni, Trustul regional 
de Construcții și multe alte între
prinderi.

La fabrica „Ludovic Minski", 
de pildă, utemiștii Zsigmond Ste
fan și Kiss Nicolae, au soluționat 
înlocuirea fontei speciale cu fonta 
obișnuită la fabricarea fontei ma
leabile, ceea ce reprezintă un 
mare avantaj pentru întreprindere.

Este, de asemenea, important 
faptul că în această perioadă, în 
cadrul întrecerii tinerilor inova
tori în cinstea zilei de 23 
August, în numeroase întreprin-

ceea ce în-

(A ger preș)

dări în care mișcarea de inovații 
era mai slab dezvoltată, ca de 
exemplu la întreprinderea „Repu
blica" din Reghin, la întreprinde
rea minieră Bălan și altele, utemi- 
știi au participat mai activ la 
oroarea diferitelor inovații.

Pînă la 23 August au mai ră
mas doar puține zile. In cadrul 
întrecerii, tinerii inovatori din toa
te colțurile Regiunii Autonome 
Maghiara se străduiesc din toate 
puterile să obțină noi și însemna
te succese închinate aniversării eli
berării patriei noastre.

muncitori întovărășiți însemnăta
tea arăturilor de vară. în această 
direcție s-ar putea folosi cu mult 
succes exemple locale. în vara a- 
nului trecut, întovărășiții din co
muna Homocea din aceleași consi
derente susțineau și ei inutilitatea 
arăturilor de vară. Comitetul co
munal U.T.M. din comuna Homo
cea și tinerii specialiști de la 
S.M.T. Adjud au reușit pînă la ur
mă să-i convingă pe întovărășiții 
de aici de necesitatea efectuării de 
arături de vară pe toate 
țele cultivate cu păioase. 
tele acestei lucrări, faptul 
vărășiții au executat toate 
de întreținerea culturilor 
și în cele mai bune condițiuni își 
arată acum roadele. Loturile de 
porumb ale întovărășiților, după 
ultima evaluare, promit o produc
ție record prin partea locului ; 
4.000 kg. boabe la hectar. Acest 
exemplu trebuie folosit de toate 
organizațiile de bază U.T.M. din 
comunele unde se diminuiază în
semnătatea arăturilor de vară. în 
același timp însă organizațiile de 
bază U.T.M. trebuie să ia măsuri 
grabnice pentru urgentarea arătu
rilor de vară. Cu sprijinul activiș
tilor Comitetului raional U.T.M. 
Adjud, al tinerilor specialiști și al 
mecanizatorilor de la S.M.T. Ad
jud, organizațiile de bază U.T.M. 
din toate comunele în care arătu
rile de vară încă nu au început 
sau se desfășoară anevoios, să or
ganizeze echipe de șoc formate din 
tinerii cei mai destoinici și cei mai 
sîrguincioși pentru a grăbi tran
sportul recoltei de pe cîmp pe. a- 
rie, pentru a urgenta treierișul și 
în felul acesta pentru a asigura un 
ritm corespunzător arăturilor de 
vară. Comitetul raional U.T.M. 
Adjud, din lipsa căruia organiza
țiile de bază U.T.M din multe co
mune nu au fost îndrumate în su
ficientă măsură pentru a contribui 
la grăbirea arăturilor de vară, tre
buie să manifeste cel puțin acum 
mai mult interes și mai multă gri, 
jă în această direcție, să îndrume 
organizațiile de bază U.T.M. pen
tru a grăbi desfășurarea arăturilor 
de vară.

suprafe- 
Rezulta- 
că înto- 
luerările 
la timp

P. LUNGU

Tinerii participă cu entuziasm la înfrumusețarea orașelor și satelor patriei
(Urmare din pag. l-a) 

ce ale tineretului cu o viteză ului
toare — o nouă uzină electrică 
proprie a gospodăriei. Tinerii co
lectiviști Nicolae Romină, Zamfir 
Caraman, Ion Gh. Stan, 
Dane și mulți alții muncesc 
deosebită dragoste pentru 
narea uzinei ior.

Sub titlul: „O inițiativă 
moașă" ziarul „Făclia" din 
publică o corespondență prin care 
evidențiază contribuția diferitelor 
organizații U.T.M. din orașul Cluj 
la construirea casei de cultură a 
tineretului. Intr-o adunare gene
rală a organizației U.T.M. de la 
Cooperativa „Higiena" utemiștii 
au hotărît ca în fiecare duminică 
să fie deschise două secții ale coo
perativei în care tinerii să deser
vească populația, iar sumele înca
sate să fie vărsate în contul casei 
de cultură a tineretului din orașul 
Cluj. O știre lapidară care dove
dește însă dragostea cu care tine-

Bucur 
cu 

termi-

fru-
Cluj,

retul participă prin mijloace cît 
mai diferite la acțiunile de folos 
obștesc inițiate de organizație.

Munca lor harnică, cu adevărat 
patriotică nu trece și nu poate 
să treacă neobservată. Ea este a- 
preciată de partidul nostru, de 
popor, ea este apreciată și eviden
țiată de organele puterii de stat. 
Referindu-se la ultima sesiune a 
sfatului popular al orașului Me
diaș, ziarul „Drum Nou" din re
giunea Stalin scrie: „Din raportul 
prezentat în cadrul sesiunii și din 
discuțiile purtate a reieșit că în 
acest an au fost executate o serie 
de lucrări gospodărești menite să 
contribuie la înfrumusețarea ora
șului. Au fost executate lucrări de 
pavaj pe o suprafață totală de 
peste 4700 m.p., asfalturi de tro
tuare pe o suprafață de 1587 m.p. 
zone verzi și parcuri pe o supra
față de 5000 m.p., iar pe străzi 
și în parcuri s-au plantat peste 
1500 pomi ornamentali și arbuști 
precum și numeroase flori de se-

zon. De asemenea, au mai fost 
executate lucrări de prelungire 
a rețelei electrice, curățiri de 
șanțuri, creări de noi spații loca
tive etc.

Sesiunea a relevat că la reali
zările obținute ut acest domeniu 
un aport prețios l-au dat comitetul 
orășenesc U.T.M. și comitetul o- 
rășenesc de femei care au mobili
zat un mare număr de tineri și 
femei la diferite acțiuni gospodă
rești".

Astăzi, încotro îți întorci privi, 
rea, pe întinsa cîmpie a Bărăga
nului, în Moldova sau Podișul 
Transilvaniei, vei vedea uiț peisaj 
al muncii clocotitoare închinat în
floririi patriei noastre, transformă
rii ei într-o adevărată și minuna
tă grădină. Tabloul acesta expri
mă îneăodată înaltele sentimente 
patriotice de care sînt stăpîniți ti
nerii, dragostea și hotărîrea lor 
de a munci în permanență pentru 
întărirea și înfrumusețarea patriei 
noastre.

Industria noastră 
siderurgică 

va primi un nou 
agregat modern

La clubul studenților de la Politehnică

Planuri multe, activitate putină
O bibliotecă, o sală de dans, de 

festivități, mese de ping-pong și 
șah. un televizor și o stație de 
radio amplificare nu justifică titlul 
de club. Important este în primul 
rînd ce activitate se desfășoară 
aici — răspunde ea cerințelor unui 
club studențesc ?

Ea bibliotecă studenții pot ob
ține o carte, în club pot juca șah, 
ping-pong, remi, pot vedea pro
gramele de televiziune, se pot di
stra în serile în care se organi
zează dans. Lucrul acesta firește 
este bun. Dar numai și numai la 
acestea trebuie să se rezume acti
vitatea unui club al studenților ? 
Fără îndoială că nu. Răsfoind pro
gramul pe o săptămină al activită
ții clubului studenților de la In
stitutul Politehnic din București 
pot fi aflate lucruri interesante. 
Clubul îi invita pe studenți la un 
simultan de șah, la 9 mese, eu 
maestrul ~ 
audiție 
Robeson, la o întîlnire cu un cri
tic care urma să vorbească despre 
succesele cinematografiei românești 
peste hotare, la un concurs ghici
toare și în sfîrșit la o întîlnire cu 
actorii Florin Piersic și Ion Lucian. 
S-a cheltuit imaginație pentru al
cătuirea unui astfel de program, 
dar nici un fel de energie pentru 
îndeplinirea lui. Dar nici aceste 
acțiuni destul de sărace în fond, 
lipsite de elemente cu un profund 
conținut politic educativ nu au 
fost înfăptuite.

Scuze s-au găsit. Responsabila 
clubului tov. Vlăsceanu Gheorghi- 
ța a fost la Mamaia să organizeze 
o casă de odihnă. La club 
a rămas un „înlocuitor" care... des
cuia clubul la ora 10 dimineața 
și-l închidea seara, altceva nu fă
cea.

Dar unde a fost comitetul orga
nizației U.T.M., Consiliul asociației 
studenților! De ce au lăsat ca

Petre Seimeanu, la o 
muzicală despre Paul

La club

chiar bruma de activitate de la 
acest club să se ducă la voia în- 
tîmplării ?

Studenții vin la club în număr 
mic, dar sînt vreo 10—15 vizita
tori permanenți care s-au obișnuit 
să străbată drumul pînă aici. 
Printre ei, studenții Sarkozi Ște
fan, Ghiuș Dan și Bechianu Con
stantin, care ne spuneau pe bună 
dreptate nemulțumiți : „în afară 
de șah, remi, ping-pong și vizio
narea emisiunilor de televiziune 
la noi nu se face nimic. De aceea, 
nici nu prea vin pe aici studenții, 
se plictisesc să-și petreacă timpul 
zi de zi la fel“.

După cite ne-am dat seama nu 
există nici acum un semn că ac
tivitatea clubului își va schimba 
acest curs.

Citind programul pe săptămâna 
aceasta și cel pe săptămină urmă
toare din nou vom intîlni numai 
obișnuitele activități de club. Desi
gur e mult mai comod să „plani
fici" program de club, program 
de bibliotecă, decît să te gîndești 
să organizezi și să mobilizezi stu
denți, la o conferință, ieșire la 
ștrand în colectiv, o excursie în 
jurul Bucureștiului, vizitarea unui 
muzeu, a unei întreprinderi etc.

Conferințele pe teme politice, pe 
probleme ale politicii internațio
nale, conferințe despre realizările 
regimului nostru în diferitele do
menii de activitate, sau cele 
pe teme științifice, lipsesc cu 
desăvirșire din planurile clubu
lui politehnicii. Cît de instructiv 
ar fi acum cînd se apropie 23 Au
gust, ziua eliberării patriei noastre, 
să se organizeze o întîlnire cu 
membrii de partid care să le vor
bească despre lupta partidului pen
tru înfăptuirea actului revoluțio
nar din 1944, o vizită la Muzeul 
de istorie a partidului, la monu
mentele și locurile istorice din Ca
pitală și din împrejurimi etc. A- 
ceste activități îmbogățesc cuno-1

ștințele studenților, contribuie la 
educarea lor patriotică.

Dar pentru organizarea acestor 
activități îți trebuie inițiativă, pa
siune, spirit de răspundere.

Credem că organizația U.T.M. 
și asociația studenților 
da seama că răspund 
vitatea ce se desfășoară 
că trebuie să vegheze 
cătuirea unui program cu 
educativ-politic și mai ales la res
pectarea lui.

își 
de 
la 
la 
caracter

vor 
acti- 
club, 

al-

M. DOBRE

Peste puțin timp industria noa
stră siderurgică va primi în pa
trimoniul său nu nou agregat mo
dern : al doilea cuptor de 185 tone 
de la noua oțelărie Martin a Com
binatului siderurgic Hunedoara.

Acesta este cel de-al 20-lea 
mare agregat siderurgic construit 
din temelii în anii care au trecut 
de la eliberarea patriei noastre de 
sub jugul fascist.

In comparație cu anul 1938, 
la sfirșitul anului trecut producția 
industriei noastre siderurgice era 
de 3,4 ori mai mare.

Planul industriei noastre side
rurgice, mult sporit față de ori
care altă perioadă corespunzătoare 
din anii precedenți, a fost întrecut 
cu mai mult de 48.000 tone la pro
ducția de oțel, cu peste 24.600 
tone la laminate și cu 4.100 tone 
la fontă. Industria noastră siderur
gică a dat astfel cea mai ridicată 
produeție de oțel, fontă și laminate 
realizată vreodată în țara noas
tră într-o asemenea perioadă de 
timp.

La dezvoltarea industriei noas
tre siderurgice a contribuit într-o 
măsură însemnată colaborarea 
economică frățească cu Uniunea 
Sovietică care, în afară de faptul 
că ne-a sprijinit la construcția 
noilor furnale și laminoare, a li
vrat țării noastre în fiecare an 
mari cantități de materii prime 
cum sint minereurile de fier, cocs 
metalurgic, laminate etc. Este 
semnificativ faptul că în pre
zent mai mult de jumătate 
din producția de fontă și a- 
proximativ 70 la sută din cea de 
oțel Martin și special este dată 
de agregate moderne nou cons
truite sau reconstruite și moderni
zate după 23 August 1944. Numai 
furnalul de 700 m.c. de la Hune
doara dă o producție de fontă cu 
50 la sută mai mare decît produ
ceau în anul 1938 toate furnalele 
din Romînia.

NOI CRITERII 
DE PREMIERE
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De la Kuibîșev
Conducători ai par
tidului și guvernului 
U.R.S S- s-au întors 
la Moscova

Adunarea Generala a 0 N. l).
trebuie să pună ■ ■ ■

NOVOKUIB1ȘEVSK 12 (Ager- 
prea). — TASS transmite : La 12 
august Averkii Aristov, Leonid 
Brejnev, Nikita Hrușciov, Mihail 
Suslov, Dmitri Poleanski au vizi
tat rafinăria de petrol de la No- 
vokuibîșevsk — una din cele mai 
mari întreprinderi ale industriei 
petrolifere din această regiune, 
precum ți fabrica de spirt sintetic 
din același oraș.

★

2.

americano-engleze înCrientul Arab
MOSCOVA 12 (Agerpres). — 

TASS transmite: Igor Orlov, co
mentatorul agenției TASS. scrie :

Telegramele din Washington și 
New York dovedesc că diploma
ția americană desfășoară o acti
vitate febrilă în ajunul reluării lu
crărilor sesiunii extraordinare a 
Adunării Generale a O.N.U., con
vocată în legătură cu situația în
cordată creată în Orientul Apro
piat și Mijlociu în urma interven
ției armate anglo-americane.

TACTICA AMERICANA: 
ABATEREA ATENȚIEI DE 

CAUZA FOCARULUI 
DE RĂZBOI

LA

culoarele O.N.U. 
american, Lodge, 
de aliații săi din

reprezen- 
folosin- 

blocurile

Azi încep la New York 
lucrările sesiunii extraordinare

Pe 
taniul 
du-se 
militare, caută să convingă dife
ritele delegații să sprijine activ 
sau tacit tactica americană de a- 
batere a atenției de la cauza prin
cipală a apariției focarului de 
război în Orientul Arab. Judecind 
după relatările presei americane, 
această tactică nu este atît de 
complicată: ea urmărește să îm
piedice desfășurarea discuției în 
problema amestecului armat al 
S.U.A. în Liban și al Angliei în 
Iordania și a necesității retragerii 
imediate a trupelor de ocupație din 
aceste țări. In loc de aceasta se 
proiectează să se pună pe primul 
plan diferite proiecte care să aba
tă atenția, inclusiv propunerea de 
a se constitui o comisie O.N.U. 
pentru anchetarea plîngerilor îm
potriva așa-zisei „agresiuni indi
recte".

In timp ce Lodge acționează la 
New York, aparatul de propagan
dă de la Washington pregătește 
terenul pentru manevrele ameri
cane la O.N.U. Astfel se difuzea
ză tot mai insistent zvonurile că 
S.U.A. ar intenționa să-și retragă

trupele din Liban și fără o hotă- 
rire a Adunării Generale în acest 
sens. Toate acestea se fac într-o 
formă intenționat confuză pentru a 
deruta opinia publică, și a crea 
impresia că S.U.A. s-ar pregăti 
să-și retragă trupele din Liban în 
viitorul cel mai apropiat, chiar în 
cîteva zile.

Alarile agenții americane au a- 
nunțat la 11 august că s-ar putea 
ca în cîteva ore să se anunțe re
tragerea unui batalion de infan
terie marină din Liban.

Dar, pînă și unii comentatori a- 
mericani se îndoiesc că această 
diversiune propagandistică va 
reuși.

WASHINGTONUL NICI NU SE 
GINDEȘTE SA REDUCĂ FOR
ȚELE ’ARMATE AMERICANE 
MENITE „SA POTOLEASCĂ" 
ȚĂRILE ARABE. Aceasta o do
vedesc declarațiile comentatorilor 
americani bine informați. Joseph 
Alsop scria la 10 august în zia
rul „New York Herald Tribune" 
că „pe guvernul S.U.A. îl trec su
dorile" la gîndul cum se vor des
fășura în viitor evenimentele în a- 
ceastă parte a lumii. Reprezentan
ții americani, scrie Alsop, sînt 
foarte alarmați nu numai de si
tuația din Irak, Liban și Iorda
nia. Ei sînt îngrijorați, de aseme
nea, de situația din Arabia Sau- 
dită, Sudan, Libia.

Despre Iordania nici nu mai 
este cazul să vorbim. „Situația din 
Iordania, scrie Alsop, este atît 
critică îneît s-ar putea ca ea

ducă la tulburări sau chiar la ca
pitulare încă înainte de apariția 
prezentului articol".

In aceeași zi Drew Pearson scria 
că regele Hussein continuă să 
ceară să i se trimită de urgență 
trupe americane ca o complectare 
la cele engleze, de teamă că baio
netele engleze singure nu îl vor 
salva de mînia propriului său po
por. Pearson anunță că Dulles 
„și-a asumat obligația" față de 
Macmillan că trupele „nu vor fi 
lăsate în voia soartei în Iorda
nia".

trucuri poți adormi vigilența 
poarelor, poți să le faci să renun
țe de a cere măsuri imediate pen
tru curmarea agresiunii anglo- 
americane în Orientul Arab, în
seamnă a umbla cu capul în nori, 
a visa la lucruri irealizabile. Po
poarele cer evacuarea imediată a 
trupelor intervenționiștilor impe
rialiști din statele arabe. Ele spe
ră că sesiunea specială a Adună
rii Generale va obține acest lu
cru.

po-

transmite: La 12 august au 
de la Kuibîșev la Moscova 
avion TU-104 Averkii A- 
Leonid Brejnev, Nikita 

Suslov, Dmitri 
Iosif Kuzmin și A- 

vicepreședinți 
Miniștri al

KUIBÎȘEV 12 (Agerpres) — 
TASS 
plecat 
cu un 
ristov,
Hrușciov, Mihail 
Poleanski; 
lexandr Zasiadko, 
ai Consiliului de
U.R.S.S., care au participat du
minică la inaugurarea hidrocen
tralei „Lenin" de pe Volga.

TRUCUL WASHINGTONULUI

In ceea ce privește trucul pro
mis cu 
lion de 
can din 
simplu: 
începerea lucrărilor sesiunii Adu
nării Generale un batalion să fie 
retras din Liban, iar după închi
derea sesiunii speciale — cu atît 
mai mult cu cît ea nu va fi de 
lungă durată — acest batalion să 
fie înlocuit cu un altul care se 
și pregătește să plece din S.U.A.

A crede însă că prin astfel de

„retragerea" unui bata- 
infanterie marină ameri- 
Liban el este extrem de 
este posibil ca înainte de

de 
să

Proiectul sovietic de rezoluție
NEW YORK 12 (Agerpres). — 

TASS transmite ; In cursul zilei 
de 12 august A. A. Gromiko, mi
nistrul Afacerilor Externe al 
U.RS.S., a inminat lui Dag IIam- 
marskjoeld, secretar general al 
O.N.U., proiectul sovietic de rezo
luție pentru sesiunea specială ex-

„Ădunarea Generală, 
recunoscînd necesitatea luării _____  _.o___ r____ _______

încordării în regiunea Orientului Apropiat și Mijlociu în interesul 
menținerii păcii generale,

recomandă guvernelor S.U.A. și Marii Britanii să retragă fără 
întîrziere trupele lor de pe teritoriile Libanului și Iordaniei, 

însărcinează pe-secretarul general al O.N.U. să întărească grupul 
de observatori ai O.N.U. din Liban, în conformitate cu planul 
prezentat de grupul de observatori al O.N.U. din Liban în cel de-al 
doilea raport al acestuia și să trimită un grup de observatori în 
Iordania, cu scopul de a supraveghea retragerea trupelor ameri
cane și engleze din Liban și Iordania și situația la frontierele 
acestor țări".

traordinară 
O.N.U. cu 
imediată a 
ban și a trupelor Marii Britanii 
din Iordania, cu rugămintea de a 
difuza acest proiect ca document 
al Adunării Generale.

In proiectul sovietic de rezoluție 
se spune :

a Adunării Generale a 
privire la retragerea 

trupelor S.U.A. din Li-

de măsuri urgente pentru slăbirea

„Vom cere să se pună imediat 
capăt ocupației militare^

Dec’arafil.'e miniștrilor de Externe ai Irakului 
și Arabiei Saudite

NEW YORK 12 (Agerpres). -
După cum relatează agenția 
nited Press Internaticz îl 
niștrii Afacerilor Externe ai 
kului și Arabiei Saudite au 
clarat reprezentanților presei 
sosirea lor la New York pentru 
a participa la sesiunea specială 
extraordinară a Adunării Gene
rale O.N.U. că vor cere „să se 
pună capăt imediat ocupației 
militare a Libanului și Iordaniei 
de către trupele americane și 
engleze".

Ministrul irakian de Externe,

u- 
mi- 
Ira- 
de- 

la

Abdel Jabar Jomars a spus că a- 
firmațiile puterilor occidentale des
pre o agresiune „indirectă" în O- 
rientul Mijlociu sînt „propagandă 
și diversiune".

La rîndul său, ministrul de Ex
terne al Arabiei Saudite, Ahmed 
Șukeir a declarat: „Nu vom tole
ra ocupația militară a țărilor ara
be, Libanul și Iordania, 
împotriva oricărei agresiuni 
oricare formă s-ar manifesta 
și vom demonstra Adunării 
nerale cine sînt adevărații agre
sori „direcți" sau „indirecți".

Sîntem 
sub 

ea 
Ge-

--------- e----------

S. U. A. încearcă 
să atragă O. N. U. 
, în aventura sa

MOSCOVA 12 (Agerpres). — 
TASS transmite : Referindu-se la 
planurile S.U.A. in legătură cu 
sesiunea extraordinară a Adunării 
Generale, Karev și Kudrvavțev, co
respondenții din New York ai zia
rului „Izvestia", arată că se creea
ză impresia că diplomația ameri
cană, poate într-o formă mai camu
flată, incearcă din nou in cadrul 
Adunării Generale să atragă O.N.U. 
in aventura sa din Orientul Apro
piat.

Relatările ziarelor americane 
despre lucrările sesiunii Adunării 
Generale arată că Statele Unite, cu 
tot eșecul deplin al planurilor lor 
militariste în Orientul Arab, nu 
renunță la ideea să se statorni
cească in această regiune sub pro
tecția O.N.U.

Planurile imperialiste de înrobire 
a Orientului Mijlociu

NEW YORK 12 (Agerpres). — 
Din relatările corespondenților de 
presă reiese că puterile occidentale 
urmăresc să abată atenția sesiunii 
extraordinare a Adunării Generale a 
O.N.U., care se întrunește miercuri, 
de la principala sa sarcină, și anu
me luarea în discuție a problemei 
retragerii trupelor străine de pe 
teritoriul Libanului și Iordaniei, 
Pe lîngă intenția mărturisită de 
Statele Unite de a devia discuțiile 
spre tema „agresiunii indirecte", 
pretext pentru atacuri calomnioase 
la adresa Uniunii Sovietice și a 
Republicii Arabe Unite, există și 
alte planuri diversioniste care țin 
seama de interesele uneia sau mai 
multora dintre puterile occidentale 
și ignorează total interesele țărilor 
din Orientul Mijlociu.

Caracteristica comună a acestor 
planuri este împletirea dorinței de 
expansiune a capitalului monopo
list străin, cu intenția de a exer
cita un control politic înrobitor 
asupra țărilor arabe.

De cîtva timp, ziarele occidentale 
prezintă și discută „PLANUL 
FANFANI" care poartă numele 
primului ministru al Italiei. Ace
sta La făcut cunoscut in cursul re
centelor sale vizite la Washington, 
Paris, Londra și Bonn. Planul 
prevede ca țările membre alo 
N.A.T.O, să investească capital 
pentru „dezvoltarea economică" ,a 
țărilor Orientului Mijlociu. Inve
stirea acestor capitaluri va fi con
diționată de clauze politice. Este 
evident că principalul scop urmă
rit de Italia, care nu mai este o 
putere colonială, este de a parti 
ci pa și ea la beneficiile pe care 
asemenea investiții le-ar aduce ță
rilor membre ale N.A.T.O.

ALT PLAN, mai vechi, este cel 
enunțat cu trei ani în urmă dn 
FAIMOSUL INDUSTRIAȘ GER
MAN KRUPP. După cum era și 
de așteptat, Krupp preconizează 
investirea de capitaluri americane 
și vest germane în Orientul Mijlo
ciu și împînzirea țărilor din acea-

stă regiune cu tehnicieni aparți. 
nind Statelor Unite și Germaniei 
occidentale.

FINANCIARUL LIBANEZ BU 
STANI a conceput și el un pLn 
care ii poartă numele și care pre 
vede dezvoltarea economică a ță 
rilor Orientului Mijlociu pe baza 
unei îmbinări a capitalului occi
dental cu e.xploatarea resurselor 
petrolifere ale regiunii.

„PLANUL CASEY", elaborat de 
ministrul Afacerilor Externe al Au
straliei, preconizează ajutorarea 
țărilor Orientului Mijlociu, prin 
intermediul O.N.U cu condiția 
neutralizării lor politice. In sfirșit, 
există un plan elaborat de un grup 
de senatori americani care doresc 
crearea unei noi bănci similară cu 
Banca Internațională de Recon
strucție și Dezvoltare care să fie 
însărcinată in primul rînd cu fi
nanțarea unor proiecte economice 
în Orientul Mijlociu.

După cum subliniază agenția 
France Presse, „nici una din țările 
Orientului Mijlociu nefiind, după 
cît se pare, consultată în legătură 
cu aceste planuri, nu se poate pre
tinde că autorii lor s-ar fi preocu
pat de ceea ce doresc popoarele 
arabe".

Poporul japonez care a "avut atît de mult de suferit de pe urma bombardamentului atomic 
american și a experiențelor cu armele atomică și cu hidrcyen efectuate de către S.U.A. este cu
prins de hotărîrea de a lupta cu toate forțele pentru a obliga pe imperialiștii americani să înce
teze aceste experiențe.

In clișeu : aspect de la o pu ternică demonstrație care a avut loc recent la Tokio.

SĂ FIE INTERZISE ARMELE NUCLEARE!
La Tokio s-a deschis conferința 

pentru interzicerea armei atomice
TOKIO 12 (Agerpres). — TASS 

transmite : La 12 august s-a des
chis în sala mare a Universității 
Vaseda din Tokio cea de-a 4-a 
conferință internațională pentru 
interzicerea armei atomice și cu 
hidrogen și pentru dezarmare. 
Spre deosebire de conferințele an
terioare actuala conferință se va 
desfășura în două etape : între 
12 și 15 august conferința va avea 
un caracter național, iar între 15 
și 20 august un caracter interna
țional.

In sala pavoazată cu drapele 
purtînd imaginea porumbelului 
alb al păcii și lozinci s-au adunat 
6000 de reprezentanți ai luptători
lor pentru pace din întreaga Ja
ponie. La deschiderea conferinței 
au participat delegațiile U.RSS., 
S.U.A., Angliei, Cehoslovaciei, Un
gariei, Canadei, Algeriei și altor 
țări, precum și reprezentanți ai 
organizațiilor democratice interna
ționale. Delegația U.RSS. este 
condusă de Ivan Kocerghin.

Conferința a fost deschisă de 
Mikae Tonta,•. cunoscută activistă 
a mișcării internaționale a fe
meilor.

După aceea Kaoru Yasui, lau-

reat al Premiului Internațional 
Lenin pentru Pace și președinte 
al Consiliului Național de luptă 
pentru interzicerea armelor atomi
ce și cu hidrogen, a prezentat un 
amplu raport.

Yasui și-a exprimat convingerea 
că sarcina preîntâmpinării războiu
lui atomic și a menținerii păcii va 
fi îndeplinită dacă popoarele din 
întreaga lume își vor uni eforturile 
in lupta nobilă împotriva înarmă
rii nucleare.

In încheiere Yasui a făcut apel 
la unirea tuturor forțelor care 

luptă pentru pace, împotriva răz
boiului.

Cu puțin înainte de pauză în 
sală au intrat participanții la mar
șul pentru pace, care au parcurs 
1000 de km. venind din Hiroși- 
ma. Ei au fost întâmpinați cu ova
ții furtunoase.

La conferință au rostit cuvîntări 
de salut Sudzuki, președintele par
tidului socialist, și Miamoto, secre
tar general al C.C. al Partidului 
Comunist din Japonia.

Apoi deputatul Kadzami Hirano, 
secretar general al Comitetului de 
luptă pentru pace din Japonia, 
profesorul Sakata și alți reprezen-

din

internațională 
și cu hidrogen

tanți ai mișcării pentru pace
Japonia au prezentat rapoarte con
sacrate problemelor actuale ale 
luptei pentru pace, pentru interzi
cerea armei nucleare și pentru 
dezarmarea generală.

Participanții la conferință uu as
cultat cu o mare atenție cuvin ță
rile persoanelor care au avut 
de suferit de pe urma exploziilor 
atomice și ale reprezentanților 
populației din Okinava și regiu
nile unde se află baze militare a- 
mericane. g

Recoltă bogată 
în R. P. Chineză

PEKIN 12 (Agerpres). — Zia
rul „Jenminjibao" a publicat un 
articol al lui Tan Cijen-lin, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P. C. Chinez, în care se spune că 
pînă acum în anul acesta s-au re
coltat în China cu 40 milioane 
tone cereale mai mult decît în 
1957.

Trebuie remarcat, scrie Tan 
Cijen-lin, că anul acesta s-a obți
nut o recoltă bogată de culturi 
cerealiere de vară, în ciuda con
dițiilor naturale nefavorabile.

Nu este departe timpul, scrie 
Tan Cijen-lin, cind China va a- 
junge din urmă cele mai dezvol
tate țări capitaliste în ce privește 
consumul pe cap de locuitor de 
cereale, carne, unt, zahăr ș.a.

Substratul „vizitei surpriză1' 
a iui Macmillan în Cipru

La Expozifia Universală de la Bruxelles

Zilele nationale ale U.R.S.S.
BRUXELLES 12 (Agerpres). — 

TASS transmite: La Expoziția 
Universală de la Bruxelles conti
nuă zilele naționale ale U.R.S.S. 
In seara de 11 august în marea 
sală de concerte a expoziției a a- 
vut loc concertul de gală la care 
și-au dat concursul aproximativ 
450 de artiști din diferite republici 
ale Uniunii Sovietice. Concertul 
s-a bucurat de un mare succes.

In loja regală a luat loc K. E. 
Voroșilov, președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
regele Baudoin I al Belgiei și per
soanele care-i însoțesc. întreaga 
asistență s-a ridicat în picioare și 
a salutat prin aplauze pe înalții 
oaspeți.

La concert au asistat P. Wigny, 
ministrul Afacerilor Externe al 
Belgiei, membrii parlamentului

Teroare in Iordania
AMMAN 12 (Agerpres). — Co

respondentul ziarului vestgerman 
„Kolnische Rundschau" relata luni 
din Amman că IN IORDANIA 
DOMNEȘTE O ATMOSFERA DE 
REVOLUȚIE IMINENTA. Po
trivit corespondentului, regele 
Hussein este în pragul unei crize 
nervoase și nu primește pe nimeni 
în afară de miniștrii săi și mem
brii consiliului regal".

Ziarul precizează că în Iordania

au 
de 
lația să asculte 
Cairo.

In același timp, după cum arată 
agențiile occidentale, autoritățile 
iordaniene intensifică campania de 
teroare împotriva locuitorilor ță
rii mergind pînă la aplicarea pe
depsei cu moartea. Agenția Fran
ce Presse a anunțat că la 12 au
gust curtea marțială din Amman a 
condamnat la moarte 13 cetățeni 
iordanieni acuzați de „complot" 
împotriva regelui Hussein. Alte 
10 
la

fost confiscate toate aparatele 
radio pentru a împiedica popu- 

postul de radio

persoane au fost condamnate 
cîte 15 ani închisoare.

la consolidarea malurilor unui rîu (stingă). As- 
centrale din Phe nian (jos).

Orașele R.P.D. Coreene capătă pe fiece zi un aspect tot mai fru
mos. Nenumărate construcții se ridică văzînd cu ochii.

In clișeu : Studenții de la Insti tutui de economie politică din 
Songdo lucrind 
pectul noii gări

REDACȚIA SI ADMltx SIRAJIA; București. Piei •

----------•----------

O manevră 
străvezie a S. U, A.

NEW YORK 12 (Agerpres). — 
TASS transmite: Statele Unite 
au anunțat la 12 august retragerea 
din Liban a unui batalion de in
fanterie marină cu un efectiv de 
1700 de oameni.

Declarația cu privire la retra
gerea din Liban a unui batalion 
de infanterie marină despre care 
anunță agenția U.P.I., a urmat li- 
terlamente a doua zi după ce o 
serie de știri au anunțat continua
rea trimiterii de trupe americane 
în Orientul Apropiat. In cercurile 
ziaristice se arată că RETRAGE
REA ACESTUI BATALION DIN 
LIBAN ARE UN CARACTER 
„PUR SIMBOLIC" SI ESTE FĂ
CUTĂ SA COINCIDĂ IN ------

I SPECIAL CU ÎNCEPEREA 
i CUTĂRII IN ADUNAREA

NERALĂ A SITUAȚIEI 
ORIENTUL APROPIAT, CU SCO
PUL DE A INDUCE IN EROARE 
OPINIA PUBLICA MONDIALA Șl 

, A-I ABATE ATENȚIA DE LA AC- 
i T1UNILE CRIMINALE ALE S.U.A-

ȘI ANGLIEI.

MOD
D1S- 
GE- 
D1N

Tiparul: Combinatul Pol'grailc Casa ScînteU „1. V. Staltn*.

belgian, activiști de frunte pe tă- 
rîm obștesc și politic, membri ai 
Corpului Diplomatic, artiști, repre
zentanți ai presei.

După concert în foaierul marei 
săli de concert a Expoziției a a- 
vut loc o recepție oferită de amba
sadorul U.R.S.S. în Belgia V. 1. 
Avilov și comisarul general al 
secției sovietice a Expoziției D. A. 
Rîjkov cu prilejul zilelor națio
nale ale Uniunii Sovietice.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

★

BRUXELLES 12 (Agerpres). — 
K. E. Voroșilov, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., care se află în Belgia cu 
prilejul zilelor naționale ale 
U.R.S.S., la Expoziția universală, 
a înmânat la 12 august la sediul 
Ambasadei U.R.S.S. ordine sovie
tice unui grup de cetățeni belgieni 
decorați de guvernul sovietic pen
tru merite în organizarea și des
fășurarea Expoziției universale pe 
anul 1958, care are o mare însem
nătate in dezvoltarea colaborării 
pașnice și înțelegerii reciproce în
tre popoare.

Inmînînd ordinele președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. K. E. Voroșilov a felici
tat pe cei decorați subliniind meri
tele fiecăruia dintre ei în organi
zarea și desfășurarea Expoziției 
universale.

Macmillan a reafirmat intenția gu
vernului său de a aplica „planul 
pentru Cipru", anunțat încă de 
acum cîteva săptămîni și care, 
după cum se știe, a fost respins 
de cercurile politice grecești și 
turcești. Planul britanic prevede, 
după cum a amintit și Macmillan, 
o așa-zisă „perioadă de tranziție" 
de 7 ani în care timp Anglia își 
va menține controlul asupra Ci
prului, urmînd ca după aceea să 
se procedeze la o eventuală „îm
părțire" a Ciprului între comuni
tățile greacă și turcă.

După cum subliniază comenta
torii agențiilor de presă america
ne, vizita primului ministru brita
nic la Atena și Ankara, precum 
și inspecția sa în Cipru arată lim
pede importanța deosebită pe care 
a căpătat-o problema Ciprului pen
tru cercurile conducătoare brita
nice. In același timp însă, după 
cum subliniază agenția France 
Presse într-un comentariu în care 
analizează concluziile ce se pot 
trage din această vizită, „nici 
la Atena și nici la Ankara Mac
millan nu a reușit să obțină vreun 
progres in ce privește fondul pro
blemei".

NICOSIA 12 (Agerpres). — In 
cursul „vizitei surpriză" pe care a 
făcut-o luni în insula Cipru în 
drum spre Londra, primul mini
stru britanic Macmillan a parti
cipat la o îndelungată conferință 
cu reprezentanții comandamentu
lui militar englez din această 
insulă și a inspectat cîteva din 
garnizoanele britanice din Cipru. 
Agenția Reuter informează că 
principalul obiect al discuțiilor an
gajate de Macmillan cu oficialită
țile militare din Cipru, l-a consti
tuit problema „unei eventuale in- 
terisificări a operațiilor militare în 
insulă". In cadrul conferinței de 
presă pe care a ținut-o la Nico
sia. înainte de a pleca spre Lon
dra, Macmillan a refuzat să dea 
orice fel de precizări asupra bo- 
tărîrilor adoptate, mulțumindu-se 
doar să anunțe că „Marea Brita- 
nie va fi aspru criticată atit de 
greci cît și de turci pentru poli
tica sa viitoare în Cipru". Lăsînd 
să se înțeleagă că tratativele pe 
care le-a purtat 
Atena și Ankara nu au dat rezul
tate concrete, și că problema Ci
prului „amenință să dezbine An
glia de aliații săi din Mediterană",

Comentariile presei grecești

zilele trecute la

ATENA 12 (Agerpres). — La 
12 august ministrul de Afaceri Ex
terne al Greciei, Evangelos Ave- 
roff, a anunțat că delegatul per
manent al Greciei la O.N.U., 
Cristian Palamas, a primit instruct 
țiuni să ceară înscrierea proble
mei Ciprului pe ordinea de zi a 
Adunării Generale a O.N.U.

Presa greacă publică ample co
mentarii în legătură cu aceasta. 
Ziarele subliniază refuzul Greciei 
de a accepta o soluție care să ducă 
Ia împărțirea Ciprului și conside
ră că hotărîrea guvernului grec de 
a se adresa din nou O.N.U. de
curge din atitudinea guvernului 
britanic care vrea să impună Gre
ciei un plan inacceptabil.

Ziarul guvernamental „Kathime- 
rini" respinge planul lui Macmil
lan subliniind că „el conține ger
menii planului de împărțire a Ci
prului și creează noi focare de 
conflicte". Primul ministru Ca-

ÎNFfclțN&N
GENEVA. Conferința experților 

tehnici a continuat discutarea sis
temului de control asupra respec
tării unui eventual acord cu privi
re la interzicerea experiențelor nu
cleare. Au fost ascultate comuni
cările făcute de 1. Riznicenko 
(U.R.S.S.), H. Hulubei (Romînia) 
si M. Mensowicz (Polonia). Ședin
ța a fost prezidată de dr. C. Si- 
mane (Cehoslovacia). Următoarea 
ședință va avea loc la 13 august.

CAIRO. După cum a anunțat, re
prezentanța imamului Omanului 
la Cairo, in apropiere de capitala 
Omanului, Nezva, a avut loc o 
ciocnire între forțele de rezistență 
națională din Oman și trupele en
gleze.

PARIS. Jacques Duclos, secretar 
al C.C. al Partidului Comunist 
Francez semnează la 12 august un 
articol de fond în ziarul ..L’Huma- 
nite" în ca.re demască metodele la 
care recurg cercurile conducătoa
re din Franța pentru a obține a- 
probarea proiectului noii constitu
ții la referendumul care va avea 
loc la 28 septembrie.

DAMASC. In dimineața zilei de 
12 august două avioane americane 
venind dinspre Liban au efectuat 
un raid deasupra Damascului. 
După ce artileria antiaeriană a 
deschis focul împotriva piraților 
aerului, ei au fost nevoiți să se 
îndepărteze in direcția Libanului.

MOSCOVA. La 12 august a a- 
vut loc într-un cadru festiv des
chiderea Congresului al X-lea al 
Uniunii Astronomice Internațio
nale.

Din însărcinarea guvernuluj so
vietic Aleksei Kosîghin, vicepre
ședinte al Consiliului d@ Miniștri 
al U.R.S.S., a rostit o cuvî.rare 
la congres.

MOSCOVA. Ministerul Culturii 
al U.R.S.S. a achiziționat cîteva 
opere ale cunoscutului pictor ame
rican Rockwell Kent. Toate ope
rele achiziționate au fost prezen'a- 
tc la expoziția lui Kent din Uniu
nea Sovietică. Ele vor fi incluse 
în expozițiile diferitelor muzee d'n 
U.R.S.S.

WASHINGTON. In seara de 11 
august a avut loc la Washington 
o întrevedere între secretarul De
partamentului de Stat aț S.U.A., 
Dulles, și ambasadorul Greciei în 
Statele Unite, George Melas.

GENEVA. După cum 
Agenția France Presse, în 
zileț de 11 august asupra 
multor regiuni ale Elveției

ramanlis a arătat limpede luf 
Macmillan, arată ziarul, că în ce 
privește acest punct esențial „nu 
există nici o posibilitato de conce
sii. Hotărîrea guvernului grec 
do a so adresa O.N.U. înseamnă 
că ei prevede că vizita Iui Mac
millan va rămîno fără rezultate".

Ziarul „Etnikos Kirix" scrie sub 
titluri mari pe prima pagină: 
„Nici un progres nu a fost reali
zat în privința Ciprului. Macmil
lan a eșuat în misiunea la Atena 
și la Ankara. El nu a reușit să 
convingă pe Caramanlis și Averoff 
să colaboreze la aplicarea planului 
său".

Ziarul „Elefteria" scrie că „gu
vernul grec trebuia să ceară ime
diat ca problema Ciprului să fie 
discutată la sesiunea extraordina
ră a Adunării Generale O.N.U. 
pentru Orientul Mijlociu, căci 
problema Ciprului este, prin ex
celență, o problemă a Orientului 
Mijlociu".

transmite 
seara 

mai 
s-au 

abătut puternice furtuni însoțite de 
grindină, care au produs pagube 
considerabile.

MONTEVIDEO. Recent ..Teatro 
Universitario" a prezentat în pre
mieră în sala teatrului Victoria 
piesa ,,O scrisoare pierdută" de 
Ion Luca Caragiale. La premieră 
a asistat un numeros public.

DELHI. După cum se anunță 
din Lucknow (Statul Uttar Pra
desh) în urma unor ploi torenția
le în această regiune se înregis
trează o puternică inundație.

Fluviul Gange și afluentul său 
Djamna, care s-au revărsat, au 
inundat aproximativ 1800 de sate.

WASHINGTON. Comisia ameri
cană pentru energia atomică a 
anunțat că in dimineața zilei de 
12 august a avut loc o nouă ex
plozie atomică americană deasu
pra insulei Johnston din Oceanul 
Pacific. Aceasta este a 16-a explo
zie atomică din seria efectuată de 
S.U.A. în Oceanul Pacific.

NEW YORK: La 11 august 
A. A. Gromiko, șeful delegației so
vietice la sesiunea specială extra
ordinară a Adunării Generale a 
O.N.U. și ministru al Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., a oferit un 
dejun la care au luat parte șeful 
delegației Republicii India, A. Lai, 
O. Liutfi, reprezentantul permanent 
al R.A.U. la O.N.U., și H. Dja- 
vad, reprezentantul permanent al 
Republicii Irak la O.N.U.

Din partea sovietică au fost de 
față membri ai delegației sovie
tice — V. A. Zorin, locțiitor al mi
nistrului
U.R.S.S., și A. A. Sobolev, repre
zentantul permanent al U.R.S.S. 
la O.N.U.

Afacerilor Externe al
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